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„A nad hlavami se jim ukázali ohnivé jazyky…“ 

Když jsem byl menší, říkal jsem si, jak to měli skvěle zařízené, že jim pak všichni rozuměli,  
a ani nemuseli chodit do školy na angličtinu či němčinu (tedy asi spíše řečtinu nebo foiničtinu 
nebo tak). Nějak mi v té souvislosti unikaly takové podružné detaily jako setnutí hlavy před 
branami Říma či ukřižování dolu hlavou někde poblíž vatikánského pahorku… 

Ve skutečnosti se stalo něco zcela a naprosto neuvěřitelného: dvanáct bezdomovců (protože 
rybařinu již pověsili na hřebík, do Galileje snad už vůbec ani nezašli a nevím o tom, že by si 
koupili v Jeruzalémě barák) vyrazilo do světa a přesvědčilo nedůvěřivé a skeptické lidstvo, že 
Ježíš je Pán. No jen si to zkuste: vyjděte na nároží a začněte lidem vykládat, že Ježíš je Bůh a 
Spasitel – v nejlepším případě si vás nebudou všímat. 

Je ovšem taky možné, že kdyby se to všechno dělo dnes, tak by si asi nevybrali nároží. Tak 
mi napadá, co by se asi tak psalo v Blesku o ukřižování: představuji si titulky typu „Tma za 
bílého dne“ nebo „Potkal jsem mrtvolu na Václavském náměstí“ – a následné interpelace 
v parlamentu na téma nedostatečného zajištění hřbitovů pro případ zemětřesení.  
O zmrtvýchvstání by tam toho asi moc nebylo, to spíše nějaký opoziční tisk typu Haló soboty by 
se otřel o nefungující stráže a žádal by hlavu ministra vnitra a rovnou celé vlády i s veleradou. 
Ale nenapadá mi, do které televize by se Petr a spol. vypravili – a s jakým výsledkem. 

Myslím, že dnes není (alespoň u nás) vhodná doba pro zázraky a zvěstování pravd. Žijeme 
v děsně nedůvěřivé a skeptické době. Snad za to mohou haldy všudypřítomných lží a polo-
pravd, snad se na tom podepsali totalitní lháři rudé a předtím hnědé diktatury, snad to zavinili 
Jiráskové a Havlíčkové se svými smyšlenými hesly a dezintepretacemi dějin, snad je to vina 
barokních kazatelů, jejichž popisy pekla nepostrádaly barvitosti, ale s pravdou měly až příliš 
málo společného – kdo ví, kde je tomu začátek. A snad ani není nutné vědět, kde to všechno 
začalo – stačí si uvědomit, že žijeme ve světě nejasných polopravd, v němž se prolínají zprávy, 
reklamy, novinářské kachny a všudypřítomné spamy (obtěžující nevyžádaná mailová reklamní 
sdělení, z nichž 90 % není pravda a zbytek je k nepotřebě – pozn. sazeče) a hoaxy (poplašné zprávy, za-
kládající se na smyšlence, jejichž jediným účelem je zahltit co nejrychleji co nejvíc mailových schránek a 
vyvolat co nejvíc zcela zbytečné a smysl postrádající mailové korespondence – další pozn. sazeče) a vytvá-
řejí nepřehledné klubko polopravd, smyšlenek a otevřených lží, v němž je nad lidské schopnosti 
spatřit byť jen vzdálený odlesk pravdy. 

A do tohoto zmateného a popleteného světa přichází Duch. Nejen na letnice (na letnice si to 
jen více uvědomujeme, ale Bůh naštěstí nemá pečlivě rozpracovaný neporušitelný pětiletý plán, 
on si působí, kdy a jak chce) – on přichází dnes a denně. A mluví jazyky lidskými, andělskými  
i těmi, které snad vůbec neexistují, ba i těmi, které máme každý sám ve svém nitru, kterými 
komunikujeme sami se sebou, když si chceme být zcela jisti, že nám nikdo jiný nebude rozumět, 
či když se bojíme, abychom si náhodou neporozuměli sami sobě … a snaží se do našich ohluše-
ných uší dostat alespoň zrnko sdělení o nesmírné lásce Boha k lidem… 

Ne, nejsme na tom tak, že bychom mohli vystoupit na pomyslné střechy mediálně propoje-
ného světa a ohromit lidstvo novým sdělením o tom, že ten Bůh, kterého už lidstvo dávno pře-
stalo brát vážně (teda vyjma muslimů, ale ti zase neberou vážně sdělení o Ježíši Kristu, jenž sedí 
na pravici Boží), pořád považuje lidi za své milované děti, s nimiž uzavřel novou smlouvu, zpe-
četěnou krví kříže. Jednak bychom se sami nejspíš ostýchali takové sdělení hlásat, jednak neu-

OHNIVÉ JAZYKY 
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míme jazyk, kterému by zbytek světa rozuměl – a kromě toho zbytek světa by nám nejspíše řekl 
to, co slyšel Pavel v Aténách: „…tak jo, fajn, dobrý, zase někdy přijď a my tě budeme chvilku 
poslouchat, byl jsi docela zábavný a máš fantasii, ale my se teď jdeme věnovat něčemu jiné-
mu…“ nebo co mu to vlastně ti filosofové říkali. 

Marně si lámu hlavu, co že to vlastně očekáváme od Ducha – neboť co farnost, to novéna, 
vigílie nebo alespoň nějaká ta modlitba k Duchu svaté-
mu navíc. Jsou letnice, připomínáme si mocné vanutí 
Ducha – co má ale pro nás udělat? Něco, aby svět uvěřil 
– ale tak nějak sám, my s tím toho moc nenaděláme… 
Aby to bylo podle Boží vůle – a nejraději bez naší nějaké 
velké námahy či angažovanosti… 

Co chceme od Ducha? Co má pro nás udělat? Tady, 
teď? Ne pro lidstvo: co má udělat právě dnes právě pro 
mne? V čem potřebuji Boží ruku? Kde je má střecha či 
nároží, který jazyk mi chybí, abych mohl, když ne hlásat 
plamenným projevem, tedy alespoň naplno žít Boží 
království, které je v nás, od kterého nám Ježíš dal klíče? 
Už ne: co chceš, Pane, abych dělal? ale: co chci od tebe? 
co potřebuji? kde na to nestačím? Kam chci jít, jakou to 
cestu hledám? A hledám? Nebo si myslím, že teď to 
právě takhle je docela dobrý, děti rostou a barák už je 
pod střechou, ještě omítnout… a každou neděli chodím 
přece do kostela…? 

Duch nebyl seslán jen na těch dvanáct chlapů (ještě se k nim maluje taky Maria, i když ta 
zrovna měla srdce chápavé, mysl poslušnou a ochoty něco dělat víc, než celý zbytek lidstva 
dohromady a Duchem se nechala naplnit již o pár desítek let dřív v Nazaretu) někdy před 2000 
lety kdesi v Palestině. Duch přišel, aby naplnil zemi – jednou provždy a pro všechny doby, mís-
ta i osoby. Duch přišel, aby naplnil tebe, mne… Je zde, nepřetržitě se v nás modlí nevýslovnými 
vzdechy … a doufá, že jednou zjistíme, že nás přišel naplnit, posvětit (to znamená oddělit pro Bo-
ha, vyčlenit, určit k Boží službě – ještě jedna pozn. sazeče), že přišel, aby nás vedl… Kam? Ke komu? 
K jakému cíli? A necháme se? 

Jsou letnice. To nejsou svátky léta (letošní konec května byl v této věci víc než výmluvný). 
To jsou svátky na začátku léta – abychom si všimli: léto je doba, kdy vše zraje. A Duch přichází, 
abychom zráli. Ano, můžeme se ptát, k čemu a pro koho máme zrát. Můžeme o tom přemýšlet. 
Můžeme to hledat. Ale sami to nenajdeme a nepochopíme – jen vedeni Duchem zrajeme k tomu, 
abychom viděli, že jsme zde pro Boha – a Bůh je tady pro nás. 

Jsou letnice – svátky Boha. Ne Boha, který stvořil svět. Ne Boha, který se vtělil v muže, aby 
nás vykoupil (i když: jak oddělovat v Bohu všechno to, co dělá, když je to jeden Bůh – a ve třech 
osobách – tomu nerozuměl ani svatý Augustin, a to byl nějaký myslitel!). Slavíme Boha, který 
přišel, aby naplnil každého z nás. Nebojme se – nechme se naplnit. Možná to bude mít nečekané 
a neplánované výsledky, možná se v nás i kolem nás něco změní – ale o to přece jde. Bůh ví, co 
dělá – a ovoce zraje jen na těch stromech, které se zbavily květů. 

