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Je taková doba selfmademanství – to slovo se obtížně překládá, ale vyjadřuje vědomou 
snahu zařídit si všechno sám, vypracovat se co nejvýš bez pomoci, a deklaruje současně i tlak 
společnosti – postarej se, člověče, sám o sebe. Jaksi se z našich úvah vytrácí vědomí, že ne my, 
ale ten, jenž nás až neskutečně obdařil… 

A je těch darů opravdu mnoho. Kdybychom začali uvažovat jako malé děti, jistě bychom 
záhy mezi dary jmenovali sluníčko, trávu, maminku, tatínka či pejska, později bychom připojo-
vali zdraví, rozum, svět, nakonec i život – a filosofové by jistě snadno dospěli až ke kategorii bytí 
čili existence jako takové. Ano, to všechno nám Bůh dal. Ale to všechno by bylo ničím, kdyby 
nám současně nedal dar milovat a být milováni, schopnost lásku dávat a přijímat – dar svobody. 

Kdybychom nebyli svobodní, nikdy bychom nemohli poznat radost z toho, že někoho 
milujeme – neboť nelze milovat na rozkaz, a není žádnou láskou to, co je vynucené. A ještě víc 
– kdybychom nebyli svobodní, nikdy bychom nemohli poznat radost z toho, že Bůh nás miluje 
– neboť není radosti z lásky, o jejíž přijetí nemohu sám svobodně rozhodnout. 

Ano, Bůh nás miluje – ve své vynalézavosti našel bezpočet způsobů, jak to dělá: stvořil pro 
nás růže, západy slunce i ojíněný les, stvořil ladné pohyby gazely, zvučení moře, vůni šeříků, 
natrpklou sladkost grapefruitů i hebkost lísající se kočky. A stvořil také zářící dětské oči, hlu-
boké oči milenců, vše chápající oči matek i spolehlivost očí otců, stvořil přičinlivé ruce přátel i 
naslouchající srdce přítelkyň, mírný svět babiččiných vzpomínek… Bůh si vymyslel svět, ve 
kterém nás může milovat přes všechno, co stvořil, ba i přes lidi, kterými nás obklopil… Bůh si 
vymyslel svět, ve kterém může milovat ty ostatní prostřednictvím nás… 

A to všechno jen díky tomu, že nám dal svobodu: svobodu lásku dát či nedat, svobodu 
lásku přijmout či odmítnout. A tím se nám vydal na milost a nemilost. 

Představuji si ho někdy, jak se ve svém nitru chvěje obavou – co uděláme se svobodou, kterou 
jsme dostali? Je to něco jako otec, když poprvé půjčí svému synovi auto: jistě mu důvěřuje, vždyť mu 
zaplatil dobrou autoškolu, pak s ním mnohokrát jel na „kondiční“ jízdu, viděl ho již mnohokrát řídit 
a ví, že syn to už umí (ruku na srdce, možná mnohem lépe, než si otec myslí). A přesto – syn poprvé 
jede někam sám, bez otce, odkázán jen na své řidičské schopnosti, na svůj (mladý a zdravý) postřeh a 
na své (mladé a nezralé) zkušenosti… a otec sedí doma, něco si kutí a nějak se nemůže soustředit, 
protože je tolik nepředvídatelných situací… To není nedůvěra, to je jen obava, protože ne každá ne-
hoda má viníky na obou stranách a ne vždy je to viník, kdo na nehodu doplatí zdravím či životem.  
A čas ubíhá, už by tu syn měl být … a pak přijede a vše je samozřejmě v pořádku… 

Tak nějak se dívá Bůh na nás, když se vydáváme na stezky svých svobodných rozhodnutí 
– a na rozdíl o nás ví, kdo a kdy obstojí a kdo se kdy nevyvaruje mylného, chybného, ba i vě-
domě zlého rozhodnutí… 

Jenomže na rozdíl od onoho otce, jehož bezmoc je naštěstí kompenzována nedostatkem 
vševědoucnosti, Bůh je nejen vševědoucí, ale také všemocný. A tak vymyslel ještě jednu šanci 
pro člověka, který se díky své svobodě (díky svým svobodně učiněným nedobrým rozhodnu-
tím) dostal na stezku smrti: poslal svého Syna, aby tu stezku prošel před námi a aby i zde vy-
kolíkoval průchod, kterým se lze vrátit zpět na výsluní Boží lásky. 

A o tom jsou velikonoce. 
Vladimír Koronthály 

SLOVO O SVOBODĚ… 
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BERÁNEK 
 

Kdo tě stvořil, beránku, 

Víš o něm, můj beránku? 

Dal ti život, krmí tě 

u potoka, v pažitě, 

hebce utkal šaty tvé 

z vlny skvoucí, bělostné, 

dal ti hlásek, jehož smích 

rozléhá se v údolích. 
 

 Kdo tě stvořil, beránku? 

 víš o něm, můj beránku? 
 

Povím ti to, beránku 

Povím ti to, beránku: 

Jako ty se jmenuje, 

Beránek to jméno je. 

Tichý je a pokorný 

dítětem byl na zemi. 

Já dítě, beránek ty, 

Oba jsme v něm ukryti. 
 

 Beránku, žehnej ti Bůh! 

 Beránku, žehnej ti Bůh! 
 

William Blake 

 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

tak Vás vítám v jaru. Ano, řekněme si to naplno – je jaro. Nebojme se to přiznat – ačkoli 
jsme v to téměř již nedoufali, „ladovská zima“ pominula a je zde jaro. Nesmělé, váhavé, ale 
nesporné. 

Nevím, jak to prožívají lidé v tropech – tam vlastně mají pořád léto a občas deštivo – ačkoli 
(zvláště v zimě, jako byla ta letošní) často intenzivně toužím po tom, aby bylo stále teplo a 
zeleno, tak vlastně nevím, zda by mi nakonec to naše střídání ročních dob nescházelo. I když je 
to náročné – na šatník (představte si tu jednoduchost, mít pouze letní šaty, žádné svetry, zim-
níky, kozačky), na vytápění (považte, byt bez kamen či radiátorů a bez horentních účtů za 
plyn či elektřinu), na čas (vklouznout do kraťasů a trička a vypadnout naboso a ne trávit dlou-
hé chvíle navlékáním vrstvy na vrstvu)… 

Ale proti tomu (teď úmyslně pomíjím zážitky milovníků zimních sportů; jednak neumím 
lyžovat, jednak do Alp se dá jet stejně dobře z jihu jako ze severu) stojí ten každoroční zážitek 

V RODINNÉM KRUHU 
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dnů, kdy je konečně ráno vidět, kdy člověka konečně cestou do práce pohladí slunce, kdy se 
na křoví v parku objeví první nesmělé zelené lístečky … ne, myslím, že bych neměnil. 

Protože takhle nějak ožívá člověk, když po dlouhé zimě zahledění se do sebe, pohroužení 
se do vlastních snů, tužeb, plánů a prožitků najednou, pohlazen sluncem Boží lásky, začne 
znovu chápat, že Bůh má s ním lepší plány, že pro něho vytoužil a vytvořil lepší svět, než jaký 
bychom si dokázali vysnít, i kdybychom snili po celou věčnost. Takhle nějak ožívá člověk, 
když mu dojde, že je stvořen z lásky a pro lásku, když znovu a znovu po tolika neúspěších 
začíná milovat a poznávat, že je milován. Takhle nějak – i s tím věčným koloběhem probuzení, 
nadšení, únavy a pádu – snad to není vždy celý rok, snad jsou to jen měsíce či týdny – ale Bůh 
nám dal dar střídání ročních dob, aby nám ukázal, že i nejkrutější zima roztaje pod soustředě-
ným slunečním svitem – i nejokoralejší srdce kamenné se může stát srdcem z masa, jestliže jej 
vystavíme světlu Boží lásky a Božího odpouštění… 

A proto Ježíš zemřel – a znovu vstal. A proto můžeme i my znovu vstát, protože „i kdyby 
byly naše hříchy červenější než šarlát, budou bělejší než sníh“. A jak moc je sníh bílý, to jsme si 
letos mohli všichni dostatečně ověřit na vlastní oči. 

Přeji vám krásné velikonoční jaro. 
VKor 

 

O ANGLICKÉM BLÁTĚ, KONÍCH A PEČENÉM LVU  
 

Milí přátelé, 
všechny vás srdečně zdravím. Dneska bude dopis plný bažin a nebezpečné zvěře, ano, i to 

nás potkalo v této výspě civilizace. Ale pěkně po pořádku... 
Naši slovenští přátelé objevili, že podél řeky Medway vede cca 10 km vycházková cesta, 

kterou u příležitosti nového tisíciletí zřídilo město Maidstone (od nás vzdáleno asi 8 km). A že 
se tam chodí procházet, jsou tam hřiště pro děti, zkrátka paráda. Jsem odchována Posázavskou 
stezkou, skaliska, v hloubce pod vámi stříbrné peřeje, no romantika nejtěžšího kalibru. Samo-
zřejmě jsem si nepředstavovala, že bych našla něco podobného tady, ale doufala jsem, že by to 
mohlo vypadat aspoň jako vycházková cesta z Poděbrad do Libice podél Cidliny. Jak naivní 
představy. 

Minulou sobotu vysvitlo po dlouhé době slunce, tak jsem zorganizovala výlet. Hned úvo-
dem musím předeslat, že se spíše než o výlet jednalo o katastrofu. A přitom jsem se tak pečlivě 
připravila! Na internetu jsem našla, kde ona stezka začíná, a také, jak je doporučována pro 
rodinné výlety. Po únosně dlouhém pátrání jsme konečně onu obec našli a kupodivu jsme 
našli i parkoviště. Kluci, hlavně Štěpán a Josef se hned rozjařili, protože podél řeky vede kro-
mě stezky i železnice a zrovna jel vlak. Vypadá jako naše metro, a také elektrický proud sbírá 
pozemním sběračem (nebo jak se tomu správně říká). Celá trať je proto oplocená. Zajímavé 
jsou závory, které jsou souběžně se silnicí a pokud je třeba silnici uzavřít, otočí se o 45 stupňů. 
Asi to všichni světoběžníci znáte, ale pro mě to byla novinka. Dosud jsem viděla jen klasické 
šraňky, které se vytahují nahoru. 

Na kýženou stezku se hrnula nějaká výprava i s kočárkem, mělo mě varovat, že všichni 
mají vysoké holínky. Jaře přelézali ne zrovna nízkou dřevěnou ohradu, kam směřovala oficiál-
ní šipka. Následovali jsme je a divili se, kudy se to jde – cesta vedla přes soukromé, důkladně 
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oplocené pastviny. Klukům to v bahně klouzalo, kolečka od kočárku se bořila a vázla a nálada 
ve skupině houstla. Stezka vedla sice podél řeky, ale její kouzlo jsme bohužel nevychutnali. 
Nebudu to protahovat, po zdolání 8. ohrady jsme se totálně zablácení rozhodli, že se vrátíme. 
A nebylo to lehké rozhodnutí, protože jsme věděli, co nás čeká. Pokračovat kupředu jsme ale 
neměli sil, navíc začal protestovat Tom, který v kluzkém bahně ztrácel rovnováhu, a tím pá-
dem i Myška, který mění nálady podle svého guru. Nejhorší byla „ohrada“ č. 6. Nacházeli se v 
ní mlsní tlustí koně. Zřejmě byli uvyklí žebrat jídlo od procházejících turistů. Nejprve se ten 
nejžravější vrhl na Kojíska a pak, když ho Josef v panice odehnal, se mu (Josefovi) aspoň za-
kousl do džínů . Jelikož jsem byla už za ohradou uvázlá v bahně, tak jsem jen cynicky pořídila 
fotku, kterou posílám, abyste mi to 
věřili.  

Není divu, že při cestě nazpět 
jsme se rozhodli vyhnou se Skylle 
(nebo to byla Charybda?). No to je 
jedno, stejně jsme padli na tu dru-
hou – prolezli jsme bez úhony ostna-
tým drátem a elektrickým ohradní-
kem. Těm koňům, kteří chtěli sežrat 
za živa našeho Broučka, jsme se sice 
vyhnuli, ale bažině a vysoké trávě 
ne. Aspoň si někteří z nás smyli  
z bot tlusté nánosy bahna. Cestou 
zpět jsme potkali mladé manžele  
s golfovými holemi (myslím teď ten typ sportovního kočárku) a varovali jsme je, že nám ta 
stezka připadá pro kočárek neprůjezdná. Smáli se. Skoro na konci jsme potkali starší manžel-
ský pár, v holinkách a s holemi. Ty už jsme nevarovali, ale nebylo nám jasné, jak ty bažiny a 
bahniska zdolali. Asi jsme mimořádně nemožní. 

Zbytek procházky byl už lepší a zanesl do našich řad klid a spokojenost. Šli jsme se podí-
vat do kotviště lodí. Říčka Medway je sice úzká, ale hluboká, a až sem zasahuje příliv. Kotví tu 
spoustu menších plachetnic a jacht a hodně hausbotů. Některé vypadaly jako limuzíny  
na vodě. 

