
 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 5/2006 3 

Z OBSAHU: 

Imponovat Bohu ............................................................................................................4 
V rodinném kruhu..........................................................................................................5 
Pozdrav nového předsedy...............................................................................................6 
O katedrále, patrovém autobusu a prvních krůčcích .......................................................8 
Myslel jsem si, že jsem dokonalý ....................................................................................9 
O mužských pocitech ....................................................................................................10 
Býti dědečkem...............................................................................................................12 
Smutný svatý je věru smutný svatý… .......................................................................14 
Cizí šéfové.....................................................................................................................14 
Nový chemický prvek ....................................................................................................16 
Skoro ideální muž..........................................................................................................16 
Vyrábíme s dětmi.........................................................................................................17 
Panenka k obracení, aneb jakou mám náladu ..............................................................17 
Recepty na květen.......................................................................................................17 
Ze života Živé rodiny...................................................................................................18 
Naše soutěž ..................................................................................................................18 
Pár střípků z hudebního večera „U Pavlasů“ .................................................................18 
Z valné hromady............................................................................................................19 
Výzva – pomozte Živé Rodině! pomozte sobě – podpořte Zpravodaj ...........................19 
Výbor ŽR .......................................................................................................................19 
Představují se… ............................................................................................................20 
Živá rodina připravuje.................................................................................................21 
Bambiriáda ....................................................................................................................21 
Malování na hedvábí .....................................................................................................22 
Týden v Taizé................................................................................................................22 
Upozornění pro zájemce o letní tábor rodin na Pavlátově louce ...................................22 
Cvičení pro ženy + cvičení pro seniorky ........................................................................22 
Termínovník 2006 .........................................................................................................23 
Nabídka i pro Vás….....................................................................................................23 
Pozvání na pouť do Tjačiva...........................................................................................23 
Je rodina v ohrožení?....................................................................................................24 
Poradna Hnutí pro život ČR v provozu ..........................................................................25 
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč ......................................................................25 
Z akcí YMCA OPEN ......................................................................................................25 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském...........................................................26 
Inzerce ..........................................................................................................................27 
Z diskusního stolu.......................................................................................................27 
Dopis do redakce ..........................................................................................................27 
Rozhovor......................................................................................................................28 
Děti platí důchody lidem, kteří nemají děti.....................................................................28 
Přečetli jsme ................................................................................................................29 
Jak se žije rodičům?......................................................................................................29 
Napsali jste ..................................................................................................................32 
Doporučujeme .............................................................................................................33 
Odpustit? A jak? ............................................................................................................33 
Křesťanská poradna pro ženy v tísni .............................................................................33 
Nové miminko..............................................................................................................34 
Na okraj ........................................................................................................................34 



 
4 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 5/2006 

Je to takové lidské pokušení – snad jsme už tak zformováni od začátku, od nočníku, od ko-
lébky: Když někoho máme rádi, chceme, aby se na nás usmíval (a když se někoho bojíme, tak 
tím spíš). Ta zkušenost se dělá v raném dětství (a nezáleží na tom, zda je to v uspořádaném a 
láskyplném domově nebo v pořádkumilovném a hračkyplném dětském domově): malé dítě se 
probudí, dostane napít a pak se spořádaně vykaká do plenek, 
ublinkne se na plenku a poklidně usne, pohlazené vědomím, že 
maminka je spokojená a ráda (a že mu to dala taky patřičně naje-
vo pochováním, pomazlením, úsměvem…) A jindy se dítě pro-
budí nikoli do růžova, pláče, neví, co chce, nechce jíst, nechce pít, 
nechce nepít, nechce kakat, kroutí se, něco mu je – a maminka je 
nervózní, neklidná, zlobí se, projevuje netrpělivost – prostě to 
nějak není ono. 

Zaimponovat, zapůsobit, dokázat, že já jsem hodný, že já to 
umím, že já se snažím, že já bych tak rád, kdyby to jen trochu 
šlo… Přesvědčujeme rodiče, že se přece učíme, učitele, že jsme 
ten úkol napsali dobře, skautského vedoucího, že opravdu umí-
me rozdělat oheň, kluky, že opravdu umíme s míčem (popravdě 
teď nevím, čím si vzájemně imponují holky…), pak vlastní dívku, 
že já jsem ten nejlepší, nejschopnější a nejspolehlivější, přijímací komisi, že ta univerzita byla 
založena právě proto, abych já měl kde studovat. Přesvědčujeme svého zaměstnavatele, že nám 
má svěřit náročnější úkol a vyšší postavení (a vyšší plat), protože právě já to dělám nejlépe, pře-
svědčujeme své zákazníky, že nikde nenakoupí tak dobře a lacino jako u nás, přesvědčujeme 
dopravní hlídku, že jsme projeli opravdu ještě na zelenou… přesvědčujeme, působíme, snažíme 
se zaimponovat. A jednou budeme mít největší náhrobek a na něm nejdelší nebo alespoň nejvý-
mluvnější nápis, protože tady přece leží ten úžasný velikán lidstva… 

A tak se snažíme zaimponovat všem, kdo o to stojí, a hlavně všem, od koho jsme nějak zá-
vislí. A tak se snažíme zaimponovat Bohu. Protože teď je ta pravá chvíle, kdy mu máme ukazo-
vat, že se mu právě podařilo stvořit opravdového světce, někoho, nad kým nebe zmlkne úžasem 
a s obdivem pak propukne v ovace, když konečně projde nebeskou branou… Někdy mi to tak 
připadá. Kdo se bude co nejvíce postit, co nejvíce dělat dobré skutky, navštíví co nejvíc poutních 
míst, bude se nejlépe a nejupřímněji modlit, nejhlouběji kát, nejvíc milovat… 

Ale Bůh si z toho na zadek nesedne. „Neužiteční služebníci jste…“ – to je tak zmrazující, tak 
výmluvné… To, co dokážeme, by si Bůh hravě zařídil levou rukou v jednom odpoledni a ještě 
by mu zbyla spousta volného času. Bůh nás totiž vlastně vůbec nepotřebuje – byl tady vždy, 
nezávisle na tom, zda si nás vymyslel nebo ne… To jen my potřebujeme Boha… 

K čemu ho vlastně potřebujeme? Aby nás obdivoval a chválil? Aby nad námi uznale poky-
voval hlavou? Aby nás plácal po rameni, jací že to jsme pašáci? V Jeruzalémě to tak rozhodně 
nevypadalo. Ani v Galileji. 

Ježíš toho moc nenachválil. Pokud si vzpomínám, tak opravdu pochválil akorát toho bohaté-
ho mládence, který se opravdu měl čím chlubit – postil se odmalička, almužen dal nepočítaně, 
zachoval všechny předpisy, které jen existovaly, a ještě se ptal, co víc by ještě mohl udělat, že by 
chtěl… A dočkal se – pochvaly i dalšího úkolu (který byl patrně nad jeho síly, neboť měl mnoho 

IMPONOVAT BOHU 
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majetku, ale o tom to teď není). Ježíš mu jasně ukázal, že to je sice prima, ale že to samozřejmě 
není všechno – vlastně mu ukázal, že to vše, co dělá, je ničím – marností nad marnost, protože 
Bůh se bez toho, bez těch předpisů, postů a almužen docela klidně obejde. 

Ale na jedné věci mu záleží – na tom, abychom dávali a nepočítali. Mírku natřesenou a na-
tlačenou, vlastně mnohem více, než kolik jsme povinni (protože žádný prodavač nebyl povinen 
to obilí do té mírky natlačit). A abychom věděli, že to není o povinnosti, protože ať děláme, co 
děláme, tak si tím neprodloužíme život ani o vlas… 

Myslím, že Bohu záleží jen na tom jednom – abychom uznali a přijali, že ne my sami se spa-
síme, že ne my sami dojdeme k němu, ale jen on sám nás může přivést k sobě. Že ne my bude-
me posuzovat, kdo je zralý a vhodný pro království (on vlastně nikdo), ale Bůh sám to posoudí 
– a že to nebude posuzovat podle toho, kolik jsme toho udělali či zanedbali, ale jak moc jsme 
otevřeni pro jeho – Boží lásku. On nás totiž nestvořil proto, že by se bez nás nudil, ale prostě 
proto, že chtěl někomu dalšímu dopřát to štěstí, být milovaným dítkem Božím. 

Bohu nemůžeme imponovat. Ale můžeme přijímat Jeho lásku. A je tajemstvím lásky, že 
abychom ji mohli přijímat, musíme ji rozdávat – je to jako s elektrickým proudem, který také 
nemůže přicházet, když není odebírán; jako s vodou, která nemůže proudit, když nemá odtok 
(může leda tak způsobit katastrofální povodeň). 

Bohu nemůžeme imponovat. Můžeme se mu pouze otevřít v důvěře, že nás miluje. A on se 
postará o ostatní – tak, jak se staral o Izraelity na poušti, o Eliáše pod keřem, o Daniela v jámě 
lvové… jako se postaral o Ježíše, když ten vzal na sebe všechen hřích, všechnu vinu – a Bůh ho 
nezatratil, ale provedl ho bránou smrti ke slávě vzkříšení a posadil ho po své pravici. 

Protože Bůh je láska. 
Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

BEZ BÁSNĚ 
 

Dnes nemám pro vás žádnou báseň. Poezie 
obíhá mne v soustředných kruzích, vzdálená,  
co bys dohodil kamenem a zbytek doběhl. Beznohý běžec, 
bezruký vrhač kamení, štěrku a prachu do očí, 
nevidíš, že ty oči jsou vlastně tvé, 
ty ruce a nohy – komu chybějí, 
ne-li tobě. Jen bledý měsíc 
je ti svědkem ve tvých bezesných rozmluvách 
s jediným, kdo tě kdy přijal za svého. 
Jen bledý měsíc… Nehodíš 
i po něm prachem?  
Nedohodíš… 
 

VKor 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

snad jsem to ani neměl v úmyslu: prostě jsem v minulém čísle Zpravodaje vytvořil trochu 
místa pro příspěvek I. Patty na téma nespravedlivého zdanění rodin s dětmi. Nevím proč jsem 
tak učinil právě v minulém čísle, když ten příspěvek jsem měl již nějakou dobu k dispozici – 
snad mi na něj předtím nezbývalo místo, nehodil se k tématům, která se tou dobou ve Zpravo-
daji nejvíce ventilovala… Zdá se ale, že vše je tak, jak má být: dnes máme v čísle hned několik 
příspěvků na totéž téma, a navíc se zdá, že se tatáž problematika začala vynořovat i jako před-
volební záležitost. Ne že bych chtěl, aby z našeho Zpravodaje byl časopis politického zaměření – 
na druhé straně ale nežijeme ve vzduchoprázdnu – vždyť i Ježíš se narodil v Betlémě jen díky 
politicky motivovanému sčítání lidu a zemřel v Jeruzalémě, když nutnost jeho popravy byla 
Pilátovi zdůvodňována ryze politicky. 

Ať tedy chceme nebo nechceme, kromě jara, svátku matek a velikonoční doby na naše dveře 
klepou i parlamentní volby. Ano, můžeme se tvářit, že se nás to netýká, že je to špinavá záleži-
tost týkající se pouze korytářů – nakonec, i kněz a levita měli vznešenější povinnosti, než se 
zabývat nějakým špinavým, zakrváceným a zmláceným pobudou, nota bene z odpadlického, 
heretického Samařska… 

A do toho všeho kvetou třešně a hrušně (a než dostanete Zpravodaj do rukou, tak jistě bu-
dou kvést i šeříky) – zcela bez ohledu na to, zda je válka nebo mír, zda vládne Petr nebo Pavel 
nebo kdokoli jiný, zda se máme rádi nebo se vraždíme na potkání – stejně jako kvetly v květnu 
1945 bez ohledu na to, kdo se jimi zdobil a kdo utíkal, kdo bojoval a kdo trpěl… Svět se točí 
stejně teď, jako se bude točit, když tady nebudeme, a jako se točil, když jsme byli zatím nevyslo-
veným Božím plánem… A přesto: Ježíš nezemřel kvůli západu slunce, šeříkům ani třešním, 
nezemřel kvůli padlým andělům, nezemřel ve jménu světové revoluce, beztřídní společnosti ani 
demokracie a svobody pro všechny – on zemřel kvůli každému z nás, aby nás přivedl do lásky 
svého Otce. Budiž nám toto vědomí zdrojem naděje pro chvíle, kdy se zdá, že všechno je marné, 
nic se nedaří a svět se na nás neohlíží… protože Bůh nečeká na svět ani na naše úspěchy: on 
čeká na nás. 

VKor 

POZDRAV NOVÉHO PŘEDSEDY 
 

Milí přátelé, členové a příznivci sdružení YMCA – Živá rodina! 
Jako nově zvolený předseda sdružení YMCA – Živá rodina bych se s Vámi rád podělil  

o několik myšlenek o našem sdružení, jeho cílech a o tom, proč jsem – po dlouhém váhání – 
nakonec nabídku stát se předsedou přijal. Členy sdružení jsme cca 10 let a podílíme se (zejména 
má žena Hanka) na přípravě Manželských setkání. Ostatní aktivity sdružení znám zatím spíše 
jen z doslechu.  

Základní myšlenku sdružení – podporu rodin v jejich často nelehkém postavení ve společ-
nosti – považuji dlouhodobě za velmi důležitou. V naší svobodné, ale poněkud individualizova-
né společnosti se rodina dostává na okraj zájmu. Profesní kariéra, osobnostní rozvoj, možnosti 
poznávat svět a jiné bohulibé aktivity u mladých lidí, bohužel, často převáží nad přirozeným 
povoláním k úloze otce a matky. Dítě se v dnešní společnosti jeví luxusem, na který obyčejný 
člověk nemá, jak nás o tom přesvědčují neúprosná demografická data. Naše sdružení YMCA – 
Živá rodina se snaží prosazovat myšlenky o nezastupitelnosti role rodiny ve společnosti. Sdru-
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žuje rodiny, zejména s více dětmi, které jsou ochotny 
něco dělat i pro druhé a nebo, pakliže jsou zavaleny po-
chopitelnými starostmi všedního dne, alespoň podporo-
vat poslání a myšlenky sdružení. Myšlenka, že rodina 
s více dětmi nemusí být hned sociální případ, ale naopak 
inspirující prostředí, v němž mohou vyrůst nové genera-
ce poctivých občanů, že děti jsou požehnáním svých 
rodičů, není nová. Je obsažena již ve Starém Zákoně a lze 
ji počítat k všelidskému dědictví. Jen v naší komunis-
mem poznamenané společnosti jaksi zapadla a naše 
sdružení se ji snaží připomínat. 