Přeji vám krásné letnice – a krásné, Duchem naplněné léto. 
Vladimír Koronthály 
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(Dnes mám pro vás báseň. Sazeč) 
 

V lomených žebrech prostoru 

sbíhá se klenba věčnosti 

do bodu chvíle 

V tajemném těžišti sil 

utkvěl nehybný čas 

pohyb změnil se v chvění 

plamene na knotu lampy 

v můj ztišený dech 

v jemné vibrace zvonů 

dávnými požáry roztavených 
  

Na duté pilíře ticha 

dosedla klenba noci 

V svorníku tíhy i beztíže 

Střed ničeho i všeho 

nahoře i dole 

Žár lampy s vůní oleje 

rozlévá světlo na práh  

V pátém portálu zazděném 

přijat jsem 

zázraku branou ... 
  

Ze sbírky Jiřího Haubera Výstup na Zelenou horu 

 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

všechno je k něčemu dobré (i když ne vždy je snadné tomu uvěřit). Tak například se říká, že 
mokrý a studený květen je dobrý pro úrodu. Nejsem zemědělec a nemohu to posoudit, ale je-li 
to pravda, tak nám letos sýpky prasknou a budeme muset přistavět další. O výsledku voleb 
lidové pranostiky mlčí (já teda v tuto chvíli ještě nevím, jak dopadnou, ale než Zpravodaj dopu-
tuje až k vám…). 

Ale jinak si rok kráčí svým rytmem nevzrušeně dál – občas nějaký ten skandál, výbuch sop-
ky, zemětřesení, mistrovství světa ve fotbale; a děti rostou, dospělí zrají a staří si stále lépe pa-
matují, že sníh býval bělejší a tráva zelenější – a my se krok za krokem, rok za rokem blížíme 
k nebeskému království (tedy alespoň doufám, že Hospodin si nás tam vede, protože sám bych 
tam určitě netrefil). A o tom to vlastně všechno je. Akorát musíme do té doby ještě párkrát vy-
malovat, vyprat něco prádla, umýt něco nádobí, utřít něco malých dětských zadečků – a také 
vypít něco piva, sníst nějaký ten řízek či karbanátek, přečíst pár knížek a napsat s dětmi nějaký 
ten úkol. A taky zajet někam na prázdniny – protože ty už zase jednou klepou na dveře (však už 
bylo načase). 

V RODINNÉM KRUHU 
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A třeba bude i hezky. Když ne teď, tak v nebeském království určitě – a nebeské království 
přece není někde nad hvězdami; ono roste v nás. Tak to snad nemáme tak daleko. 

Přeji Vám krásné léto. 
VKor 

 

O VELKÉM LETIŠTI, TŘECH DĚTECH A MALÉ ANGLICKÉ SÝKORCE 
DALŠÍ DOPIS ČEŠKY V ANGLII SVÝM PŘÁTELŮM DOMŮ 

 

Milí příbuzní a přátelé, 
velice vás zdravím. Děkuji vám ještě jednou za projevenou přízeň, ve které jsme se hřáli  

za naší domácí dovolené. 
Do U.K. jsme dojeli dobře. Odlétali jsme až pozdě večer. Cesta začala odloženým startem 

letadla z důvodu průtrže mračen (v severních Čechách lámala vichřice stromy, jak potom říkali 
ve zprávách). Janýsek byl opocený, nespokojený a ospalý, ale nemohl nějak zabrat. Pilot nám  
do prostoru pro cestující hlásil, že start musí odložit, až se zlepší počasí. Tomášek byl rád, že 
ještě neletíme, protože se nestihl pomodlit, aby s námi nespadlo letadlo (dělá to vždycky a sám 
od sebe). Sotva jsme se spolu pomodlili, ustal déšť, v mracích se objevil namodralý otvor a pilot 
nezaváhal. Janýsek se rozhodl, že cestu stráví kojením a dudlík pro jistotu zahodil daleko  
do uličky. Naštěstí posléze usnul, taktéž Štěpán. (Důležité upozornění: Štěpán se rozhodl, že již 
dost bylo Myšky a jednoho rána, ještě v Čechách nám oznámil, že si mění jméno na Drak. 
Ani mi nedělá potíže jej takto oslovovat, nějak se to k němu hodí). 

Letadlo hladce přistálo na London-Gatwick, bohužel probuzení chlapců tak hladce nepro-
běhlo, všichni to jistě znáte od svých dětí nebo dokonce od sebe. Netušila jsem, jaké nároky  
na kondici jsou kladeny na cestující tohoto mezinárodního letiště, od výstupu z letadla k výcho-
du z letiště to odhaduju na 3 km nejmíň. Šli jsme a šli, Drak dostal záchvat pláče a připadal si 
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oprávněně ublížený. Násilně probuzené a tudíž nevrlé mimino jsem nesla jednou rukou, o dru-
hou se prali velcí synové. Různě mě obíhali, a tak nakonec Tom jako moudřejší ustoupil a držel 
se střídavě Janýska za nohu a mě za pásek od batohu. Josef udržoval pochodové tempo naší 
rodiny na vysoké úrovni taktikou úniku nejdůležitějšího člena. S příručními zavazadly si udržo-
val od zbytku mírný náskok, cca 30 m. Děti jsem poháněla jít co nejrychleji, aby nás tatínek ne-
ztratil, takže jsme celou cestu zdolali ve velice slušném tempu a čase. Před letištěm jsme se shle-
dali s kamarádem a jeho autem, kteří na nás čekali. Ani nevím, jak jsme se dostali dlouho po 
půlnoci do postelí. 

Již nad Londýnem drobně pršelo. Pršelo celou neděli, pondělí, v úterý dopoledne ne a od té 
doby s velmi malými přestávkami stále prší. Tu jemně, tu intenzivně, dokonce několikrát padaly 
kroupy, úplné kroupěje, jak říká náš Tom. Je to velice anglické počasí, jak to znám z románů. 
Snad si nebudou místní už tolik stěžovat na sucho. Naši slovenští přátelé, kteří bydlí kousek od 
nás, říkají, že takovéhle počasí je tady už hodně dlouho, připadá jim, že skoro pořád prší. 

Díky dešti se daří rostlinám, vše bují a velice hezky kvete. Cesta do školy, kterou absolvuje-
me v různých sestavách několikrát denně, je teď velice pěkná. Na trávnících rostou sedmikrásky 
a pryskyřníky a ještě další luční kvítí, v předzahrádkách kvete kde co, mimořádně jsou oblíbeny 
(a tudíž zastoupeny) orlíčky, mnohem víc než v Čechách, připadá mi. Moje předzahrádka tak 
skvělá není. Sice jsem se pokoušela předpěstovat afrikány, ale na zahradě u slovenských přátel, 
kde byly drženy po dobu naší nepřítomnosti, je napadl neznámý škůdce a zbyly z nich v pod-
statě jen kořínky. Do velkého květináče na dvorku jsem zasela kopr a petržel, obé vzešlo, tak 
uvidíme. Trávník roste jako šílený, dvorek i předzahrádka působí teď divoce a optimisticky. 

Oba chlapci se těšili do školy a školky a stále jejich nadšení trvá. Tomášek byl dnes se školou 
na výletě, ale odmítl se o tom se mnou bavit. Vím jen, že jeli do hradu (možná do Leedsu, ten je 
tady „za rohem“, ale nevím to jistě). V pátek je svátek sv. Augustina z Canterbury, patrona ško-
ly, kam chodí Tom. Ve škole se chystá oslava, jejíž součástí bude pohoštění žactva zmrzlinou  
a převážně sportovní program. A dopoledne školní akademie.  

Drak včera přišel ze školky a přinesl pamětní medaili na 80. narozeniny královny Alžběty II. 
Tvrdil mi, že mu medaili předala osobně sama královna a ještě ho pasovala na rytíře. Ale možná 
že si vymýšlel. Dnes u Draka ve školce pořádali Coffee Morning. Je to pro školku příležitost, jak 
předvést rodičům, v jakém prostředí a s čím si děti hrají, a také si trochu přivydělat. Rodiče při-
nesou koláče, čokolády a další dobroty a pak se to spolu s kávou a čajem a šťávou prodává – 
rodiče a děti si to kupují. Josef měl po noční, ale do školky s námi přece šel a některé hračky se 
mu velice líbily. Znovu jsme si říkali, že je sice školka trochu špinavá (chodí se v botech), ale co 
do možností rozvoje dětí jí naše školky nemohou konkurovat (alespoň ne ty, které jsme jako 
rodiče měli možnost poznat). No však se také musí Drak rozvíjet o sto šest, když nám v září 
nastupuje do školy. Marion, jeho “třídní“ paní učitelka, ho moc chválila, že si povídá s dětmi a 
buduje si kamarádství. Drak doma vypráví o kamarádu Čojnovi, konečně jsem dnes zjistila, že 
se jedná o Jamieho. Je to opravdový kamarád, k Drakovi se hned hlásil a říkal své mamince, že 
to je ten Misha. 