Příležitostně jsem se ptala našich slovenských přátel, kam že to vlastně chodí na procházku 
– ukázalo se, že chodí z druhé strany. 

V neděli šel Josef do práce. S dětmi jsem se v podvečer vypravila do místního anglikánské-
ho kostela, kde byl připraven Lighthouse, jejich Maják. Nevím, jak bych to nazvala, snad kom-
ponovaný pořad pro celou farnost. Tématem je knížka C. S. Lewise Lev, čarodějnice a skříň. 
Celý pořad byl plný her, divadla, překvapení, písní (s živou hudbou na vysoké úrovni), velice 
neformální. Ohromně jsme si to užili, i náš Kojeneček. Protože je ve farnosti jediné miminko, 
tak z toho profituje a nechává se hýčkat, hází úsměvy a sklízí obdiv. Pořád si ho někdo chová, 
což se mi hodí. Na závěr bylo pohoštění, a to jsem teda byla u vytržení. Napekli farníci. Všech-
no bylo plné cukru, kakaa a tuku, jeden moučník byl politý bílou polevou a na něm byla na-
kreslená lví hlava, ale žádná jen tak hlava, ale úplně jako živá. Náš Tomášek se neodtrhl  
od stolu a zřejmě se přesytil. Bohužel jsem neměla sil mu zakázat další sladkosti, když jsem 
viděla tu jeho velikou bledou hlavu na tenkém krčku, jak nadšeně poskakuje nad tím naděle-
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ním. Příště už nebudu mít slitování, v noci totiž přišla katastrofa. Zřejmě už předtím dostal 
nějakou virózu, ale tohle množství sladkostí mu jen přitížilo. Je zajímavé, že Myškovi to ne-
chutnalo a rozhodně se nepřesytil. Takže celý minulý týden jsme se kurýrovali, virózu jsme 
pak dostali oba s Josefem. Do toho začly růst Kojískovi zuby, takže se vzbudí asi tak 30x za noc 
a hledá viníka (leží hned vedle). Josef se pro jistotu odstěhoval na noc rovnou do práce, má 
chudák teď 7x noční za sebou a moc se tam teda nevyspí, tak chodí spát aspoň chvilku přes 
den. Jsme rádi, že jsme rádi. Do kluků cpu angličtinu pod tlakem, v sobotu snad přijde jedna 
paní učitelka, se kterou jsme se seznámili v kostele a bude mít s Tomáškem konverzaci. 

Mějte se moc krásně, zase napíšu, až se stane něco zajímavého. Tentokrát to bude doufám 
něco méně dobrodružného. 

Blanka 
 

Myslím, že už si všichni pamatujeme, že Blanka (Vorlová) bydlí již několik měsíců se svým mužem 
a dětmi v Anglii. Její dopisy nás již několikrát potěšily – ono člověka vždy potěší cizí „maléry“ – a 
v neznámém a cizím prostředí je k nim vždy tak nějak blíž… 

VKor  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

MODLETE SE VE SVÉM RYTMU 
Lidé mají odlišné temperamenty, rytmy a období. Neexistuje jen jedi-

ný způsob, jak žít v modlitbě, společenství nebo vztahu. Neexistuje jen 
jeden způsob dialogu. 

Laici i klerikové si kdysi mysleli, že se musí přizpůsobovat modlitebním zvyklostem mni-
chů. Dosud jsme nerozpoznali, jaký je rytmus života americké společnosti nebo rytmus, jakým 
žijeme jako rodiče, dělníci a rodiny. 

V různých obdobích mého života se můj rytmus měnil. Často pociťuji, že jsem se modlil 
daleko lépe, když jsem byl v semináři, než se modlím dnes. Rytmus mého života je tak nepřed-
pověditelný a tak závislý na potřebách a očekávání těch druhých! V několika posledních létech 
mám období, kdy jsem zjistil, že žiji více v týdenním rytmu než v denním. K tomu, abych na-
slouchal Pánu a očekával ho, jsem si obvykle vybíral páteční odpoledne. Nyní na to mívám 
středy, kdy skutečně trávím delší dobu tím, že se ponořím do oné přítomnosti, abych v ní setr-
val. Bývaly doby, kdy mi říkali, abych si měsíčně vyhradil den na rekolekci. A jsou i dny, kdy 
bych nemohl přežít bez dvacetiminutového růžence nebo přestávky ke kontemplaci vprostřed 
dne plného práce. 

A tak berte ohled na své vlastní založení. Respektujte rytmus svého života a vezměte na 
vědomí, že se v různých údobích vašeho života bude měnit.  

 

Z knihy Richarda Rohra: The Price of Peoplehood  
– překlad převzat z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz)  
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TAK JEDNODUCHÝ DOKÁŽE BÝT ŽIVOT 
∗ Po trávě se nechodí – po trávě se směje!! 

∗ Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený… ale teď už nemám chybu. 

∗ Co z toho, že zítra bude líp, když vždy, když se ráno vzbudím, je dnes. 

∗ Nevadí, že něco dělám pomalu, protože to možná dělám špatně. 

∗ Když máš nádhernou manželku, okouzlující milenku, když vlastníš skvělý auto, když ne-
máš problémy s daňovým úřadem, když vždy, když vyjdeš na ulici, svítí na tebe sluníčko a 
lidé se na tebe usmívají … je čas skončil s narkotiky. 

∗ Co uděláš, když zákonem chráněné zvíře žere zákonem chráněnou rostlinu? 

∗ Rozdělovat restauraci na kuřáckou a nekuřáckou část je stejné jako rozdělit bazén na strany 
„smí se močit“ a „nesmí se močit“. 

∗ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. 

∗ Nic tak neomezuje svobodu slova jako rozbitá huba!! 

∗ Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, takže pokud jste  
se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste vy. 

∗ Na dosáhnutí cíle je potřebné snít. Takže se na všechno vykašlete a běžte spát. 

∗ Když je vám jednoho dne vaše milovaná osoba nevěrná a vy chcete vyskočit z okna, pama-
tujte: To, co vám nasadili, jsou parohy, ne křídla. 

∗ Když jednoho dne ucítíte velké prázdno – jezte, je to hlad. 
Z e-mailové schránky Petra Koronthályho 

 

Teda, čím víc si to čtu, tím víc se mi zdá, že na tom něco pravdy bude… Sazeč  
 

PRŮVODCE VĚDECKÝM ŽARGONEM 
 

„je již dlouho známo“ = nezjistil jsem si původní pramen 
„projevuje se tu určitý trend“ = tyto údaje jsou v podstatě bezcenné 
„ačkoliv nebylo možné přinést na tyto otázky jednoznačnou odpověď“ = pokus se nezdařil, ale 

i tak doufám, že jej budu moci publikovat 
„k podrobnému studiu byly vybrány tři vzorky“ = ostatní výsledky nedávaly smysl 
„typické výsledky jsou zobrazeny“ = tenhle graf se mi obzvláště vyvedl 
„tyto výsledky budou obsahem příští studie“ = jednou se snad do ní pustím, jestli mě k tomu 

někdo dokope / poskytne finanční prostředky 
„z vlastní zkušenosti“ = jednou 
„v několika případech“ = dvakrát 
„v řadě případů“ = třikrát 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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„panuje názor“ = já si myslím 
„panuje všeobecný názor“ = pár kolegů si to myslí taky 
„platný v řádu daných veličin“ = neplatný 
„podle statistického průzkumu“ = říká se 
„statisticky vyjádřený odhad významu těchto zjištění“ = pustý dohad 
„pečlivá analýza dosažitelných údajů“ = tři stránky poznámek se mi rozpily, když sem si na 

ně zvrhl pivo 
„je jasné že bude třeba vykonat ještě mnoho další práce, než budeme schopni porozumět tomu-

to jevu v jeho úplnosti“ = já mu nerozumím 
„po následné práci mých kolegů“ = ani oni mu nerozumějí 
„Děkuji Joe Blotzovi za asistenci při pokusu a Andre Schafferové za přínosné konzultace“ = 

Blotz udělal práci a Schafferová mi vysvětlila, o co jde 
„nesmírně významná oblast výzkumné práce“ = naprosto zbytečný úkol, který mi zadala ko-

mise 
„doufám že tato studie podnítí další výzkum v dané oblasti“ = já s tím končím 

 

Tohle mi poslal můj bratr. Sazeč 
 

VĚŘTE, NEVĚŘTE ANEB „SLAVNÉ VÝROKY“ SLAVNÝCH Z 1. DUBNA  
 

� Tehdy jsem měl pořádný vokno. – Bill Gates  

� Nikdy proti proudu! – Ampér  

� Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne! – Vincent van Gogh  

� Říkám holou pravdu. – Inspektor Kojak  

� Neštěstí nechodí nikdy samo. – Marx a Engels  

� Když se dva perou, třetí se směje. – Procter a Gamble  

� Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. – Alfred Hitchcock  

� Nemá to jiskru. – Diesel  

� Už jsem v obraze. – Mona Lisa  

� Nenechat se vytočit. – Graham Bell  

� Neznalost zákona neomlouvá. – Murphy 

� To bych se na to vykašlal. – Koch  

� To je zářný příklad. – Neznámý obyvatel Černobylu  

� Přijali nás chladně. – Amundsen  

� Všechno je třeba brát s rezervou. – Barum  

� Nebudu se s tím párat. – Jack Rozparovač  

� Mít v kalhotách. – Krteček  

� Tě pic. – Puškin  

� Není malých rolí. – Harmasan  

� Kam čert nemůže, nastrčí ženskou. – Valentina Těreškovová  

� Nestavte se na odpor! – Ohm  
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� Musíme to udržet pod pokličkou! – Denis Papin  

� Dali mi za pravdu. – Jan Hus  

� Sedm je šťastné číslo. – Krkavci  

� Hlavou zeď neprorazíš. – Ayrton Senna  

� Království za koně. – Karpov  

� Jsem to ale číslo! – Ludolf  

� Jsem z toho úplně na větvi. – Tarzan  

� Nemám ani páru. – James Watt  

� Kostky jsou vrženy. – Rubik  

� Lidé, bděte! – Šípková Růženka  

� Je mi trnem v oku. – Růženčin princ  

� Já na bráchu, brácha na mě. – Kain  

� To je tvrdý oříšek. – Popelka  

� Nemá to cenu. – Nobel  

� To Není Ono. – John Lennon  

� Do smrti dobrý. – Neznámý kamikadze  

� Nemáte oheň? – Prométheus  

� Pro Boha živého! – Nietzsche  

� Nietzsche je mrtev. – Bůh  

� A teď z jiného soudku. – Dionysos  

� Nejen chlebem živ jest člověk. – Jan Becher  

� Lže, jako když tiskne! – Gutenberg  

� My v tom prsty nemáme. – Jezinky  

� Kdo dřív přijde, ten dřív mele. – Don Quijote  

� Visí to ve vzduchu. – Hrabě Zeppelin  

� Na to se musí jít od lesa. – Robin Hood  

� Hlavně nešlápnout vedle. – Neil Armstrong  

� Nenechat se doběhnout. – Emil Zátopek  

� Žít si na vysoké noze. – Baba Jaga  

� Jediné oko nezůstalo suché. – Kyklop  

� Jdi mi k šípku. – Růženka  

� Melu pátou přes devátou. – Beethoven  

� Je pořádně nafoukaná. – Hrabě Zeppelin  

� Nedělej mrtvého brouka! – Yoko Ono  

� Tohle mě nemůže otrávit. – Rasputin  

� Chudoba cti netratí. – Baron Rotschild  
 

No a tyhle výroky jsou zcela určitě pravdivé – tedy alespoň 1. 4. byly.  
Z čí e-mailové schránky vypadly, to fakt  nevím, ale do redakce je zaslala Helena Tyburcová 
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ZADÁNO PRO TATÍNKY. ZADÁNO PRO TATÍNKY. ZADÁNO PRO TATÍNKY. 

TATÍNKOVÉ, ČTĚTE! MAMINKY, NECHTE SE PŘEKVAPIT! 

SRDCE NA DLANI  
– inspirace na dárek k blížícímu se Dni matek 

  

Dnes nabízím tip na vyrábění pro tatínky a děti. Ne, že by tyhle výtvarné hrátky maminky 
nezvládly, ale … bude přece Den matek. Po pátrání v kalendáři jsem objevila, že ono klíčové 
datum zní 14. květen 2006. Vzhledem k tomu, že náš Zpravodaj vychází kolem osmého 
v měsíci, byl by zde poměrně krátký časový prostor pro realizaci námětu, proto jej raději zařa-
zuji v předstihu již do dubnového čísla. Sádrový reliéf se dá vyrábět sice kdykoliv, ale v této 
podobě se mi zdá být hezkým dárkem vhodným právě pro příležitost poděkování maminkám 
za jejich lásku a obětavost. 