Původní představy, že sdružení může nějak výrazně 
přispět ke změně klimatu ve společnosti, se asi zcela 
nenaplnily, ale přesto, zejména v poslední době, vidíme, 
že myšlenky o významu rodiny se znovu objevují, např. 
jako předvolební hesla. Považuji za důležité, aby se zá-
stupci rodin mohli vyjadřovat k tématům, která se jich týkají, a tedy také aby zde nějaká proro-
dinná organizace vůbec existovala. Nejsme samozřejmě jediná rodinná organizace, ale co do 
počtu členů jsme na české poměry dosti silní. Podstatné je, že naše sdružení vychází 
z křesťanských pozic a že v naší sekularizované vlasti může rodiny reprezentovat křesťanské 
sdružení. 

Za ještě důležitější než nějaké „vysoké“ cíle rodinné politiky, které, přiznejme si, nemůžeme 
až tak ovlivnit, považuji spektrum aktivit, které se v průběhu let začaly organizovat v rámci 
sdružení a které jsou přístupné nejen pro jeho členy. Zejména bych chtěl zdůraznit tábory rodin, 
Manželská setkání a ostatní tábory. Zde se mohou rodiny setkat a načerpat povzbuzení, posilu a 
inspiraci pro další život. Bylo by dobré, aby tyto aktivity pokračovaly. Pro rodiny, které se ne-
mohou zúčastnit těchto aktivit sdružení, zůstává pojítkem se sdružením náš Zpravodaj, jehož 
úroveň považuji za výbornou. Nemohu zde jmenovat všechny drobnější nebo lokální aktivity 
sdružení, ale cokoli se kde pro rodiny dělá, je velmi potřebné. Budiž za to organizátorům dík. 

V této situaci jsem byl výborem sdružení osloven, zdali bych po Vojtovi Novákovi nepřevzal 
funkci předsedy. Byla snaha, aby funkci vykonával někdo nový. Dlouho jsem váhal, zejména 
z důvodu situace v naší rodině – už teď doma trávíme diskusemi o Živé rodině mnoho času, a to 
z důvodu Hančiny role při organizování Manželských setkání. Také jsem málo obeznámen 
s ostatními aktivitami ŽR. Ve výboru jsem pobyl teprve rok. S uvážením důležitosti činnosti 
sdružení (viz výše) jsem nakonec nabídku stát se předsedou přijal.  

Jaké jsou mé plány? Nijak převratné. Za hlavní považuji udržet činnost sdružení a jeho akti-
vit v chodu! To nebude jednoduché vzhledem k vysychajícím finančním tokům od YMCA v ČR. 
Za stěžejní v oblasti financování považuji získávání různých grantů, což se již v posledních le-
tech do určité míry začíná dařit. Slibné je např. i pozvání našeho zástupce do komise o rodinné 
politice při MPSV. Pokud jde o nové aktivity, záleží na Vás – členech. Jakékoli nápady, ale hlav-
ně ruce přiložené k dílu jsou vítány. 

Věřím, že spolu s výborem sdružení, Petrou a Mirkou ze sekretariátu, s mnoha dobrovolný-
mi spolupracovníky a s Vámi všemi se nám podaří naplňovat cíle sdružení. 

Vladislav Pištora 
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O KATEDRÁLE, PATROVÉM AUTOBUSU A PRVNÍCH KRŮČCÍCH 
Milí přátelé a příbuzní,  

děkuju vám moc za vaše maily a fotky vašich rodin, které jste mi poslali. Moji rodinní pří-
slušníci se uzdravili a v minulých dnech jsme podnikli několik mimořádně zajímavých výletů,  
o kterých bych vám chtěla napsat.  

V pátek začaly anglickým školákům skoro třítýdenní velikonoční prázdniny. Prázdninám 
předcházely třídní schůzky ve čtvrtek. Probíhaly tak, že na každého rodiče měla učitelka nece-
lých 10 min – v jejich průběhu mi řekla, že Tom je mimořádně šikovný v matematice, to ho dává 
do „nejlepší“skupiny dětí, zatímco na angličtinu je s těmi nejhoršími. Stěžovala si, že Tom ne-
mluví, a tudíž se moc nepozná, kolik toho rozumí. Angličtinu s Tomem trénujeme každý večer, 
připadá mi, že se hodně zlepšil. Když je ale konfrontován s rodilým mluvčím, tak nasucho poly-
ká a přiškrceným hláskem potichu opakuje poslední slovo a nebo yes, yes. Nějak se zkrátka 
zablokoval, asi jak jsme na něj všichni tlačili, aby mluvil.  

V pátek jsme konečně uskutečnili výpravu do Canterbury, kterou jsem plánovala už dlouho. 
Canterbury je od nás vzdáleno cca 30 min jízdy vozem. Připadá mi, že je to blíž než z Prahy  
do Poděbrad. Cestou kluci byli velice hodní, protože jsem jim sugestivně líčila příběh vraždy 
Thomase Becketa (jestli nevíte, o co šlo, tak si z toho nic nedělejte, já jsem to nastudovala večer 
předem z internetu). Zaujalo je to natolik, že když jsme došli ke katedrále, tak chtěli na prohlíd-
ku, což považuji za úspěch (na rozdíl od Josefa, ten na prohlídku nechtěl, že už toho viděl… 
Dobu, po kterou jsme se procházeli po katedrále, strávil v knihkupectví a v prodejně námořnic-
kých rekvizit. Jo, a hlídal mimino, kteroužto činnost velice oceňuji).  

Katedrála je dokola obehnána ještě opevněním, a za vstup na „dvorek“ se už musí zaplatit. 
Při bližším ohledání se ale ukázalo, že ten dvorek je velký asi jako III. nádvoří Pražského hradu, 
to kolem katedrály. Kluci byli uvnitř jako u vytržení. Když jsme došli k místu vraždy Thomase 
Becketa, kde je moderní kříž, tak byl Myška úplně u vytržení a musela jsem celý příběh opako-
vat znova. Pak jsme sešli do rozlehlé krypty, kde bylo příšeří a skoro žádní návštěvníci. Kluci 
objevili starobylé dveře, které jsem jim po krátkém váhání dovolila otevřít. Říkala jsem si, že 
pokud budou odemčené, tak se tam asi smí, žádná cedulka na nich nebyla. Klikou (nebo jak 
bych to zařízení nazvala) se muselo zatočit a ocitli jsme se venku. Na nádvoří porostlém trávou 
a narcisy, všechno zdivo polorozbořené, modré nebe a prudký, studený, čerstvý jarní vítr. No 
zkrátka romantika těžkého kalibru. A nikde ani živáčka, kromě nás tří. Kluky bohužel přestalo 
bavit bloumat po nádvořích a dvorcích (bylo jich tam hodně) a vrátili jsme se do katedrály. Došli 
jsme do prostoru, kde se modlili mniši hodinky (myslím, že se tomu říká chór?) Paní hlídačka 
byla překvapená (jako já), jací jsou chlapci hodní a pozorní, a za odměnu jim dovolila, aby pro-
zkoumali řezby na lavicích a hledali tam vyřezaná zvířata. Některé bytosti opravdu zvířata tro-
chu připomínaly, ale většina byla strašlivá. Nádherné, ale strašlivé stvůry, skřeti, půl zvířata, 
půl lidské bytosti. Tomášek chtěl, abych mu to vysvětlila, proč tam mají čerty. Odvolala jsem se 
zbaběle na ducha doby.  

V nejzazší části katedrály jsou náhrobky několika slavných arcibiskupů a uprostřed stále 
hoří tlustá svíce za Thomase B. Ve středověku bylo Canterbury oblíbeným poutním místem 
křesťanů a když Jindřich VIII. prováděl svoje církevní reformy, tak se rozhodl se starým nábo-
ženstvím z gruntu zatočit. Např. tak, že zašantročil ostatky populárního světce neznámo kam. 
Zkrátka se dodnes nenašly, takže na památku Thomasovu zde hoří ta svíce.  
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Trochu jsem váhala, jestli mám vléct unavené kluky ještě na prohlídku katedrálního pokla-
du, ale udělala jsem to a bylo to dobře. Tomáškovi se velice líbil velký kříž zdobený mnoha dra-
hokamy, musela jsem vykládat, který drahokam je který, nebo lépe řečeno asi který. Tom pak 
řekl, že to bylo to nejhezčí, co v katedrále viděl.  

Na Myšku čekal jeho zlatý hřeb prohlídky až na samém závěru. Kaple sv. Michaela je věno-
vána památce slavných anglických bojovníků a to bylo něco pro našeho bojovníka. Náhrobky 
rytířů, praporce, dokonce maketa lodi. Byl zkrátka nadšen.  

Návštěva tohoto památného místa na nás na všechny tři hluboce zapůsobila. Myška nám 
pak druhý den vykládal, že se mu zdálo o tom, jak ti čtyři rytíři přišli zavraždit bezbranného 
Thomase do katedrály a jak on, náš Myška, tomu zabránil. Jožka se divil, co dělala mašinka  
v katedrále (parní mašinka Thomas a její přátelé je zde mimořádně populární pohádková perso-
na), čímž Myšku rozzuřil. Nemá to s rodiči lehké.  

V sobotu jsme se vypravili konečně do Londýna. Hlavním bodem programu byla návštěva naší 
sestřenice Jany, kterou jsme plánovali již od ledna, ale vždycky z toho pro nemoci dětí sešlo. Tentokrát 
to vyšlo a bylo to báječné. Koupili jsme si jednodenní permanentky na autobus a konečně vyjeli. Kluci  
i já jsme byli poprvé v dvoupatrovém autobuse a byli jsme stejně nadšení. Nezabloudili jsme, nikdo a 
nic se neztratilo, prostě paráda. Autobus se proplétal uličkami a my jsme mohli všechno z výšky pozo-
rovat. Sotva na mě mrklo Londýnské oko, tak jsem pochopila, že tohle je pro mě to pravé. Během jed-
noho dne jsem Londýnu úplně propadla, Josef naštěstí asi také, takže se tam v dohledné době zase 
vypravíme. S Janou a její milou rodinou jsme navštívili dopoledne hřiště. Odpoledne, po výborném 
obědě, pak nedaleký Hampstead. Šli jsme do krásného a rozlehlého parku, z něhož je výhled na cent-
rum Londýna. Všude byla spousta narcisů a kamélií, dokonce jsme viděli čmeláky – jaro v plném 
proudu. Procházeli jsme se a pak jsme navštívili ještě zámeček Kenwood House, je to v tom parku. 
Uvnitř je spousta pěkných obrazů a knihovna. Úplně jsem tímhle výletem pookřála, od října jsem nevi-
děla jediný obraz. Bohužel bylo málo času, ale tak už to bývá, že by člověk rád setrval déle.  

Na závěr vám chci napsat, co se stalo před asi půl hodinou, když k nám nečekaně, ale velice 
vítaně přišli na návštěvu naši slovenští přátelé, kteří tu nedaleko bydlí. Janýsek udělal svoje 
první, zcela samostatné čtyři krůčky, a to v přítomnosti mojí a Dominičině, čehož si obě velice 
považujeme. Jsem z něj velice nadšená! Je to moje prémiové, nejšikovnější miminko. Děkuji pře-
dem za pochopení, s jakým přijímáte tento výlev mateřské chlubivosti. Buďte zdrávi  

Blanka 
 

MYSLEL JSEM SI, ŽE JSEM DOKONALÝ 
Když jsem byl v noviciátě, dělali jsme pro Boha všemožné dobré věci. Poslušni všech záko-

nů usilovali jsme o spásu. Byl jsem dokonalým novicem (na to se můžete zeptat mého novicmis-
tra). Ukláněl jsem se, když se od nás očekávalo, že se budeme klanět. Nikdy jsem nepřišel na 
modlitbu hodinek pozdě. Nikdy jsem nepřišel pozdě k jídlu. A když jsem přece pozdě přišel, 
hned jsem padl na kolena – jak se to očekávalo. 

Jednoho dne, když jsem klečel v chóru, jsem zjistil, že nespěju k tomu, abych poznával nebo 
miloval Pána; spěl jsem k tomu, abych miloval sám sebe. Začínal jsem být docela spokojený  
s tímhle dokonalým novicem, který se mohl vysmívat svým kolegům, když přicházeli pozdě. 
Věděl jsem, že jsem na cestě stát se dobrým františkánem a dobrým novicem. Mohl jsem docela 
dobře postupovat jako dobrý mnich, aniž bych znal Pána. Mohl jsem získat pocit pospolitosti, 
celistvosti, zralosti, poctivosti. 
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Ten den, ten okamžik více než kterýkoli jiný, vysvětluje, proč jsem dnes zde: Bůh mi vyjevil, 
že jsem milován přesně takový, jaký jsem. Tady nebylo co získávat. Toho dne jsem byl osvobo-
zen. Celé mé tělo se zbavilo řetězů – od hlavy až k nohám. Poznal jsem, že za své lidství se ne-
mám co omlouvat, nemusel jsem se omlouvat za to, že jsem tím, kým jsem, a nepotřeboval jsem 
se ničím prokazovat svému novicmistrovi ani svým spolužákům. Byl jsem dítě Boží. A mohl 
jsem radostně kráčet svou cestou. Mohl jsem pokračovat svou cestou a pozvedat srdce k Pánu,  
i když jsem věděl, že třeba selžu. Ale už mi to nějak nevadilo. Byl jsem milován, a to jediné mělo 
cenu. To byl můj křest Duchem svatým. 

Z knihy Richarda Rohra: The Great Themes of Scripture  
– překlad převzat z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

O MUŽSKÝCH POCITECH 
Nevím, jak moc velkou cenu má dávat na Rodinu (článek je převzat z www.rodina.cz – pozn. 

sazeče) článek od muže pro muže. Třeba se nějaký ten čtenář najde. My muži máme tendenci 
přemýšlet stylem: proveď proces A za podmínek B a dostaneš výsledek C, ovšem ve skutečnosti 
to nebývá tak jednoduché. Vesmír je na to moc složitý.  

Když jsme si pořizovali šátek na nošení našeho čerstvě narozeného syna Péťu, považoval 
jsem ho logicky v rámci své mužské racionality především za vychytaný prostředek určený  
k přemisťování dítěte odněkud někam, případně k uvolnění rukou k domácím pracem.  

Od té doby mi ale přibylo pár postřehů, které spadají spíš do skupiny pocitů a vnitřního 
prožívání. Než se o ně ale podělím, budu muset napsat nějaký úvod o nošení dítěte v šátku 
obecně a v naší rodině zvlášť, protože to není tak úplně běžná záležitost. To ostatně často odezí-
rám z výrazu lidí, které potkáváme, když se s Péťou přemisťujeme přes veřejná místa.  