Učím teď Janýska spát v jeho postýlce, samostatně. Včera odpoledne jsem ho uspávala a 
Drak zlobil. Byl v dětském pokoji a cinkal na cinkátko, které visí klukům na okně. Napomínala 
jsem ho z ložnice, ale cinkal opakovaně. Josef šel vyšetřovat, kdo to cinká (nevinný Drak si hrál 
v obýváku) a ukázalo se, že do dětského pokoje vletěla otevřeným oknem sýkorka. Musela tam 
vletět už ráno, když jsem větrala, a někam se schovat, protože když jsem okno zavírala, nikde 
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jsem jí neviděla. Pak už jí to ale v dětském pokojíčku asi nebavilo, a tak si zazvonila, abychom jí 
pustili ven. Druhá na ní už čekala a ťukala zobáčkem zvenku na okno. Josef okno otevřel, sýkor-
ka si ještě zazvonila, potřísnila záclonu a Tomův polštář a uletěla. 

Už když jsme přijeli, před letištěm, mne zaujalo, že má každé cca 5. auto na sobě bílou vlaj-
ku s červeným křížem. Pomyslela jsem si, že to nějací seveřané oslavují vítězství v hokeji. Pak 
jsem ale přinutila unavený mozek myslet, protože mi najednou připadalo, že je ta severská men-
šina nějak početná. Vlajky visely i na domech – jsou to samozřejmě anglické vlajky. Jsme svědky 
velkého vlasteneckého nadšení. Chystá se asi MS ve fotbale, soudě podle akčních nabídek 
v Sainsbury‘s (třeba když si koupíte troje cerealie, dostanete mimořádně ohavný hrnek ve tvaru 
fotbalového míče zdarma), a tak všichni vyvěšují. 

Mějte se moc krásně, až se stane něco zajímavého, tak vám zase napíšu. A vy nám pište, 
zdravím a těším se já, Josef a taky obstojný čtenář Tom a pozorný posluchač Drak (Janýsek  
už spí). 

Blanka 
 

OBRAZ SEBE SAMA  
Jsou-li lidské bytosti něčím spoutávány, pak je to jejich obraz o sobě samých – ať už pozitiv-

ní nebo negativní. Potřebujeme tento obraz; v tom by nebylo nic špatného. Duchovním problé-
mem však je naše připoutanost k němu! Určuje většinu z toho, o čem se domníváme, že činíme 
svobodně, např. ke komu se připojíme a ke komu nikoli. „Mám dobré vzdělání, patřím ke střed-
ní vrstvě, jsem inteligentní žena.“ „Jsem muž se smyslem pro humor, s pocitem odpovědnosti 
jen částečným, oblečený s nedbalou elegancí.“ To jsou věci, které spoluurčují životy většiny lidí. 
A většina z nás se musí ptát: „Jsem svobodný k tomu, abych byl něco jiného než toto?“ Duchov-
ní doprovázení právě proto z velké části směřuje k tomu, aby pomáhalo lidem falešný obraz 
sebe sama opouštět. Je podivuhodné, že právě tak lpíme na negativních a destruktivních obra-
zech o sobě, jako na těch pozitivních a lichotivých. 

Abychom milujícímu Bohu umožnili přístup k nám samým, musíme se své komplikované 
vazby na svůj obraz o sobě samých vzdát. Omezuje to, čemu věnujeme pozornost, co ignoruje-
me, jakého milujícího Boha budeme akceptovat, jakému se chceme vyhýbat. Asi musíme svůj 
obraz o sobě samých mít, ale neberte ho tak vážně. 

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

 

JAK POKRAČUJÍ VÍKENDY PRO OTCE S DOSPÍVAJÍCÍM SYNEM 
V každém velkém mužském příběhu dospívající chlapec opustí svůj do-

mov a vydává se na cestu. Každý, koho potká během své pouti, má pro něj 
nějaké jiné sdělení. Příběh většinou vypráví také o tom, že mladý hrdina pro-
chází temným lesem či údolím stínů. Někde během své cesty potká i své přá-
tele, kteří mu pomáhají se zkouškami či v boji. 

Realizační tým z Centra pro rodinu, inspirován těmito starými příběhy, 
připravil pokračování Víkendu pro otce s dospívajícím synem aneb: „Mnoho mužů má děti, ale 
málo dětí má otce!“ Tohoto pokračování se mohli zúčastnit pouze ti otcové se svými syny, kteří 
již účastnili prvotního víkendu. 

 



 
10 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 6/2006 

V pátek, v závěru května, jsme se společně vydali na cestu, která nás vedla za tajemstvím 
života, za pokladem, který nosí každý z nás ve svém nitru. Některé chlapce možná zaskočil 
požadavek organizátorů nepoužívat mobil, notebooky, discmany, hodinky a podobné civilizač-
ní vymoženosti. Toto opatření jim ale umožnilo neustálou připravenost k akci a dalo jim mož-
nost zachovat si mysl začátečníka, tedy člověka, který s napětím očekává sled událostí a není 
dopředu zatížen předsudky.  

Téměř všem starým kulturám bylo jasné, že se muži nerodí, ale utvářejí se. Proto většina 
kultur považovala rituální mužskou iniciaci za nezbytnou k dotvoření v muže. I v dnešní době 
se mladí muži snaží sami sebe podvědomě iniciovat tím, že jdou až na okraj a nejrůznějšími 
způsoby riskují. V těch mladících je stále přítomen jakýsi instinkt, který je vede k iniciaci,  
ale většinou nemají tu moudrost nebo vedení, aby uzavřeli celý kruh a pochopili samo sdělení 
iniciace.  

Centrum pro rodinu se formou pravidelných víkendů snaží doprovázet teenagery nad  
patnáct let po jejich cestě v dospívání. Jako průvodci jim slouží třicetiletí muži, kteří s nimi,  
díky blízkosti věku, snáze navážou přátelství. Zároveň tito starší jsou i jejich přirozenými muž-
skými vzory.  

My chlapi se potřebujeme nejen učit jeden od druhého, ale musíme zažít i rituály, abychom 
si uvědomili, že se děje něco nevšedního a zvláštního. Rituály nám totiž pomáhají přejít jednotli-
vými životními obdobími a nacházíme je u všech starých národů, pohanů, židů i křesťanů. Kaž-
dý chlapec, když dospívá v muže, potřebuje vědět, odkud přichází a z jakého je těsta. Proto 
hledá svůj pravdivý obraz, své životní poslání i opravdovost vztahů. Naši předci používali jako 
prostředku k výchově bojovníků a chlapského zrání pomoc starších a řeč rituálů, které se 
z našeho života v poslední době začaly vytrácet. 

Naší snahou je, aby synové byli nejen doprovázeni v dospívání, ale na závěr setkávání  
i iniciováni v muže. Tato iniciace v muže vybudovaná na křesťanských základech bude vyvr-
cholením našich společných víkendů a adepti jí projdou někdy po dvacátém roku života. 

Jako pro každé dobré dílo, i pro růst v opravdové muže platí, že je to cesta. Je to cesta,  
po které kráčíme sice pomalu, ale o to větší smysl má každý náš samostatný krok. 

Za pořadatele František Růžička.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

PROČ JSOU MUŽI ŠŤASTNĚJŠÍ? 
 

Muži jsou prostě šťastnější lidé – co byste také očekávali od tak jednoduchých tvorů? 
 

� Celý život ti zůstane jedno příjmení. 

� Garáž máš celou pro sebe. 

� Svatební přípravy se dějí samy od sebe. 

� Čokoláda je prostě jen druh svačiny. 

� Můžeš být prezident. 

� Nikdy nemůžeš otěhotnět. 
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� Můžeš si vzít bílé tričko do vodního zábavního parku. 

� Nemusíš si brát ŽÁDNÉ tričko do vodního zábavního parku. 

� Automechanici ti říkají pravdu. 

� Svět je jeden velký pisoár. 

� Nikdy nemusíš jet na další benzínku, protože záchod na této je hrozně špinavý. 

� Nikdy se nemusíš zastavit a přemýšlet o tom, kterým směrem se utahuje matička  
na šroubku. 

� Stejná práce, lepší plat. 

� Vrásky přidávají na charakteru. 

� Svatební šaty 10 000. Pronájem smokingu 1 000. 

� Lidi ti nikdy nezírají na hrudník, když s nimi mluvíš. 

� Příležitostné umělecky ztvárněné říhnutí se od tebe vlastně čeká. 

� Nové boty tě netlačí, nemrzačí a nedělají puchýře na nohách. 

� Pořád stejná nálada. 

� Telefonní hovory jsou komplet vyřízeny za 30 sekund. 

� Víš, jak natankovat. 

� Na pětidenní dovolenou stačí jeden kufr. 

� V pohodě si otevřeš všechny sklenice, které potřebuješ. 

� Dostane se ti velkého ocenění jen za trošku ohleduplnosti. 

� I když tě někdo zapomene pozvat, stále zůstává tvým 
přítelem. 

� Spodní prádlo tě stojí 60 korun za 3 kusy. 