K výrobě budete potřebovat větší množství obyčejné modelíny (podotýkám obyčejné, pro-
tože ta jednak zcela svému účelu postačuje, jednak ji lze opětovně použít. Značková a asi kva-
litnější modelína prodávaná např. v balení Medvídek Pú či Princezny je sice měkčí, krásně 
pružná, nemastí atd., ale pozor: na vzduchu vysychá a začne se drolit. Musí se pak vyhodit). 
Dále si připravte sádru, různé barvy na dozdobení (vodové, temperové, akrylové, glitter glue – 
lepidlo se třpytkami), kousek červené mechové pryže, čtvrtku, provázek či drátek na závěsné 
očko, lepidlo (nejlepší je asi použít tavnou pistoli s lepidlem, ale věřila bych třeba i kanagomu 
apod.), nůžky, modelovací podložku – a zručnější výtvarníci, ovšem pod otcovským dohle-
dem, možná využijí nějaké to rydlo. 

Postup práce je následující: na pracovní podložce (aby v zápalu výtvarničení nedoznal 
úhony maminčin sváteční ubrus) pěkně propracujete větší množství modelíny. Když je mode-
lína pěkně tvárná a měkká, vytvarujete z ní asi 1 cm silnou placku o průměru cca 18 cm 
(velikost dle velikosti ručky Vašeho potomka). Dítko pak silněji otiskne svoji ručku (dobré je, 
když prstíky jsou pěkně natažené a trošku od sebe) do modelíny a vznikne forma pro odlití 
reliéfu. Aby otisk ručky byl na ploše, je třeba kolem 
dokola otisku vytvořit asi 2 cm vysoký okraj buď  
z modelíny či z pruhu čtvrtky. Nyní si namícháte sád-
ru (pro méně znalé: sádra se sype do vody) přiměřené 
hustoty a nalijete ji do své originální formy. Nezapo-
meňte po chvíli vložit kousek provázku či drátku jako 
závěsné očko či do částečně zatuhlé sádry udělat špejlí 
dírku pro zavěšení na hřebíček. (Pokud zapomenete, 
dá se hotový reliéfek pak opřít na poličce či existují 
různé závěsné mechanizmy na památeční talíře, tak 
s instalací problém nebude.) 

Nyní nezbývá než čekat, až sádra dokonale vy-
tvrdne. Pak můžete odlitek opatrně vyloupnout a 
následuje finální výtvarná úprava dle fantazie a vý-
tvarných schopností autora. Já jsem např. pomohla 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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dceři vybarvit plochu kolem ruky žlutým třpytivým lepidlem a okraj reliéfu jsem obtáhla třpy-
tivým oranžovým lepidlem. Samotný otisk ruky jsem spolu s dcerkou ponechala bílý (krásně 
vystoupil z plochy i se všemi detaily). Plochu lze třeba i natřít sytější vodovou či temperovou 
barvou a následně po zaschnutí pomocí nějakého rydla (tatínek doma jistě vhodný předmět 
najde a na jeho bezpečné použití dohlédne) ozdobit hlouběji vyškrabovanými ornamenty. 
Vyryté plošky budou bílé, tudíž na tmavém podkladu pěkně vystoupí. Některé lze třeba opět 
různě vyplnit barvou, prostě možností je nepřeberně. 

A ještě schází samotné srdíčko. To je nejlepší vystřihnout z plátu červené mechové pryže  
(k dostání v papírnictví či výtvarných potřebách), bude plastičtější. Pokud pryž nemáte, vy-
střihněte srdíčko v přiměřené velikosti ze čtvrtky a natřete jej sytou červenou barvou, popř. 
červeným třpytivým lepidlem. Hotové srdíčko přilepte (nám osobně se velmi osvědčilo použi-
tí tavné pistole, protože rozehřáté a následně ztuhlé lepidlo přilepí vše ke všemu) na dlaň  
a osobní odlitek a originální dárek pro maminku je hotový. 

Hodně radosti ze společného vyrábění i z obdarovávání a krásný sváteční den přeje 
Mirka Šílová 

RECEPT NA DUBEN 

BRAMBOROVÁ POCHOUTKA  
– rychlý recept pro velké rodiny 

 

Materiál: 3 kg brambor, 5 velkých cibulí, olej a pak, co dům dá 
– pórek, zbytek masa kuřecího, vepřového, kousek salámu apod. 

Postup: brambory se dobře omyjí a nakrájejí ve slupce (máte-li velkou rodinu, nemáte čas 
je škrábat), cibule také pokrájíte na malé kousky, stejně jako ostatní ingredience. Trochu podle-
jete olejem, osolíte, dáte do trouby a pečete asi hodinu. 

Dobrou chuť přeje Milana Pincová 

SE SVĚTEM JE VŠE V POŘÁDKU  
 

Znám jeden dost silný příběh o malém chlapci, který se prochází po 
břehu řeky. Najednou uvidí samici krokodýla chycenou v síti. Ta ho osloví: ,,Slitoval by ses 
nade mnou a pustil mne? Víš, vypadám sice ošklivě, ale není to moje vina. Takto jsem byla 
stvořena. Ale ať už navenek vypadám jakkoli, v těle mi bije srdce matky. Dnes ráno jsem šla 
hledat potravu pro své mladé a chytla jsem se do této pasti!“ A chlapec na to odpoví: „Když ti 
z pasti pomohu ven, tak mě chytíš a zabiješ mě.“ Krokodýlice se zeptá: „Myslíš, že bych něco 
takového udělala dobrodinci, který mě osvobodil?“  

A tak se chlapec nechá přesvědčit a pomůže krokodýlici ze sítě, načež ta po něm chňapne a 
sevře ho v tlamě. Jak ho tak drží v čelistech, chlapec ještě řekne: „Takže to mám za ten svůj 
dobrý skutek.“ Krokodýlice na to: „Víš, neber si to osobně, synku, ale takto je svět zařízen, 

SLOVNÍČEK... 
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takový je zákon života.“ Ale chlapec s tím nesouhlasí, a tak krokodýlice navrhne: „Chtěl by ses 
někoho zeptat, jestli je to jinak?“ 

Chlapec si všimne, že na větvi sedí nějaký pták a zeptá se: „Ptáku, je pravda, co krokodýli-
ce říká?“ „Krokodýlice má pravdu. Podívej se na mě. Jednou jsem se vracel domů s potravou 
pro svoje ptáčata. Představ si, jak jsem se asi zděsil, když jsem uviděl hada, jak se plazí nahoru 
k mému hnízdu. Byl jsem úplně bezbranný. Had spolykal všechna moje mláďata, pěkně jedno 
po druhém. Křičel jsem a volal, ale zbytečně. Krokodýlice má pravdu, to je zákon života, takto 
je svět uzpůsobený.“ „Vidíš,“ řekla krokodýlice. Ale chlapec se nedal: „Zeptejme se ještě něko-
ho jiného.“ „No tak dobře, ptej se.“ 

Po říčním břehu kolem nich právě procházel starý osel. „Osle, ty víš, co krokodýlice říká. 
Má pravdu?“ A osel na to: „Krokodýlice má naprostou pravdu. Podívej se na mě. Celý život 
jsem pracoval a otročil pro svého pána a sotva jsem za to dostával dost jídla. Teď, když už jsem 
starý a nepotřebný, pustil mě na svobodu, a tak se v džungli potloukám sem a tam a čekám, až 
se na mě vrhne nějaké divoké zvíře a ukončí můj život. Krokodýlice má pravdu, toto je zákon 
života, takto je svět zařízen.“ „Vidíš,“ řekla krokodýlice. „Jdeme na věc.“ 

Chlapec to nevzdává: „Dej mi ještě jednu šanci, jednu poslední šanci. Dovol mi se zeptat 
ještě někoho. Vzpomeň si, jak jsem byl laskavý já k tobě.“ A krokodýlice odpoví: „Tak jo, ale je 
to tvoje poslední šance.“ Chlapec uvidí, jak kolem běží zajíc a tak se ho zeptá: „Zajíci, má kro-
kodýlice pravdu?“ Zajíc si sedne na zadní a řekne směrem ke krokodýlici: „Tohle jsi tomu 
chlapci řekla?“ ,,Ano, řekla,“ odpoví krokodýlice. „Počkej,“ praví zajíc, „to musíme řádně pro-
diskutovat.“ „Dobře,“ odpoví krokodýlice. Ale zajíc hned na to: „Jak o tom ale můžeme disku-
tovat, když máš toho chlapce v tlamě? Pusť ho, on se přece také musí naší diskuse zúčastnit.“ 
Ale krokodýlice se jen tak nedá: „Ty jsi ale liška podšitá. Já ho pustím a on mi uteče.“ Zajíc na 
to: „Myslel jsem, že jsi chytřejší. Kdyby se pokusil utéct, jedním mávnutím ocasu ho snadno 
zabiješ.“ „Tak dobře,“ řekne krokodýlice a chlapce pustí. A v okamžiku, kdy ho pustí, zvolá 
zajíc: „Utíkej!“ A tak chlapec začne utíkat a podaří se mu uniknout. Potom zajíc tomu chlapci 
řekne: „Nemáš rád krokodýlí maso? Nechtěli by se lidi z tvé vesnice dobře najíst? Nevysvobo-
dil jsi toho krokodýla úplně, víc než polovina jeho těla je pořád ještě chycená v síti. Běž klidně 
do vesnice, přiveď všechny sousedy a udělejte si hostinu.“ 

A tak to také chlapec udělá. Jde do vesnice a svolá všechny muže. Ti s sebou vezmou své 
sekery, hole a oštěpy a krokodýla zabijí. Chlapcův pes je s nimi také, a když zahlédne našeho 
zajíce, začne ho honit a nakonec ho chytí a zakousne. Když chlapec přiběhne, je už pozdě, a jak 
tak vidí zajíce umírat, říká si: „Krokodýlice měla pravdu, takto je to na světě zařízeno, to je 
zákon života.“ 

Neexistuje žádné vysvětlení, kterým byste se mohli pokusit objasnit všechno to utrpení a 
zlo a mučení a ničení a hlad na světě. Něco takového nelze vysvětlit. Můžete si se svými pouč-
kami, náboženskými či jinými, pohrávat, jak chcete, něco takového nikdy nevysvětlíte. Protože 
život je tajemství, a to znamená, že vaše mysl ho nikdy nebude schopná pochopit. Abyste ho 
pochopili, budete se muset probudit. A pak si najednou uvědomíte, že skutečnost nemá pro-
blém, to vy jste ten problém.  

 

Z knihy Anthony de Mella „Bdělost“ vybral a do internetové konference „Mužská spiritualita“ zaslal 
Petr Janda 
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Dlouho jsem přemýšlel, zda ta povídka nese pozitivní nebo negativní sdělení: zda mám 
být rád, že je to tak, jak to je, nebo zda mám být z toho smutný. Je v tom příliš mnoho rozporů 
najednou: rozumět nebo nerozumět, utrpění nebo radost, důvěra či nedůvěra… 

Naše lidské diskuse se často točí kolem zla a utrpení – obvykle se soustřeďují na utrpení 
člověka. Již zde je první problematický bod: copak musí nutně platit, že utrpení rovná se zlo? 
Chtělo by se nám to předpokládat – ale právem? 

Druhým problémem je: mluvíme o utrpení a myslíme na utrpení člověka. Je člověk jediný, 
kdo trpí? A co zvířata? A co rostliny? – A je to dobro nebo zlo? 

A třetím problémem je neproniknutelnost celého tajemství. Kdo z nás by nechtěl pochopit 
smysl utrpení, jeho pramen, jeho cíl – kde se vzalo, kdo to způsobil, kdo za to může? 

Odpovědi se nehledají snadno. Protože v těch otázkách ani tak neslyším zvídavost – je 
v nich více či méně zjevná výčitka Bohu: podívej se, co jsi to stvořil! Podívej se jen třeba na ten 
příklad v té povídce – copak je to v pořádku? 

A odpověď předpokládá nesmírnou, až nelidskou pokoru: kousnout do trpkého jablka 
dilematu:  

První možnost (pro nás téměř nepřijatelná) – přestat se ptát. Prostě to přijmout jako nepo-
chopitelný fakt. 

Druhá možnost (pro nás stejně tak téměř nepřijatelná) – pochopit, že Bůh má věci pevně 
v rukou. A tedy to, co není hříchem, nemůže být zlem – ani utrpení nevinné gazely, kterou 
právě ulovil lev, ani smrt stromu, který právě dočista oholily kobylky. 

Ať se v tom motám, jak chci, zde si odpověď dát neumím. A tak mohu jen říci s de Mellem: 
je to tak, jak to je. Je to součást světa, který vyšel z Božích rukou. Má to tedy v Božích očích 
smysl – co na tom, že já to nemohu pochopit. Já nejsem Bůh a Bůh se mi nemusí zpovídat. Bůh 
mne stvořil a nabídl mi to, co mi nabídnout chtěl. A já mohu přijmout nebo odmítnout. 

Apoštolové to moc dobře pochopili – 
na přímou Ježíšovu otázku řekli: „A ke 
komu bychom šli?“… Ke komu bych šel? 
Kdo mne zná a miluje tak jako Bůh? – 
protože jestliže by mi nestačila Boží láska, 
tak jiná neexistuje! 

Snad jediná odpověď, která vrhá vů-
bec nějaké světlo do tohoto neproniknutel-
ného tajemství, je ta, kterou nám dal Ježíš. 
Vzal kříž. Neptal se, zda je to správně. 
Nehádal se – ani se svým Otcem ne. Jen se 
zeptal: „Nešlo by to bez toho?“ A slyšel 
odpověď – a konal podle ní – a nesl kříž – 
a trpěl -- a zemřel… A vstal z mrtvých. 