Šátky nebo něco podobného účelem a provedením se k nošení dětí používaly a používají asi 
po celém světě po naprostou většinu historie lidstva. V posledních asi 50-60 letech v průmyslo-
vých společnostech byly nahrazeny udělátky na kolečkách, přičemž tato doba je dost dlouhá na 
to, aby zde lidé zapomněli, že to kdy bylo jinak. Podrobnosti týkající se bohatnutí naší společ-
nosti, módy, stavby chodníků a komerční výhodnosti výroby kočárků před výrobou pruhu lát-
ky vynechám. Podstatou nošení dítěte v šátku je v těsném kontaktu mrněte s nosičem či nosič-
kou, což zahrnuje teplo, dotyk, zvuk dýchání a tlukotu srdce, vůni i hlas, houpání chůze. Taky 
to znamená nemalý fyzický výkon pro nosiče, třeba Péťa momentálně váží tak devět kilo, ovšem 
zase skvělou průchodnost terénem, a to nejen horským, ale i architektonickým.  

Protože naše první dvě děti jsme vozili v kočárku, musel jsem si s Péťou zvyknout na spous-
tu věcí. Na rozdíl od dospělého člověka kojenci nevadí, že se choulí i tři hodiny v kuse víceméně 
v jedné poloze, pevně podepřený napnutou látkou. Jako novorozenec nám po zasunutí do šátku 
po několika minutách usínal, probouzel se, jen když chvíli necítil houpání chůze nebo byl  
z šátku vytahován. Dnes je přiměřeně zvědavější a spí míň. Až snad na jednu výjimku nikdy  
v šátku neplakal, i když ozvat se umí, pokud se mu něco nelíbí. V šátku je vždy schoulený, rov-
nější v bdělém stavu, ve spánku má uvolněnou pozici mírně vysypaného plyšového medvídka. 
Dokud jsem ho nosil spíš za účelem rychlého přesunu, byl jsem hlavně spokojený s tím, že ne-
pláče a spí, ale musel jsem si zvykat na reakce jiných lidí. Často se stávalo, že ho neviděli.  
V zimě byl samozřejmě zapnutý pod bundou, ale lidé to obrovské mužské břicho s vykukující 
dětskou čepičkou neviděli asi spíš proto, že takové věci se prostě podle jejich přesvědčení nedějí 
(jak ostatně stále tvrdí T. Pratchett). Když potom Péťa o sobě dal znenadání nějakým zvukem 
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vědět, dost lidí se leklo. Podotýkám, že jinak nejsem nijak obtloustlý a v naší mrňavé čtvrti  
i v kostele na mši měli dost času si mne takto zafixovat. I moje odpověď na dotaz „kde máte 
dítě?“vyjádřená poplácáním po břiše přivedla pár spoluobčanů do rozpaků, protože náhle se to 
opravdu nedalo přehlédnout. V obraze byly hlavně hanácké kostelové babky, protože jak jedna 
podotkla, takhle se přece dřív děti nosily a ona si to pamatuje. Říkalo se tomu nuoša.  

Když jsem začal s Péťou chodit párkrát i sám na procházky, to aby si jeho máma odpočinula, 
stala se mi zajímavá věc. V tu dobu byla zima, dost sněhu, a já se s ním procházel zarostlou ces-
tičkou kolem Mlýnského potoka, kde zrovna moc lidí nechodí. Nutnost jít ve vysokém sněhu  
s ledovou kůrou pomalu a věnovat pozornost našlapování mi nějak vyplynula do nápadu jít co 
nejpomaleji a vykašlat se na to, kolik toho ujdu. Vždyť na tom vůbec nezáleželo, šlo jen o to být 
hodinku venku. Když člověk jde hodně, ale hodně pomalu, takže se to trochu podobá zpomale-
nému videu nebo cvičení sestavy tai-či, všechno má najednou jinou perspektivu. Napřed jsem 
hodně ostře začal vnímat stromy, jejich barvy a strukturu. Taky zvuky vydávané ptáky a sně-
hem pod nohama. Potom se moje pozornost obrátila k Péťovi, spokojeně spícímu na mojí hrudi 
pod několika vrstvami oblečení. Vnímal jsem ho pochopitelně i předtím, občas se zavrtěl nebo 
vzdychl. Teď to mělo jinou kvalitu, po nějaké době jsem slabě slyšel jak dýchá, cítil to na těle,  
a moje kroky a dech se sladily s jeho dechem. Jenom občas Péťa ze spánku zamlel ručkama  
na mých bocích. Kolem bylo jen ticho, stromy, sníh. Kolikrát má chlap čas a příležitost být 
takhle v kontaktu se svým dítětem?  

Spolu s Péťou chodíme dál (když ho zrovna nenese máma). Nosím ho taky doma, protože tak 
rychle usíná a šetří to ruce. Ale nejenom to. Je to pro mne zážitek. Pokud si někdo myslí, že spekt-
rum zážitků považovaných muži za příjemné nebo užitečné nemůže být moc široké, já bych do-
dal, že to nevylučuje objevitelské cesty. Už dokážu poznat, kdy se z rychlého rytmu nádech-
výdech čerstvě usnutého stane pomalu hluboký a tišší nádech-výýýdech-přestávka hluboce spící-
ho synka, kterého je možno šoupnout do pelechu. Když se v šátku mele a kroutí, stačí ho rukama 
přidržet za zadeček a za hlavu, víc ho přitulit k sobě a zahoupat. Už jsme si zvykli, že před tím, 
než usne, nebo vůbec když se mu něco nelíbí, začne vydávat dlouhé vydechované éééééééé…, 
pokud má ovšem hlad, změní se to brzy na ÉÉÉÉÉÉÉ!!!, a je potřeba zdrhat domů. Ve městě  
u rušné silnice se při hlučném průjezdu kamionu Péťa úplně neprobudí, ale maličké ručičky opře-
né o mé boky se náhle zatnou do mého trička. V šátku má v zásobě spoustu výrazů: roztomilé 
spící miminko s pootevřenými rty, nehybný výraz a pohled meditujícího mnicha, rychlý úkryt 
obličeje do hloubi šátku, po kterém kouká jen čepice nebo vlasy, tázavý obličejíček obrácený 
vzhůru k mému (kontrola mého výrazu?) nebo taky hlavička maximálně vystrčená a obrovitán-
ské vykulené oči (pohled na velká, sluncem prozářená vitrážová okna). Mockrát jsem četl a slyšel, 
že otec si vytvoří k dítěti silnější vazbu, pokud je u porodu. K zamyšlení předkládám, jestli nošení 
dítka v šátku není podobně blahodárné. Možná by někomu mohlo připadat, že to není v souladu 
s image drsného chlapa, hlavy a živitele rodiny, ale já to tak necítím – na rozdíl od popostrkování 
kočárku po chodníku. Nosit ne zrovna lehké dítě mi připadá spíš jako práce a ochrana, což je 
zrovna tak mužské jako ženské. Chápu, že pro matku dítěte jsou takové postřehy běžné a nena-
padlo by ji o tom psát. Pro mne to je něco, s čím mám potřebu se sdílet. Zrovna tak jako mám 
potřebu sdílet se s zážitky ze sjíždění vody nebo z treku po horách nebo z pracovních trablů. 
Mluvit s ostatními muži o svých pocitech ohledně svých malých dětí je poněkud neobvyklé. Po-
kud by to ale někdo četl jako popis toho, že provádění procesu A za podmínek B … tak proč ne? 

Petr Klásek 
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BÝTI DĚDEČKEM 
Člověk se rodí, roste, kope do kamínků a dupe do louží, kupuje si zmrzlinu a sbírá známky, 

nosí domů poznámky a po vyučování se pere, nesměle se holí před prvními tanečními a volí si 
povolání – a najednou je tady jakési spiklenectví a mnoho důvodů k tomu, jít právě dnes do 
kina (cosi hrají, ale kdo by si toho všímal) a přijít domů hrozně pozdě… 

… a pak se jde jednou takhle s kyticí v ruce (dělá se to ještě vůbec někde takto?) a k obědu je 
kuře nebo řízky a hlas jaksi nechce tak úplně poslouchat… 

… a domlouvá se, koho pozvat z jedné a koho z druhé strany, bude lepší řízek nebo minut-
ka, minutka ne, víš přece, že děda…  

… a pak nastane ten slavný den… 
… a dny ubíhají jeden za druhým, chodí se do práce a z práce, růže už třeba tak nevoní jako 

loni a v kině toho taky nějak vlastně moc ani nehrají, kam bychom chodili… 
… a ráno je jí blbě a zítra zase a tak se ve vší tichosti vypraví na středisko a večer je na stole 

svíčka a víno si nedám, víš, budeme mít dítě… 
… a z člověka je najednou otec, vlastně ani neví, co se to s ním děje, ale má dost času, jí je 

ráno pořád blbě a tu dovolenou asi budeme muset odříci, víš, já bych tak daleko asi nechtěla jet, 
a kupují se volnější šaty, listuje se v katalogu kočárků, vaniček a postýlek, naši měli dítě v koši 
na kolečkách, viď, že mi taky takovej uděláš – a z člověka se pomalu, krok za krokem stává otec, 
nejdřív ten košík, pak mýt za ni podlahu, teď přece nemůže, a nakonec se chodí na kurzy do 
porodnice – viď, že tam budeš se mnou, já bych tak chtěla, abys byl se mnou… 

… a najednou je doma malý křikloun a je toho tolik, co je potřeba, teď se nakrmí, přebalit, 
vykoupat, na vycházku… 

Tak se pomalu z člověka stane otec, je na to dlouho připravován, a když pak jsou už doma 
tři, tak to je vlastně normální: je tolik věcí, které se musí udělat s tím malým uzlíčkem, který jen 
pláče, jí a spí (a ještě taky… ale o tom se nemusíme zas tolik šířit) a občas se tak hezky kouká a 
začíná se usmívat… 

Tak vzniká otec, nejen jako ten, jenž stojí na počátku jako první příčina toho malého uzlíčku, ale 
jako ten, jenž dnes a denně nese svůj díl mytí, chování, oblékání, tulení, mazlení, konejšení, obav a 
radostí… uzlíčky přibývají, ale to už je vlastně rutina, košík máme od minule, kočárek taky… 

A pak to postupně skončí, místo dudlíků se přidělují pohlavky, místo kočárku se jde s mí-
čem, a pak už to chodí do kina samo… až nakonec jednou přijde kdosi s kytkou… 

Takový je koloběh otce – najednou je tady jaksi rozpačitý, vždyť jsem to kdysi koupal a pře-
baloval a teď jsou to dospělí lidé, kteří si jdou svou cestou, jen jděte, ne že bych tomu všemu 
rozuměl jako kdysi, ale zdá se mi, že se orientujete, máte své představy a svá přání, snad se vám 
vyplní… 

A ještě stále je to otec, i na dálku, neboť je jím neustále, co na tom, že by potřeboval silnější 
brýle a s míčem už taky neběhá – od toho jsou zde mladší… a všechno je to jaksi ještě stále neza-
vršené… 

… a pak jednou přijde člověk domů z práce a doma je takové zvláštno, víš, až k nám přijdou 
mladí v neděli na oběd, tak jí nenabízej aperitiv… 

A to už všechno probíhá tak jaksi na dálku, i ty nevolnosti, i ty katalogy kočárků, jen časem 
pohřešíš tu malou deku (ta bude pro miminko) a koš na prádlo (ale vždyť víš, že nám v něm 
vyrostly všechny, tak si ho byl mladej půjčit, že k němu zase přidělá ty kolečka), a to je vlastně 
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všechno, i o nočním odjezdu do porodnice se dozvíš vlastně až když je po všem, ani ses neměl 
kdy strachovat, zda a jak to proběhne, protože jsi děda a vlastně nevíš, čí… 

… oni to všechno zvládají, kdepak, dnes se už plíny nežehlí, přece pampersky… aha, to my 
jsme prali a žehlili, no jo, ale to bylo v minulém století… 

… a taky se už dnes dítě nedává na bříško, ale na bok.. a to je vlastně jedno, protože pak se 
člověk za ním zajede podívat, na ten malý uzlíček, a ten je stejný jako byly ty moje… 

A tak se člověk stává dědečkem, tiše a plíživě, vědomě a přece vlastně nevarován, vždyť 
všechno probíhá jakoby samo, ano, můžeš si ho pochovat a půjdeš s ním na vycházku, ukonejšit 
ho ještě umím … život prostě jde dál, byl jsi dítětem, byl jsi otcem, teď jsi dědou (ještě nevědí, 
jak ti vlastně budou říkat, to se nějak samo časem vyvrbí), stojíš trochu bezradně, novopečená 
babička alespoň může uvařit, to já neumím, ale mohu mít radost, že je to takový krásný uzlíček, 
a to je víc než všechny poklady světa, protože kočárek se koupí, řízky se usmaží a podělané 
pampersky spolkne popelnice, ale radost, tu buďto dáš najevo nebo ji nikdo ničím nenahradí… 

Býti dědečkem – ne tím, kdo dědí, ale tím, kdo zanechává po sobě dědictví – najednou vidíš, 
že to všechno pokračuje dál…snad sis nikdy neuvědomil tak jasně jako teď nad tím proutěným 
košem, že jsi nutně spojen nejen s těmi, kdo tě předešli, ale i s těmi, kdo teprve přicházejí… 

Býti dědečkem – vědět a vidět, že život jde dál, neviditelné nitky dějin, táhnoucí se od Alfa 
bodu stvoření až k příštímu a nedohlednému Omega bodu završení, se tady zviditelňují, krabatí 
nos a křičí, protože právě potřebují napít, přebalit, usnout nebo alespoň pochovat a ukonejšit, 
rodové dějiny kráčející teď už ne přes tvůj dům či tvůj byt, ale přece jaksi blízko… znovu být 
svědkem nového a nového začínání kolotoče zrození, růstu a dospívání, zakusit na vlastní kůži 
vědomí, že tento malý uzlíček roste pro svět a dobu vlastně velmi vzdále-
nou, neboť mimo horizont mé osobní perspektivy… poprvé vědomě za-
kusit, že mnou svět nezačal a ani neskončí… 

Býti dědečkem – dar, který člověka definitivně zasadí do kontinuity 
dějin světa, života, lidí – již ne být vrcholem a cílem, středem a smys-
lem, ale kolečkem, etapou, jednou z mnoha cihel stavby, na kterou 
se budou vršit další a další… sáhnout si na plynutí času, který se 
vynořil z dávné a rozostřené minulosti, zkonkrétnil se zde pro 
mne, poponesl mne chvilku s sebou a teď mi ukazuje, kudy 
poteče dál, až já mu jednou nebudu stačit… 

Protože tak to bylo myšleno – budeme si předávat pomysl-
ný štafetový kolík, ať chceme nebo nechceme; mnohdy je tak 
těžké spolupracovat s těmi, kdo jsou vedle nás – a Bůh to ví, tak 
dobře o nás všechno ví, i tohle, i na to myslel, i na to se připra-
vil, i tohle zařídil – a tak spolupracujeme s těmi, kdo byli před 
námi a kdo budou po nás… Ať chceme nebo nechceme, navazujeme na to, co bylo, a připravuje-
me osnovu ke tkaní pro ty, kdo zde budou, až naše náhrobky dávno zvětrají do nečitelnosti. 

