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Letošní léto by mi mělo a mohl dát za pravdu: jen málo věcí kolem nás skýtá opravdovou 
jistotu. Mohli bychom začít u počasí a skončit u politické situace po našich parlamentních vol-
bách. Mohli bychom se podívat i za hranice, zkusit se projít po velkých světových letištích. Moh-
li bychom se chvíli dívat na svět očima řadového obyvatele Haify či Bejrútu (o Bagdádu či Basře 
nemluvě). Dala by se zvažovat ekonomická nejistota většiny těch, kdo jsou odkázáni na pravi-
delný plat – a ještě větší nejistota těch, kteří marně hledají někoho, pro koho by mohli za pravi-
delný plat pracovat.  

Ale to samozřejmě není úplný výčet: ještě je tady celá široká oblast mezilidských vztahů. 
„Má mne ráda – nemá mne ráda“ – o tom myslím kdysi něco kopretiny věděly (nevím, jak se to 
dělá dnes, kdy o kopretinu na ulici člověk nezavadí), ale to je celkem banální případ; mnohem 
horší je citová nejistota dětí z rozvedených či jinak (možná ne tak zjevně) nefungujících rodin či 
dokonce z dětských domovů. Mnohem horší je citová nejistota těch z nás, kteří se necítí být tím-
to světem přijati, kteří se cítí být mimo, jaksi „out“, kteří se sice třeba i zdraví v práci se svými 
kolegy, ale přitom jsou jaksi sami… 

A pak je zde ještě nejistota našeho poznání – země už dávno není pevnou konstrukcí, obklo-
penou nebem a podsvětím, ale létá si kdesi v bezedném vesmíru, který se snad rozpíná, nikdo 
neví, kam. Solidní dřevěná deska jídelního stolu se při bližším pohledu (stačí dostatečně zvětšit) 
ukáže být snůškou nepatrných jader atomů, roztroušených v prostoru, spojených jakýmisi sila-
mi, které nikdo nevidí a jen málokdo je umí popsat pomocí nesmírně nepochopitelných mate-
matických vzorců a rovnic, mezi nimiž si poletují elektrony, o nichž nikdo neví, kde právě jsou 
(a pokud to náhodou ví, pak určitě neví, kam a jak rychle poletí dál), a mezi tím si volně, jako 
kdyby se nechumelilo, poletují neutrina a kdovíjaký další kosmický plevel, o jehož původu, 
účelu a směrování se lze jen dohadovat. Hmota se pod mikroskopem našeho poznání rozpadá 
v cosi, pro co nemáme ani názvy, ani pojmy a co se chová tak, že pro to nemáme ani měřítka, ani 
přirovnání. Pluto je jednou planetou, pak jí zase není, antarktické ledovce tají a odhalují nezná-
mé hory a údolí, chřipkové viry se nám mění před očima a z pračky pravidelně vyndáváme 
lichý počet ponožek, ačkoli tam vždy dáváme úplné páry (a to ta lichá ponožka nikterak nesou-
visí s těmi lichými ponožkami, které jsme vyndali minule). 

Tak nás od narození až do smrti obklopuje nejistota – nevíme, kdy onemocníme, kde číhá 
v chodníku díra na naše unavené kotníky, po které ulici právě jede blázen, který se rozhodl (jen 
tak z nudy) jezdit v protisměru a na červenou… Tak vypadá svět, nevratně postižený dědičným 
hříchem nás, lidí. 

A do tohoto světa vstupuje Bůh. Já nevěřím, že měl od počátku v úmyslu trápit nás stra-
chem, obavami a nejistotou. Já nevěřím, že by nás měl v úmyslu vůbec čímkoli trápit. Dokonce i 
starozákonné knihy, o nichž se obecně traduje, že jsou knihami přísného a žárlivého, trestajícího 
Boha, jsou plné Boží lásky. Nedávno jsem si listoval v rituálních předpisech Deuteronomia a byl 
jsem fascinován, jak se Izraelitům nařizuje vytvořit si prostor pro radost a slavení (s dobrým 
jídlem a pitím: doslova se nařizuje uspořádat si hostinu s různými dobrými jídly včetně masa, 
vína a opojných nápojů), protože Bůh jim žehná a dává dostatek všeho, co potřebují – proč asi? 
Čím si to zasloužili? A čím jsme si my zasloužili, že máme co jíst, že slunce zapadá tak barevně, 
že dýchat zhluboka je tak příjemné, že existuje láska mezi mužem a ženou, že dětské oči dokáží 
vyvolat radost téměř v každém člověku? 

SLOVO O NEJISTOTĚ 
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To jen Bůh je vidět na každém kroku, jeho láska čouhá z každého koutka tohoto světa jako 
balvany z peřejí – on je ta jistota, kterou kolem sebe marně hledáme.  

Ne, nikdy nebudeme pevně zakotveni ve věcech, lidech, vztazích, pokud do nich nevpustí-
me Boha. Protože on je jediná jistota – on je „ten, který je“ bez dalšího vysvětlování, podmínek a 
okolností, on je ta podmínka a okolnost, příčina i důvod, proč, nač a jak existuje všechno to, co 
vidíme, slyšíme, cítíme, čeho se dotýkáme, o čem jsme schopni uvažovat. A tak se všechny naše 
nejistoty mohou měnit v jistotu, že ať se děje cokoli, ať to bolí nebo hladí, studí nebo hřeje, trápí 
nebo těší, Bůh je před tím, kolem toho, v tom i nad tím, ví o tom vše a bude zde i potom a vším 
tím nás provází, aby nás nakonec přivedl do nekonečné jistoty svého milujícího objetí.  

Tak. 
Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

DOŽÍNKOVÝ JÁSOT 
  

Léto končí, barbarsky strohá krása mandelů ční 

kolem, nad ní větrné proudy, jak líbezně 

hedvábné měchy mraků, vzdorně či vláčně zvlněné, 

tuhnou v hutný tvar, či roztávají na nebi?  
  