A to je jediná odpověď, které se nám zde na zemi ve věci smyslu utrpení dostalo a dostane. 
A na tom nezmění nic ani tisíc filosofů, padesát revolucí a deset tisíc výzkumných ústavů. 
Protože je nad lidskou kapacitu pochopit, že smyslem utrpení je vzkříšení, smyslem bolesti 
život a smyslem zla – možnost obrácení… a odpuštění… 

VKor 
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NAŠE SOUTĚŽ 
 

Dnes zveřejňujeme další vítězné dílko, tentokrát výtvarné, které po-
rota vyhodnotila jako první v kategorii předškolních dětí. Autorkou kresby 
je Marie Uchytilová z Velkého Meziříčí.  

Jen škoda, že to nevidíte v barvách - to bohužel neumíme. Ale zkuste 
si to alespoň představit - obloha je modrá, sluníčko žluté a ta zviřátka 
hnědá… – Sazeč. 

 

VÝBOR ŽR 
 

Další schůze výboru YMCA – ŽR byla naplánována na 
pondělí 13. března 2006. Asi to nebyla šťastná volba, 
protože se nás v kanceláři sešlo pramálo. Výborová 
schůze proto nebyla usnášení schopná. 
V důsledku malého počtu přítomných měla schůze 
charakter pouhé diskuse, kdy jsme se v souvislosti s 
blížící se Valnou hromadou YMCA – ŽR kolektivně 
zamýšleli nad možnými kandidáty na předsedu naše-
ho sdružení. Nedobrali jsme se žádného závěru, 
diskuse bude pokračovat. Dále jsme se zabývali otáz-
kou dalšího směřování YMCA – ŽR a vyřazením členů, 
kteří nereagovali na lednové upozornění ve Zpravo-
daji a dosud dluží členské příspěvky.  
J. Cimpa a M. Doležalová jsou navrženými delegáty 
na ÚV YMCA v ČR. 
J. Cimpa, M. Doležalová a P. Ryantová jsou navrže-
nými delegáty na VS YMCA v ČR. 
10. 4. 2006 se koná Valná hromada YMCA – ŽR.  
 Termíny dalších výborů: 15. května, 19. června. 

Informovala Mirka Šílová 
 

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ 
 

Nezapomněli jste zaplatit svůj členský příspěvek?  
Máte v pořádku své kontaktní údaje? 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
 

Na jarní prázdniny jsme jeli letos do Krušných hor,  
do Jáchymova, kde nám laskavě vyjednali pobyt Pincovi. Pincovi nejsou rodina ledajaká, mají 
totiž devět dětí. Návštěva u nich byla velmi příjemná a zajímavá, bydlí v historickém památko-
vě chráněném domě z roku 1530, v jehož sklepení nebo spíš štole je stříbrná žíla a jezírko 
s vlastním pramenem. 

Doma vládl klid a pohoda, maminka Milana je s dětmi doma, tatínek Martin je architekt na 
volné noze. Protože uživit tolik dětí není jen tak, potřebuje stále zakázky, takže jestli se 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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chystáte stavět a potřebujete 
projekt, s důvěrou se na něho 
obraťte. Děti ještě všechny 
studují. Nejstarší Vojta (23)  
a Bára (21) vysokou školu, 
Bětka (19) letos maturuje  
a také se bude hlásit na VŠ. 
Daniel (15) a Martin (12) na-
vštěvují nedaleké gymnázium, 
Evička (9) a Markéta (6) zdejší 
ZŠ, Adámek (4) a Alenka (1,5) 

jsou s maminkou doma. Děti jsou také velmi zručné. 
Protože Milana vede keramický kroužek, velmi rády 
vyrábějí z keramiky, malují na sklo, dělají náramky 
apod. I celý jejich dům je velmi krásně vyzdoben prá-
vě s použitím vlastních výrobků. Kluci dávají přednost 
počítači, takže když maminka potřebuje připojit na 
internet, čtyřletý Adámek ji zručně připojí. 

O YMCA – ŽR se dozvěděli od svých známých, kon-
krétně od Richarda Bukáčka, jsou dlouholetými účast-
níky letních táborů – poprvé byli v roce 1993 na Sobě-
šíně a od té doby s výjimkou r. 1999, kdy byla Markéta 
na operaci se srdcem, nikdy nevynechali. Tábory jsou, 
zvláště pro rodiče, opravdová dovolená. Nemusí se 
vařit, děti mají dopoledne program odděleně a 
v poslední době celé rodině vyhovuje, že program je volnější, ne úplně proorganizovaný a dob-
rovolný, takže je to pohoda. 

Když ještě bydleli v Praze, navštěvovala Milana také Mateřské centrum v YMCA, nyní, když 
je do Prahy daleko, zúčastňuje se činností MC v Ostrově, kde má keramický kroužek. 
V Jáchymově bydlí Pincovi osm let, takže jsou rádi, že vychází Zpravodaj a tak se mohou dově-
dět o dění jinde. Kromě toho mají zkušenost s Eurochildren, kam jezdila Bára. S hostitelskou 
rodinou navázali přátelské vztahy, Belgičani byli několikrát u nich v Jáchymově. Krušné hory 
jim připadaly jako divočina, protože to v Belgii nemají, navíc tam každý kousek krajiny někomu 
patří. Později už to bylo s Eurochildren horší, protože přihláška pro další dítě do Belgie nějak 
nedorazila. 

A co říci na závěr? Nejlépe snad „humornou historku ze života“ (mimochodem ty sypala 
maminka Milana z rukávu). Tak jednu horskou zimní… Jednou při třeskuté zimě Pincovům za-
mrznul zámek u auta, takže tam Milana vlezla kufrem. Jenže zjistila, že nemá benzín. Proto 
jela k pumpě a mávala na pumpaře, aby jí natankoval a zvenku otevřel kufr, aby mohla vylézt. 
Jenže milý pumpař to nepochopil a mával jí zpátky. Trvalo to asi čtvrt hodiny, co na sebe má-
vali, než pumpař zjistil, že ta paní asi něco chce a jen tak mu nemává. 

Na návštěvě u Pinců byla Petra Ryantová 
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DEN PRO RODINU 
Jednou do měsíce pořádá YMCA – Živá rodina „Den pro rodinu“ v Poděbradech. Je připraven 

program pro děti i pro dospělé, vždy se zajímavým hostem. Témata, se týkají rodin (naposledy 
bylo „Jak se v rodině vyrovnávat s podzimním stresem“, děti pekly misijní koláče). 

Akce se zpravidla koná v časovém termínu 9.00 – 17.00 hod. Jídlo pro účastníky je zajiště-
no. Nejbližší termín: 8. dubna 2006. Všechny srdečně zveme. 

Bližší informace: Kubínovi na � 776 053 106, 604 401 093 
 

PŘÍBĚHY PRAŽSKÉ MINULOSTI – POKRAČOVÁNÍ 
Další výprava s dětmi se uskuteční o druhém dubnovém víkendu. Na řadě je období gotiky – éra 

architektury rukou sepjatých k modlitbě a staveb šplhajících do nebe. První století českého králov-
ského státu, éra tzv. posledních Přemyslovců. Doba hlučného rozvoje měst, přitom ale také rozvo-
je mnišské spirituality, mnišských řádů. V Praze je toto vše výjimečně spojeno v místě, nazvaném 
podle „služebně nejmladší“ české světice. Už víte, kam budou směřovat naše kroky? Budeme si mj. 
povídat o životě mnichů v gotických klášterech, o dramatických osudech příslušníků přemyslovské-
ho rodu ve 13. století, o znacích gotického stylu… Pro děti opět přichystáme zajímavý úkol. 

Při poslední výpravě do hlubin pražského Židovského města jsme zaznamenali velký zájem, 
takže naše velká skupina místy i blokovala provoz v ulicích. Protože podle našich zkušeností je 
vhodné absolvovat výpravy v počtu max. 25 osob (včetně dospělých), jsme nuceni přistoupit  
k rezervaci míst. Nezoufejte, pokud bude zájemců více, můžeme zorganizovat reprízu. 

Proto neváhejte a hlašte se – kontakt Hynek Krátký, � 736 505 016, hynekquick@quick.cz 
 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

čtvrtek 12.30 – 13.30 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 257 313 819 

8.4.2006 Den pro rodinu – postní duchovní obnova J. Kubín � 776 053 106 

8.4.2006 Den rodin Poděbrady 
Kubínovi � 776 053 106 

� 604 401 093 

8.4.2006 Příběhy pražské minulosti H. Krátký � 736 505 016 

10.4.2006 Valná hromada YMCA - Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

21.4.2006 Hudební večer (změna místa) 
Z. Pavlasová � 257 313 819 

� 604 479 724 

15.5.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

19.6.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

12. - 19.8.2006 
tábor Pavlátova louka - I. termín  
(již obsazeno) sekretariát � 224 872 421 

18. - 26.8.2006 letní kurz Manželských setkání v Třešti 
H. Pištorová � 606 745 048 

� 224 872 421 

19. - 26.8.2006 tábor Pavlátova louka - II. termín sekretariát � 224 872 421 

26.8. - 2.9.2006 tábor Pavlátova louka - III. termín sekretariát � 224 872 421 

TERMÍNOVNÍK 2006 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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PRÁZDNINY NA KÁNOÍCH 
YMCA OPEN připravuje na letní prázdniny 2 týdenní termíny vody. 
V prvním termínu, který je určen mládeži od 15 let se pojede Lužni-

ce a je od 8. do 15. července. Druhý termín je od 15. do 22. července, pojede se Vltava 
(mládež od 18 let). Počítáme s mezinárodní účastí. 

Předběžné přihlášky a info na open@ymca.cz.  

Jana Běťáková 
 

S ÚSMĚVEM DO PRÁCE I DO ŽIVOTA 
⇒ seminář pro aktivní ženy nejen z Mateřského centra 
⇒ seminář pro ženy, které chtějí něco udělat pro sebe a tím i pro své okolí, pro ty, které se 

snaží sladit potřeby s nároky života, profese, rodiny 
⇒ prožitkový seminář využívající psycho-sociální metody práce, dotazníky, testy, psychohry, 

práce s obrazem, hudbou atd. 
Jedná se o 7 volně navazujících seminářů po 2 hodinách. Začátek 27. března 2006. Pracovní 

skupina max. 15 účastnic.  
Místo konání: Mateřské centrum YMCA Na Poříčí 10 Praha 1.  
Cena cyklu: 50 Kč, dotováno z fondů EU 

Témata:  
♦ Komunikace a mé role  
♦ Sebepoznání a sebepřijetí  
♦ Pozitivní hodnocení druhých  
♦ Komunikace citů  
♦ Empatie  
♦ Asertivita  
♦ Tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů  
Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková, � 775 204 208  

NABÍDKA I PRO VÁS... 

SPOLEČENSKÝ HUDEBNÍ VEČER YMCA – ŽR 
Vážení a milí přátelé, 

společenský večer se blíží a připomínám, že se bude konat 21. 
d u b n a  2 0 0 6  v  1 8 . 0 0  h o d .  
v sále Zdenky Podhajské, Nám. Kinských 3, Praha 5.  

Přípravy se chýlí ke konci a tak se již jen těšme na celý pro-
gram a na naše účinkující. Děkuji všem, kteří se přihlásili k účasti a 
jsou ochotni vystoupit nebo jiným způsobem přispět  
k pěknému průběhu celého koncertu. V Živé rodině máme radost, 
že se tento večer stal každoroční tradicí. A proto už teď můžeme 
začít uvažovat, co bychom chtěli předvést v příštím roce. Těším se 
na Vaše připomínky a návrhy.  

Z. Pavlasová, Nám. Kinských 3, 150 00 Praha 5, � 604 479 724 
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ŠTAFETOVÝ BĚH PRAHA – ŘÍM – ORVIETO 
Arcidiecézní charita Praha se stala partnerem italského města Orvieta při pořádání dopro-

vodného programu k letošní oslavě Slavnosti Těla a Krve Páně. 
K vzniku tohoto velkého církevního svátku daly popud události v italské Bolseně ve 13. sto-

letí. Při mši sv. se jistý kněz Petr z Prahy, putující do Říma, stal svědkem toho, že ihned po 
proměňování se hostie zakrvavila, od krve se potřísnilo purifikatorium i korporál. Věc se neuta-
jila a brzy byla celá událost zkoumána papežskou komisí. Purifikatorium i korporál jsou 
v orvietské katedrále uchovávány dodnes. Slavnost Božího Těla je zde každoročně velmi oslavo-
vána a církevní oslavy jsou pravidelně doplňovány i různými veřejnými akcemi. Jejich pořada-
telem je církev i státní úřady. 

Již v roce 2002 se v okolí Orvieta uskutečnil štafetový běh, kterého se zúčastnili občané 
Orvieta. V roce 2003 se již tento běh realizoval mezi Itálii a ČR. Organizátory za českou stranu 
byli AC Sparta Praha, Hlavní město Praha a Arcidiecézní charita Praha. 