A jen dědečkové vědí, že to největší na světě není přijmout a shromáždit, ale předat. Protože 
jen to má smysl, to skutečně existuje, co dokážeme darovat. 

A o tom je „býti dědečkem“ – a také o mnoho dalších věcech, ale ty teprve přijdou, až se 
uzlíček postaví na vlastní nohy a začne kopat do kamínků a dupat do louží… 

Vladimír Koronthály 
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Muž se ženou jedou tábořit. Postaví stan a večer se uloží ke spánku. Po nějaké době muž 
ženu vzbudí: „Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš?“ 

Žena odpoví: „Vidím miliony hvězd.“ 
Muž se ptá: „A co si právě myslíš?“ 
Žena chvíli přemýšlí a pak řekne: „Viděno z hlediska astronomie jsou to miliony galaxií  

a biliony možných planet. Viděno z hlediska astrologie mi to říká, že Saturn leží v konjunkci  
se Lvem. Co se času týče, usuzuji, že máme 3 hodiny a pár minut. Teologicky, že náš Pán je vše-
mohoucí a my všichni jsme jen nicotně malí. Viděno meteorologicky mi to říká, že budeme mít 
zítra krásný den. No a co to říká tobě?“ zeptá se ona. 

Muž se na chvíli odmlčí a pak praví: „Viděno prakticky to mně říká, že nám někdo ukradl 
stan.“ 

Zaslala Helena Chvalová 
 

CIZÍ ŠÉFOVÉ  
Žádáte o práci v nadnárodní korporaci? Tak to vás musíme rovnou varovat, protože každý 

národ bere práci trošku jinak a každý šéf vyšiluje po svém. Radši si hned přečtěte národnostní 
postřehy Černého Petra, ať víte, do čeho jdete. 

AMERIČANÉ 
Každý Američan se už od narození cítí jako vládce světa, i když mu třeba ve škole nikdy tak 

úplně neřeknou, kde že ten svět vlastně leží. Zvýšené sebevědomí zámořských šéfů musíte re-
spektovat, takže na jakýkoli jejich nápad reagujte obdivným vytím wow, popřípadě alespoň 
táhlým greaaat. 

V americké firmě se také hodně věří na mávání vlaječkami, nošení trenclí v podnikových 
barvách, zpívání korporátní hymny a vůbec další projevy tzv. firemní kultury. Američtí mana-
žeři se na sebe pořád usmívají, což si my Češi mylně vykládáme tak, že se mají rádi a že spolu 
souhlasí. Nenechte se zmást. Tihle borci investovali do svých zubů tolik, co vy do svého baráku 
– a nějak to přece ukázat musí. 

Zvláštní poddruh: Američan z Vysočan: Typický Johnny Reznicek nebo Fitzgerald Utrinos 
je drsné individuum, které v roce 1988 překročilo na vlakovém záchodku jugoslávskou hranici, 
aby se o dva roky později vrátilo jako ostřílený menedžer západního střihu. Američan z Vyso-
čan v sobě kombinuje zámořskou aroganci s českou vykutáleností, což z něj dělá nejnebezpeč-
nější formu šéfa. 

FRANCOUZI 
Jestli už máte po mrtvičce a lékaři vám radí vyhýbat se stresu, tak o francouzské firmě ani 

neuvažujte. Francouzi jsou známí tím, že jejich systém řízení dřív doháněl kolonie k občanským 
válkám a dnes dohání české zaměstnance k sanatoriu v Kosmonosích. Francouzský manažer 
miluje chaos a ze všeho nejradši je, když může dvakrát denně změnit klíčové rozhodnutí. 
Ovšemže vám to zabije rozjetý projekt – zkuste na to ale upozornit a budete mít takový 
malheur, že budete doma rychleji než TGV. Největší výhoda francouzského šéfa je, že si každý 
den zajde na řácký tří až čtyřhodinový obídek. Ne že by tak dlouhou polední pauzu povolil  
i vám – ale aspoň na chvíli vyklidí kancelář a vy můžete něco udělat. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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Zvláštní znamení: Mohutná parfemizace. Jet v malém výtahu se skupinou galských elegánů 
je vyložený očistec. No a pokud se k vám v mezipatře nacpou ještě dva italští konzultanti, tak se 
můžete vsadit, že vás dole vynesou v bezvědomí. 

HOLANĎANÉ 
Co Skot zahodí, to Holanďan zvedne. Okřídlené rčení přesně vystihuje hlavní problém ho-

landských firem, kterým je jejich nehorázná lakota. Co taky čekat od národa, který se radši kodr-
cá přes celou Evropu v přívěsu, než aby vyplázl třicet euro za hotel? Zažil jsem nizozemské 
vedení, které nutilo zaměstnance, aby strkali do tiskáren již použité papíry a tiskli z obou stran. 
Větší škrti jsou snad už jen Korejci, kteří potištěné papíry ještě nosí na toalety, aby ušetřili za 
harmasan. 

Zvláštní znamení: Holanďané jsou zvídaví a brzy pochytí pár českých slov. Pozor tedy na 
pusu, až budete s přáteli neformálně hodnotit, co má ten váš prďoch zase na sobě a jak vás ošulil 
na prémiích. Například u Američanů tenhle problém odpadá – ti se přes nějaké to a-choj nikdy 
nedostanou. 

NĚMCI 
Německý národ je nám blízký, tak blízký, že zná mnohé dámy v našem pohraničí lépe než 

my sami. Tím ale intimita končí, protože v práci si Němec nikoho k tělu nepustí. Na všechno je 
proces, zasedání střídá zasedání a na konci dne si člověk připadá jak v jedné z těch nekonečných 
talkshow na RTL, kde Uwe a Uschi neustále vykládají světu, jak se v dětství počurávali. Ve fir-
mě panuje tuhá centralizace a než váš projekt doputuje na schválení do Říše (s povinnou zastáv-
kou v Dubí), tak už nebudete vědět, čeho se vlastně týkal. 

Zvláštní znamení: Na německém šéfovi je hezké to, že i kdyby se přetrh, vždycky bude mít 
v angličtině ještě hustší přízvuk než vy. 

JAPONCI 
Japonci jsou zvláštní lidé. Na jednu stranu jsou velmi zdvořilí a pořád se klaní, až skoro 

mlátí čely o jekor. Na druhou stranu umějí dát najevo, že nás i další cizince považují za hmyz  
a že když my jsme ještě lezli po stromech, oni už měli vypilovaný čajový obřad a jejich učenci 
sepisovali hrdinné skutky dynastie Žvejžužu. Práce pro japonskou firmu je vhodná pro submi-
sivní typy a poskytne vám spoustu zážitků, za které byste v sadomaso salonu museli platit. 

Zvláštní znamení: Japonští šéfové jsou beznadějní cholerici a když se pořádně rozčilí, ská-
čou vzteky až do výše vašich ramen, což bývá klidně i půl metru. Chraňte se v takové situaci 
usmát – to už byste mohli rovnou spáchat harakiri. 

Z e-mailové schránky Ludmily Novákové 
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NOVÝ CHEMICKÝ PRVEK 
Fyzikové nedávno objevili nový dosud neznámý chemický prvek nazvaný přiléhavě byrokra-

cium. Neobsahuje žádné protony ani elektrony, takže má atomové číslo 0. Zato však obsahuje: 
∗ 1 neutron 
∗ 125 náměstků neutrona 
∗ 75 viceneutronů 
∗ 111 náměstků viceneutrona 
Jeho atomová hmotnost je tudíž 312. Těchto 312 částic drží pohromadě výměnné síly spojené 

s neustálou výměnou mesonům podobných částic, zvaných „blbony“. 
Protože byrokracium nemá elektrony, je chemicky inertní. Přesto je lze chemickými metoda-

mi zjistit, neboť i nepatrná příměs byrokracia neuvěřitelně zpomaluje všechny reakce. Podle 
objevitelů i při koncentraci pouhých 5 ppm reakce normálně probíhající méně než 1 sekundu 
trvají několik dní. 

Poločas rozpadu byrokracia je asi 3 hodiny; po této době však místo normálního rozpadu 
dojde k reorganizaci, při níž si náměstkové neutrona, viceneutronové a náměstkové viceneutro-
na navzájem vymění místa. Některé výzkumy nasvědčují tomu, že při každé reorganizaci ato-
mová hmotnost vzroste. 

Výzkum v jiných laboratořích odhalil, že byrokracium se vyskytuje volně v atmosféře. Vyka-
zuje zvýšenou koncentraci na určitých místech, zejména v blízkosti vládních institucí, velkých 
podniků, výzkumných ústavů a vysokých škol. Nejčastěji se vyskytuje v nejnovějších, nejlépe 
vybavených a nejlépe udržovaných budovách. 

Vědci zdůrazňují, že byrokracium je v jakékoli koncentraci jedovaté a pokud je mu umožně-
no nahromadit se, dokáže zlikvidovat jakoukoli produktivní reakci. Pokusy o nalezení metod 
omezujících jeho neblahé působení nejsou dosud úspěšné. 

Vypadlo z e-mailové schránky Petra Koronthályho 
 

 

SKORO IDEÁLNÍ MUŽ 
Jeden otec rodiny se jednoho dne ráno probudí. Hlava ho bolí, jakoby mu v ní bušili permo-

níci, v ústech má vyprahlo. Když se mu podaří otevřít jedno oko, vidí, že na nočním stolku leží 
dva aspiríny a stojí sklenice vody. 

Posadí se a vidí, že na židli je připravená vyžehlená košile, kravata, kalhoty a pod ní jsou 
připravené vyleštěné boty. Na vší té nádheře leží cedulka: „Miláčku, snídani máš v kuchyni na 
stole, jela jsem nakupovat. Miluji Tě!“ 

Tak se oblíkne, jde do kuchyně a na stole je opravdu slanina s vejci, čerstvě upečené rohlíky, 
ranní noviny a konvice se silnou černou kávou. Syn už sedí u stolu a snídá. Otec se ho zeptá: 
„Prosím Tě, co se tu proboha stalo?“ Kluk na to odvětí: „No přišel's domů ve tři ráno, vůbec jsi o 
sobě nevěděl, vyvrátil's dveře, rozbil židli, udělal sis monokl o roh stolu a poblil jsi záchod.“ 

„No ale to nedává žádný smysl. Proč tady mám připravenou snídani a vůbec všecko?“ 
„Jo tohle? Když tě máma dovlíkla do koupelny a snažila se tě svlíknout, tak's jí řekl: Ruce 

pryč dámo, já jsem šťastně ženatej.“ 
Zaslala Eva Petrusová 
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PANENKA K OBRACENÍ, ANEB JAKOU MÁM NÁLADU 
Někdy nám připadá těžké vyprávět o naší radosti nebo starosti. Panenka 

k obracení ti k tomu může pomoci. Pláče s tebou nebo se s tebou směje. Mů-
žeš ji potřebovat vždycky. Obličej panenky můžeš zavěsit nebo, je-li panenka 
na tyčce, zapíchnout třeba do květináče ve svém pokoji a obracet jej, jak potřebuješ. Tak je hned 
vidět, jakou máš dnes náladu. 
Materiál: 

Bílý tvrdý papír, dřevěná tyčka (asi 20 cm 
dlouhá, průměr 1 cm) nebo provázek, nůžky, 
lepidlo, zbytky vlny. 
Postup: 

Do obrysu hlavy namaluješ na jednu stranu 
veselý obličej, na druhou stranu smutný. Podél 
přerušované čáry obě strany hlavy přeložíš, 
vsuneš mezi ně dřevěnou tyčku a slepíš tak, 
aby tyčka dole vyčnívala a mohl jsi panenku za 
ni držet. Ze zbytků vlny nalepíš vlasy. Mamin-
ka ti může namalovat i větší obrys, abys měl hlavičku větší. 

Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

RECEPTY NA KVĚTEN 

CIBULOVÝ KOLÁČ 
Materiál: 1 listové těsto (kupované nebo domácí), 250 g cibule, 

100 g slaniny, 100 g šunkového salámu (nebo místo slaniny a salá-
mu 200 g točeného salámu), 250 ml šlehačky, 1 vejce, sůl, pepř, olej. 

Postup: Slaninu, salám a cibuli osmahneme na oleji, zalejeme šlehačkou a vejcem, osolíme, 
opepříme. Těsto vyválíme na hlubší plech, na něj dáme vlahou cibulovou směs a zprudka pečeme. 

Dobrou chuť přeje Jana Svobodová 
 

SNÍDANĚ Z MIKROVLNKY ANEB RADA ČERSTVÉ MAJITELCE 
V mikrovlnné troubě se velmi jednoduše a dokonce bez tuku dají připravit např. snídaně 

„na vidličku“. Já to dělám tak, že na vhodný (nikoliv kovový!) talířek položím plátek šunky či 
salámu, nato rozklepnu vece (žloutek propíchnu!) a navrch dám plátek sýra. Po 1 1/2 min. (max. 
2 min.) je to hotové. Samozřejmě, že tam nemusí být ten sýr, pak je to jen „šunka s vejci“. Nebo 
se naopak začne rozložením pokrájené slaniny na kterou se vejce vrhne – pak to ovšem není bez 
tuku, že? Dobré je mít, nebo si opatřit plastový kryt do mikrovlnky, který např. brání úplnému 
rozprsknutí vajíčka po celém vnitřku, když člověk zapomene propíchnout nebo nedokonale 
propíchne shora zmíněný vaječný žloutek! 