Procházím polem, zvedám oči, zvedám srdce své, 

sbírám klásky v poli slávy Spasitele svého. 

Ach, oči, srdce mé, či jiný vzkaz než jeho  

uchvacuje vás v pozdravech lásky tak závratné?  
  

Svět drží mocným ramenem, tak hovoří 

azur horstev, hříva hřebce i sladkost fialek. 

To vše, to vše dávno je zde, pozorný divák jen 
  

chybí. Až ti dva se potkají, srdce se rozhoří  

směle, směleji křídla srdce strhne strmý vzlet, 

a vrhne vstříc, vrhne Mu k nohám sebe i zem! 
  

Gerard Manley Hopkins: výběr z anglické duchovní poezie, ze sbírky Démant a slza 
 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

tak se zdá, že léto uteklo jako voda. Vypadá to, že bylo jen v červenci – ale zato pořádně; 
vyplýtvalo veškeré zásoby vedra a v poklidu se nechalo vystřídat studeným srpnem. Tož, co 
naděláme… Poručit větru a dešti neumíme (a myslím, že je to dobře), můžeme akorát vyndat ze 
skříně o mikinu či bundu víc… 

K rušné politické scéně letošního léta se vracím jinde a psát o začátku školního roku? – no, 
myslím, že jste si ho všimli i bez komentáře ve Zpravodaji. Ale něco přece: každý rok o svých 
narozeninách (ale i u jiných pravidelně se opakujících událostech, jako např. začátek školního 
roku nebo vánoce) zjišťuji nejenom, že jsem zase o rok starší, ale že se také o rok prodloužil  
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seznam věcí, za které mohu být Bohu vděčný, kterými jsem byl za ten uplynulý rok obdařen. 
Přeji nám tedy, abychom si u příležitosti pravidelně se opakujícího začátku školy měli čas všim-
nout, jak se prodloužily ty naše seznamy. A přeji nám, aby se opravdu prodloužily – tedy: ony 
se prodlužují, ať chceme nebo ne, protože Bůh je milosrdný neustále. Ale přeji nám, abychom 
z toho měli znovu a znovu radost. 

VKor 

 

Vzhledem k prázdninové přestávce a četnosti příspěvků naší pilné dopisovatelky paní Blanky Vorlové 
vám předkládáme místo jednoho hned dva její reportážní dopisy a přejeme hezké počteníčko.  

Váš sekretariát  
 

O BOTANICKÉ ZAHRADĚ 
Další dopis Češky v Anglii svým přátelům domů 

 

Milí příbuzní a přátelé, 
moc vás všechny zdravím a děkuji vám všem, kteří jste mi napsali, co se děje u vás doma, 

jak rostou vaše děti, nemovitosti, vzdělání, vztahy, zkušenosti a tak. Počasí nám přeje, obvykle 
není tak horko, jako teď bylo v Čechách, ani takové průtrže mračen. Všechno je takové mírnější, 
i když přes víkend udeřila vedra na místní poměry tropická. 

Škola i školka pokračuje až do konce července, takže o pravidelný program přes týden má-
me postaráno. Za hranice všedních dnů se dostaneme zřídka, ale stojí to za to. 

Teď v sobotu se nám naskytla prima příležitost. Vypravili jsme se do Kew Royal Botanic 
Gardens. Večer před tím jsme byli u kamarádů na návštěvě, opékalo se na grilu, což bylo prima, 
ale ráno jsem nebyla ve formě. Následkem toho mi šlo balení rodiny na výlet pomaleji než ob-
vykle. V 9 hod (to už jsme měli být podle mého plánu v londýnském metru) byly všechny děti a 
zavazadla připravené k naložení a odvozu, bohužel autobaterie byla jiného názoru. Vypověděla 
nám službu, ale Josef se vypjal k mimořádnému výkonu, dokázal zjistit, kde je nejbližší  
autoopravna, která prodává autobaterie – dokonce prodávají nabité, takže jsme mohli hned 
vyrazit. Děti si krátily chvíle čekání svačinou (nic jim nevadilo, že před hodinou snídaly), Mod-
roočko předváděl tak strašné utrpení, že jsem ho musela nakojit. Jsem opravdu velice ráda, že je 
Josef zprovoznil vůz tak pohotově, protože jinak by mne asi toho sobotního dopoledne vlastní 
děti pozřely. Spojenými silami. 

Londýnským metrem jsem jela poprvé, dosud jsme cestovali jen autobusy. Kluky velice 
baví, když něco dělám poprvé zároveň s nimi, připadá jim to neuvěřitelné, že maminka někde 
ještě nebyla. Ani jsme nezabloudili, navigační cedule jsou velmi přehledné, i když metro je složi-
té. Přestupovali jsme na stanici Westminster a připadali jsme si jako ve filmu z budoucnosti. 
Přes několik pater vedou pojízdná schodiště zavěšená na silných lanech, fakt se mi to líbilo. 
Když metro vyjelo z podzemí a vedlo po povrchu, tak se Drak rozzářil jako sluníčko. On to pře-
ce od začátku věděl, že je to vlak a žádný metro! 

V botanické zahradě se konal festival etnické hudby Salaam. Zpěváci a hudební skupiny 
pocházeli z muslimských zemí, především. Hudba to byla krásná, nemám v této oblasti příliš 
zkušeností, ale byla jsem nadšená. Nejen já, i Josef a dokonce i děti. Tom samým nadšením tančil 
(nebyl sám). Pod stromy jsme se sešli s Oršulíkovými, kteří také přišli na festival. Podnikla jsem 
dva výlety po rozlehlé zahradě, na jeden šli se mnou oba velcí kluci a Jana s Davídkem, na dru-
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hý jsem nalákala už jen Draka, který má podnikavého ducha a nerad jen tak leží. Jožkovi bohu-
žel propukla alergie a protože odmítá požít Zyrtec (nevěří naň), tak mu nebylo pomoci. Den 
strávil ve stínu, poslechem hudby a hlídáním Modroočka v době mé nepřítomnosti, takže jsem 
nemusela mimino opékat na sluníčku a dusit ve sklenících. 