V rámci oslav slavnosti v roce 2006 se běh a jeho první část se uskuteční v Praze a okolí – 
druhá část se poběží po Itálii. Představitelé města Orvieta se obrátili na AC Sparta Praha a 
pražskou Arcidiecézní charitu s přáním, aby tuto akci uspořádali opět společně. 

Arcidiecézní charita Praha proto nabízí cca deseti zájemcům (běžci ve věku 17 let a 
výše) možnost běžet štafetu. Celá akce začíná příjezdem italských partnerů v pondělí 5. červ-
na 2006 do Prahy. Bude následovat oficiální přijetí na radnici a na pražském arcibiskupství a 
další doprovodný program. Ve středu bude symbolická etapa po Praze a ve čtvrtek 1. etapa. 
V ČR se poběží několik etap (jeden účastník poběží asi vždy 5 km) a poté se všichni přesunou 
na italské hranice, kde bude zahájena italská část běhu. V Orvietu bude slavnostní zakončení 
poslední etapou v sobotu 17. června 2006. Oficiální slavnosti Corpus Domini budou v Orvietu 
v neděli 18. června 2006. Bude zde přítomen i otec biskup Václav Malý. Společný odjezd 
do Prahy bude cca v pondělí 19. června. 

Předpokládá se 8 etapový štafetový běh. Bude běžet cca 10 běžců z ČR a 10 běžců z Itálie. 
Předpokládané etapy budou denně cca 100 – 150 km dlouhé. Po celou dobu akce budou pro 
účastníky připraveny doprovodné kulturní programy v Itálii i Česku. 

Každý běžec uhradí cca 2 000 Kč. Je to symbolický příspěvek na běžecký úbor, sportovní 
soupravu, ubytování a stravu po celou dobu akce. Podmínkou je věk nad 17 let, dobrý zdravot-
ní stav (lékařské potvrzení), platný cestovní doklad a prokazatelná schopnost uběhnout 7 km. 

Ing. Jaroslav Němec, Arcidiecézní charita Praha (zájemcům poskytne kontakt sekretariát) 
 

KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Rodičům, učitelům, katechetům a všem, kteří řeší nějaký problém z oblasti výchovy a 

vzdělávání dětí od 3 do 18 let, připomínáme nabídku odborné pomoci v Křesťanské pedagogic-
ko-psychologické poradně. 

Aktuálně připravujeme testy profesionální orientace pro žáky 8. tříd, kteří si chtějí vyzkou-
šet přijímací zkoušky „nanečisto“ a dozvědět se s předstihem něco o svých předpokladech pro 
studium na střední škole. Zapsané dítě se dostaví s rodičem dne 3. května 2006 mezi 8.00 a 
8.30. Rodič vyplní informační dotazník a uhradí manipulační poplatek 100,- Kč. Jeho další pří-
tomnost pak není nutná. Testování trvá přibližně 2,5 – 3 hodiny. Výsledky budou sděleny spo-
lečně rodičům a dítěti při individuální konzultaci v dohodnutém termínu. 

Již dříve inzerovaný kurz nácviku pozornosti a sebeovládání letos v jarních měsících nebude 
otevřen. Pro děti s poruchou pozornosti (8 – 12 let) nabízíme individuální 15titýdenní kurz 
KUPOZ. Je založený na pravidelném, hravě zvládnutelném cvičení dítěte s rodičem (doma)  
s průběžnou kontrolou v poradně. 

Zájemci se mohou hlásit a dále informovat na adrese: KPPP, Pernerova 8, 186 00 Praha 8, 
� / fax: 222 322 624, http://www.kppp.cz, e-mail: poradna@kppp.cz 
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VÍKEND PRO OTCE S DOSPÍVAJÍCÍM SYNEM  
ANEB: „MNOHO MUŽŮ MÁ DĚTI, ALE MÁLO DĚTÍ MÁ OTCE!“  

  

∗ Chcete prožít se svými otci víkend plný tajemství a společného chlapského dobrodružství? 
∗ Vyzkoušet si jak se lze pohybovat v korunách stromů netradičním způsobem? 
∗ Poznat jeden druhého jak se vzájemně neznáte? 
∗ Chcete vyjít na cestu, kterou kráčí muži?  

Pak se společně přihlaste na tento víkend a můžete si vyzkoušet bubnování, střílení z luku, 
rozdělávání oheň bez pomoci civilizačních vymožeností a i jiné staré chlapské dovednosti, kte-
ré patří po tisíciletí k mužskému rodu. 

Jedinou podmínkou účasti je společná, dobrovolná účast otce a jednoho dospívajícího 
syna na celém programu víkendu (víkend není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách 
ani pro duševně nemocné). 

Věk syna: 15 – 18 let v den konání (výjimky je nutné předjednat s pořadatelem) 
Kdy: 22. – 24. září 2006 
Kde: tábor Jana Amose Komenského, Běleč nad Orlicí (u Třebechovic pod Orebem vedle 

Hradce Králové) 
Příjezd v pátek 22. září mezi 18.30 – 19.00 (respektujte, prosím, tento čas) 
Ukončení v neděli 24. září cca v 15.00 
S sebou nezapomeňte: spacáky, bubny, hudební nástroje, dobrý nůž a mužskou odvahu se 

smyslem pro dobrodružství.  
Cena víkendu pro oba je: 1 200,- Kč za celý pobyt i se stravou 
Pořádá: Centrum pro rodinu občanské sdružení a Diecézní Centrum pro rodinu biskupství 

litoměřického 
  

CO JE NÁPLNÍ VÍKENDU OTCŮ SE SYNEM? 
Bývalo tomu tak skoro vždycky, že se starší rodu scházeli s dospívajícími muži a předávali 

jim svojí tradici. Rady starších byly něco jako výkladní skříní kmenů a rodů. Starší pomáhali 
řešit problémy ve společenství, dávali rodům směr a také pomáhali vstupovat chlapcům 
do dospělosti. Celý víkend bude trochu netradiční. Proto je potřeba si zachovat mysl začáteční-
ka, tedy člověka, který s napětím očekává sled událostí a není dopředu zatížen předsudky. 

Synům se poodkryje nitro světa dospělých mužů. Poznají, jak nelehká je cesta k plnosti 
mužství a že ani žádný otec to na této cestě nemá lehké. Pochopí, že tuto cestu brzy sami také 
nastoupí a stanou se tak stejnými poutníky jako jejich otcové. Dostane se jim pozornosti, dů-
věry i uznání rodícího se mužství. Budou moci položit základy nově vznikajícího partnerství, ne 
jen v dosavadním vztahu otec – syn, ale nově také ve vztahu muž – muž.  

Otcové si naopak připomenou, jak důležité je být dobrým otcem ve správný čas. Jak snad-
no se v tomto období stane chyba, která se špatně napravuje, a jak může působit problémy až 
do dalších generací. Poslední výzkumy ukazují, že chyby na dětech v raném období lze napravit 
právě v tomto dospívajícím věku, ale jen pokud se změníme my, otcové.  

Prožijeme pestrou sobotu plnou chlapského dobrodružství a večer vykonáme společný rituál 
přechodu od dětství k dospívaní v muže. Každý rituál spojuje „můj“ příběh s příběhem Vesmíru 
a je snazší ho poznat z jeho účinku, než z jeho definice.  

My lidé potřebujeme rituály k tomu, abychom si uvědomili, že se děje něco nevšedního a 
zvláštního. Nacházíme je jak u starých národů, tak židů i křesťanů. Rituály nás tedy provází 
v celých lidských dějinách, ale v poslední době se bohužel začaly z lidské společnosti vytrácet. 
Rituál nám pomáhá vytvořit posvátný prostor. To je něco, co nás přesahuje a vede k hlubšímu 
poznání života. Rozdíl mezi rituálem a obřadem je v tom, že rituál ukazuje i stinné stánky 
života a obřad je spíše oslavou. Pojem rituál v nás může vyvolat i strach a vnitřní odpor, ale 
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náš prostor je a bude bezpečný. Pravý rituál dokáže utvořit jedinečné společenství, tedy pro-
pojuje naše vědomí a připravuje nás k Přechodu. 

Víkend by měl tedy nejen posílit vztah otce a syna, ale měl by nám pomoci v navázání no-
vého vztahu, který se nazývá chlapské přátelství.  

  

Přihlášku, prosím, zašlete poštou: František Růžička, Husitská 128/32, 417 41 Krupka. 
Formulář přihlášky je vložen do tohoto čísla. V případě dotazů neváhejte a volejte 602 282 
520, 417 852 315 nebo použijte e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz 

Přihlaste se prosím, nejpozději do 31. července a po zaregistrování dostanete upřesňující pokyny!  
  

Důležité upozornění: 
Jediná možná forma přihlášení je písemnou formou s vlastnoručními podpisy. Dejte, pro-

sím, nejprve přečíst tyto pokyny svým synům a poté se jich zeptejte, zda jsou ochotni s vámi 
jet, a tím se uchráníte případných zklamání. Poté, co se ale přihlásíte, dbejte, prosím, na to, 
že jste oba chlapi a vaše slovo platí. 

 

AKCE YMCA SETKÁNÍ 
 

28. – 30. dubna 2006: Tvořivý víkend pro maminky a dcery, Krnov, středisko Benjamín. 
Jedinečná příležitost pro maminky a jejich dcery strávit tvořivý, ale zároveň osobní víkend 

v pěkném společenství, sloužící k prohloubení jejich vztahu. Tentokrát budou na programu 
techniky: výroba panenek z ovčího rouna, malování na sklo, drátování a základy keramiky. 
Nebude chybět ani vycházka do okolí, duchovní program a společné sdílení. 

Přihlášky: YMCA Setkání, Gita Vyleťalová, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, � 731 625 616,  
e-mail: ymca@setkani.org  

 

12. – 14. května 2006: Žena a krize středního věku, Český Těšín, Exerciční dům CIS. 
Témata tohoto setkání žen se budou týkat problematiky psychického, zdravotního a du-

chovního prožívání přechodu u žen středního věku, ale také prevence a zvládání problémů. 
Více se budeme věnovat odpuštění, vnitřním zraněním a jejich uzdravování. Přítomni budou i 
kněz a psycholožka Mgr. Marta Lazarova, s možností osobních konzultací. 

Přihlášky: YMCA Setkání, Gita Vyleťalová, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, � 731 625 616,  
e-mail: ymca@setkani.org  

 

12. – 14. května 2006: Jak udělat šťastnou svoji manželku (i sebe). Víkend pouze pro muže. 
Rajnochovice, středisko Archa. 

Jak naplnit jedno z našich základních poslání, vytvářet jednotu a rozvíjet lásku ve svém 
manželství a rodině? Přijali jsme svátost manželství, nebo alespoň slib věrnosti a lásky k ženě, 
kterou jsme milovali. Jaká je naše láska, náš vztah teď po letech společného života? Roste, 
stagnuje nebo slábne? Je tolik překážek a věcí, zvlášť v dnešní době a společnosti, které jsou 
proti nám a manželskému životu... ale co mohu a chci udělat aby se naplnil Boží záměr a proží-
vali jsme společně Jeho lásku a obdarování v našem manželství?... 

Přihlášky: YMCA Setkání, Miloš Vyleťal, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, � 731 625 615, e-mail: 
ymca@setkani.org 

 

2. – 4. června 2006; Expedice „Botanicus“, Víkend pro otce s dětmi. Dům setkání, Albeřice 
(Krkonoše). 

Objevitelský víkend pro otce s dětmi v Domě Setkání v Albeřicích podbarvený atmosférou 
cestovatelů a objevitelů vzácných rostlin (např.i českého Roessla...) a poznáváním Krkonošské 
přírody. Pokud máte zájem, pošlete si přihlášku na adresu: YMCA Setkání, Miloš Vyleťal, Pivo-
varská 3, 794 01 Krnov, � 731 625 615, e-mail: ymca@setkani.org 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

Z PROGRAMŮ, KTERÉ PROBĚHLY 
Dne 1. března vedli lektoři Centra pro rodinu čtyřhodinový seminář na Vyšší škole pedago-

gické a sociální v Praze 6. Seminář probíhá na přání školy každoročně. 
4. března proběhlo v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Nových Butovicích setkání 

osamělých maminek s dětmi s programem prof. Mgr. Jiřiny Rákosníkové na téma „Předávání 
tradice v rodině“ s praktickými ukázkami práce s dětmi. 

5. března prezentovalo Centrum pro rodinu své pastorační aktivity v rámci kurzu Škola 
partnerství, který pořádá ADCM v Praze – Kunraticích. 

7. března skončila zimní společná příprava na život v manželství, kterou absolvovalo  
29 párů snoubenců z 31 párů přihlášených (minimální požadovaná účast 6 večerů z 8). 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Jarní společná příprava na život v manželství je již zcela zaplněna. Je možno se hlásit  

na podzimní kurz, který proběhne v termínu 10. října – 28. listopadu 2006. Kromě společných 
příprav pro větší počet snoubenců nabízíme možnost přípravy v rodinách pod vedením pověře-
ných manželů. Příprava probíhá ve skupince tří až pěti párů. Bližší informace vám rádi poskyt-
neme v Centru. 