� Tři páry bot je víc než dost. 

� Nikdy ti na veřejnosti nepadá ramínko. 

� Prostě nevidíš, že máš zmačkané oblečení. 

� Každá věc na obličeji má svou původní barvu. 

� Stejný účes ti vydrží roky, ne-li desetiletí. 

� Holit si musíš jen obličej a krk. 

� Celý život si můžeš hrát s hračkami. 

� Břicho ti většinou schová široké boky. 

� Jedna peněženka, jedny boty stejné barvy, pro všechna 
roční období. 

� Můžeš nosit kraťasy bez ohledu na to, jak vypadají tvé 
nohy. 

� Můžeš si „upravovat“ nehty zavíracím nožem. 

� Můžeš si vybrat, jestli chceš, nebo nechceš knír. 

� Dárky pro 25 příbuzných můžeš nakoupit za 25 minut 24. prosince. 
 

Není divu, že muži jsou šťastnější! :-) 
Z e-mailové schránky Heleny Chvalové 
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Čeká nás horké léto (kéž by – pozn. sazeče), období žní, tak pro Vaši inspi-
raci zařazujeme další techniku, neboť právě teď bude potřebný materiál asi 
nejsnáze dostupný. Na svých toulkách jistě nějaké ty klásky potkáte… Tak 
Vám přejeme ze sekretariátu obratné prsty zaručující zdar při pletení. 

Vaši sekretáři Mirka Šílová a Petra Ryantová 

VYRÁBÍME ZE SLÁMY 
Pomůcky: Můžeme použít všechny druhy slámy, ale nejlepší 

je sláma pšeničná, protože je pevná a neláme se. 
Postup: Klasy oloupeme a zbavíme kolínek. Potom je ponoří-

me do 10% roztoku H2O2. Pokud jsou klasy stále tuhé a lámou se, 
můžeme je ponořit na chvíli do horké vody 
nebo povařit. 
K pletení potřebujeme alespoň 5 stébel, ale 
můžeme použít i více. Stébla svážeme na nej-
tenčí straně nebo hned pod klasy. Pleteme tak, že 1 přeložíme přes 2, 2 přes 3, 
3 přes 4 atd. 

Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

  

Letní toulky jsou spojené s přebýváním leckdy v hodně provizor-
ních podmínkách. Zatímco toto dočasné uskromnění v bydlení bývá 
obecně přijímáno jako vítané zpestření a změna zaběhlého denního 
režimu („černá hodinka“ se vzpomínkami a vyprávěním nahrazují-
cím večerníček a další televizní pořady, večeře za světla petrolejky, „úsporné“ mytí ceněné 
zvláště dětmi atd.), stravovací změny snášíme mnohem hůř. Žaludek se našemu prázdninové-
mu způsobu života, ať chceme či ne, příliš nepřizpůsobí a bez teplého jídla se neobejdeme. Na 
dlouhé vyvařování však není ani prostor ani čas, ani patřičné vybavení. Přicházejí tedy ke slovu 
různé chalupářské a trampské dobroty z jednoho hrnce. Recept na jednu z nich do sekretariátu 
zaslala a dobrou chuť Vám všem přeje paní Helena Tyburcová. 

KOTLETY V ALOBALU 
Rozpis na jednu porci: plátek slaniny, 1 vepřová kotleta (možné použít i kuřecí řízek), plátky 

cibule, 1 porce oloupaných syrových brambor nakrájených na plátky, 1 lžička másla, alobal, sůl, 
kmín. 

Postup: Naklepeme, osolíme a okmínujeme kotletu. Pak na alobal položíme plátek anglické 
slaniny, kotletu, cibuli (případně kousek papriky, rajčete apod.), brambory nakrájené na koleč-
ka, které osolíme, pak přidáme lžičku másla a zabalíme do alobalu. Takto upravené jednotlivé 
porce dáme do pekáče a asi hodinu pečeme v troubě, na ohni nebo grilu. 

Poznámka: děláte-li kotlety v troubě a jste velká rodina, pečte je na dvakrát. Zkusili jsme je 
dát ve dvou vrstvách na plech a horní vrstva se nám nepropekla. 

RECEPT NEJEN NA PRÁZDNINY 
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VOLEJBALOVÝ DÝCHÁNEK YMCA – ŽIVÁ RODINA 
S květnem se objevila na obzoru příjemná událost – přátelský volejbalo-

vý turnaj mezi YMCA Praha a YMCA Jindřichův Hradec. Naše parta 
„mlaďasů“ pravidelně hraje v úterý večer v YMCA paláci u Náměstí Republi-
ky a tak jsme jako vloni dostali možnost sestavit pro turnaj tým. 

Akce se uskutečnila v sobotu 13. května v Hodkovičkách na Praze 4. 
Hned ze začátku se projevilo, že jsme příliš nedočkaví – dorazili jsme ještě 
k zamčeným dveřím. O pár minut později se to už ovšem v obou tělocvič-
nách jen hemžilo.  

Hradečtí Prahu pěkně vypekli, jeden z týmů se na poslední chvíli omluvil, o to silnější se ale 
objevilo druhé želízko v ohni z YMCA J. Hradec. Praha vrhla do boje tři formace – z Dejvic, Rud-
né a nás, juniorskou hvězdu – Švestky (název odvozen od náplně výborného koláče, kterým jsme 
se do zápasů posilnili – autorovi tohoto posilnění děkujeme za delikátní chuť a nepřímou inspira-
ci pro naše jméno).  

Od prvních zápasů se profiloval nepřekonatelný favorit, který se nezastavil ani před naší 
hvězdnou sestavou – měli jsme kromě opory v podobě dvojice nadějných studentek medicíny 
také zahraniční draft – Chaa až z dalekého Thajska.  

Kromě zmíněného Hradeckého dravce byly ostatní týmy jak z jednoho hnízda a tak přišly na 
řadu opravdové bitvy. Hradec se nakonec ukázal pro tento ročník jako město extrémů – stájový 
kolega favorita na prvním místě obsadil poslední (leč taktéž čestnou) pátou příčku. Stříbro ten-
tokrát uvízlo v síti Rudňáků, kteří ukázali technicky vyspělou hru. Zlatou střední cestou se doku-
tálely pro třetí příčku Švestky, na paty nám dýchal tým Dejvic. Od druhého místa až k pátému 
byl mezi všemi příčkami jen jednobodový rozdíl! 

Nejen proto je za námi příjemně prožité odpoledne a turnaj s obětavou organizací, za kterou 
děkujeme! 

Za bronzový tým „Švestky“ Vašek Fořt 
 

NAŠE SOUTĚŽ 
„PEJSEK, KŘEČEK, MÁ ŽÍŽALA …A 
JÁ“ 

Původně jsme Vás chtěli se-
známit s vítěznou prací z další 
kategorie v pořadí, tj. z kategorie 
starších školních dětí, ale vzhle-
dem k tomu, že v tomto čísle 
představujeme početnou rodinu 
Langrovu z Bystřece, zařazujeme 
opět jedno oceněné dílko 
z kategorie mladších školních 
dětí, neboť 2. místo zde obsadil 
další člen této rodiny, a to Reny 
Langr. Tento šikovný výtvarník 
mimochodem přispěl do naší sou-
těže i dalším obrázkem, které dle 
možností přetiskneme v některém 
budoucím čísle. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 
Někteří z Vás dosud ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2006. Dle směrnice schválené 

výborem YMCA – ŽR měl být členský příspěvek zaplacen do konce března 2006. Ti z Vás, kterých 
se tato záležitost týká, dostávají spolu s červnovým číslem znovu poštovní poukázku na úhradu 
svého členského příspěvku. Ten dosud činí 300,- Kč na rodinu a rok. (Je to základní výše, ale 
pokud Vám to Vaše ekonomická situace dovolí, prosíme o příspěvek vyšší. Bude využit na podpo-
ru činnosti našeho sdružení. Snažíme se o princip solidarity ekonomicky zajištěnějších rodin 
s rodinami se zhoršenou finanční situací, které mají možnost požádat o prominutí ročního člen-
ského příspěvku. Na dary ve výši 1000,- Kč a více vystavujeme automaticky potvrzení pro finanč-
ní úřad v souladu se zněním zákona o dani z příjmů.) 

Prosíme, zaplaťte obratem, protože finanční situace našeho sdružení není příznivá. Nejzazší 
termín pro úhradu členského příspěvku je 15. 9. 2006. Udržet Zpravodaj je velmi nákladné. 
Zatím se nám nepodařilo prosadit na tuto významnou aktivitu Živé rodiny projekt ani získat 
sponzora, proto je existence oblíbeného Zpravodaje, coby stmelovacího článku mezi našimi rodi-
nami, závislá na Vašich finančních příspěvcích. Děkujeme za pochopení. 