Čerstvé majitelce radila Eva Petrusová 
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NAŠE SOUTĚŽ 
„PEJSEK, KŘEČEK, MÁ ŽÍŽALA  
…A JÁ“ 

 Absolutně vítězný obrá-
zek v kategorii mladších škol-
ních dětí nakreslil Marek  
Langr z obce Bystřec:  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

 

PÁR STŘÍPKŮ Z HUDEBNÍHO VEČERA  
„U PAVLASŮ“ 

  

Vystupujeme z tramvaje u Švandova divadla a hledáme červenou věžičku – poznávací zname-
ní kulturního sálu Zdenky Pavlasové… Daří se, zvoníme u činžovního domu a po chvilce vstupuje-
me do útulného sálu v bývalém sklepním prostoru. Podle fotek vystavených na stěnách můžeme 
jen odhadovat, kolik práce dalo Pavlasům vybudovat ze sklepa plného harampádí nádherný 
prostor, z kterého dýchá pohoda, prožitky, „otisky“ stovek lidí, kteří si sem, do vkusného hudeb-
ního „azylu“ přišli odpočinout od starostí všedního dne – a jsou mezi nimi i celebrity od nás i ze 
světa, dámy ve zlatavých róbách i džentlmeni pyšnící se titulem sir… Najdete tady vše, bar i 
hudební sál pro několik desítek lidí s klavírem, sociální zázemí i prostor pro účinkující… 

Blíží se 18. hodina, představuje se Vláďa Pištora, předseda Živé rodiny a zahajuje večer. 
Marián Hošek – jeden z hostů – vítá se svým typickým širokým úsměvem účinkující – rodiče i děti 
z ŽR. Pracuje nyní jako náměstek MPSV, takže večer má i „záštitu“ státu. Představuje se i ne-
zisková organizace Host, která pomáhá nefunkčním rodinám najít pomoc z řad dobrovolníků – 
matek z funkčních rodin, které prakticky s rodinou „žijí“, dochází do ní 1x týdně a učí maminky 
převážně z dětských domovů vařit, hospodařit, uklízet… 

Ale nyní už přicházejí první účinkující, střídají se hudební nástroje, klávesy, klavír, flétny, 
housle… uslyšíte tady mistrně podané skladby klasiků, Schuberta, Debussyho, Bacha, Vivaldiho, 
Sarasateho, Andaluzská romance střídá Snění či Sonatinu… skladby neznámých autorů i recitace… 
slečny s dlouhými vlasy ve slavnostním, rozjívení klučíci, holčička v nádherných romantických 
šatičkách, tatínci i maminky v rolích interpretů, hudebního doprovodu i „technického dozoru“, 
když nejmenší účinkující nedosáhne ze stoličky u klavíru nožičkami na zem…  

Večer plný pohody, hudby, radosti i krátký „náhled“ – okénko do života Živé rodiny i hostite-
lů Pavlasových. Hudební večer je jednou z mnoha aktivit, které Zdenka dělá, pracovala v sekre-
tariátu ŽR, organizuje volejbal i cvičení pro ženy… co vše dělá ŽR, víte, od sportovních sobot, 
táborů pro rodiny, manželských setkání, zpravodaje, aktivit pro děti i účasti na mezinárodních 
setkáních mládeže „v duchu Taizé“ pod „taktovkou“ Martiny Hoškové… 

Večer pomalu končí, Vláďa Pištora předává náruč fialkových orchidejí skromné a milé hosti-
telce… ještě malý rautík… „Vy jste mi nějaká povědomá, aha, viděli jsme se ve škole u Vorši-
lek…“, „Je, ahoj, ty chodíš také na naše hudební gymnázium…“, „Nebyli jste na táboře YMCy?“, 
„My se známe, tenkrát jste dělali tu bojovku…“.  

Tiše odcházíme, nebudeme rušit, život „Živé rodiny“ tepe dál… Slyšíte? Pod srdíčkem jedné z 
maminek si „vrní“ malé „ymčátko“… (No, co to bylo, to sladké dobré? Buchta? Aha. A ty hlasité 
táhlé zvuky? Housle? Co to je? Třeba za 5 let také budu hrát. Líbilo se mi tu. Ale chci už spát…) 

Marcela Koudelová  
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Z VALNÉ HROMADY 
Jak jsme vás informovali, proběhla dne 10. dubna 2006 4. Valná schůze sdružení YMCA – Živá 

rodina 

USNESENÍ VS YMCA – ŽIVÁ RODINA 
VS schvaluje Zprávu o činnosti, Zprávu o hospodaření, Zprávu revizní komise. V souladu se 

Zprávou RK je třeba neprodleně vypracovat rozpočet na rok 2006, směrnice, podle kterých se 
bude stanovovat výše účastnických poplatků pro členy a nečleny, sepsat dohody o hmotné odpo-
vědnosti s těmi, kteří mají dispoziční právo k účtům sdružení. 

Předsedou sdružení byl zvolen Vladislav Pištora. Delegáty na VS YMCA v ČR byli zvoleni P. 
Ryantová, V. Pištora, J. Ludvík, M. Doležalová, náhradníci – M. Hošková, J. Kubín, L. Jirsová, M. 
Polová. Zástupci sdružení na ÚV YMCA v ČR byli zvoleni Markéta Doležalová, Josef Cimpa. 

VS schválila výši členských příspěvků: 350,- / 500,- Kč (od roku 2007). VS ustanovila možnost 
platit členské příspěvky tři roky napřed. VS ustanovila, že bude-li to možné, členové sdružení 
budou mít levnější účastnické poplatky než nečlenové.  

VS pověřuje výbor, aby vypracoval pravidla, podle kterých se bude výše účastnických poplat-
ků stanovovat. Na všech větších akcích budou účastníci informováni o sdružení, o smyslu a výho-
dách členství v YMCA-ŽR.  

VÝZVA – POMOZTE ŽIVÉ RODINĚ! POMOZTE SOBĚ – PODPOŘTE ZPRAVODAJ 
 

KDU-ČSL v Praze v čele se svým volebním lídrem Cyrilem Svobodou v rámci volební 
kampaně věnuje 300 000 korun místo na propagační materiály na projekt „VAŠE POMOC“ 
a rozdělí je neziskovým organizacím a rodinám. 

Do VAŠÍ POMOCI se mohou se svými projekty přihlásit pražské neziskové organizace 
a pražské rodiny od 5. dubna do 25. května 2006 na internetové adrese 
www.CyrilSvoboda.cz. 

V rámci této možnosti jsme podali projekt na financování Zpravodaje ŽR. Na výše 
uvedených stránkách je možné pro náš projekt hlasovat. Je uveden pod číslem 25!!! 
Prosím, rozhlašujte to mezi svými známými, přáteli, členy rodiny – jeden počítač, jeden 
hlas. 

Měli bychom o jeden finanční problém méně a mohli bychom Zpravodaj více použí-
vat pro propagaci sdružení a tím i prorodinných myšlenek. 

Hlasovat pro projekty je možné na internetové adrese www.CyrilSvoboda.cz od 1. do 
25. května 2006. Hlasování skončí 25. května ve 24.00 hodin. Z každého počítače lze 
hlasovat pro jednu neziskovou organizaci a pro jeden rodinný projekt. 

Dvě neziskové organizace, které dostanou nejvíce hlasů, obdrží každá 100 000 korun 
a pět nejúspěšnějších rodin dostane na své projekty po 20 000 korunách. 

Projekt je určen i pro jednotlivé rodiny. Nemá-li vaše rodina potřebu se projektu zú-
častnit, můžete svým hlasování podpořit opravu auta rodiny Sedláčkových, kteří jsou na-
šimi členy (projekt č. 23). 

VÝBOR ŽR 
Připomínáme termíny dalších výborů: 15. května, 19. června. 
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PŘEDSTAVUJÍ SE 
MARKÉTA A VLADO KORONTHÁLYOVI 

Žijeme spolu v manželství již dost dlouho (vloni jsme 
měli 30. výročí), ale známe se prakticky od stvoření světa: 
poznali jsme se totiž jako studenti filozofické fakulty 
v Praze na koncertě, na kterém se hrálo Haydnovo oratori-
um Stvoření světa. Když jsme si při svatbě slibovali, že s sebou poneseme všechno dobré i zlé až 
do smrti, neměli jsme (naštěstí) představu, co všechno se do toho prakticky vejde: zdraví a nemo-
ci nejen naše, ale i našich dětí (celonoční bdění s horečkami, bolestmi uší, zábaly a obklady apod. 
jsme pracovně nazývali „noc plná vášní“), ale také nemoci a umírání našich (nyní už společných) 
rodičů. Protože jsme se brali ještě během studií, mohli jsme si být vzájemnou oporou nejprve při 

jejich dokončování („já to nikdy nedopíšu…“), 
pak při hledání zaměstnání (pro zjevnou nábo-
ženskou zátěž to nebylo nejjednodušší) a při 
hledání bydlení (stěhovali jsme se po Praze cel-
kem třikrát – po posledním stěhování ještě dlou-
ho zůstávala v rohu ložnice krabice nadepsaná 
„hračky, dárky, pletení“, kde bylo vše, co jsme 
jinde nemohli najít). Na děti jsme nejprve pět 
let v modlitbách čekali, pak přišly postupně tři: 
Kateřina (26), Pavel (25) a Petr (21). Kateřina je 

již vdaná a teď v dubnu povila syna Šimona (3,90 kg, 52 cm), takže jsme čerství dědeček a babič-
ka.  

Vlado původně sebe i nás živil jako hudební režisér, po r. 89 se aktivně zapojil do politického 
života nejprve jako poslanec, pak náměstek ministra kultury a posléze zástupce starosty na Praze 
1. Protože politiku chápal vždy jako službu svým bližním, pracoval tam s celým nasazením a tak 
se stalo, že přechodil dva infarkty. Když mu po deseti letech hrozil třetí, usoudili jsme, že bude 
lepší, když se z té „první linie“ poněkud stáhne. Teď pracuje jako úředník na arcibiskupství a na 
půl úvazku jako dramaturg v jedné hudební agentuře (hudba je stále jeho životní láskou). Ve vol-
ném čase sází a píše Zpravodaj pro YMCA Živá rodina – a to je jeho skutečný koníček. 

Já jsem prožila celý život v jednom zaměstnání – od r. 1977 učím latinu na Katolické teolo-
gické fakultě (nejprve v Litoměřicích, po revoluci opět v Praze). Jsem ráda, že se mi díky pomo-
ci babiček a různých hlídacích „kostelových holek“ 
z líhně otce Reinsberga podařilo sladit zaměstnání a péči 
o rodinu (v pondělí a ve čtvrtek jsem jezdila učit do Lito-
měřic, ostatní dny se věnovala rodině, domácnosti, pře-
kládání a přípravě vyučování). Děti absolvovaly různé 
kroužky (tanečky, Sokol, skauty) a hudebky (klavír, ho-
boj, housle, flétna, kytara), pochopitelně každé na jiném 
místě Prahy, a protože aspoň do 10ti let věku tam každé 
dítě musel doprovázet někdo dospělý, představovalo 
sladění časových harmonogramů a programů jednotlivých 
dětí poměrně slušný kus organizace práce, dnes bychom řekli managmentu. Také náboženství se 
zpočátku vyučovalo soukromě (v domácích tzv. miniškolkách), teprve později ve škole (děti cho-
dily do základní školy k sestrám Voršilkám). Když byly děti malé, snažili jsme se s nimi vždy na 
léto vyjíždět někam ven z Prahy a protože jsme neměli žádnou chatu či chalupu, jezdili jsme na 
různé venkovské fary (postupně jsme měli v pronájmu tři), kde jsme nikdy nebyli sami, ale brali 
jsme s sebou vždy několik dalších (taky vícedětných) rodin. Obvykle chvíli trvalo, než jsme oby-
vatele příslušné obce přesvědčili, že nejsme ani kočovní cikáni, ani nějaká sekta pěstující mno-
hoženství (tatínkové se tam totiž obvykle střídali – měli jen kratší dovolenou, zatímco maminky 

Katka:  
PhDr., vystudovala sociologii, nyní 
pokračuje v doktorandském studiu 
a je na mateřské s malým Šimo-
nem (nar. 4. dubna 2006); již 
několik let připravuje prázdninové 
letní tábory pro děti z pražských 
rodin a z dětského domova 
v Žíchovci na Prachaticku. 

Pavel:  
studuje latinu, 
religionistiku a 
teologii, hraje 
původně na hoboj, 
nyní na baskytaru 
v několika kape-
lách, hraje fotbal 
ve farní lize 
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s dětmi tam byly celé léto). Každé léto jsme se snažili udělat je-
den týden duchovní program, kdy někdo přijel hlídat děti a někdo 
vést přednášky – a ve vaření jsme se střídali. Takže takové impro-
vizované duchovní obnovy pro rodiny s dětmi. Bývalo to moc krás-
né. 
Když děti odrostly a byly samostatnější, přibrala jsme si ještě na 
půl úvazku práci v Akademii věd. Kromě toho jsem pracovala vždy 
v nějaké školní či farní radě či výboru – jak říkaly děti: kde je 
nějaká dobrovolná neplacená funkce náročná na čas, tak to bereš, 
viď, mami. Zvlášť se zajímám o práci se ženami a pro ženy, takže 

se angažuji hlavně ve dvou neziskovkách: Unie katolických žen a Ekumenické fórum křesťan-
ských žen. Děláme tam křesťanskou poradnu pro ženy a snažíme se zasahovat do přípravy a dis-
kusí o zákonech, které se nějak týkají ženy a rodiny. Přece jen – ta rodina je moje priorita.  

Před devíti lety jsme jeli s Vladem poprvé na Manželská setkání a ta znamenala pro náš život 
velký přínos a obrat. Do té doby jsme oba pracovali naplno, ale jakoby po rovnoběžkách, dívali 
jsme se sice jedním směrem – na Boha, ale jako bychom zapomněli se dívat na sebe navzájem. 
Bylo to sice dobré a funkční, ale mohlo to být ještě hezčí. MS nám 
umožnila podívat se zase na sebe navzájem a objevit se znovu 
v jiném, novém světle – za to jsme jim nesmírně vděční. Proto se tam 
snažíme nyní i my pomáhat jako moderátoři skupinky (doprovázející 
pár), přednášející (osobní svědectví) a doprovázející hudební kapela 
(Jana Svobodová a Dioptrio – teď už tam s námi jezdí i děti). Málem 
bych se zapomněla zmínit, že postupem času u nás doma vznikla 
taková rodinná kapela (táta s Petrem kytara, Pavel baskytara, my 
s Kačkou zpíváme a držíme noty – tedy Kačka teď ne, protože drží 
miminko). Muzika byla vždycky neoddělitelnou součástí naší rodiny (a 
to již po několik generací). S dětmi jsme zpívali odmalička, u stolu i 
u večerní modlitby, Taizé písničky i z Hosanny, teď zpíváme všude tam, kde je třeba chválit 
Boha (tedy např. cca jednou za měsíc v našem farním kostele na mši pro rodiče s dětmi). Přijďte 
si tam někdy zazpívat s námi (v kapli kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. v neděli 
v 10.15 hod.)! 