 

PROGRAMY PRO MANŽELE 
Stejně jako v loňském roce se uskuteční exercicie pro mladé manžele do pěti let manželství 

v termínu od 7. do 11. července 2006 (od páteční večeře do úterního oběda) s P. Josefem Čunkem 
SI v duchovním centru Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav. Kromě kněze se exercicií zú-
častní i jeden manželský pár z řad spolupracovníků Centra pro rodinu. Cílem exercicií je umožnit 
manželům ztišení mimo svou rodinu. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí za 280 Kč 
na osobu a den. Přihlášky a bližší informace dostanete v Centru pro rodinu. 

 

EXERCICIE „A BŮH JIM POŽEHNAL…“ (GN 1,28) 
s tradičními i méně tradičními prvky pro manželské páry „v produktivním věku“ se uskuteč-

ní v Králíkách ve dnech 5. srpna (sobota večer) až 13. srpna (neděle ráno) 2006. Exercicie po-
vede P. Jiří Šindelář CSsR – jeho hlavním posláním je konat duchovní obnovy farností, tzv. lido-
vé misie, ale působí i jako exercitátor – se spolupracovníky. S účastí rodinných příslušníků se 
nepočítá. Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích v klášteře redemptoristů, stra-
vování v Poutním domě naproti klášteru. Počet účastníků je omezen. Cena za ubytování 
v dvoulůžkových pokojích a stravu činí na osobu a den 250 Kč. Přihlášky a bližší informace vám 
rádi poskytneme v Centru pro rodinu. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Jarní programy pro osamělé maminky budou probíhat tentokrát mimo Prahu. V sobotu  

8. dubna se uskuteční výlet s dětmi na Skalku u Mníšku pod Brdy. Svátek matek oslaví maminky 
s dětmi v neděli 14. května putováním na Tetín. Bližší informace vám rádi poskytneme 
v Centru. 

A sobotní celodenní duchovní obnova pro osamělé maminky (bez dětí) se uskuteční  
27. května 2006 ve Slaném pod vedením P. Petra Glogara OCD. Vzhledem k omezené kapacitě 
je nutné se předem přihlásit v Centru. 

 

BLOG CENTRA PRO RODINU 
Počet návštěvníků internetových stránek Centra neustále narůstá, dlouhodobě registrujeme 

více než tisíc různých návštěvníků měsíčně. Pro snazší vzájemnou komunikaci mezi návštěvníky 
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT 
PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO OSAMĚLÉ MAMINKY V KROMĚŘÍŽI 

Pobyt ve dnech 22. – 29. července v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 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. Setkání je rozdělené do dvou částí: 
naučné a rekreační. Dopolední část zahrnuje před-
nášky psychologa, dětského psychologa, psychiat-
ra, kněze a předpokládá se na ní účast přihláše-
ných 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. Těchto letních pobytů se 
tradičně zúčastňuje skupina maminek z pražské arcidiecéze. Centrum pro rodinu při Arcibis-
kupství pražském spolupracuje s hlavním organizátorem akce, kterým je Centrum pro rodinný 
život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc.  

Přihlášky a bližší informace získáte na � 587 405 253 (paní Marcela Řezníčková) nebo  
na mailu reznickm@arcibol.cz. 

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  

našich stránek a pracovníky Centra jsme otevřeli stránku http://cpr.blog.cz, která doplňuje 
základní informace stránek http://cpr.apha.cz o prostor k sdílení. 

Pro ty, kteří se slovem a fenoménem „blog“ dosud nesetkali, upřesňujeme, že 
„weblog“ (stažením anglického web log – zhruba: webový záznam[ník]) nebo zkráceně a nefor-
málněji „blog“ je webová aplikace obsahující periodické příspěvky na jedné webové stránce seřa-
zené zpravidla od nejnovějších po nejstarší. Tyto příspěvky je možno libovolně komentovat. 

Z DISKUSNÍHO STOLU 

PORUŠENÁ ROVNOVÁHA ANEB NA VÝCHOVU DĚTÍ NEMÁME 
 

Je nejvyšší čas připomenout starou pohádku o králi, který jednou potkal cestáře. Král za-
předl s cestářem hovor. Povídali si, slovo dalo slovo, král si postěžoval jak nemůže vyjít 
s penězi, a pak se zeptal cestáře, jak hospodaří on. Cestář odpověděl: „Já vydělávám denně tři 
groše. Jeden spotřebuji pro sebe, druhý půjčím a ten třetí vracím“. Král nad tím kroutil hlavou 
a nakonec se zeptal: „Jak to myslíš, cestáři?“ A cestář povídá: „Jednoduše, jeden groš živí 
mne. Druhý půjčuji svým dětem, které mne budou živit, až nebudu moci. Třetí vracím svým 
rodičům. Ti mi kdysi půjčovali tím, že mě živili“.  

Podíváme–li se na podstatu sdělení, zjistíme, že zde skutečně celá staletí fungoval přiroze-
ný důchodový systém, který zajišťoval reprodukci obyvatelstva. Každý se musel postarat o své 
rodiče ve stáří a zároveň musel investovat do svých dětí, aby si zajistil stáří svoje. 

Jaká je situace dnes? Proč tak klesá v Česku porodnost? 
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Sociolog dává takový vývoj do souvislosti s rozvojem společnosti a považuje jej za přiroze-
ný, lékař hledá příčiny v poklesu mužské potence a prohlašuje, mimo jiné, za příčinu nošení 
slipů, ekonom přizvukuje sociologovi a snaží se nás přesvědčit, že jediná správná cesta je pen-
zijní připojištění, protože průběžné penzijní pojištění garantované státem se v době nepříliš 
vzdálené ocitne v krizi. Žádný z odborníků-profesionálů, kteří se k problémům důchodové re-
formy vyjadřovali a vyjadřují, nevybočil takříkajíc z řady. Všichni zůstali uzavřeni v ulitě své 
profese. Všichni, až na jednoho. Tou bílou vránou se stal ekonom Pavel Rusnok, bývalý ministr 
financí, a to tím, že jasně definoval a pojmenoval bezdětné důchodce černými pasažéry 
v důchodovém systému. 

Jaké jsou skutečné příčiny poklesu porodnosti? 
Některé důvody jsem již rozebral jindy a jinde. Tentokrát si posvítím na daně, a to i na ty 

„neviditelné“. Jedná se o celkové mzdové náklady a odvody zaměstnavatele, tj. položky, které 
nejsou na výplatní pásce. Pro zaměstnavatele jsou to však mzdové náklady jako každé jiné, je 
to tedy pouhá daňová hra státu na schovávanou o 35 % daní počítaných a odečítaných 
z celkových mzdových nákladů. Celkem se jedná o částku, jejíž velikost běžný člověk ani nepo-
chopí – je to zhruba 250 miliard korun (250 000 000 000,- Kč). Vzhledem k ohromujícímu číslu, 
deformujícímu zcela zásadním způsobem pohled na mzdovou hladinu v České republice, musím 
se podivit smířlivému postoji ze strany zaměstnavatelů, hraničícímu s rezignací. Stále znovu se 
objevují články, srovnávající naši životní a mzdovou úroveň se státy dlouhodobě etablovanými 
v EU. V tomto srovnání jsou naše mzdy relativně nízké, ale které mzdy? Ty co skutečně zatěžují 
mzdové konto zaměstnavatele a které jsou z více než třetiny přímo odčerpávány státem, nebo 
ty, které si přečte zaměstnanec na výplatní pásce? 

Podívejme se společně na problematiku u zaměstnance s nejčastějším hrubým pří-
jmem, což je částka 15 500,- Kč (medián podle Českého statistického úřadu za rok 2004). Na 
tohoto zaměstnance připadají celkové mzdové náklady 20 925,- Kč, ze kterých zaměstnavatel 
odečte 5 425,- Kč a poukáže je přímo do státní pokladny na tzv. sociální a zdravotní pojištění. 
Výše zmíněnou hrubou mzdu podrobí zaměstnavatel druhé redukci o položky zmíněné již výše, 
tentokrát pro zaměstnance způsobem viditelným na výplatní pásce, a to celkem o 1 937,- Kč. 
Pro úplnost ještě zakalkuluji nezdanitelnou částku a vypočtu daň. Čistá mzda zaměstnance je 
11 939,- Kč. Výsledkem všech účetních operací v režii státu je celkové zdanění zaměstnance  
ve výši 8 986,- Kč, což je 43 %. Pro pořádek se zmíním ještě o třetí, nepřímé formě daně (daň  
z přidané hodnoty a spotřební daně, kterou ale, protože ji lze jen odhadovat, do následující 
kalkulace nezahrnu. Jinak jsem se s výpočty dostal až ke „dni daňové svobody“, který jednomu 
každému z nás říká, že do třešní děláme na daně státu, a prakticky až v druhé části roku vydě-
láváme pro sebe a případně svoje děti. 

Pokud tedy vezmu zaměstnance – manžele, společně si vydělají u zaměstnavatele 41 850,- Kč 
(celkové mzdové náklady) a státu na daních odvedou 17 972,- Kč. Se zbývajícími 23 878,- Kč mo-
hou začít hospodařit… Uvedené zdanění je naprosto stejné u bezdětných i u rodičů dětí.  

Teď se dostávám k jádru problému a tím je financování dětí v rodině. K výše uvedené část-
ce přičteme po 500,- Kč na každé dítě jako daňové zvýhodnění na vyživované dítě, dále přičte-
me dětské přídavky a sociální příplatky. V tabulce to vypadá následovně (viz tabulku č. 1 na 
následující stránce): 

 

V tabulce č.1 si povšimněte zejména druhého řádku zdola: „Čistý příjem na člena domác-
nosti“. Právě zde je to pečlivě skrývané tajemství, jeden ze dvou skutečných důvodů, proč se 
rodí tak málo dětí. Příčina tkví nikoliv ve změně chování mladé generace, která již nechce mít 
děti. Skutečná příčina je jednoznačně na straně státu v daňové oblasti (viz poslední řádek ta-
bulky). Jen a výlučně díky daňové politice státu se rodiny pracujících rodičů s dětmi, zcela bez 
vlastní viny, propadají doslova do bídy (i když relativní, zato stejně citelné, či dokonce citel-
nější): do bídy ve srovnání se svými bezdětnými spolužáky a vrstevníky. To nám dokumentuje 
následující tabulka č. 2 (viz tabulku č. 2 na následující stránce): 
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  bezdětní 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 

Mzdové náklady celkem 41 850 Kč 41 850 Kč 41 850 Kč 41 850 Kč 41 850 Kč 

SP zaměstnavatel -8 060 Kč -8 060 Kč -8 060 Kč -8 060 Kč -8 060 Kč 

ZP zaměstnavatel -2 790 Kč -2 790 Kč -2 790 Kč -2 790 Kč -2 790 Kč 

Celkem pojištění  
zaměstnavatel -10 850 Kč -10 850 Kč -10 850 Kč -10 850 Kč -10 850 Kč 

Hrubý příjem 31 000 Kč 31 000 Kč 31 000 Kč 31 000 Kč 31 000 Kč 

SP zaměstnanec -2 480 Kč -2 480 Kč -2 480 Kč -2 480 Kč -2 480 Kč 

ZP zaměstnanec -1 395 Kč -1 395 Kč -1 395 Kč -1 395 Kč -1 395 Kč 

Celkem pojištění  
zaměstnanec -3 875 Kč -3 875 Kč -3 875 Kč -3 875 Kč -3 875 Kč 

Snížená mzda o SP a ZP 27 125 Kč 27 125 Kč 27 125 Kč 27 125 Kč 27 125 Kč 

Nezdanitelné částky -6 340 Kč -6 340 Kč -6 340 Kč -6 340 Kč -6 340 Kč 

Základ daně 20 785 Kč 20 785 Kč 20 785 Kč 20 785 Kč 20 785 Kč 

Daň 15% -2 730 Kč -2 730 Kč -2 730 Kč -2 730 Kč -2 730 Kč 

Daň 20% -517 Kč -517 Kč -517 Kč -517 Kč -517 Kč 

Čistá mzda 23 878 Kč 23 878 Kč 23 878 Kč 23 878 Kč 23 878 Kč 

Daňové zvýhodnění na vyži-
vované dítě 

0 Kč 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 

Čisté příjmy pro dětské pří-
davky 

  24 378 Kč 24 878 Kč 25 378 Kč 25 878 Kč 

Dětské přídavky 0 Kč 294 Kč 588 Kč 882 Kč 2 352 Kč 

Čistý příjem pro sociální 
příplatky 

  24 672 Kč 25 466 Kč 26 260 Kč 28 230 Kč 

Sociální příplatky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Čistý příjem na člena  
domácnosti 

11 939 Kč 8 224 Kč 6 367 Kč 5 252 Kč 4 705 Kč 

Odvody daní celkem – sle-
va – přídavky 

17 972 Kč 17 178 Kč 16 384 Kč 15 590 Kč 13 620 Kč 

Tabulka č. 1 Manželé s hrubým měsíčním příjmem po 15 500,- Kč, t.j. 31 000,- Kč celkem 

Tabulka č.2 

  bezdětní 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 

Čistý příjem na člena  
domácnosti 

11 939 Kč 8 224 Kč 6 367 Kč 5 252 Kč 4 705 Kč 

Relativní příjem na člena 
domácnosti 

100 % 68,9 % 53,3 % 44 % 39,4 % 

Komu se chce nastavovat noci, počítat každou korunu a z dálky se dívat na sousedy, kteří si 
při stejných příjmech, ale bez dětí, mohou užívat života, braného dnes jako standard – dovole-
ná u moře, nové auto, koupě vlastního bytu, výhodné ukládání peněz se státní intervencí na 
stavební spoření a důchodové připojištění? Navíc daňovou nespravedlnost podtrhuje fakt druhé 
směny, nezaplacené a přesto odpracované rodiči při výchově dětí. 
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V případě příchodu dítěte, resp. dětí se ekonomická situace, a to právě v době pro rodinu 
velmi kritické, ještě zhoršuje. Rodina dostává místo jednoho z platu rodičů (ve výši 11 939,- 
Kč) podstatně nižší částku v mateřské dovolené (69% z denního vyměřovacího základu), případ-
ně ještě nižší rodičovský příspěvek 3635,- Kč (1,54 násobek částky na osobní spotřebu rodiče). 
Tím se disproporce mezi potřebami rodiny z hlediska srovnání s bezdětnými vrstevníky a dokon-
ce ve smyslu zajištění existenčního minima dále zhoršuje a rodina se propadá do sociální sítě. 
Je to zavrženíhodné, ba zločinné jednání ze strany státu a jeho daňové politiky, a to minimál-
ně z těchto tří dobrých důvodů: 

Pracující mladí lidé, kteří dosáhnou na obvyklou výši mzdy v Česku, se s příchodem dětí 
automaticky propadají do sociální sítě a je jim úředně vsugerováno, že se nedokáží sami uživit. 
Proto se ptám: „Jak mohou takto nejen finančně a společensky, ale i psychicky zdeptaní rodiče 
vychovat novou svobodnou a hrdou generaci ze svých dětí“?  