Mirka Šílová 
 

VÝZVA: AKTUALIZUJTE SVOU E-MAILOVOU ADRESU 
CHYSTÁME OPERATIVNĚJŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ  

 

Milí členové Živé rodiny, 
 

obracíme se na Vás s výzvou: ve vlastním zájmu ozna-
mujte do sekretariátu změny v adrese, v telefonních 
číslech a nyní hlavně v e-mailovém spojení. Od podzimu 
pro Vás chystáme pohotovější zpravodajství v podobě 
občasně zasílaného hromadného e-mailu s názvem „Co se 
děje v Živé rodině?“ Náš časopis, byť hojně čtený a vel-
mi ceněný, nemůže poskytnout zcela aktuální zprávy, což 
je dáno jeho měsíční periodicitou. Žijeme v rychlé době, 
jak říká známý herec Miroslav Donutil: „Pořád se něco 
děje,“ a my toto raketové tempo musíme chtě nechtě 
akceptovat. Od nového školního roku Vám budeme posílat 
kromě tradičního Zpravodaje i nepravidelné elektronické 
zpravodajství, abyste mohli lépe využít nabídky akcí, 
které budou k dispozici. 

Abyste od nás mohli být touto cestou informováni, 
musíme mít Vaši platnou e-mailovou adresu. Již proběhla 
jakási zkouška v podobě květnového hromadného e-mailu 
v souvislosti s akcí „Vaše pomoc“, kdy jsme naše členy vyzvali k podpoře projektu Zpravodaj 
YMCA – Živá rodina, jež nesl číslo 25. Kdo z Vás tento e-mail s výzvou ke hlasování pro náš pro-
jekt s číslem 25 na stránce www.cyrilsvoboda.cz neobdržel, nemá v naší evidenci nejspíš svou 
platnou e-mailovou adresu. Kdo zprávu obdržel, tak jeho adresa funguje, a bude tedy využita 
pro další zpravodajství. V této souvislosti však upozorňujeme: kdo nechce tyto hromadné zpra-
vodajské e-maily ze sekretariátu ŽR dostávat, musí nám tuto skutečnost výslovně sdělit, jeho 
přání budeme pochopitelně respektovat. Pokud tedy neobdržíme odmítavé stanovisko, využije-
me e-mailů shromážděných z Vašich přihlášek a aktualizačních přihlášek (někteří z Vás dosud 
nedodali aktualizační přihlášku) a budeme Vás operativněji informovat elektronickou cestou. 

Na pohotovější kontakt s Vámi se těší Vaši sekretáři Mirka Šílová a Petra Ryantová 
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VÝBOR ŽR 
Konal se dne 15. května 2006. Další a poslední předprázdninový výbor se uskuteční 19. červ-

na 2006. 
Z bodů jednání vyjímám pro Vaši informaci: 

1. Výbor souhlasil s úpravou směrnice pro placení členských příspěvků. Členský příspěvek je 
splatný do 31. března daného roku. Po nerespektování upomínky v červnovém Zpravodaji 
bude následovat vyřazení k 31. lednu následujícího roku. 

2. Předseda sdružení Vladislav Pištora podal obsažnou zprávu o stavu naší členské základny. 
Z dat vytvořil i několik výstižných grafů dokumentujících jednotlivé ukazatele. Tato zpráva 
spolu s grafickým vyjádřením bude vyvěšena na webových stránkách ŽR (něco z ní najdete 
též v následujícím článku – pozn. sazeče). 

3. Vojtěch Novák informoval přítomné o činnosti komise MPSV s názvem Služby pro rodinu. Tato 
komise se zatím sešla jednou a zúčastnění dostali úkol zamyslet se nad tím, které služby by 
měly být rodinám poskytovány. Jedná se o služby sociální a služby (aktivity) k podpoře fun-
gující rodiny. Zde jde o 3 oblasti: služby komerčně poskytované (např. hlídání dětí), služby 
nekomerčně poskytované (volnočasové aktivity v centrech pro rodinu apod.) a služby posky-
tované v rámci sociálně-právní ochrany dětí (prevence, poradenství). V této souvislosti při-
vítáme i vaše náměty, které přetlumočíme V. Novákovi, našemu zástupci v komisi MPSV, aby 
je zde mohl prezentovat. Dne 12. června bude na toto téma v sekretariátu schůzka. 

4. Dalším bodem byla chystaná Bambiriáda, v jejímž rámci proběhne program s názvem Mozai-
ka YMCA a Živá rodina zde bude mít vlastní program v sobotu dne 27. 5. dopoledne. 

5. Petra Ryantová se dále věnovala otázce hospodaření a informovala o proběhlých akcích. 

Zapsala Mirka Šílová 
 

ČLENSTVO YMCA – ŽR K 1. 5. 2006 
Náš nový předseda, Vláďa Pištora, nezapřel svou odbornou erudici. Využil revize naší člen-

ské základny k tomu, aby podal výboru podrobnou zprávu o jejím stavu. Několik čísel, která 
shromáždil, a grafů, které z těch čísel vytvořil, mi poslal (a okomentoval) s tím, že by Vás to 
třeba taky zajímalo. Takže: 

Rodin celkem  308 
z toho: 
úplné rodiny 287 
neúplné rodiny  13 
jednotlivci  8 

 

Osob celkem 1620 
z toho: 
muži – otcové  291 
ženy – matky   303 
synové   479 
dcery  546 
vnuci  1 
(průměr 3,3 dítěte  
na rodinu) 

Regionální rozložení (rodiny) 
Praha 172 (tj. 56 %, včetně Středočeského kraje 70 %) 
mimo Prahu 136 

Detailně (kraje dle starého členění): 

Praha 1  7 
Praha 2 14 
Praha 3  6 
Praha 4 28 
Praha 5 21 
Praha 6 41 
Praha 7  7 
Praha 8 15 
Praha 9 19 
Praha 10 14 

Středočeský kraj 43 
Západočeský kraj  6 
Jihočeský kraj  12 
Severočeský kraj 14 
Východočeský kraj 24 
Jihomoravský kraj 11 
Severomoravský kraj 26 

 

Větší počty mimo Prahu: 
Poděbrady 4 
Bludov  4 
Roztoky 3 
Teplice  3 
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KOMENTÁŘE:  
Většina členů je v Praze a 

okolí (s nápadnou koncentrací 
v Praze 6!), ostatní rovnoměrně 
rozptýleni po celé ČR bez vý-
razných regionálních center. 

Nejvíce dospělých je 
v kategorii 46 – 50 let 
s rovnoměrným poklesem na obě 
strany, prakticky chybějí členo-
vé (míněno rodiče) do 35 let! 

Nejvíce dětí je v kategorii 
16 – 20 let se zhruba rovnoměr-
ným poklesem na obě strany, 
což odpovídá věku rodičů. 

Nejsme schopni účinně oslovovat nastupující rodičovskou generaci (i když víme, že nyní 
vstupují do manželství později než před 15 lety), nebo je pro ně naše činnost nezajímavá. Větši-
na členské základny je patrně z minulosti a pomalu stárne. 

Programy (pokud jsou zaměřeny na děti stávajících členů) by spíše měly odpovídat mládeži 
než kojencům. V tom máme dluh! 

Dospělé děti členů, i pokud zakládají rodiny, se nestávají samostatnými členy (neumíme je 
jako sdružení oslovit), často spíše do poměrně „vysokého“ věku zůstávají v evidenci členů 
v rámci původní rodiny jako „děti“. 

Jsme skutečně stále, jak bylo od počátku deklarováno, organizací sdružující zejména rodi-
ny s více dětmi. Nejvíce členských rodin má 3 děti, nejvíce dětí z členských rodin je ze čtyřdět-
ných rodin. Tím vysoce překračujeme celostátní počty. Výjimkou nejsou mezi námi ani rodiny 
s 6 a více dětmi (v celostátních statistikách již vůbec neuváděné). Tomuto bychom měli přizpů-
sobit programy. 

Zpracoval V. Pištora 15. 5. 2006  

Počty dětí v členských rodinách ŽR
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PŘEDSTAVUJÍ SE 
Ahoj, 
jmenujeme se Langrovi. Žijeme 

v rodinném domku, v podhůří Orlických 
hor. Jsme taková normální rodinka. Kolik 
nás je, radši neříkáme. Jezdíme devíti-
místným mikrobusem a je nám děsně 
malý. K počátkům naší rodiny existují dvě 
verze: 

Tatínkova: tatínek tvrdí, že jakožto 
nejkrásnější mladý muž na okrese jednou 
spatřil naši maminku a měl strach, že by 
si ji nikdo nevzal, a tak se nad ní smiloval 
a vzal si ji za ženu. 

Maminčina: maminka říká, že když 
poprvé uviděla tatínka, měl obličej samý ťup ťup (beďár), a bylo ji ho tak líto, že si ho vzala.  