Na první procházku jsme se vydali kolem mimořádně masivního stromu, kde si Drak vzpo-
mněl na svou minulost Myšky a hledal díry ve stromě (bylo jich tam hodně). Když se konečně 
odtrhl, tak jsme se vydali k Waterlily House, kulatému skleníku s kulatým bazénem, ve kterém 
rostou kulaté viktorie královské a jiné lekníny a překrásně kvetou. Ze stropu visí masožravé 
adély a čekají na neopatrné mušky. Byla to nádhera. Ještě jsme navštívili Palm House, který byl 
hned vedle. Podle průvodce se jedná o klenot viktoriánské architektury, plný palem, viděli jsme, 
jak rostou malé banány a vůbec různé baobaby, jak říká všem tropickým stromům souborně 
Josef. Chtěla jsem si tento klenot vychutnat až do dna, vlastně až do stropu a vydala jsem se po 
točitém zdobeném schodišti na galerii, která vede ve veliké výšce a poskytuje rozhled na palmy 
zhora. Když jsem vylezla na galerii, tak jsem se rozhodla pro okamžitý návrat. Snáším horko 
mimořádně dobře, ale tohle bylo moc i na mne. Navíc se Drak vypravil po schodišti za mnou a 
někde v 1/3 propadl panice a volal maminku Blaničku (znamení nejvyšší úzkosti). Sestoupili 
jsme raději po tomtéž schodišti do podzemí, kde je Aquatic Display, několik akvárií s mořskými 
rybkami. Největší úspěch měly u dětí rybky korálového útesu, překrásně barevné, mořští koníci 
(překvapilo mne, že tahají ocásek natažený za sebou po dně, myslela jsem vždycky, že ho mají 
většinou zkroucený jako na všech obrázcích), rak s veledlouhými vousy (4x delšími než měl 
tělo, mám to na fotce) a velký úspěch mělo promítání 3D filmu Swimming with Fytoplankton.  
V tmavém koutě jsme si nasadili speciální brýle, které půjčují taky v IMAXu, a už jsme plavali 
mezi planktonem. Připadalo mi to doopravdy dobře udělané, hlavně jedna vločka, která  
vyplavala z plátna a dovlála až nad pleš pána přede mnou. Film nebyl příliš dlouhý, děti byly 
nadšené. 

Na vycházku o páté šel se mnou už jen Drak – šli jsme do největšího skleníku v zahradě, 
bohužel právě zavírali, takže jsme ho stihli jen letmo projít. Hned vedle je Evolution House. 
Vleze se dovnitř, všude kameny, bublá bahno, kouří se z mrňavé sopky. Projde se pod kamen-
nou bránou a jsme ve věku přesliček a cykasů – a tak pořád dál, názorně se demonstruje vývoj 
rostlinstva, je to taková Cesta do pravěku obráceně. 

Pokračovali jsme dále ke štíhlé Pagodě, od které vede úhlopříčkou nádherná Cedar Vista, 
„kupodivu“ lemovaná překrásnými cedry (kdybych trochu přemýšlela o názvech, tak bych ne-
byla tak překvapená). Není to asfaltovaná cesta, ale travnatá, široká a krásná. I Drakovi se líbila. 
Navíc už se klonilo slunce, takže jsme šli ve stínu. Ukázala jsem Drakovi sekvoje. Snažila jsem se 
taky najít wolleminii vznešenou, někde v zahradě roste malý stromek. Jde o odnož nejstaršího 
žijícího stromu na planetě. Vědci se domnívali, že tyto stromy již dávno vyhynuly, ale před 10 
lety v Austrálii jeden ochránce parku objevil několik živých wolleminií. Místo, kde jsou, je tajné, 
ale namnožili je a teď je snad prodávají. Bohužel jsem si hloupě nezjistila předem, kde přesně se 
stromek z pravěku nachází, takže jsme ho neviděli. Aspoň jsme si užili araukárií, těch jsme tu 
viděli hodně v různém stáří a vzrůstu. Všichni ti, kdo si zasadí ten malý zajímavý stromek na 
předzahrádce (jen ve Wigmoru jich roste několik) by se měli jít podívat, co jim z toho vyroste. 

Na nádraží (vlastně na stanici metra) Josef ožil. Nádražní restaurace byla obležena fotbalo-
vými fanoušky, kteří mohutně povzbuzovali svůj tým proti Portugalsku, a Josef si krátil čas 
jejich pozorováním (bylo opravdu co). V metru jsme tipovali, jak to dopadne. Už cestou po dál-
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nici domů nám to bylo jasné – na autech nevlály vlaječky, vlajky s křížem sv. Jiří svěšeny napůl 
žerdi – konec nadějím. Bylo pro mne zajímavé pozorovat celé to národní nadšení, spousta dětí 
chodila oblečená v miniaturních oblečcích v barvách Anglie, dokonce i batolata. V domácích 
potřebách prodávali i potah na žehlící prkno s motivem červeného kříže, hospodyňky byly vy-
štípány ze šňůr na prádlo, na kterých neustále vlály anglické vlajky... Dneska už zase vlají pro-
stěradla a trička, vrací se to do normálu. 

V neděli jsme byli po kostele pozváni k fará-
řovým na oběd a pak jsme pronikali do tajů hry 
kroket – mají jiná pravidla než jaká známe my  
z HYKu. Josef a Tom se do hry zabrali mimořád-
ně. Víkend byl velice krásný, jako sen, o to tvrdší 
bylo dnešní probuzení do reality – pochody do 
škol, prázdná lednička, plný dřez, mokré plínky, 
suché kytky... Naštěstí cestou do školy potkává-
me jednu třešeň, která má takové malé, ale teď 
už docela sladké třešně, tak se trochu odškodňu-
jeme – zatím nám nikdo nevynadal. 

Mějte se moc krásně a zase mi napište,  
co děláte. 