Pokud bychom právnickým osobám (dále firmám) vytvořili po roce 1992 podmínky stejné, 
jako byly vytvořeny zákonem o dani z příjmů fyzických osob rodinám, tj.: firmy by financovaly 
vše ze zdaněných peněz, podrobených všem odvodům (ZP, SP), nemohly by si uplatnit odpočty 
DPH a následně by se jim všechny výnosy znárodnily a přerozdělily hlavně těm, co žádné nákla-
dy nefinancovali, tak se velmi rychle nevyrábí, neposkytují služby ani nestaví. Rodina, to je 
úplně stejná ekonomická jednotka jako firma, a otevřeně řečeno, jen díky pudům a snaze o 
pokračování rodu ten kolaps není tak rychlý. Dobře vychované děti – budoucí plátci daní, jsou 
investicí, a to investicí jak pro rodiče, tak i pro stát. Je tedy namístě odpočet daní, a to právě 
v souvislosti s investicí do výchovy dětí, a nikoliv nelogické, kontraproduktivní až absurdní pré-
miování bezdětných rodin ze strany státu. 

Celá staletí zde fungoval přirozený důchodový systém, který zajišťoval reprodukci obyva-
telstva, jak ho vystihuje pohádka „O třech groších“. Každý se musel postarat o své rodiče ve 
stáří a zároveň musel investovat do svých dětí, aby si zajistil svoje slušné dožití. Problémem 
zde tedy nebyli a nejsou důchodci jako takoví, ale pouze důchodci bezdětní, kteří nevychovali 
vlastní či osvojené děti, neinvestovali proto na své vlastní důchody ani korunu (průběžně finan-
covaný důchodový systém !) a takto ušetřenými penězi si podstatně zvyšovali svůj životní stan-
dard, přičemž nesplnili očekávání, které do nich stát vkládá ve smyslu výchovy další generace. 
Za to jsou státem kromě prémiování za bezdětnost odměněni ještě podruhé, a to z investic 
rodičů, kteří vychovali děti. Jinak řečeno: rodiny s dětmi žijí v tvrdém kapitalismu, musí obra-
cet každou korunu dvakrát, a to díky přímo lapkovské daňové politice státu, zato rodiny 
bezdětné žijí v kapitalismu velice příjemném, dopřávají si totiž na úkor budoucí generace, do 
které neinvestují. Když se oběma skupinám přiblíží důchodový věk, jsou investice do dětí rodi-
čům znárodněny a přerozděleny, aby si bezdětní důchodci mohli žít v důchodovém systému, 
sice bez jakýchkoliv zásluh, ale zato podle svých potřeb. 

K potenciální námitce, že důchodový systém nelze změnit bez mnohasetmiliardových inves-
tic, říkám, není tomu tak, důchodový systém lze změnit bez koruny vkladu. Změna může pro-
běhnout dokonce i sociálně citlivě, jen je třeba na transformaci využít přiměřeně dlouhé časo-
vé období, viz článek „První prorůstová a propopulační důchodová reforma“. Podmínkou je, 
spustit důchodovou reformu čím dříve, tím lépe. Další odklady povedou jen ke zvyšující se 
nejistotě občanů a ještě přiblíží kolaps systému. 

Prameny: Český statistický úřad, tabulková část Aleš Beran 

Ivo Patta, 15. března 2006 . 
 
Pozn. red.: Jde původně o dva navazující články, které byly redakčně zkráceny a spojeny 

v souvislý text. Jejich původní znění, jakož i další autorovy články (včetně toho, na něž odka-
zuje v textu) jsou případným zájemcům k dispozici v rukopisu v redakci. 
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CO MĚ ZAUJALO – ANEB NÁŠ ČLOVĚK V INDII 
V posledním Salesiánském magazínu mě, kromě jiného, zaujal článek od Jany Švecové o práci dobro-

volníka v salesiánském středisku v Indii. Hlavně postřeh o radosti, kterou tam ti kluci (ale asi i ostatní 
lidé) prožívají, ač žijí ve velmi chudých podmínkách… Čím to asi je? Švagr jezdívá jako asistent  
o prázdninách do Německa na dětské tábory. Vždycky vypráví, jak jsou ty děti konzumní společností 
ovlivnění, jak jsou otrávení, unudění… Zlatá naše mládež… Posuneme se jinam a otrávená a unuděná 
mládež je pro někoho jiného zase ta naše… Asi je pravé bohatství jinde, než ve vysoké životní úrovni… 

František Jakubec 
 

STŘEDISKO ODPOVÍDÁ MÝM PŘEDSTAVÁM, JE TMAVÉ, NEÚTULNÉ, ALE SYMPATICKÉ 
Jana Švecová je jednou z dobrovolnic, která loni odjela na rok pracovat do salesiánského střediska 

mládeže v indickém Bandalore. Ze svého pobytu posílá Jana čas od času tzv. Indopisy, ve kterých popisu-
je svou práci, zemi, v níž žije, lidi, se kterými se stýká a podobně. A protože je to čtení vskutku zajímavé, 
část Indopisů vám přinášíme. 

 

Evropě jsme spolu s mými dvěma kolegy dobrovolníky dali sbohem v pondělí 22. srpna 
loňského roku kolem oběda, a do Indie – země, ve které mám prožít celý následující rok jsme 
dorazili v úterý ráno. Pár dní jsme poznávali indickou metropoli Dillí a pak už nás čekala čty-
řicetihodinová cesta „superexpresem“ do Bangalore. 

Po druhé, kvůli chladu z klimatizace napůl probdělé noci vjíždíme do Bangalore a šťastně 
dorážíme na adresu Breads – salesiánské organizace zaštiťující práci dobrovolníků v oblasti 
jižní Indie.  

Přivítání je milé, vítá nás osobně šéf, George Matthew, asi 40letý sympatický Ind. Přestože 
se snaží mluvit pomalou angličtinu, mám občas problémy s porozuměním. Indická angličtina 
je naprosto něco jiného než anglická či americká... 

Druhý den nás George nakládá do auta a vydáváme se do Bosco Mane – mého budoucího 
bydliště. Právě tady probíhá slavnost, kluci nás vítají, během deseti minut umím první kan-
nadskou (jazyk, kterým se v Bangalore mluví) větu: Nýna ésaru énu (Jak se jmenuješ?). Zapa-
matovávám si ji až asi na podesáté. A zároveň pochybuji, že si kdy budu moci zapamatovat 
jména alespoň některých těch kluků – některá neumím ani vyslovit, natož abych se je naučila 
zpaměti! 

Vybaluji své věci, mám pokoj ve třetím patře. Ve sklepě jsou prostory pro kluky, kteří se 
učí řemeslo, v přízemí jsou společenské místnosti. První patro je vyhrazené pro kluky – jídelna 
a ložnice v jednom, sklad, jedna třída na výuku, záchody a „sprchy“. Ve druhém patře bydlí 
salesiáni a třetí patro je vyhrazené pro mě a kuchařku. 

Můj pokoj není moc velký, každou chvíli čekám, že na mě z nějakého roku vykoukne něja-
ký šváb, ale vlastně jsem si to představovala mnohem hůř. Dokonce mám WC „západního 
stylu“ (tzn. normální záchod, ne díru do země jako kluci). Jen „sprcha“ mě velice pobavila. 
Velký a malý kyblík, abych se mohla polévat... Samozřejmě jen studenou vodou. Což ostatně  
v tomhle horkém počasí ani tak nevadí. Středisko jinak víceméně odpovídá mým představám, 
tmavé, špinavé, neútulné, ale přesto sympatické. 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS  
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První seznamovací odpočinkový týden s Indií mám za sebou a před sebou konečně to, 
proč jsem sem přijela – dobrovolnická služba v salesiánském středisku pro děti z ulice – 
BOSCO Mane, 242, 4th Main, Cham-rajpet, 560018 Bangalore. 

 

Děti na ulici neznáme 
Tak mám za sebou první dva týdny v Bangalore, a konečně se dostávám k další zprávě – 

konkrétně k tomu, co tu je mým úkolem a proč tu vlastně jsem. 
V Bangalore (s pěti miliony obyvatel páté největší město Indie) funguje pět salesiánských 

středisek, která jsou vzájemně spojena do jednoho systému. Hlavním úkolem středisek je vě-
novat se dětem (v případě salesiánů pouze klukům), kteří se z nějakého důvodu ocitli mimo 
svůj domov a jsou nuceni žít na ulici. Pro nás Evropany je to těžko představitelné, protože 
něco takového jako „děcka žijící na ulici“ vlastně neznáme, ale tady je to celkem běžná věc. 
Proč se takový kluk ocitne na ulici? 

Nejčastější důvody jsou: otec či oba rodiče jsou závislí na alkoholu; otec se znovu oženil a 
nová matka dítě odmítla; dítě bylo od šesti, sedmi let rodiči nuceno tvrdě pracovat; rodiče dítě 
týrají. A jediný způsob, jak dítě může situaci zvládnout, je od rodiny utéct. 

Z pěti středisek jsou dvě stálá – kluci v nich bydlí (jakési domovy pro „kluky z ulice“). Tři 
střediska jsou „záchytná střediska“, kam mladí z ulice mohou kdykoli přijít. Dostanou zde 
něco k jídlu, mohou se zde umýt, či přes noc přespat. 

Vedle těchto středisek existuje po městě ještě několik malých stanicí přímo na autobuso-
vém či vlakovém nádraží, kde je největší počet těchto „dětí z ulice“ a kde jsou přímo na místě 
prvně kontaktováni některým z pracovníků Bosco. 

Cílem salesiánské práce je ukázat mladým z ulice, že mít možnost ubytování a spořádané-
ho života je příjemnější a výhodnější než život na ulici. Projeví-li kluk zájem, může být umístěn 
do některého z oněch dvou stálých středisek: 

1. Bosco Yuvakendra je určeno pro kluky nad 15 let (v současnosti je zde asi 40 kluků a 
čtyři salesiáni). 

2. Bosco Mane je určeno pro kluky do 15 let (tady je zhruba 50 kluků a pět salesiánů) – 
v tomhle středisku jsem já. 

V našem středisku máme tři velké skupiny kluků: 
– školní děti – největší skupina asi 25 kluků, kteří jsou posílání do místní školy 
– kluci, učící se nějaké řemeslo přímo v našem středisku 
– tzv. volní kluci – v téhle skupině jsou noví kluci, u kterých zatím ještě není jasné, zda  

ve středisku zůstanou, nebo se vrátí k rodině či příbuzným. 
 

A moje práce tady? 
Protože bydlím přímo ve středisku, je těžké rozeznat pracovní či nepracovní dny, natož 

pracovní či nepracovní hodiny. Teoreticky ale pracuji šest dní v týdnu, volný den mám v pá-
tek. 