My děti se snažíme dopátrat, která z verzí je pravdivá, ale bohužel černobílé fotografie z té 
doby nám neprozradí vůbec nic. Svatba našich rodičů se konala v květnu 1985. První miminka 
tatínek objednal u čápa. To prý jednou jeli naši autem a tatínek uviděl čápa. Dupnul na brzdu, 
vběhnul do louky a volal: Čápe, pane čápe, mi by jsme chtěli miminko, anebo víš co? Přines rov-
nou dvě! Pak důležitě odkráčel zpátky k autu s pocitem naprosté spokojenosti, že je vše zaříze-
no. V březnu 1986 se skutečně narodila dvojčata Jana a Pavla. (Po této zkušenosti tatínek na 
čápa už nikdy nevolal, dokonce jsme zažili, že se před ním v pozdějších letech i schovával.) 
V roce 1988 se narodila Alenka. O dva roky později se do nového domu, který jsme postavili 
s našimi rodiči, na Silvestra narodil náš bratr Jakub. V prosinci 1992 se narodila Lucinka, za dva 
roky Marek a v roce 1996 přišla na svět naše nejmladší sestra Barunka. V létě 2000 jsme si 
z kojeneckého ústavu, po tří letem boji s úřady, vzali Renyho, narozeného v roce 1998. Našeho 
nejmladšího brášku Kamila máme rok a brzy mu budou 4 roky. Je hyperaktivní, hodně veselý a 
často zcela nevypočitatelný. Kamil vstává v 5 hod. ráno a zpívá na celý dům. Nevzbudí pouze 
tatínka. Dalšími členy naší rodiny jsou 3 malá prasátka, 2 kočky a kravička Dorinka, která bude 
mít brzo telátko. 

Maminka je 24 hodin denně, na plný úvazek, zaměstnaná tím, že vytváří maximální pohodu 
pro celou naší 
rodinu (úklid, 
vaření, praní 
atd.). Tatínek je 
OSVČ, pracuje se 
dřevem i kovem, 
vyrábí nábytek a 
čalouní. Naposle-
dy vyřezával sva-
tozáře – žádná mu 
ale nesedla. Dvoj-
čata Jana a Pavla 
studují pedago-
gickou fakultu 
v Hradci Králové. 
Alenka a Jakub 
navštěvují gymná-
zium a ostatní 
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TERMÍNOVNÍK 2006 

kromě Kamila ZŠ. Celá naše rodina má ráda muziku, a tak se u nás hraje na housle, klavír, flétnu 
a akordeon. ZUŠ nenavštěvuje zatím pouze Kamil, ale jeho vztah k muzice je natolik výjimečný, 
že už dnes přemýšlíme, jak jeho talent co nejlépe rozvinout. 

Na naší zahradě a v domě je stále spousta práce. Leccos se musí neustále upravovat 
k vzrůstajícím potřebám nás dětí. Prostory na naší zahradě k nám jezdí využívat, jak v zimě, tak 
v létě, naši přátelé a známí. V zimě je u nás k dispozici mini-poma vlek, který tatínek vymýšlel a 
postupně každou zimu zdokonaloval a prodlužoval do dnešního maxima od plotu k plotu. Zcela 
náhodně u nás asi před pěti lety vznikla další zimní atrakce, kdy po prudké oblevě zamrzla  
na zahradě velká louže. Tu jsme následně zvětšili do obdélníkového tvaru cca 10 x 25 m a ohra-
ničili dřevem. Od té doby každý rok nastříkáváme ledovou plochu a pořádáme hokejové turnaje. 
V létě stojí na naší zahradě dvě tee-pee, které jsme sami ušili. Náš dům a naše zahrada je pro 
nás obrovským zázemím, kdy na všech pracích a úpravách se vždy podílí celá rodina. Myslím si, 
že společná práce a úsilí něco vytvořit nás neuvěřitelně spojuje a dává nám sílu i radost. 

Zdraví vás 

 Jana a Pavel Langrovi + děti 

Blíží se naše oblíbené tábory. Na III. turnusu se ještě nějaké místečko najde. Využijte jej 
sami či předejte nabídku svým známým. Připomínám termín: 26. srpna – 2. září 2006. Informace 
lze získat u nás v sekretariátu. 

LETNÍ TÁBORY YMCA PRAHA 
 

TÁBOR NA KOSÍM POTOCE „NEUVĚŘITELNÁ VYPRÁVĚNÍ PROFESORA KIRKA“ 
Pro děti ve věku od 7 do 12 let 
 

Na letošním táboře uslyšíte a dokonce i zažijete některá „Neuvěřitelná vyprávění profesora 
Kirka“. Vydáme se zimou a létem na dlouhou cestu neznámou zemí. Na programu jsou různé 
hry, soutěže, spaní pod širákem… 

 

Kdy: 5. – 19. srpna 2006 
Kde: v Západních Čechách u obce Černošín 
Jak: v zalesněném údolí na břehu potoka v indiánských stanech tee-pee 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

termín akce kontakt 

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 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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Cena: 2600,- Kč (pro členy YMCA), 2800,- Kč (pro ostatní účastníky) 
Kontakt: Markéta Červinská (hlavní vedoucí):  
� 777 980 490, e-mail: majta@seznam.cz, http://www.kosak.ymca.cz  

 

TÁBOR NA KOSÍM POTOCE „BALADA PRO BANDITY“ 
Pro teenagery ve věku od 13 do 17 let 
 

Prožijte dva týdny vprostřed širých lesů, vydávajíce se po stopách dávných zbojníků, mýtů  
i sebe sama… 

 

Kdy: 5. – 19. srpna 2006 
Kde: v Západních Čechách u obce Černošín 
Jak: v zalesněném údolí na břehu potoka v indiánských 
stanech tee-pee 
Cena: 2600,- Kč (pro členy YMCA), 2800,- Kč (pro ostatní 
účastníky) 
Kontakt: Lukáš Přibyl (hlavní vedoucí):  
� 603 369 017, e-mail: kosak@ymca.cz, http://
www.kosak.ymca.cz 
  

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR VLČICE 
Pro děti ve věku od 8 do 13 let 
 

Přijměte pozvání a pojeďte s námi ke břehu Staň-
kovského rybníka, kde si jako každý rok užijete spoustu 
zábavy a dobrodružství! Čeká na vás táborová hra, jízda 
na kánoích, výtvarné činnosti a vše, co ke správnému 
táboru patří… 

 

Kdy: 1. – 14. července 2006 
Kde: Vlčice u Staňkovského rybníka v Jižních Čechách 
Jak: v chatách uprostřed nádherné přírody (CHKO Třeboňsko) 
Cena: 2200,- Kč (pro členy YMCA), 2350,- Kč (pro ostatní účastníky) 
Kontakt: Hanka Šormová: � 224 872 128, e-mail: praha@ymca.cz, http://vlcice.euweb.cz 

 

Tábory pořádá občanské sdružení YMCA Praha, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1  
� 224 872 128, e-mail: praha@ymca.cz, http://www.praha.ymca.cz 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

FARNÍ REKOLEKCE V NYMBURCE 
V sobotu 13. května proběhla v rámci akce „DEN PRO RODINU“ rekolekce 

v nymburské farnosti, jejímž tématem bylo „MOHOU BÝT DVA JEDNO“. Zaplně-
ná zimní kaple na faře se stala centrem, kde probíhal živý výklad P. Josefa 
Čunka. Program dne naplňovaly nejen přednáškové bloky a živé diskuse, ale 
i doprovodný program pro děti, který byl sestaven tak, aby se rodiče mohli 
duchovní obnovy zúčastnit. Po chutném obědě následovala beseda a po ní 
v odpoledních hodinách dětská mše svatá, kterou celebroval P. Josef. 
V rozzářené atmosféře po bohoslužbě zbyl čas na osobní setkání každého ze 
zúčastněných s P. Josefem. 

 



 
20 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 6/2006 

Z DALŠÍCH PROGRAMŮ, KTERÉ PROBĚHLY 
19. dubna se v Praze uskutečnila přednáška v Evropě uznávané dětské psycholožky dr. Jiřiny 

Prekopové. Přednášku pořádal Magistrát hlavního města Prahy. 
V neděli 14. května se konala u příležitosti Svátku matek pouť osamělých matek s dětmi  

na Tetín. 
Stručné informace, komentáře a fotografie k zajímavým akcím souvisejícím s tématem rodi-

ny naleznete na blogu Centra pro rodinu http://cpr.blog.cz. 
  

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Podzimní kurz společné přípravy na život v manželství proběhne v termínu 10. října – 28. 

listopadu 2006. Snoubenci se přihlašují telefonicky nebo e-mailem. Kromě společných příprav 
pro větší počet snoubenců nabízíme možnost přípravy v rodinách pod vedením pověřených man-
želů. Příprava probíhá ve skupince tří až pěti párů. Nová skupinka bude otevřena v září. Bližší 
informace vám rádi poskytneme v Centru. 