Moc vás zdravím. 
Blanka a kluci 

PS: Posílám fotku jednoho chlapce v ohrožení 
masožravou rostlinou  
 

O ŠKOLE, ŠKOLCE A KŘTINÁCH 
ještě jeden dopis Češky v Anglii svým přátelům domů 

 

Milí příbuzní a přátelé, 
děkuji vám všem, kteří jste mi napsali. Ráda aspoň na dálku sleduju, co se děje doma zajíma-

vého. 
My jsme všichni zdrávi, děti jsou díky každodenním pochodům silné a otužilé, a teď navíc i 

hezky opálené (je pořád slunečno a vedro), i když je neustále obtěžuju s krémem proti opalová-
ní. Včera skončila Drakovi školka a dnes konečně končí škola i Tomovi. Je to takové zvláštní, že 
končí škola v úterý a ne v pátek. A žádné jen pro vysvědčení a už po hodině domů, hezky bude-
te sedět ve škole až do odpoledne, dětičky, jako každý jiný den. V minulém týdnu jsem využila 
možnosti jít se s Drakem podívat do jeho budoucí třídy – probíhalo normální vyučování, takže 
jsem měla možnost pozorovat, co dělají. No – sčítají do deseti, čtou, učí se spelling. Jedná se  
o děti, které v uplynulém roce dovršily pět let (někteří ze třídy, narození v srpnu, jsou ještě čtyř-
letí). Pořád jsem doufala, že je první třída v anglických školách něco jako předškoláci v českých 
školkách, ale na vlastní oči jsem viděla, že není. Zase mne popadly myšlenky na „chudáka Dra-
číčka“, mohl si v Čechách chodit ještě dva roky do školky a jen si hrát a tady mu začne už od 
září vojna, každý den až do odpoledne. Ale pak jsem tyto zapudila. Nedá se nic dělat a třeba se 
mu to bude líbit. Děti se na mne o přestávce vrhly, nabízely mi umělohmotné BBQ a vedly se 
mnou konverzaci, hlavně holčičky. Jsou tedy velké rozdíly v tom, jakou má která holčička vý-
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slovnost a slovní zásobu, jedna tam byla mimořádně kultivovaná (= všechno jsem jí rozuměla). 
Její rodiče si asi dávají záležet. Když jsem nakousla otázku výslovnosti, tak skončím u sebe. Dost 
lidí se mne ptá, odkud jsem a hádají Německo a Holandsko. Už se tím ale netrápím, jsem šťast-
ná, že mi vůbec rozumějí. 

Svou fyzickou zdatnost projevili oba chlapci ve školních závodech, které proběhly začátkem 
července. V obou školách to byla velká událost, sešli se rodiče i prarodiče, prodávalo se občer-
stvení. Na závodech Tomovy školy jsem byla jako rodinný zástupce jen já a Modroočko, Josef 
pracoval. Na školní zahradě pan školník nalajnoval dráhy, aby se atletům lépe závodilo, a při-
stavil spoustu židliček pro obecenstvo (bylo narváno). Tom je moc velký a rychlý, tak ho nechali 
závodit se staršími dětmi, aby to bylo vůbec spravedlivé. Děti soutěžily v různých disciplínách 
se střídavým úspěchem, mohutně podporovány rodiči a malými sourozenci. Modroočko bylo 
nadšené, že může běhat po veliké louce za školou, pak ale začalo obcházet ostatní rodiče a žeb-
rat jídlo a nakonec zaměřilo svou nenechavou ručičku na videokamery, fotoaparáty a jiné digi-
tální potvory, které jejich majitelé nechávali bezstarostně a bez obalu ležet volně na židličkách. 
Pořád jsem mu něco brala a v rozpacích hledala majitele. Naštěstí to brali s humorem a taky 
jsem pak byla z hlídání osvobozena, protože byly vyhlášeny závody obecenstva. Nejprve soutě-
žily malé děti, Kojísek ulil start a pak běžel urputně jinam, ale kupodivu si dal domluvit a závod 
dokončil (těm nejmenším tolerovali rodiče-vodiče). Pak byl závod matek, kterého jsem se zú-
častnila. Krátké tratě nikdy nebyly moje silná stránka, zde jsem navíc měla běh ztížen účastí 
několika korpulentních dam, které zcela zahradily dráhu už na startu. Dál to nebudu komento-
vat. Hlavní závod byl ovšem závod tatínků, kteří chtěli samozřejmě všichni vyhrát. Běželi stov-
ku jako o život (všichni), někteří, v kravatách s počínajícími bříšky, nejen jako. Když jsem to 
vyprávěla doma, hlavně o tom snědém atletovi, co vyhrál s několikametrovým náskokem, Josef 
suše poznamenal, že to bylo proto, poněvadž hlavní šampión sloužil zrovna na porodnici nebo 
kde a že kdyby tam byl, tak to bych něco viděla. Drakových závodů jsme se zúčastnili s babič-
kou a dědečkem, kteří nás přijeli navštívit z Prahy na dva a půl týdne. Drak je velký a silný a 
mezi předškoláky, s nimiž závodil, prakticky neměl konkurenci. V závodě matek, který rovněž 
proběhl, jsem si už dala pozor, kam si stoupám. Stejně jsem nevyhrála. 

Už jsem se v dopisech zmiňovala, že nejsme z rodiny v U.K. sami – v Londýně žije se svou 
rodinou naše sestřenice Jana. A právě od ní jsme dostali pozvání na křtiny malého Adama Mi-
chaela (varovala jsem rodiče, že archanděl Michael své svěřence ochraňuje mocnou perutí, 
ovšem zřejmě na ně též přechází něco z jeho bojovnosti, koneckonců je to vůdce vojska anděl-
ského. Kdo znáte osobně našeho Draka, tak mi musíte dát za pravdu. Jana a John se smáli, no 
uvidí sami). Protože bychom se všichni s rodiči nevešli do vozu, rozhodli jsme se cestovat do 
Londýna vlakem. Ve slunečném nedělním ránu jsme se nacpali do auta a dopravili se cca 5 km  
k nádraží. Cesta vlakem byla prima, velmi pohodlná až na Victoria Station. Hlavně Drak, známý 
milovník železnic, byl nadšen. V londýnském metru už to nebylo tak příjemné, byla nějaká vý-
luka, náhradní autobusová doprava, ale bylo to kupodivu míň chaotické než jsem očekávala. 