P.S.: Pokud byste vy, kdo půjdete k volbám v Praze, nalezli na 4. místě kandidátky KDU-ČSL 
mé jméno, nedivte se – rozhodla jsem se (s plnou podporou své rodiny), ač nestranička, zkusit 
vstoupit do vrcholové politiky. Jak už jsem napsala výše: přece jen ta rodina je moje priorita – a 
chci udělat vše pro to, aby se rodina stala skutečnou prioritou naší společnosti. 

Markéta Koronthályová 

 

 

 

 

Petr:  
studuje kompo-
zici na konzer-
vatoři a mate-
matiku na 
matfyzu, hraje 
na kytaru, 
hraje fotbal, 
soudcuje ve 
farní lize 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

BAMBIRIÁDA 
Jako každoročně se zúčastníme Bambiriády v Praze. Je to přehlídka velkého množství organi-

zací pracujících převážně s dětmi. Pro děti je každoročně připraven bohatý program. YMCA má 
v rámci této akce k dispozici jeden stan, u kterého budeme mít v sobotu 27. května od 13.00 do 
18.00 hodin vyráběcí program pro děti. Bambiriáda bude na vrchu Vítkově na Žižkově. Všichni 
jste srdečně zváni. Hledáme také dobrovolníky – mohou to být odrostlejší dětí nebo maminky 
s dětmi pro pomoc při organizaci tohoto programu. Když je nás víc, můžeme se střídat a podívat 
se, co dělají u jiných stanů. 

Bližší informace � 224 872 421 (P. Ryantová) 
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MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Ráda bych vás pozvala na malování na hedvábí, které se uskuteční v sobotu 27. května 

v prostorách klubu Mluvme spolu v paláci YMCA. Malování se uskuteční dopoledne mezi 9. a 13. 
hodinou. Můžete vyzkoušet klasické malování na rámu s konturou nebo voskem a malování tzv. 
parními barvami na hedvábí (tato technika je podobná batice, hedvábí při ní vyvazujeme) – lze 
doplnit potisky nebo domalováním detailů konturou. 

Cena: šátek 55 x 55 cm – 150 Kč, polštářek 40 x 40 cm, zapínání na zip – 150 Kč, šátek 74 x 
74 cm – 200 Kč, šátek 90 x 90 cm – 250 Kč, šátek 110 x 110 cm – 300 Kč, hedvábné tílko se špage-
tovými ramínky velikosti S nebo M (vhodné pouze pro malování parními barvami) – 350 Kč. Dále 
budu vybírat příspěvek 20 Kč za dospělého a 10 Kč za dítě na úhradu pronájmu prostor. 

S sebou potřebujete: vhodné pracovní oblečení, staré noviny na pokrytí pracovní plochy.  
Případné zájemce prosím, aby se přihlásili na � 224 872 421 (sekretariát) a zanechali na 

sebe kontakt. Podrobnější informaci vám ráda podám na � 776 888 479 (nejlépe odpoledne) 
nebo prostřednictvím emailu marietethalova@seznam.cz. 

Na všechny účastníky se těší Marie Těthalová 
 

TÝDEN V TAIZÉ 
Sdružení YMCA – Živá rodina zve na týden v Taizé v termínech: 
1. – 9. července 2006 
13. – 20. srpna 2006 (skupina 15 – 17)  
Ti, kdo přicházejí do Taizé, jsou zváni, aby se skrze společnou modlitbu, zpěv, ticho, rozjí-

mání a vzájemné sdílení otevřeli společenství s Bohem. Každý zde může objevit nebo znovuobje-
vit smysl svého života, nalézt znovu nadšení, připravit se na převzetí odpovědnosti za mír a dů-
věru v lidské rodině. Účastníky přijímá komunita bratří, kteří rovněž vedou biblická setkání. 
Program je rozdělen podle věkových skupin: 15 –17 let, 17 – 30 let, 30 a starší. 

Cena: autobus – 3000 Kč, pobyt – mládež do 30ti 20 EUR, dospělí 50 EUR. 
Kontakt: Martina Hošková, � 603 568 222 
Více informací na http://www.taize.fr 
 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O LETNÍ TÁBOR RODIN NA PAVLÁTOVĚ LOUCE 
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA, PROTO NEVÁHEJTE! 

Ano už je to tak, v sekretariátu se nám už sešlo tolik přihlášek, že musíme touto cestou upo-
zornit ty, kteří svou přihlášku na letní tábor hodlají teprve odeslat, že v současné chvíli je volný 
pouze poslední, tedy III. turnus. Kdo se zatím nepřihlásil, má ještě šanci rodinně táborničit na 
Pavlátce v termínu 26. 8. – 2. 9. Zatím jsou ještě volná místa, ale… proto si s přihláškou raději 
pospěšte. Vždyť náš další letní tábor bude opět až za rok, a to přece jen není zrovna za chvíli. 
Naše doporučení tedy zní: zbytečně neváhejte, aby Vás nepředběhli ti rozhodnější.  

Mirka Šílová – sekretariát YMCA-ŽR  
 

CVIČENÍ PRO ŽENY + CVIČENÍ PRO SENIORKY 
POZOR, ZMĚNA! CVIČÍ SE V ČASE 11.30 – 12.30 HOD. 

 

Milé dámy, milé cvičenky, 
 Upozorňujeme Vás na sloučení čtvrtečních běhů našeho, vlastně Vašeho cvičení. V důsledku 

nízkého počtu cvičících účastnic se ve čtvrtek bude cvičit pouze v termínu od 11.30 do 12.30 
hod. Na náplni se ale nic nemění ani pro jednu skupinu. Bude to nadále cvičení pro dobrou kon-
dici tělesnou i duševní. Budete dále posilovat, protahovat i uvolňovat své svaly, provádět rehabi-
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POZVÁNÍ NA POUŤ DO TJAČIVA 
Mnozí z nás jsme před cca 10 lety hostili v rámci akce Eurochidren děti 

z Ukrajiny. Chtěli jsme tak rozšířit možnost, kterou mohly mít naše děti v 
belgických rodinách a nabídnou totéž dětem dál na východ. Nevím, zda někteří z vás mají ještě 
kontakt s těmito rodinami, ale věřím, že tato zkušenost v nás zanechala určité poznání, i když byla 
třeba jiná, než jsme čekali. Pro mě je Ukrajina stále zemí trochu tajemnou, zároveň „mou“, proto-
že v Užhorodě se za první republiky narodil můj tatínek, ale blízkou díky Táně, nyní mladé dívce, 
která byla právě před deseti lety tím děvčátkem, které jsme vyfasovali na prázdniny.  

Pozvání na pouť do Tjačiva je od slovenského kněze P. Petra Krenického – misionáře, který 
působí právě v nejchudších horských oblastech v oblasti Usť-Čornaja. Zdálo by se, že jet tako-
vou dálku kvůli jednomu dni modlení je trochu úlet, ale práce P. Krenického je pro mě natolik 
věrohodná, že mě dálka vůbec neodrazuje. Třeba se i ve vás ozve ono neodolatelné nutkání 
vydat se na cestu…? 

M. Hošková 
 

POUŤ NÁRODŮ A NÁRODNOSTÍ – TJAČIV, ZAKARPATSKÁ UKRAJINA, 15. ČERVENCE 2006 
 

Cíl poutě:  
– budování jednoty národů a národnostních menšin 
– vzájemné poznávání a obohacení se duchovním dědictvím Východu a Západu 
– presentace katolicity Církve a ekumenismu 

TERMÍNOVNÍK 2006 

NABÍDKA I PRO VÁS... 

litační cviky. Zařazeny zůstanou i prvky kalanetiky a klasického tance. Seniorky budou mít i 
nadále zajištěnou speciální péči. Proto opět přijďte cvičit a pozvěte i své kamarádky, je škoda 
nechávat tělocvičnu nevyužitou. 

Úterní cvičení zůstává beze změny. 
Na společné cvičení s Vámi se těší Zdenka Pavlasová – vedoucí cvičení pro ženy 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

čtvrtek 11.30 – 12.30 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 257 313 819 

15.5.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

27.5.2006 malování na hedvábí 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 
(již obsazeno) 

sekretariát � 224 872 421 

26.8. - 2.9.2006 tábor Pavlátova louka - III. termín sekretariát � 224 872 421 
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Program: 
Pátek 14. července  
– v ranních hodinách odjezd z ČR, – večer příjezd Tjačiv, ubytování v rodinách. Cena za nocleh, 

vč. večeře a snídaně 300,- Kč (2 noci). 
Sobota 15. července  
– dopoledne možnost navštívit Solné doly Solotvino nebo výlet údolím řeky Teresvy 
– oběd vlastní – pokud požadavek na jídlo v restauraci, předem domluvit s Charitou 
– 14.00 – slavnostní zahájení poutě, přivítání, modlitby k Duchu svatému 
– 15.00 představení jednotlivých národů a národností (mluvené slovo, 2 písně) 
– 16.00 Akatist – mariánská pobožnost (aktivní zapojení jednotlivých národů)  
– 17.00 rozjímavý růženec – Tajemství světla  
– 18.00 modlitby představitelů jednotlivých národů 
– modlitba odprošení 
– prosba za schopnost odpustit křivdy od jiných národů 
– 18.30 mše svatá – hlavní celebrant Vladyka Milan Šášik, CM, apoštolský administrátor  

Mukačevské eparchie 
– 20.30 světelný průvod se svíčkami – přes město do městského parku  
– 21.30 koncert – vystoupení jednotlivých národů a národností 
– 24.00 ukončení poutě, ohňostroj 
Neděle 16. července 
– dopoledne vlastní program, příp. účast na svěcení kostela ve Vilchivských Lazech, po obědě 

odjezd domů  
Další informace: 
– Kontakt: Diecézní charita ostravsko opavská, středisko humanitární pomoci (DCHOO-SHP),  

� 596 127 262, 596 617 778, 731 625 871, email: marta.porubova@caritas.cz  
– předběžná cena: doprava 1000,- Kč, ubytování 300,- Kč 
– oběd vždy vlastní, pokud zájem o reservaci v restauraci, nutno nahlásit na DCHOO-SHP 
– kapesné vhodné v USD 
– závazné přihlášky se zálohou 300,- Kč do 15. května 2006 na DCHOO-SHP 
– zájemci o setkání s adoptovanými dětmi či seniory – předem nahlásit na DCHOO-SHP 
– mládež – karimatky a spacáky s sebou 
– uvítáme krojované skupiny 

 

JE RODINA V OHROŽENÍ? 
Zveme Vás na besedu ke Dni rodiny s názvem „Je rodina v ohrožení?“. Beseda proběhne ve 

čtvrtek 11. května v 19.19 hod. ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo 
nám. (vchod z františkánské zahrady). 
Program: 
1) Krátké úvodní slovo: 
MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí: Je rodina v ohrožení? Co dělá 

a co by mohl dělat stát pro její podporu? 
PhDr. Markéta Koronthályová, Unie katolických žen a Ekumenické fórum křesťanských žen: Proč 

si lidé myslí, že křesťanský pohled na rodinu je nemoderní? 
PhDr. Zuzana Jelenová, Komunitní centrum Motýlek: Jak podporujeme rodiny v praxi? 
2) Prostor pro vaše otázky 
3) Pohoštění 

Na besedu vás zve pražská KDU-ČSL. 
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PORADNA HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR V PROVOZU 
Díky Bohu i přispění členů a přátel HPŽ ČR se podařilo oficiálně 23. března 2006 spustit pro-

voz Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae (http://linkapomoci.cz).  
Poradna poskytuje především telefonickou krizovou intervenci na bezplatné lince 

800 108 000 pro ženy, příp. páry, které očekávají narození dítěte a v souvislosti s těhotenstvím 
či porodem se dostaly do tíživé situace.  

Celkem šest dobře připravených konzultantek poradny je dále připraveno pomoci radou či 
vhodným kontaktem i v dalších oblastech (orientace v sociální síti, zprostředkování azylového uby-
tování, nalezení seriózního odborného kontaktu pro specifický problém klientky, pomoc a podpora 
při neporozumění otce dítěte, příbuzných, u dlouhodobě neúspěšných snah o otěhotnění a cesty 
náhradní rodinné péče, informace o možnosti a procesu předání dítěte po porodu k adopci, nejasné 
výsledky vyšetření v těhotenství, zprostředkování informací o přirozeném plánování rodičovství 
apod.). Práce v poradně ve smyslu předávání doporučení pro klienty je plně podřízena závazku 
respektování učitelského úřadu katolické církve, zejména v otázkách morálky.  

Poradna, která sídlí v Americké ulici č. 21 na Praze 2, je v provozu vždy ve středu a ve čtvr-
tek od 16 do 19 hodin. Mimo provozní dobu poradny je možné kromě zanechání vzkazu na telefo-
nu využít také internetového poradenství, které je dostupné na webové stránce http://
linkapomoci.cz. Vzkazy na telefonu i prostřednictvím internetu jsou řešeny obratem.  

Bližší informace o poradně najdete na letáčku (http://prolifecz/distribuce/ukazky/
aquavitae.pdf), který vám rádi zašleme pro rozšíření povědomí o této službě HPŽ ČR ve vašem 
okolí. Máte-li zájem s námi spolupracovat, ozvěte se nám na e-mail info@prolife.cz. Budeme 
vděčni za Vaši podporu Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae, kterou stále potřebujeme!  

Hnutí Pro život ČR, http://prolife.cz  
 

 

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ 
Ve dnech 7. – 14. května 2006 se uskuteční ve Skutči (městečko ležící mezi Chrudimí a Hlin-

skem) hudební festival. Akci pořádá Město Skuteč a ZUŠ Vítězslava Nováka ve spolupráci 
s Národním muzeem – Českým muzeem hudby za podpory Pardubického kraje. Festivalový pro-
gram probíhá od neděle 7. května (od 16 hodin). Koncerty se konají ve velkém sále KD, 
v městském muzeu a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na programu jsou díla W. A. Mozarta, 
V. J. Tomáška, A. Dvořáka, B. Martinů, V. Nováka. Od pátku 12. května (od 17 hodin) program 
pokračuje jako festival dětských pěveckých souborů, kdy je zařazena úvodní přehlídka dětských 
pěveckých souborů, hlavní koncert a závěrečné matiné. Podrobné informace lze zjistit na Měst-
ském úřadě Skuteč – � 469 326 403-4, e-mail: město@skutec.cz, www.skutec.cz.  