 

PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ 
1. – 9. července 2006 proběhne ve španělské Valencii 5. světové setkání rodin, které navštíví 

i papež Benedikt XVI. K této příležitosti vydala Papežská rada pro rodinu sborník témat k reflexi 
a rozhovorům s názvem Předávání víry v rodině. Sborník přeložilo Národní centrum pro rodinu  
a je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Pro rodiny. 

  

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

v termínu od 7. do 11. července 2006 (od páteční večeře do úterního oběda) s P. Josefem Čun-
kem SJ v duchovním centru Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav. Kromě kněze se exercicií 
zúčastní 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 PRO MANŽELE 
„A Bůh jim požehnal…“ (Gn 1,28) s tradičními i méně tradičními prvky pro manželské 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 duchovní 
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 klášte-
ře 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. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Již nyní si mohou ženy žijící v manželství poznamenat, že příští Sobota pro manželky  

se uskuteční 14. října. Přednášku přislíbila Kateřina Lachmanová Th.D. 
 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
V době letních prázdnin nebude poradna uzavřena, bude mít pouze omezený provoz. Klienti 

se hlásí jako obvykle na � 220 181 777 a je jim nabídnut některý z volných termínů externích 
poradců. 

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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Paní Jana Šilhavá napsala z konference o angažovaném rodičovství jeden příspěvek z před-
nášky prof. Sokola. Byl otištěn v časopise Naše rodina č. 20, a to na stránce 21 – rodina A-Z. 

 

ŽIVOT MÁME POSLAT DÁL 
 

Mladí lidé dnes často prohlašují, že ještě nejsou dost zralí na to, aby měli děti. Filozo-
fie ukazuje, že jde o omyl. Podle Jana Sokola člověk může dozrát jedině tím, že se začne  
o někoho starat a to, co dostal, předává dál. 

 

Od dob kdy žili naši prarodiče, došlo k velkému společenskému posunu. Už dávno nepotřebu-
jeme děti ke své obživě, jako tomu bylo v zemědělské společnosti. Dnes jsou děti spíše přítěží 
v kariéře. Ani rodinu nepotřebujeme k tomu, aby-
chom se uživili, naopak žít jako „singl“ může být 
z určitého hlediska pohodlnější a bohatší. Nesmí-
me ale zapomenout na to, že člověk jako každý 
jiný živočich žije pouze proto, že mu předchozí 
generace život předaly. To je aspekt, který mo-
derní společnosti přehlížejí. Atmosféra v nich je 
soustředěna hlavně na přítomnou generaci. 

 

LIDSKÁ ZRALOST 
Nebyla to náhoda, že na mezinárodní konfe-

renci o angažovaném rodičovství zazněla přednáš-
ka doc. Jana Sokola. Jednoduchými slovy připo-
mněl skutečnosti, které jsou pro mnohé překvapi-
vé: „Člověk, tak jako každý živý tvor, má určitou 
linii svého osobního vývoje. Prochází třemi fázemi 
života. V první fázi – zakořenění – potřebuje jisté 
zakotvení, které mu poskytuje péče rodičů a jeho 
okolí. V dnešní době se setkáváme s tendencí tuto 
fázi prodlužovat. Cílem fáze dětství je to, aby se 
člověk začal stavět na vlastní nohy a staral se sám 

INZERCE 

Au-pair  
Česká rodina, účastníci mnoha manželáků, ale žijící právě ve Skotsku,  

hledá au-pair od poloviny srpna 2006.  
Možnost zdokonalení se v angličtině, poznání života v jiné zemi a vůbec mnoho dalších možností. 

Prosíme zájemce, aby nás kontaktovali na veselaci@post.cz nebo � ++44 1382 535585. 

Ladič pian a učitel hry na klávesové nástroje a zobcovou flétnu 
Jiří Synák nabízí svoje služby (� 604 337 184). 

Prosíme, abyste jej pokud možno kontaktovali, neboť je nevidomý a delší dobu bez práce.  
Předem děkuje a za něj oroduje Helena Tyburcová. 

PŘEČETLI JSME JINDE... 
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o sebe. To je druhá fáze – expanze – kdy si hledá a buduje své postavení. V tradičních společnos-
tech tato fáze nutně přecházela do třetí fáze, kdy se on sám začal starat o své děti a cyklus se 
jakoby uzavřel. V tomto smyslu je lidská osobnost neúplná, dokud nezačne přebírat zodpověd-
nost a starost o někoho jiného.“ 

Život jsme dostali od našich předků nejen pro naši potřebu, ale jako něco, co máme poslat 
dál. Jsme sice zavázáni hlavně svým rodičům, ale u předávání života neplatí „něco za něco“. Náš 
dluh patří hlavně těm následujícím. Máme poslat dál nejenom náš genom. Jako kulturně závislé 
bytosti nemáme dáno nic ze své přirozenosti. Žijeme z toho, že se o nás někdo postaral a zpro-
středkoval nám věci, které každodenně využíváme, aniž bychom si to uvědomovali. A ony nejsou 
určeny pouze k tomu, abychom je spotřebovali. A tak můžeme dosáhnout osobní zralosti teprve 
tehdy, když jsme schopni alespoň část z toho, co jsme dostali, předávat dál. Náš osobnostní růst 
se uzavírá, stáváme se lidmi v plném slova smyslu. Jan Sokol si posteskl: „Kdekoliv o tom před-
náším, působí tato skutečnost rozpaky a překvapení, přitom je evidentní, takže by se měla stát 
základem našeho pohledu na společnost.“ 

 

OCHRANA PŘED ZÁNIKEM 
Rodinná politika se stala častým tématem diskusí. Politické strany lákají voliče a předhánějí 

se v tom, kolik peněz rodina dostane. Data nám ale ukazují, že před sto lety, kdy vůbec žádná 
rodinná podpora nebyla, bylo dětí dvakrát tolik. Podpora je namístě, ale pravděpodobně není 
hlavním řešením. Jde o to, posilovat pozitivní motivace k tomu, aby lidé měli rodinu a děti.  
Je důležité připomínat, že schopnost o někoho se starat a převzít za něj odpovědnost patří 
k lidské zralosti. Nejpřirozenějším způsobem jsou vlastní děti, ale může to být i péče o pokrok 
ve vědě nebo o nějakou jinou složku, jako je například stát. Filozofie nám ústy Jana Sokola dů-
razně připomíná: „Pokud jakákoliv část z dědictví, ze kterého žijeme, nenajde nikoho, kdo by se 
o ni staral – zanikne. Ať už jde o jazyk, nebo o instituci anebo o biologické formy života, včetně 
lidského.“ 

Jana Šilhavá 
 

NAPSALI JSTE... 

TROCHA GEOMETRIE 
Proč byl Ježíš tak tvrdý na hodného bohatého  

mladíka? 
Nakresleme na vodorovnou osu stupnici majetku a na 

svislou osu míru svobody. Rovina se rozdělí na čtyři části: 
„Nemám a nepotřebuji“, „Mám a nepotřebuji“, „Nemám 
a potřebuji“ a „Mám a nepotřebuji“. Člověk i reformátoři 
společnosti usilují dostat se z bídy doprava (do bohatství, 
prosperity). Může se při tom i poněkud stoupat, ale ne 
vysoko. Do skromnosti se nikomu nechce. Z bídy je to 
úzká cesta a z bohatství ještě těžší. Askeze vede 
k umrtvování požadavků, nikoliv k osvobození se od nich. 

Nebeské království není vpravo, ale nahoře. Jít sebe-
víc doprava nepomůže ve stoupání vzhůru. Zodpovědnost 
vůči sobě, rodině, společnosti, velí dostat se vpravo 
„jen“ tolik, kolik je třeba. Kolik úsilí zabere dosahování 
potřebných statků? Kolik času strávím usilováním o to, po 
čem toužím, ale co ve skutečnosti nepotřebuji? Jak se 
pohybuji v grafu já? 
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ZAČÁTEK MANŽELSTVÍ 
První roky manželství bývají asi nejtěžší, neboť najednou máte vytvořit s „cizím“ člověkem 

společnou budoucnost. Každý z partnerů má jiné zvyklosti, představy a plány. Jak se společně 
domluvit ke spokojenosti obou novomanželů? Jak řešit krizové situace? Jde jim předejít? Jak 
vycházet s rodiči partnerů? Na tyto a podobné otázky odpovídá třetí letošní číslo časopisu Ro-
dinný život. Rady odborníků dokreslují životní zkušenosti manželů. 

Časopis přináší články i k dalším tématům: např. jaké jsou principy zdravé komunikace se 
seniory nebo jak využít krizi v manželství, jako je například nevěra, k posílení vztahu. Pro rodi-
če s dětmi je zavedena nová rubrika – čtení na dobrou noc, v níž jsou představovány osvědčené 

Životní postoj je spíš o pocitech (mám dost, nemám dost) než o výši konta (bohatý, chudý). 
Bohatý se klame předstíráním své nezávislosti na bohatství. Když netrénuje, nemůže se na svou 
skromnost spolehnout – případ bohatého mladíka. Lze se klamat výmluvou na potomky, pro něž 
hromadím nadbytečný majetek. Nebo na výhody poskytované jiným. Jsou to oprávněné důvody, 
ale samy nevedou vzhůru. 