Oslava křtin se konala v domě Johnových rodičů, který je starý, velký a má krásnou zahra-
du. Na ní byl bazének, takže naše děti měly o zábavu vystaráno. My velcí jsme Janě trochu po-
mohli s přípravou velkolepé oslavy (zároveň to vyšlo tak, že Adamův bráška David slavil  
3. narozeniny), ale hlavně jsme se společně poveselili. Křtiny byly odpoledne v nedalekém kos-
tele. Bohužel jsem chtěla kluky na křtiny do velkoměsta vyparádit a dala jsem Tomovi bílé 
kalhoty. Nebudu popisovat, co se všechno stalo, ale před odchodem do kostela jsem zjistila, že 
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vůbec nejsou bílé. Nakonec jsme je trochu vyprali a protože bylo horko, tak šel Tom na mokro. 
Ani neprotestoval, je to vzorný kluk, když je potřeba. Miminko Adam při křtu trošičku plakalo, 
protože bylo ospalé, ale bylo velice rozkošné ve speciálním oblečku. K důstojnosti křestního 
obřadu přispěli i rodiče, Jožka a teta Jiřina, kteří v kostele zapěli Michnovu píseň, tu o nové rato-
lesti na vinném kmeni, jestli to znáte. Bylo to krásné. Oslava, která následovala, byla báječná. 
Tom si kreslil, Drak jezdil s velikou mašinou Thomasem, které vystavěl koleje, Kojísek se pro-
menoval mezi hosty, házel úsměvy a užíval si přízně a my jsme tudíž měli dost příležitostí se 
společensky vyžít, což oba děláme rádi. Taky jsem ochutnala spoustu dobrot, které jsem se do-
sud obávala v obchodě zakoupit, protože mi připadaly příliš anglické, jestli víte, co tím myslím. 
Třeba tvrdý sýr s meruňkami a jiným ovocem, jakoby se nemohl rozhodnout, jestli chce být 
slaný nebo sladký, a spoustu jiných zajímavých pokrmů. V nejlepším jsme odtrhli děti od hraček 
a sebe od výborné společnosti, protože nám jel vlak. Stihli jsme ho na minutu. 

Asi jsem už psala, že často jezdíme do Sheerness, což je malé rybářské městečko na ostrově 
Ovcí. Je to od našeho domu cca 30 min. autem. Právě tam jsme jezdili s rodiči, všichni narváni  
v autě (není to tak daleko a nejede se moc po dálnici, tak jsme to riskli, že nás nikdo nenabourá. 
Trestné to tu prý není, vozit děti na klíně) Objevili jsme „vodárské hřiště“ (Drak to tak prostě 
pojmenoval a tím skončila diskuse) – takový malý vodní ráj pro malé děti. Mělký bazén s čistou 
a velmi studenou vodou, zakrytý plachtou proti slunci, upevněnou na stěžních, obklopený ně-
kolika vodními atrakcemi, ze který za jistých podmínek stříká a jinak vytéká voda. Taky je tam 
dřevěná mašina na prolézání (s klouzačkou) a lavičky pro rodiče. Za hrází proti vlnám moře, 
prostě ideální kombinace. Pláž je sice kamínková, ale to nám vůbec nevadí. Sheerness je přístav, 
takže Jožka hojně využívá dalekohled na pozorování lodí. Všichni členové rodiny jsou tam spo-
kojeni, takže jsme se rozhodli, že nebudeme plýtvat časem a nervy a benzínem na objevování 
písečných pláží. 

V srpnu se chystáme domů na návštěvu, tak doufám, že se s mnohými z vás třeba shledáme. 
Moc vás všechny zdravím a přeju krásné léto. 

Blanka 
 

 

DESET VELKÝCH SVOBOD ČLOVĚKA 
 

1. NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY! 
 Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být tvým 

pomocníkem. Drž se mne a budeš svobodný. 
 NEBUDEŠ SI MNE ZPODOBŇOVAT! 
 Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně moc mluví a předstírají, že vědí, 

jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém Synu. Drž se jeho slova a budeš žít v pravdě. 
 

2. NEBUDEŠ ZNEUŽÍVAT MÉHO JMÉNA! 
 Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat abych ti pomohl. Já jsem 

tvůj přítel, a zcela dobrovolně. Drž se mne a budeš žít pokojně. 
 

3. BUDEŠ ZACHOVÁVAT DEN ODPOČINKU! 
 Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. Já tě chci vést 

světlem svého Ducha. Drž se mne a budeš žít zdravě. 
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4. BUDEŠ CTÍT OTCE A MATKU! 
 Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořád-

kům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci 
být tvým nebeským Otcem. Drž se mne a budeš žít ve svorné lásce. 
 

5. NEBUDEŠ ZABÍJET! 
 Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně 

vyřídit, aby tě nepředstihli oni. Já chci být tvým ochráncem. Drž se mne a budeš žít beze 
strachu. 
 

6. NEBUDEŠ CIZOLOŽIT! 
 Nemáš zapotřebí, aby ses karikatu-

rami nezralé a příživnické lásky 
připravil o radost z lásky pravé. Já 
chci být dárcem tvého štěstí. Drž se 
mne a naučíš se milovat krásně a 
věrně. 
 

7. NEBUDEŠ KRÁST! 
 Nemusíš se pachtit za nečestným 

obohacováním. Ať okrádáš bližní-
ho nebo stát, dopadne to vždycky 
stejně – co získáš na majetku, ztra-
tíš na klidné mysli. Já chci být 
tvým živitelem. Drž se mne a po-
znáš, že větší radost je dávat, než 
brát. 
 