Na základě pozvánky zpracovala Mirka Šílová 
 

 

Z AKCÍ YMCA OPEN 
YMCA OPEN nabízí od 29. července do 5. srpna English camp s rodilými mluvčími z Chicaga a 

Walesu pro mládež, rodiny s dětmi i dospělé v Hrádku u Ústí nad Orlicí. Vhodné pro začátečníky i 
pokročilé, dopolední výuka ve skupinkách podle znalostí, odpoledne sporty, výlety, bazén, disku-
se, večerní „Tea house“, návštěva zajímavých hostů, nedělní ekumenická bohoslužba. Středisko 
je v krásné přírodě obklopené lesy. Ubytování v pěkných dvou-čtyřlůžkových pokojích s plnou 
penzí. Vlastní doprava, možné parkování pro auta, jinak vlak či autobus do Ústí nad Orlicí.  

Cena: 3.000 Kč, malé děti, na které nebude žádána strava a zajistíte si postýlku: 1.000 Kč. K 
nim budou zajištěny „hlídačky“ – zkušené učitelky MŠ.  

Přihlášky a info YMCA OPEN: betakp@volny.cz nebo � 241 760 985  

Jana Běťáková 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

Z PROGRAMŮ, KTERÉ PROBĚHLY 
Dne 18. března proběhla postní rekolekce pro manželské páry s P. Josefem Čunkem, SJ.  
25. března se konala další Sobota pro manželky, tentokrát na téma Modlitba v manželství. 
11. dubna začala jarní příprava na život v manželství pro 50 párů snoubenců. 
Na internetových stránkách Centra http://cpr.apha.cz/fotogalerie/ je možno si prohlédnout 

fotografie a přečíst aktuální informace z těchto akcí, i některých dalších, které se uskuteční po 
redakční uzávěrce Zpravodaje. 

  

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Již nyní je možno se hlásit na podzimní kurz, který proběhne v termínu 10. října – 28. listo-

padu 2006. Kromě společných příprav pro větší počet snoubenců nabízíme možnost přípravy 
v rodinách pod vedením pověřených manželů. Příprava probíhá ve skupince tří až pěti párů. 
Nová skupinka bude otevřena v září. Bližší informace vám rádi poskytneme v Centru. 

Současně připomínáme společnou přípravu na manželství pořádanou studentskou farností  
u Nejsvětějšího Salvátora v Praze, která začíná 24. května a potrvá do konce června. 

 

 

PROGRAMY PRO MANŽELE 
Celodenní sobotní rekolekce pro rodiny s P. Josefem Čunkem SJ se uskuteční 13. května 

v Nymburce. Občerstvení a hlídaní dětí bude zajištěno. Pořádá farnost Nymburk ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu. Bližší informace v Centru. 

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 
SJ 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 manžel-
ské páry „v produktivním věku“se uskuteční v Králíkách ve dnech 5. (sobota večer) až 13. srpna 
(neděle ráno) 2006. Exercicie povede P. Jiří Šindelář CSsR – jeho hlavním posláním je konat du-
chovní obnovy farností, tzv. lidové misie, ale působí i jako exercitátor – se spolupracovníky. S 
účastí rodinných příslušníků se nepočítá. Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích v 
klášteře redemptoristů, stravování 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 
Svátek matek oslaví maminky s dětmi v neděli 14. května putováním na Tetín. Bližší informa-

ce 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. 

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  
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DOPIS DO REDAKCE 
Milý Vlado, 

velmi děkuji za uveřejnění článku „Porušená rovnováha…“ v dubnovém Zpravodaji. Ač jsem 
ho přečetla dvakrát, stejně si nechávám čas na jeho pochopení, neboť výpočty jsou pro mě šo-
kující a bude mi asi chvíli trvat, než problematiku plně pochopím. Jak víš, vychovali jsme a vy-
chováváme dvanáct dětí. Já jsem s nimi byla 23 roků na mateřské „dovolené“. Velmi často jsem 
se setkávala s názory a postoji, že to přeháníme a jestli už bych taky nechtěla něco začít dělat. 
Takové a podobné výroky mi vždycky naháněly slzy do očí. Cítila jsem velikou křivdu v postoji 
mnohých, že vlastně nic nedělám a flákám se doma. Děti jsme chtěli, přijímali jsme je s radostí, 
ale to neznamená, že to bylo snadné a bezbolestné. Maminkám netřeba popisovat ty nekonečné 
hodiny práce, která není, opravdu NENÍ nikde vidět (např. látkové pleny na prvních 5 dětí jsme 
vyvářeli v hrnci na sporáku, prali ručně ve vaně a několikrát máchali, dennodenně věšeli, sušili, 
žehlili – sama se divím, že jsem měla také čas na něco jiného). Hektolitry nakojeného mléka, 
stovky neprospaných nocí, stovky prášků, desítky antibiotik, noční návštěvy pohotovostí, bezpo-
čet lékařských kontrol. K tomu kvanta přečtených pohádek, stovky nachozených kilometrů po 
procházkách, hodiny na pískovišti… 

Dnes po pěti letech zkušenosti v zaměstnání si troufám říci, že málokterá práce je tak namá-
havá, jednotvárná a ubíjející jako péče o děti a domácnost. Ničeho ve svém životě nelituji, za 
všechny svěřené děti jsem velmi vděčná, ale jak se blížím k důchodu, stále častěji se zabývám 
myšlenkou na to, zda budu mít vůbec nárok na nějaký důchod. A jestli ano, jaký bude? Asi ani ne 
polovina minimální mzdy. 

Z uvedeného článku na mě dýchlo porozumění pro práci matek a otců, kteří chtě nechtě 
vždycky musejí mnohé ze svého pohodlí a nároků slevit. 

Nemít víru, že ty děti jsou darem od Hospodina a jistotu, že On ví, co dělá, měla bych dnes 
pocit obrovské marnosti. Profesně jsem totiž nikam nevyrostla, do světa jsem se moc nepodíva-
la, kariéru jsem neudělala. A stáří už klepe na dveře… 

Shrnuto a sečteno chci poděkovat za uveřejnění jakéhokoli článku, který se dotýká proble-
matiky rodičovství a staví ji do trochu jiného světla než se nám snaží vnutit pokřivený pohled 
dnešního světa. Děkuji, že autor zmiňované statě odhalil nemorální politiku okrádání rodin. Poli-
tiku velmi dobře skrytou a utajenou, o to záludnější. Myslím, že přestanu mít výčitky svědomí, 
že jsem po většinu svého života byla odkázána na státní „dávky“. 

Všem mladým rodičům, kteří se i v této složité době rozhodují mít děti, držím palce a přeji, 
aby se pro ně rodina stala radostí a požehnáním, které jim tento svět nemůže dát. Tak jako se 
stala i naší rodině. Zdůrazňuji znovu: Neměnila bych. 

Renata Hronová 

INZERCE 

Au-pair  
Česká rodina žijící ve Skotsku hledá au-pair od poloviny srpna 2006.  
Kontaktujte nás na veselaci@post.cz nebo � + 44 1382 535585.  

Prodáme dětskou autosedačku Concord – Lift na dítě 3-12 let,  
posuvná opěrka hlavy („roste“ s dítětem), upevnění 3-bodovým pásem.  

Dobrý stav, cena 1000 Kč.  
Pištorovi, � 286 890 039 

Z DISKUSNÍHO STOLU 



 
28 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 5/2006 

DĚTI PLATÍ DŮCHODY LIDEM, KTEŘÍ NEMAJÍ DĚTI  
O přízeň rodin se před volbami zajímají i strany, u kterých rodina nebyla příliš frekventovaným slovem. 

Jak si poradit s přílivem slibů a jak dál pomoci rodinám, na to se ptáme Mariána Hoška, který spoluzaložil 
sdružení YMCA – Živá rodina, je náměstkem ministerstva práce a sociálních věcí pro sociální služby a ro-
dinnou politiku a „dvojkou“ na pražské kandidátce do parlamentních voleb. A hlavně sedminásobný otec.  

 

Možná se zeptám špatně, ale: Dá se žít se sedmi dětmi? 
Samozřejmě. Necítím se nijak handicapovaný, i když třeba mít pět potomků na studiích není 

žádná legrace. A bohužel mít čtyři a více dětí se stále považuje za skoro podezřelé, společnost 
vás přiřazuje k Romům, chová se odměřeně, nebo vám dokonce naznačuje, že jste pro ni sociální 
zátěž (pobíráte víc dávek, naplňujete školy atd.).  
Jak se tento předsudek dá odstranit?  

Za největší úspěch považuji to, že KDU-ČSL prosadila navýšení rodičovského příspěvku na 7 
600 Kč, tedy na 40 % průměrné mzdy. Je to ale jen jeden z kroků systematické rodinné politiky. Dále 
musíme motivovat hlavně střední vrstvy. Podpora aktivních rodin by měla jít zejména daňovou 
cestou (jsem i pro využití negativní daně) bez byrokratických překážek. Ve Francii to funguje: žena 
na mateřské má přídavky téměř ve výši platu. A roste tam porodnost – je o 55 % vyšší než u nás.  
Co ti, kteří navýšení porodného považují za populismus, a říkají, že ho zneužijí sociálně slabší rodiny? 

Tito lidé nechápou, že navýšení ocení hlavně rodiny se středním a vyšším vzděláním, které 
mají jistotu, že se výrazně nesníží jejich příjem, a tím i sociální status. Za populismus spíše pova-
žuji návrhy ČSSD zvýšit porodné až na 60-120 tisíc korun. To by byla jakási startovní prémie bez 
ohledu na další vývoj dítěte a mohlo by to skutečně přinést překvapivou reakci některých soci-
álních skupin, pro něž by dítě bylo jednorázovým zdrojem peněz. Pokud už by byla vůle takové 
peníze uvolnit, měly by být použity spíše v pozdějším období výchovy dítěte nebo na vytvoření 
sítě služeb pro maminky, které shání práci po mateřské. Jsem pro návrh, aby se po 4. roce života 
dítěte podporovaly jen rodiny, které o děti řádně pečují. 
Co dále lze udělat pro to, aby se rodinám žilo lépe? 

Naše strana nesouhlasí s liberálními ekonomy v tom, že dítě je ryze soukromá věc, přinášejí-
cí osobní citové uspokojení. Je třeba zdůraznit souvislost mateřství s důchodovou reformou. 
Platí totiž: kdo nerodí děti, ten svým rodičům nezajišťuje důchody. 
Čili vašich sedm dětí vlastně bude zajišťovat důchod i těm, kdo nechtěli mít dítě?  

Jistě. Stát si neuvědomuje, že vložit kapitál do fungující rodiny je výhodnější, než pak větší 
částku vynakládat na důchody. A také tu panují obrovské nerovnosti: moje žena za to, že státu 
vychovala několik lidí s vyšším vzděláním, bude mít daleko menší důchod než žena, která si 
místo možnosti vychovávat děti budovala kariéru. Státu také nedochází, že dítě s více sourozen-
ci se daleko lépe a rychleji naučí dělit se s druhými a uskrovňovat se, že je sociálně zdatnější, že 
má zkrátka lepší průpravu do života. Navíc nikoho nevzrušuje alarmující rozvodovost a to, že 
třetina dětí žije mimo funkční rodinu. Nicméně jsem optimista a doufám, že se situace zlepší. 
Vždyť rodina se na rozdíl od jiných témat týká všech. 

Jan Mazanec (s jehož laskavým svolením rozhovor otiskujeme).  
Rozhovor byl pořízen pro Hlas, čtrnáctidenník KDU-ČSL. 

ROZHOVOR 
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JAK SE ŽIJE RODIČŮM? 
Nebývá našim zvykem přebírat články z novin, ovšem tentokráte tak činíme. V MF Dnes dne 14. 3. 

2006 vyšla zajímavá reportáž. Jedná se jednak o reportáž mapující všední den jedné pražské maminky, 
jednak se k reportáži váže reakce naší členky paní Ludmily Böhmové, která byla rovněž v MF Dnes ná-
sledně zveřejněna. Dovolujeme si tedy s laskavým souhlasem paní redaktorky Lenky Petrášové 
text zveřejněný v MF Dnes přetisknout ve zkrácené podobě v tomto čísle Zpravodaje ŽR, a to včetně již 
zmíněné reakce paní Böhmové. Věříme, že ne všem našim členům se patřičný výtisk MF Dnes dostal do 
ruky, a tudíž to bude nová a zajímavá informace. Posuďte sami. 

 

Reportáž MF DNES z všedního dne ženy, která se naplno věnuje péči o svou rodinu. 
Kateřina Uhrová má šestiletou dceru a devítiletého syna. Je s nimi doma a stará se o ně. V 

očích spousty lidí si jen tak lenoší. Jako na dovolené Být doma u dětí však není žádná dovolená, 
ale tvrdá práce bez časového omezení a takřka zadarmo. Reportérka MF DNES s paní Uhrovou 
strávila jednu obyčejnou středu a snažila se vypočítat, kolik by si žena vydělala, kdyby tytéž 
práce, co doma, dělala jinde a za běžnou mzdu. To znamená práci kuchařky, hospodyně, pečo-
vatelky či taxikářky. A výsledek? Kdyby Kateřina Uhrová dostala za svou práci zaplaceno, vy-
dělala by si za 22 pracovních dní v měsíci 19 122 korun.  

MÁMA OD DĚTÍ, PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK 
Praha – Obyčejná středa jedné mámy. Budík zazvonil v pět ráno, protože devítiletý Jakub 

má od šesti hokejový trénink. A i když ho veze táta, někdo je musí vypravit, sbalit synovi riba-
no, věci do školy, svačinu a čaj do termosky. 

Než se šestiletá Anička vzbudí, stihne její máma Kateřina Uhrová ještě pár věcí vyžehlit, 
připravit dceři věci do školky a pro syna na odpoledne speciální úkoly, protože s ním musí pilo-
vat logopedii a čtení. Jakub se totiž narodil s vadou sluchu. Roztřídí odpad do igelitových tašek 
a teprve pak budí dceru. Co za ten jeden den zvládne?  

KUCHAŘKA, PRADLENA, VYCHOVATELKA... 
Tak především dělá dceři a synovi taxikářku – vozí je ze školy, do školy a na kroužky, kte-

rých mají sportovně založené děti požehnaně. Kromě hokeje, florbalu, tenisu a plavání je to ještě 
angličtina, flétna, keramika, tanečky a výtvarka. Za jediný den tak Kateřina Uhrová najezdí au-
tem přes padesát kilometrů. 