Vstávám kolem sedmé ráno, v půl osmé dohlížím na to, aby se děcka, co odcházejí do ško-
ly, řádně umyla a vysprchovala (je to obdivuhodné, každé ráno se bez řečí vrhnou pod ledo-
vou sprchu, horká voda je zde jen v největší zimě a jen na příděl do kýble...). V osm hodin je 
snídaně, snídá se na zemi v tureckém sedě (nevěřila bych, jak je těžké vydržet v téhle poloze  
15 minut...) a jak je typické pro celou Indii, jí se pouze rukama. Byla mi přidělena starost  
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o zdravotní péči kluků, takže každé ráno při snídani a každý večer při večeři rozdávám prášky 
a pokud si někdo odře koleno, jako první běží za aunti („tetou“) Janou, jak mě tady kluci nazý-
vají. Naštěstí sem každý týden dochází jedna sestřička, takže případné problémy mám s kým 
konzultovat. Po snídani školní děcka odcházejí do školy, kluci, co se učí nějakému řemeslu,  
do jednotlivých pracovišť a na středisku zůstávají pouze oni noví kluci, takže s nimi hraju 
basketbal, kriket (nejoblíbenější místní hru, asi jak fotbal u nás), nebo něco malujeme, podle 
jejich a mojí kondice (zvláště jazykové). 

Odpoledne se vrací ze školy školáci, takže se pokračuje v dal-
ších hrách, podle nálady kluků a počasí venku. Večer se školáci učí 
a zbytek se občas dívá na televizi (asi jediný technický „zázrak“ pro 
kluky, který mají k dispozici), většinou na nějaké utkání v kriketu, 
jak jinak...V osm hodin večeře, opět se starám o tabletky a sirupy 
pro všechny a o případné odřeniny či boule z celého dne, po večeři 
kluků jdu sama na večeři a kolem desáté chodí kluci spát. 

Takže víceméně jsem s kluky opravdu celý den. Večer bývám 
tak unavená, že maximálně napíšu pár řádků do deníčku (někdy 
ani to ne), potom se asi 15 minut přemlouvám, abych šla do mé 
skvělé sprchy (aneb kýbl se studenou vodou...), a většinou tak ko-
lem jedenácti usínám. 

 

Být s kluky 
Hlavním úkolem dobrovolníků je „to be with the boys“ = být  

s kluky. Být co platná (anebo si alespoň myslet, že jsem co platná). 
Kluci tady jsou ale opravdu skvělí, nedá se to srovnávat s po-

dobnými kluky u nás v Čechách. Přestože mají k dispozici jediný 
míč, pár malých míčků na kriket a jedno házecí kolečko, vždycky si 
dokážou najít činnost, která je zabaví. 

Dneska jsem je například učila skákat panáka. Ač jsem z toho 
měla na začátku strach, opravdu není problém vysvětlovat a nadchnout pro takovéto hry beze 
slov (sice pořád něco povídám anglicky, ale vzhledem k tomu, že oni tomu nerozumí, vyjde to 
nastejno, jako kdybych neříkala nic). U těch nejmenších měla dokonce velký úspěch i „Vařila 
myšička kašičku na zeleným rendlíčku...“ – jsou tak zvyklí na cizí jazyky, že jim nějaká čeština 
vůbec nevadila, dokonce se mnou pak i poctivě opakovali – „tomu dala, tomu dala,...“ (asi 
všichni tuhle říkanku znáte). 

Dneska jsme například našli malý pingpongový míček, a vzhledem k tomu, že pálky samo-
zřejmě nemají, vystačili jsme si s botami v ruce (resp. s botami aunti Jany, protože kluci sami 
žádné boty na běhání vlastně ani nemají). Chtěla bych vidět evropské kluky... 

Podmínky tady jsou mnohem, mnohem skromnější než u nás, ve všem. Ale přesto (nebo 
možná právě proto...) jsou všichni kluci do všeho žhavější než u nás. A hlavně veselejší, pří-
jemnější, optimističtější, mnohem méně tu člověk narazí na takové ty „otrávené ksichty“.  
A hlavně tu není absolutně žádný problém navázat s nimi kontakt. 

 

Salesiánský magazín 1/2006, upravil Jiří Kučera 
Převzato z ACS č. 84. Pro Zpravodaj Živé rodiny zaslal František Jakubec 
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POLEDNICE 
 

U tabule dítě stálo, šklebilo se náramně, 
čímpak asi učitelka ukáznit si troufá mě? 
Řehoní se dítko drze učitelce v bledou líc, 
ať se jenom úča vzteká, ví, že vlastně nesmí nic! 
Učitelce v hlavě hučí, chvějí se jí kolena, 
když tu v umučené lebce bleskne veršík Erbena. 
„Pojď si proň, ty polednice, pojď, vem si ho upíra!“ 
Když tu dveře ztichlé třídy kostlivý hnát otvírá. 
Pod plachetkou, vždyť to známe – příšera se zjeví tu, 
dříve rozjívené děti náhle stojí v zákrytu. 
„Dej sem dítě“, zaburácí, „volala jsi, tady jsem!“ 
„Volala jsem. Pročpak dítě? Víš co? Radši mě si vem! 
Ty si sbalíš děsné dítko – horší přijdou do školy, 
a mne za zmizení žáka odbor školství osolí. 
Mě si vezmi, polednice, konečně pak najdu klid! 
kolegyně potvrdí ti, jak je těžké takhle žít. 

Ať se kde chce co chce šustne, kdo je vinen ze všech zel? 
Kdo je volán jako pucflek? Zcela jistě učitel! 
Když si páťák místo džusu dá pořádný rumu lok, 
na koho se ukazuje? Zanedbal to PEDAGOG! 
Když vojáci na cvičišti nezvládají vlevo v bok, 
kdo podlomil branné síly? Samozřejmě PEDAGOG! 
Když se dívka zfetovaná vrhá z okna jako cvok, 
v ruce láhev od čikuli… kdo je vinen? PEDAGOG! 
Když mládenci skotačiví vhodí chodce v říční tok, 
kdopak za to zvěrstvo může? Jen a pouze PEDAGOG! 
Když v robátku v hloubi jícnu usídlí se streptokok, 
kdopak může za absenci? Kdo je kárán? PEDAGOG! 
Že děťátko v třetí třídě pobude si druhý rok, 
kdopak mu měl IQ zvýšit? Kdo to nezvlád? PEDAGOG! 
Se ženou vždy kavalírsky, razil heslo Petr Vok, 
nemusíš být k ženě rytíř, jestliže je pedagog. 

Tak to vidíš, polednice, škoda mluvit, hanba klít, 
proto radši mne si vezmi, ať mám jednou provždy klid.“ 
Polednice hlavu kloní, slza z oka skane jí. 
Šeptá: „Nejsem kompetentní, zanech marných nadějí.“ 
Na pozdrav svým strašným hnátem učitelce zakývá, 
chápe už, proč pro tu ženu není příliš děsivá. 

Jana Smutná, Ostrava 

NAPSALI JSTE 
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Snad to patřilo do rubriky „Smutný svatý…“ – nedal jsem to do ní. Jaksi na mne zpoza zatažené 
opony satirické parafráze vykouklo něco jako volání o pomoc… 

Nejsem pedagog, i když s touto prací taky jistým způsobem přicházím do styku. Ale myslím, že 
dobře cítím, o co ve skutečnosti autorce šlo. Ano, můžeme se zasmát, můžeme ocenit povedenou parafrá-
zi i bryskní rýmy – ale čím víc si to čtu, tím míň je mi do smíchu… Tím víc se mi zdá, že je to pravda.  

A to je děsivé… 
Sazeč  

DOPORUČUJEME 

RODINNÝ PAS 
 

O projektu Rodinný pas se v různém tisku již mnohé napsalo, někomu však zpráva přesto 
mohla uniknout. (Běžně nikdo pečlivě nesleduje veškerý tisk, nejedná-li se zrovna o pracovní-
ka výstřižkové služby). S využitím časopisu Nový hlas shrnuji to podstatné: „Projekt Rodinný 
pas je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18ti let. 
Jedná se o slevy v oblasti kultury, volnočasových aktivit, nákupů oděvů, elektroniky, sportov-
ních potřeb a služeb restauračních, ubytovacích a dovolené. Zapojení rodin je velmi jednodu-
ché a týká se POUZE RODIN Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (zatím, protože tento projekt mají 
v úmyslu postupně spustit i další regiony – pozn. sekr.). Stačí vyplnit formulář žádosti o regis-
traci a ten poslat elektronicky na adresu: rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz nebo poštou na 
adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 s heslem na obálce 
»Rodinné pasy«. Na základě vyplněného formuláře bude zájemci zaslán průkaz v podobě 
karty se jménem rodiny včetně data platnosti karty. Jediným kritériem zařazení zájemce do 
projektu je věk dítěte. Jihomoravský kraj vydá první sadu karet 15. května 2006 u příležitosti 
Mezinárodního dne rodiny. –  Pro firmy omezení na Jihomoravský kraj neplatí (tj. aktéři usilují 
o spolupráci s firmami po celé ČR). Firmy svou účastí v projektu získají reklamu, bude vyhlá-
šena motivační soutěž „Firma pozorná k rodině“. 

Zpracovala Mirka Šílová 
 

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU 
- DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR 

 

Není to poprvé, co sdružení Campamento ´99 spolu s pražskou farností u kostela sv. Vác-
lava pořádá letní tábor. Letos je to od 1. do 15. července. Tábor je pro děti ve věku od 6 do 14 
let, a to nejen z křesťanských rodin. Děti budou bydlet v dřevěných chatkách a užijí si dostatek 
duchovního i sportovního programu včetně celotáborové hry. 

Tábor bude v západních Čechách poblíž Manětína – cena pro jedno dítě je 3 500.- Kč. Po-
kud by však cena měla být jediným důvodem pro neúčast Vašeho dítěte, nevzdávejte to. Lze 
žádat např. Vašeho zaměstnavatele o příspěvek na rekreaci dítěte (potvrzení v případě potře-
by zašleme) – prostě: řešení se vždy najde. 
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Přihlášku najdete v tomto čísle Zpravodaje; je na ní též číslo konta, na které se platí příspě-
vek, a adresa, kam přihlášku zašlete. Další informace najdete na www.campamento99.cz nebo 
si o ně zavolejte na � 724 101 393 nebo 251 091 211 – můžete jí též o ně napsat na adresu Líza 
Urbanová, Campamento´99, Opletalova 19, 110 00 Praha 1, popřípadě na e-mailovou adresu  
lurbanova@emcgroup.cz nebo tabor@campamento99.cz. 

Možností je hodně a zkušenosti s táborem jsou velmi dobré. Jediné, co Vám nemůžeme 
garantovat, je, že stihnete Vaše dítě přihlásit dřív, než se naplní kapacita tábora. Tedy neváhej-
te - máte čas maximálně do 25. dubna. 

VKor 

BEZ KOMENTÁŘE 

Ano, nemýlíte se: Václav Hradecký a jeho kniha vtipů 
Manželský dvoutakt na Vás ještě stále čeká na pul-
tech některých obchodů. Neváhejte! 
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Čím více se blíží volby, tím více se noviny plní informacemi o tom, kdo z politiků komu co 
a za kolik, který poslanec, ministerský úředník či soudce kde co jak ovlivnil a kolik na tom 
získal… prostý volič je z toho nakonec znechucen a právem se ptá: koho jsme si to vlastně 
zvolili? A má vůbec smysl někoho volit? – vždyť jsou všichni stejní! 

No, nejsou. Jen nejsou všichni vidět. I o politicích platí to, co o pokrývačích: noviny nepíší 
o stopadesáti, kteří vylezli na střechu, položili na ni nové tašky či eternit (nebo jak se to všech-
no jmenuje) a ve zdraví slezli dolů a šli na pivo; noviny píší o jednom, který na té střeše uklou-
zl a teď na to pivo jezdí v invalidním křesle. 

Nejsou všichni stejní – jen nejsou všichni vidět. Je to trochu i o nás – většina z nás sáhne po 
novinách, které píší o tom pokrývači, který uklouzl a spadl, zatímco reportáže ze života těch 
stopadesáti leží nepovšimnuty na stánku. 

Je to možná i o tom, že politici se nám zdají být velmi daleko – je to jakýsi cizí svět, ve kte-
rém se rozhoduje nám neznámým způsobem o věcech, které nemůžeme ovlivnit (jen je pak 
musíme zaplatit z daní). 

A je to možná i o tom, že (pokud vůbec jdeme k volbám) hlasujeme podle zvyku nebo 
podle slibů; neptáme se již před volbami: kdo je ten či onen, ta či ona? Známe ho? Známe ji? Je 
pro nás důvěryhodný, důvěryhodná? 

A (nakonec, ne však nejméně důležité) je to možná i o tom, že se málo modlíme za ty, kdo 
jsou (díky našim hlasům nebo jim navzdory) aktuálně u moci, vystaveni všem jejím svodům a 
obtížím, jejím pokušením a výzvám. A teď nemyslím takový ten obecný povzdech, takovou tu 
téměř povinnou přímluvu „za politiky a státníky“, ale konkrétní, zacílenou modlitbu, která 
dnes a denně bombarduje nebesa kvůli jednomu konkrétnímu politikovi, jedné konkrétní 
osobnosti, mající právě teď silný vliv na věci veřejné (tedy i naše). 

Neboť mnoho zmůže modlitba spravedlivého. 
VKor 

NA OKRAJ 

P R O Š E L  B R A N O U  S M R T I  

J D E  P Ř E D  NÁM I  

D O  Ž I V O T A  

 

N E B O J M E  S E . . .  