8. NEBUDEŠ LHÁT! 
 Nemusíš se zaplétat do lží, abys 

zakryl své slabosti. Lež plodí nedů-
věru a ta dělá ze spolužití peklo. Já 
tvůj Bůh, mám k tobě důvěru. Drž 
se mne, naučíš se důvěřovat a bu-
deš sám důvěryhodný. 
 

9. NEBUDEŠ ŽÁDOSTIVĚ DYCHTIT PO ŽENĚ SVÉHO BLIŽNÍHO! 
 Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty. Já tvůj 

Bůh, ti dávám lásku obšťastňující. 
 

10. NEBUDEŠ ZÁVISTIVÝ A CHAMTIVÝ! 
 Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já tvůj Bůh, ti dá-

vám dobré dary. Drž se mne a naučíš se žít spokojeně. 
 

Do internetové konference „Mužská spiritualita (www.chlapi.cz) zaslal Pavel Neckař 
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POUŤ  
(zaznamenáno ve svatyni Panny Marie v Lurdech)  

 

Stále vzhlížíme k příštímu okamžiku, v němž bychom se stali dokonalejšími. Jsme lidmi, 
kteří se stále řítí do budoucnosti, protože celistvost přítomné chvíle nezakoušíme. Nicméně pří-
tomný okamžik je tak dokonalý, jak jen být může. Pokud jsme neuchopili přítomnost, žijeme 
stále v iluzi – a je to opravdu iluze –, že příští okamžik bude lepší: až se dostanu za tenhle roh, 
až uvidím ten kostel, až se dostanu do Jeruzaléma, až budu v hotelu nebo kdekoli jinde. Vše, co 
děláme, je kvůli něčemu jinému, je to prostředek  
k jakémusi mlhavému cíli.  

Takový přístup je zásadně špatný. Pokud si 
stále budeme myslet, že štěstí je za rohem, pak 
jsme štěstí nedosáhli. Štěstí je dáno v tomto oka-
mžiku. Všechno je právě zde, právě nyní, veškeré 
tajemství Kristovo: zcela skryté, a přece dokonale 
zjevené.  

Jestliže Ježíše nedokážeš najít ve svém městě, 
pak ačkoli jsou poutě pro ducha dobré, pravděpo-
dobně ho nenajdeš ani v Jeruzalémě. Jestliže ses  
s Marií nesetkal již dříve, pravděpodobně ji nena-
jdeš ani v Lurdech. Vyrážíme na pouť, abychom 
se mohli vrátit zpátky domů s vědomím, že na 
pouť už nikdy nemusíme. Pouť dosáhla svého 
účelu, jestliže jsme s to vidět Boha v našich každo-
denních a obyčejných životech.  

 

POUTNÍCI, NE TURISTI  
(zaznamenáno v Lurdech)  

 

Musíme se modlit za prohloubení víry. Modlete se, abyste byli svobodni od cynismu a posu-
zování. Když putujete do nějaké cizí země, potkáte tam lidi, kteří jednají a mluví odlišně, a když 
se vrátíte do své blazeovanosti, začnete odsuzovat. Ztratíte ducha dítěte, kterého od nás evange-
lium požaduje.  

Poutník musí být dítětem, jež se ke všemu přibližuje s postojem úžasu, úcty a víry. Modlete 
se, abyste uměli žasnout, abyste měli v sobě úctu a touhu. Proste Boha, aby od vás odňal vaši 
blazeovanost a cynismus. Proste Boha, aby od vás odňal vaše neklidné a úzkostné srdce turisty, 
které stále potřebuje hledat něco nového, něco více a něco zvláštního. Rozpoznejte v sobě pout-
níka – toho, jejž Bůh už nalezl.  

Když se díváme na takové posvátné místo, jako jsou Lurdy, a žasneme nad tím, co vidíme, 
můžeme je též nechat, aby k nám samo promlouvalo. Třeba to není země, do které patříme. Tře-
ba to není způsob, jak bychom se vyjadřovali my. Ale je to svaté místo. Po sto let přitahovalo 
tisíce svatých lidí z celého světa. Jen naslouchejte a čekejte. 

Richard Rohr: z knihy On Pilgrimage With Father.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 
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CO ZNAMENÁ LÁSKA? 
Několik odborníků se na tuto otázku zeptalo skupiny dětí starých mezi čtyřmi a osmi lety. Jejich odpo-

vědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit. Přesvědčte se sami: 
 

„Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, nemůže se už ohnout a namalovat si 
nehty na nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když sám má artrózu v rukách. To 
je podle mě láska.“  – Rebecca, 8 let 

„Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak trochu jinak. A tak prostě víte, že vaše 
jméno je v jejich ústech v bezpečí.“  – Billy, 4 roky 

„Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spo-
lu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají.“  – Karl, 5 let 

„Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých hranolků a nechce-
te na oplátku žádné z jeho porce.“  – Chrissy, 6 let 

„Láska je to, co vás nutí se smát, i když jste unavení.“  – Terri, 4 roky 
„Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře 

chutná.“  – Danny, 7 let 
„Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A pusinkování přestane bavit, tak pořád chcete 

být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s tatínkem jsou takoví.“  – Emily, 8 let 
„Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zapo-

sloucháš se.“  – Bobby, 7 let (neuvěřitelné!) 
„Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli byste začít u kamaráda, kterého  

nenávidíte.“  – Nikka, 6 let (potřebovali bychom o pár milionů více Nikk na této planetě). 
„Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí každý den.“  

 – Noelle, 7 let 
„Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak 

dobře znají.“ – Tommy, 6 let 
„Když jsem hrála na koncertě na piáno, byla jsem na pódiu a hrozně jsem se bála. Podívala 

jsem se na všechny ty lidi, co mě pozorovali a zahlédla jsem mého tatínka, jak na mě mává a 
usmívá se. Byl jediný, kdo to dělal. Pak už jsem se vůbec nebála.“ – Cindy, 8 let 

„Láska je, když maminka dá tatínkovi nejlepší kousek kuřete.“ – Elaine, 5 let 
„Láska je, když mamka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm říká, že 

je větší fešák než Robert Redford.“ – Chris, 7 let 
„Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přes to, že jste ho nechali doma samotné 

celý den.“ – Mary Ann, 4 roky 
„Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou nahoru a dolu a odlétávají z nich malé hvěz-

dičky.“ – Karen, 7 let (obdivuhodná představivost) 
A na závěr – autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutěži, kde měl dělat porotce. 