Doma je pak kuchařkou, pradlenou, vychovatelkou, logopedkou... A teď jí k tomu všemu 
přibylo ještě běhání po úřadech, protože mladá rodina se rozhodla, že si pořídí na hypotéku 
vlastní bydlení. 

„Dnes mám tenis a brzy chci hrát florbal jako brácha,“ sděluje důležitě cestou do školky 
šestiletá Anička. Školka je naštěstí jen deset minut jízdy od domu. Zato katastrální úřad, kam 
musí Kateřina Uhrová pro mapy, je přes půl Prahy. „Musíme stihnout nechat opravit naslou-
chadlo pro Jakuba, bez něj nemůže být. Jenže v opravně mají jen do dvanácti, snad to stihneme,“ 
mumlá si cestou v dopravní zácpě. 

Na katastrálním úřadě jde všechno naštěstí ráz naráz. Při čekání na volné okénko ještě stíhá 
řešit telefonát s matkou a s manželem. „Dobře, dobře, ty papíry ti přivezu,“ snaží se včlenit do 
rozvrhu na minuty rozčleněného další věc. 

PŘEČETLI JSME 
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Teď do opravny se sluchadlem, znovu do auta, vyřídit pár telefonátů a následuje další hodi-
na popojíždění po ucpané Praze. „Snad stihnu připravit večeři, než pojedu pro Jakuba,“ pře-
mýšlí nahlas. Přesně v jedenáct parkujeme před domem. 

Rychle uvařit kávu, očistit a nakrájet zeleninu, osmahnout, zalít vodou. Mezitím vyžehlit 
pár kousků oblečení pro děti a pro muže, nasypat do misky granule psovi, zalít kytky a poklidit 
nepořádek z rána. Hotovou polévku stahuje z vařiče pět minut po dvanácté, popadne tříděný 
odpad a běží se nasoukat zpátky za volant. Káva zůstává nedopitá. 

„Jedeme na poslední chvíli, snad nebude moc aut,“ strachuje se. Jakub před školou už čeká a 
hned informuje, že dostal od paní učitelky černý puntík. „Jak nemůžu za to? Proč jsi házel kost-
kou taky? To se tátovi nebude líbit...“ zlobí se máma. 

Za půl hodiny už parkuje před TJ Tatran Střešovice, kde syn trénuje florbal. Rychlou pusu a 
honem koupit chleba a pár základních věcí, aby se včas stihla vrátit na konec tréninku. Cestou 
pro Aničku do školky vyloží odpadky do popelnic a dveře bytu všichni tři otevírají úderem půl 
čtvrté. Převléct se, umýt, sníst svačinu, nastavit pračku se špinavými věcmi z tréninku a jde se 
na úkoly. 

„Dnes probereme, co je to architektura. Včera jsem vysvětlovala, co je to dirigent a symfonic-
ký orchestr. Snad si to pamatuje,“ povzdechne si máma. Nikdo cizí sice nepozná, že Jakub je 
neslyšící, ale nikdo také netuší, jak těžké je pro rodiče vysvětlovat mu některá slova. 

MALIČKOSTI ZA VELKÉ PENÍZE 
Tisíce maličkostí, které máma musí přes den zvládnout, se v učebnicích ekonomiky zahrnují 

pod kapitolu skrytá ekonomika. Práce v domácnosti je totiž velký obchod. Vědci v USA nedáv-
no spočítali, že kdyby se veškerá práce vykonaná muži a ženami v domácnosti měla převést na 
peníze, výsledek by se rovnal množství vyplacených peněz na platech ve všech soukromých i 
státních firmách v zemi. Nebo ještě jinak: kdyby se za práci v domácnosti platilo lidem stejně 
jako profesionálům, vzrostlo by HDP Francie trojnásobně. 

Kateřina Uhrová péči o děti nepřepočítává na peníze. Mámou je proto, že chtěla. Přesto je to 
práce na plný úvazek. Kdyby to, co za pouhých deset hodin udělala pro své děti a domácnost, 
dělala profesionálně, vydělala by si 869,50. Od státu však dostává třikrát méně. „Máme štěstí, že 
muž nás dobře uživí,“ říká. „Jen je mi líto, že se na matky v domácnosti často mnozí dívají jako 
na někoho, kdo se jen tak fláká.“ 

MINUTA PO MINUTĚ ANEB KOLIK BY SI RODIČ VYDĚLAL, KDYBY ZA SVOU PRÁCI 
DOSTÁVAL PLAT 
5.00 – 6.25 hod.: příprava snídaně, svačin, oblečení pro manžela a děti, úklid: plat hospodyně za 

tuto dobu 110,00 Kč 
6.25 – 6.40: žehlení prádla: plat žehlíře 13,50 Kč 
6.40 – 7.30: snídá s dcerou: přestávka 0 Kč 
7.30 – 7.45: veze dceru do školky: plat řidiče 23,00 Kč 
7.45 – 9.25: cesta na katastrální úřad, kde vyzvedává doklady ke stavbě domu: plat správce do-

mu 118,00 Kč 
9.25 – 11.00: cesta do opravny se synovým sluchadlem, čekání na opravu, návrat: plat poslíčka 

115,00 Kč 
11.00 – 11.45: vaření polévky k večeři: plat kuchaře 54,00 Kč 
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11.45 – 12.10: žehlení: plat žehlíře 22,50 Kč 
12.10 – 12.15: odvoz tříděného odpadu: plat sběrače odpadků 6,00 Kč 
12.15 – 13.15: jízda pro syna do školy, převoz na trénink: plat řidiče 93,50 Kč 
13.15 – 14.30: nákup v supermarketu: plat poslíčka 91,00 Kč 
14.30 – 15.20: jízda pro syna na trénink, vyzvednutí dcery ze školky: plat řidiče 78,00 Kč 
15.20 – 16.30: převlékání dětí, praní, příprava svačin: plat hospodyně 91,00 Kč 
16.30 – 17.30: učení se synem plat: lektora na doučování 54,00 Kč 
Celkem by vydělal, kdyby totéž dělal mimo domov, 869,50 Kč. 
Stát má nově platit rodiči na mateřské až 7800 Kč měsíčně, což rozpočítáno na pracovní dny dělá 

355 Kč denně. 
Poznámka: Přepočet vychází z nejnižšího hodinového platu dané profese v roce 2005 

 

A REAKCE PANÍ LUDMILY BÖHMOVÉ: 
 

Vážená paní redaktorko, 
Váš článek „Plat ženy v domácnosti…“ v dnešní MF DNES mě zaujal. Jen doplním, čím by 

mohl ještě pokračovat. 
Velmi věrně popisujete kolotoč matky malých dětí, která zůstává v domácnosti. Strávila 

jsem podobně téměř 20 let svého života. Podotýkám, že krásných a smysluplných 20 let svého 
života. Hned po ukončení VŠ jsem zůstala doma s naším nejstarším synem a pak i se všemi dal-
šími našimi dětmi, a to s plným vědomím, že děláme já i manžel (také absolvent VŠ) pro naše 
děti to nejlepší, co lze. Stálo nám to za to, nelitujeme. Bylo to podobné – hudební školy, sportov-
ní kroužky, výuka cizích jazyků, keramika… a mnohaleté uskrovnění z důvodu jen jednoho 
příjmu. 

Rozdíl je mimo jiné i v tom, že dětí máme 3x víc než paní Uhrová. Myslím, že je možné říct, že 
jsme vychovali (byť některé děti ještě vychováváme) společnosti celkem zdatné daňové poplatní-
ky. Nejstarší syn je absolvent VŠ, další dva dokončují VŠ, čtvrtý nyní maturuje a hlásí se také na 
VŠ, nejmladší 2 děti jsou na SŠ a ZŠ. Po 20 letech jsem si našla zaměstnání a nyní pátý rok pracuji v 
jedné firmě. Pro zajímavost jsem zjišťovala, jak je to s mými odpracovanými roky pro nárok na 
starobní důchod. Potvrdila jsem si to, co jsem celkem věděla, jen je to jaksi tváří v tvář realitě. Za 
těch 20 let kolotoče s dětmi v domácnosti se mi do důchodu započítává pouze 6 měsíců mateřské 
dovolené, ale jen u 4 z našich 6 dětí. Tedy pouze 4 x 6 měsíců odpracované doby. 

Z hlediska odpracovaných let do důchodu je tedy úplně stejné, jestli někdo těch 20 let doma 
odpočívá a čte časopisy nebo vychovává 6 budoucích daňových poplatníků. Pozoruhodný sys-
tém, že? 

S pozdravem, Ludmila Böhmová 
 

Ludmila Böhmová sama tvrdí, že ve své reakci v podstatě neříká nic nového, co už by se v ŽR obecně 
nevědělo. Ovšem MF Dnes čte obrovský okruh čtenářů různého složení věkového, sociálního, profesního, 
názorového atd. Z tohoto pohledu byl příspěvek paní Böhmové shledán jako podnětný, zajímavý, doplňují-
cí zveřejněnou reportáž, a proto hodný místa v jednom z našich nejčtenějších deníků. Je to jednak velmi 
potěšující, jednak v tom vidíme určitou výzvu. Vaše osobní zkušenosti, názory a stanoviska jsou důležitá. 
Využijte prostor k jejich prezentaci širší veřejnosti. Pište, reagujte.  

Mirka Šílová 
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KRŮPĚJ KRVE I ROSY  
… na obzoru temný hrad 

se siluetou javoru…  
zrnka písku a soli,  
bolest i láska přichází 
ve vlnách jako odliv i příliv… 
slunce a mraky, 
vítr i déšť, 
blaženost, štěstí i nepokoj… 
ohnivý meč bolesti i 
tišivá zátočina vztahu… 
jiskřičky v dětských očích 
i nepokoj listopadové noci na horách… 
propojené ruce, oči i srdce, 
kříž bolesti, tíha odpovědnosti, 
obdivný závoj mužských očí… 
jemný mořský vánek 
čechrající vlasy nad čelem 
spícího dítěte… 
krůpěj krve i rosy 
na okvětním plátku růže… 
karmínový obzor zimního večera, 
vůně vanilky i moře 
pšeničných klasů, 
kousky nebe v květech chrpy 
i kapky krve vlčích máků… 
nový život z hlubin bolesti, 
i pavučina prozářena sluncem… 
bílá stěna nemocničního pokoje 
i kousek písně  
jako pozdrav na cestu… 
možná z ní nebude návratu, 
možná na ní dojde k naplnění… 
láska, ta prokletá i zapovězená, 
mělká i nicneříkající, 
pouhý sex bez lásky 
jako náhražka za voňavou kávu… 
láska žehnající i požehnaná, 
odpouštějící jako ticho zpovědnice, 
naplněná jako život matky… 
vrásčité tělo stařenky i 
křik lidského uzlíčku… 
život i smrt, nebe i peklo, 
prokletí i ráj… 

Marcela Koudelová. Zaznělo na Hudebním večeru u Pavlasů 

NAPSALI JSTE 
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ODPUSTIT? A JAK? 
Nové číslo časopisu Rodinný život, které vychází v dubnu, se zabývá jednou z nejtěžších 

věcí v životě a tím je odpuštění. Řeší, jak odpustit nejen bližnímu, ale i sám sobě, abychom se 
neutápěli v obviňování sebe i druhých. Článek o smíření v rodině přináší náměty na rituály k 
usmíření manželů nebo členů rodiny. P. Antonín Krasucki v rozhovoru odpovídá např. na otáz-
ky týkající se svátosti smíření, výběru zpovědníka či vnitřního zranění. 

V dalším článku se čtenáři dozví, že k úspěšné komunikaci se seniory je důležité aktivní a 
pozorné naslouchání. Časopis také nabízí pohled dítěte na stěhování a rady pro rodiče, jak jim 
tuto nelehkou změnu ulehčit. V duchovní rubrice je poutavě rozebrán rodinný život Abraháma 
a Sáry. Nechybějí ani soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých knih, informace 
o programech pro celou rodinu nebo úsměvné příběhy čtenářů. 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Bis-
kupské nám. 2, 771 01 Olomouc, � 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz 

 

DOPORUČUJEME 

 

KŘESŤANSKÁ PORADNA PRO ŽENY V TÍSNI 
 

→ Nevíte si rady? 
→ Máte problém a neznáte řešení? 
→ Cítíte se unavená a vyčerpaná? 
→ Jsou Vaše děti často nemocné? 
→ Potřebujete si o tom s někým popovídat? 
 

Nabízíme Vám kontakt 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, ℡℡℡℡ 220 181 329 
Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod. 
 

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN 
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Šimon Pulkrábek – 4. dubna 2006 
(3,90 kg, 52 cm – 1. dítě) 

 
Blahopřejeme… 

 

 

NA OKRAJ 

NOVÉ MIMINKO 

Již tradičně patří druhá květnová neděle matkám. Ani nevím, kde se ten zvyk vzal (snad v Ame-
rice?) a proč právě druhá květnová neděle. 

Když jsem si prošel právě dopsané číslo Zpravodaje, uvědomil jsem si, jak samozřejmé se nám 
zdá, že existují matky, že se starají, vaří, uklízejí, utírají dě-
tem zadky… Tak samozřejmé, že tato společnost to už vůbec 
nevidí – jako kdyby to byla naprostá samozřejmost, cosi, co se 
dělá tak někdy mezi dopolední návštěvou kadeřníka a odpoled-
ním kafíčkem… 

Není to samozřejmost – je to tvrdá a vyčerpávající práce, 
jejíž výsledky jsou vidět tak za dvacet let. Je to práce matek – 
v osvícenějších rodinách i otců, ale to vnitřní napětí, tu neu-
stálou pozornost nastavenou na vlnovou délku dětí, to z ma-
tek nikdo nesejme… Ani by to nebylo dobře – Bůh moc dobře 
věděl, proč matky touto schopností obdařil – a mnoha dalšími, 
bez kterých by naše domovy vypadaly jen jako skladiště, jakási 
bezdomovecká neútulná zákoutí, do nichž neprší a v nichž se 
v zimě i topí… 

Tak tedy, milé matky, i vy někdejší (ačkoli: kdy vlastně 
přestává být matka matkou? Ani po případné smrti dítěte 
nepřestává na něj myslet…), i vy nastávající, i vy vzdáleně budoucí: ať se vám dostává hojné odmě-
ny v očích vašich dětí, v uznání vašich mužů, v důvěře vašich vnoučat… Snad jednou i tato odcize-
ná, racionalisticky studená, pragmaticky do sebe zahleděná společnost pochopí, že nebýt matek, ne-
bylo by nikoho a ničeho… 

Vladimír Koronthály 

 