V nebeském království nebudu potřebovat nic a budu mít všechno. Vede tam více cest, ale 
přes skromnost je to nejblíž. Vztahy jsou to jediné, co si odtud do nebeského království vezmu. 
Hromadění nadbytečného majetku překáží jejich budování. Na bohatství nemusí být závislý jen 
boháč. Obzvlášť smutná kombinace je chudák celý život marně usilující o majetek. 

Jan Kunčar.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 
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Nemám a nepotřebuji 

DOPORUČUJEME 
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knihy k předčítání před usnutím. Nechybějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zají-
mavých knih, informace o programech pro celou rodinu nebo úsměvné příběhy čtenářů. 

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

 

VÍTE, CO JE HOST? 
 

Vyslovím-li host, zní to stejně, jako když řeknu HoSt, naše uši rozdíl neregistrují. Zaměst-
nám-li však svůj další, dokonalejší smysl, oči, rozdíl je patrný okamžitě. 

Kdo je host, obecně každý ví, neboť tuto roli si vyzkoušel jistě nesčetněkrát, protože  
návštěvy a setkávání patří do běžného života. (Ostatně člověk je přece tvor společenský.) Ovšem 
jestliže napíši HoSt a trvám na tom, že jsem se ani neupsala a ani se záměrně nepokouším  
o nějakou hříčku s písmenky s cílem zvýšit čtenářův postřeh, tak bych ráda slyšela, co mi  
odpovíte. 

Ti z Vás, kteří se zúčastnili Společenského hudebního večera u Pavlasů, odpoví jistě správ-
ně. Jedním naším hostem byla totiž paní Jarošová jako zástupce občanského sdružení HoSt.  
Pro Vás ostatní, kteří jste se nemohli tradičního hudebního večera Živé rodiny z nejrůznějších 
důvodů zúčastnit, doplňuji příspěvek naší členky Marcely Koudelové z květnového čísla Zpra-
vodaje o následující informace, jež přebírám z propagačního letáčku neziskové organizace ne-
soucí název HoSt. 

HoSt – Home-Start Česká republika vznikl v roce 2003. Tato služba funguje podle vzoru 
britské organizace Home-Start, která vznikla již v roce 1973 a nyní její pobočky existují kromě 
Velké Británie např. v Austrálii, Kanadě, Maďarsku, Řecku, Izraeli, Holandsku, Norsku, Rusku, 
Jižní Africe, Keni, Srí Lance a dalších. 

Činnost je zaměřena na podporu rodičů, kteří vychovávají minimálně jedno dítě předškolní-
ho věku. Cílem HoStu je šťastné dítě prostřednictvím šťastných rodičů. HoSt pomáhá rodičům 
překonat nelehké období péče o malé dítě, aby se necítili se svými starostmi osaměle a nemuseli 
být závislí jen např. na státní pomoci. Podstatou činnosti je pomoc rodičů rodičům, kdy dochází 
ke spojení těch, kdo už rodičovskou roli znají a zvládli ji, s těmi, kdo v tomto ohledu potřebují 
pomoc. 

Sdružení HoSt pracuje následovně: rodiče, kteří mají zájem o pomoc ze strany HoStu, jsou 
nejprve podrobně informováni o možnostech služeb sdružení, pak je navštíví koordinátor pro-
jektu s cílem zmapovat situaci rodiny a vyspecifikovat její požadavek, tj. s čím rodina potřebuje 
pomoci. Následně vybere pro rodinu vhodného dobrovolníka. Na další návštěvu do rodiny již 
přichází koordinátor s vyškoleným dobrovolníkem. Obě strany se seznámí a pokud si osobně 
vyhovují a souhlasí, domluví si termíny a podmínky docházky vybraného dobrovolníka  
do domácnosti. Konkrétní podoba služby (pomoci) plně závisí na rodině a jejich potřebách. Pod-
statou je flexibilita a společná domluva. Obvyklá doba práce dobrovolníka je dvě až tři hodiny 
jednou týdně. 

 

A pro úplnost uvedu ještě kontakty: Hviezdoslavova 519, Praha 11 – Háje 
� 777 801 404, 777 161 276,  www.hostcz.org, e-mail: info@hostcz.org 
 

Na základě informačního letáčku občanského sdružení HoSt pro Vás zpracovala Mirka Šílová 
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Eliška Typlová – 3. května 2006 
(3,44 kg, 48 cm – 5. děťátko) 
 

Blahopřejeme… 

NOVÉ MIMINKO 

Nakonec přichází únava. Padá na nás na konci volební kampaně (která byla tentokrát ob-
zvláště nechutná a tím obzvláště únavná), na konci letošní dlouhé zimy, která jako kdyby dosud 
neskončila, na konci školního roku (už aby byly prázdniny a děti odjely alespoň na pár dní 
k babičce, když už ne rovnou na tábor)…  

Jsme unavená civilizace – trávíme dny v práci, zavaleni nepředstavitelným množstvím pod-
nětů, (mobily, maily, internet, v pozadí stále hraje rádio), večery doma (v pozadí stále hraje tele-
vize), spíme v hlučném prostředí (neboť alespoň v Praze se pouliční ruch ztiší snad jen na chvíli 
nad ránem), neustále v nějakém napětí, protože se něco stane (přijdou hladoví Afričané nebo 
teroristé, Česko vyhraje mistrovství světa ve fotbale nebo naopak vypadne hned ve skupině, 
někdo nám ukradne auto nebo vyhrajeme v Sportce…) nebo protože se dlouho nic nestalo a to 
přece není normální. Předrážděné nervy, přeplněné dálnice, neklid, obavy z toho, co bude 
(vymřeme, nebude na důchody, zdraží potraviny nebo bydlení…), nesplněná očekávání… 

A nakonec přichází únava, kdy mozek už nemůže, vysílá signály, že už je toho opravdu 
dost, že už opravdu nic nevymyslí – chce se spát nebo si dát alespoň panáka, aby se zbytky 
energie ještě jednou aktivovaly, když už nepomohlo ani to kafe… Spát… Odpočívat… 

Hospodin to měl pro svůj vyvolený národ dobře vymyšlené: každý sedmý den prostě vy-
pnout, nedělat, ale vůbec nic nedělat (snad jen život zachraňující úkony), klidně slavit 
s vědomím, že nejbližších 24 hodin lze využít pouze k slavení nebo spánku a že nám nic neute-
če. Každých 7 let neorat, nesít, nesklízet, žít ze zásob (dokonce sliboval, že rok předtím dá tako-
vou úrodu, aby to vydrželo na dva roky). Každých 50 
let neorat, nesít, nesklízet (podmínky viz výše), pro-
pustit otroky, vrátit původním majitelům nemovitosti 
(taky jejich kupní cena měla s blížícím se milostivým 
rokem klesat, aby poslední kupující nebyl škodný) – 
to dokonale osvobozuje od stresu, protože vlastně 
není proč hromadit majetek… co s ním, sníst mohu 
jen to, co se do mne vejde, obléknu si jen jedny šaty a 
investice je jen do času… Bohužel se Izraelité nikdy 
neodhodlali to udělat tak, jak jim Hospodin řekl… 

NA OKRAJ 
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Jenže my jsme na to vyzráli. Jsme technická civilizace, přímo vědeckotechnicky vyspělá, 
poroučíme větru a dešti (taky to počasí podle toho vypadá) a měníme noc v den a zimu (alespoň 
pod střechou) v léto – ještě je stále čím svítit a topit, ještě jsme všechno nespálili. Zatím… 

A tak jsme unavená civilizace. Ještě že nám po našich zemědělských předcích zůstala tradice 
letních školních prázdnin (ty byly původně proto, aby děti mohly pomáhat o žních)… 

Prosím Vás, udělejte si čas na odpočinek. Každý večer, každou neděli – a každý rok. Hospo-
din jistě dobře věděl, proč nařizoval sedmý den, sedmý rok, padesátý rok. Máme možná jiný 
rytmus a někdo možná raději odpočívá na lyžích než u vody – je to asi jedno. Ale chceme-li mít 
v sobě prostor na ty kolem, musíme nejprve vypnout všechno to, čím jsme dnes a denně zavale-
ni. A my chceme – nebo ne? 

Nashledanou po prázdninách! 
Vladimír Koronthály 

Pro zemědělské civilizace to Hospodin také zařídil – když se zoře a zaseje, tak pak se už 
nedá nic uspěchat – obilí a brambory rostou svým tempem a nikdo je nedonutí, aby si pospíšily 
– a v zimě se už opravdu na poli moc nenadělá, ještě tak nakrmit, napojit a poklidit dobytek a 
v klidu spravovat pluh na příští jaro. 