Cílem soutěže bylo najít nejstarostlivější dítě. Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Sousedovi od 
vedle zrovna nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvo-
rek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se ho matka zeptala, co sousedovi řekl, 
chlapec odpověděl: „Nic, jen jsem mu pomohl brečet.“ 

Buďte dětmi celý život, nestyďte se za své city!!! 
Vypadlo z e-mailové schránky Jany Běťákové 
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SŇATEK POD TAJEMSTVÍM  
 

Pravoslavná církev si zachovala nádhernou svatební liturgii. Nejprve se 
na nějakém veřejném prostranství, dle možnosti před chrámem, slaví civil-
ní obřad. Poté existuje možnost druhého, svátostného obřadu. Před ním 
musíte udělat zvláštní prohlášení – odpovědět na otázku: Chcete nyní 
vstoupit do chrámu, postavit se před oltář a nechat svůj sňatek, který již sňatkem je, korunovat 
moudrostí, slávou a znamením kříže Kristova? 

Nevím o tom, že my bychom kdy spojovali manželství se skutečným vstupem do onoho 
hlubokého tajemství kříže, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Myslím ale, že bez tohoto ta-
jemství, ať je to vyřčeno či nikoli, manželství v dlouhé době nabývá destruktivní podoby. 

Je tak mnoho manželství, kde dva lidé jsou k sobě přitahováni neuvěřitelně falešnými vzá-
jemnými očekáváními a pak zpravidla cítí, že ten druhý je nechal na holičkách nebo je zranil. 
Někteří nejsou s to rozumět sami sobě, není-li tu někdo druhý. V některých párech jeden soutěží 
o vlastní ocenění na účet toho druhého. 

Svátostné manželství není jenom manželstvím, ale přesněji je manželstvím „pod tajem-
stvím“ kříže a vzkříšení. Je inspirující být v blízkosti toho vzácného páru, kde jeden druhého 
miluje svátostně. Kéž bychom od sebe oddělovali oblast zákonnou a svátostnou tak, jako to dě-
lají pravoslavní.  

Richard Rohr: z knihy The Spiritual Family and the Natural Family.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

MS 2006 V LITOMYŠLI 
„Byla svatba v Káně…“ 

Tento motiv provázel týdenní kurz Manželských setkání 2006 
v Litomyšli, kterého se zúčastnilo 48 manželských párů, 41 dětí, 
17 pečovatelů a tři odborníci. Letošní kurz byl již 14-tým ročníkem, který je 
pořádán pod hlavičkou Centra pro rodinu, a bylo to již po sedmé, co jsme pře-
vzali onen pomyslný štafetový kolík pořadatelů.  

Každý z jeho účastníků se mohl během týdne zamýšlet nad jeho mottem a 
hledat nový pohled jak na tuto biblickou událost v Káně, tak i na to, co pro něj 
osobně znamenala nebo doposud znamená jeho svatba. 

Správce hostiny v biblickém příběhu říká, že „každý člověk podává nejprve dobré víno, a 
teprve když už se hosté napijí, víno horší.“ A podobně je to i s námi. Každý člověk se po svatbě 
snaží vydat to nejlepší, co v sobě má, ale časem má pocit, že se druhým již podnapil, a proto 
ztrácí zábrany i trpělivost. Partner pak okusí i naše horší stránky a naše rodina tím trpí.  

Na kurzu s námi byla proto i rodinná terapeutka MUDr. Halka Korcová. To, že Halka mno-
hým pomohla, dokládá skutečnost, že poskytla za čtyři dny 23 hodinových konzultací a na její 
práci byla slyšet jen samá chvála.  

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Nepřítel Boha dobře ví, že příhodným místem, kde nás napadnout, je ta oblast, kde jsme 
nejslabší, o které sami mnohdy ani nevíme, neboť toto zranění často přijímáme od našich před-
ků. Cyklus večerních adorací nám pomohl tuto bránu do naší duše uzavřít a začít léčit. Uzavřít 
tuto puklinu v hradbách naší duše je služba nejen pro nás a náš partnerský vztah, ale také pro 
naše děti a jejich potomky. Adorace vedl P. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty Univer-
zity Karlovy. Každý s účastníků se snažil, aby mohl být adoracím přítomen, a v kapli nezbývalo 
ani místečko. 

P. Jaroslav nás také celý týden duchovně doprovázel a byl k dispozici až do pozdních noč-
ních hodin.  Pečovatelskou mládež a děti účastníků měl tradičně na starosti P. Petr Stejskal. 

Díky osvědčenému programu Manželských setkání, odborné a duchovní pomoci někteří 
z nás nově objevili ony biblické pokyny: „udělejte, cokoli vám řekne.“ Některým párům se do-
konce podařilo „naplnit své nádoby až po okraj čerstvou vodou“ a pak tuto vodu proměnit 
v lahodné víno zralého partnerského vztahu. Ovšem všichni víme, že toto je pouze začátek vel-
kého ozdravného procesu našich partnerských vztahů a je třeba na nich neustále pracovat. 

Zesnulý P. Bernard Říský, skvělý partnerský a životní poradce, o Manželských setkáních 
jednou prohlásil: „Cítíte se tu dobře? A dějí se zázraky? Proč také ne, když je zde nebe celý tý-
den dokořán!“  

I pro nás se tento společný čas stal časem skutečných zázraků… 
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám s organizací týdne nezištně pomáhali. 

Za Centrum pro rodinu manželé Iva a František Růžičkovi.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

Živá rodina pořádala letos Manželská setkání v Třešti až koncem srpna. Jejich reflexi proto přineseme 
v dalším čísle – pozn. red. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

PROČ BŮH STVOŘIL DĚTI (A NÁSLEDNĚ I VNOUČATA) 
Něco pro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti – ať už vlastní nebo vnoučata, neteře, synovce, nebo třeba 

studenty… 
 

Kdykoli máte pocit, že jsou děti nezvladatelné, můžete najít útěchu v tom, že dokonce ani 
všemohoucnost našeho Pána nedosahovala k Jeho vlastním dětem. 

Poté, co utvořil nebesa a zemi, stvořil Bůh Adama a Evu. Mezi prvními věcmi, o kterých 
mluvil, jim také řekl: „Nesmíte!“ 

„Nesmíme co?“ zeptal se Adam. 
„Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ odvětil Bůh. 
„Zakázané ovoce? My tu máme zakázané ovoce? Hele, Evo, my tu máme zakázané ovoce!“ 
„Kecáš!“ 
„Ne, vážně!“ 
„NESMÍTE jíst zakázané ovoce!“ zopakoval Bůh. 
„Proč?“ 
„Protože jsem váš Otec a zakázal jsem vám to!“ odpověděl Bůh a sám si říkal, proč neskončil 

s tvořením světa hned poté, co udělal slony. 
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Pár minut nato Bůh viděl, jak Jeho děti svačí jablko, a rozhněval se. 
„Neřekl jsem vám snad že nemáte jíst zakázané ovoce?!“ zeptal se. 
„Ehm, jooo,“ odpověděl Adam. 
„A tak proč jste neposlechli?“ zeptal se Otec. 
„Já nevím,“ řekla Eva. 
„Ona začala!“ ozval se Adam. 
„Neee!“ 
„Ale jo, začalas!“ 
„Nee!“ 
Jelikož v tu chvíli došla Otci trpělivost, potrestal je tím, že budou mít vlastní děti. Tím mo-

mentem se stalo něco, co se dodnes nezměnilo. 

ALE PŘECE JEN JE V TOMTO PŘÍBĚHU ÚTĚCHA! 
Pokud se trvale a láskyplně snažíte předávat svým dětem moudrost a oni ji odmítají, nebuď-

te k sobě tak přísní. Pokud i Bůh měl problém s výchovou dětí, proč právě vy byste to měli mít 
snadné? 

NĚCO K ZAMYŠLENÍ: 
1. První dva roky jeho života učíte své dítě chodit a mluvit. Pak strávíte dalších šestnáct let tím, 

že jim říkáte, ať si sednou a mlčí. 
2. Vnoučata jsou Boží odměnou za to, že jste nezamordovali své vlastní děti. 
3. Matky „puberťáků“ ví, proč některá zvířata pojídají své mladé. 
4. Děti se málokdy spletou, když vás citují. Ve skutečnosti zopakují každičké slovo, které jste 

neměli vyslovit. 
5. Hlavní důvod pořádání oslav narozenin vašich dětí je potřeba ujistit se o tom, že vlastně 

existují ještě horší děti než ty vaše. 

RADY DNE: 
Buďte hodní na své děti, jednou vám budou vybírat domov důchodců! 
Pokud jste ve stresu a máte bolení hlavy, udělejte to, co radí příbalový leták na Aspirinu: 

„Vezměte si dvě tablety… a … držte (se) z dosahu dětí.“ 
Tak tohle našla ve svém počítači Mirka Šílová 

 

DÁRKY OBSAHUJÍCÍ ŘEKY 
 

POZOR! POZOR! POZOR! 
POKUD OBDRŽÍTE DÁREK v podobě velkého dřevěného koně, NEPŘIJÍMEJTE HO!!!! Je KRAJNĚ 

DESTRUKTIVNÍ a převálcuje CELÉ VAŠE MĚSTO! 
„Dárek“ je maskován jako dřevěný kůň velký asi jako dvouposchoďový dům. Obvykle se 

objevuje za městskými branami a zdá se být opuštěný. NEPOUŠTĚJTE ho skrz bránu! Jeho hard-
ware je nekompatibilní s trojskými programy, obsahuje tlupu po zuby vyzbrojených řeckých 
válečníků, kteří zničí vaši armádu, vydrancují město a povraždí vaše ženy a děti. Pokud jste již 
takový dárek obdrželi, NEOTVÍREJTE HO! Vyvezte jej zpátky za bránu a na pláži ho zapalte. 

POŠLETE TENTO MAIL KAŽDÉMU, KOHO ZNÁTE! 
Poseidon 
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RE: DÁRKY OBSAHUJÍCÍ ŘEKY 
 

Milý Laokoonte, 
 

Nerad ti to říkám, ale tohle je 
jeden z těch nejstarších žertů. Po-
dobných už jsem dostal desítky, 
jeden se týkal nějakého ovoce, které mělo zabíjet každého, kdo je pozře, jiný zase varoval před 
něčím, co se jmenovalo „Midasův dotek“... 

 

Pár neklamných známek, že se jedná o vtip: 
 

1. Ta věta „Pošlete tento dopis každému, koho znáte!“. Kdyby to mělo být vážně varování 
před řeckou armádou, proč bychom to měli posílat Féničanům, Sumerům, Kréťanům? 

2. Tolik zbytečných vykřičníků, tím se to hned prozrazuje. 
3. Je tu podpis „Poseidon“. Vím, že měl nějaké rozepře s Odysseem, ale pořád je jedním z nich, 

ne? Mimoto, když nemá dopis řádnou hlavičku s podrobnou adresou, vzbuzuje to ve mně 
podezření. 

4. Technicky vzato je nemožné, aby kůň převálcoval celé město. Koneckonců, kůň je jenom 
zvíře. 
 

Až příště dostaneš podobný dopis, rovnou ho smaž. Oceňuji, že si děláš starosti, ale až ti to 
smetí párkrát zahltí schránku, uvidíš, jak to otravuje. 

 

Zdraví Hektor 
A tuto korespondenci měl ve svém počítači Petr Koronthály 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

I tentokrát pro Vás máme sezónní námět nenáročný na potřebný materiál. 
Přichází podzim, na polích dozrává kukuřice, tak pro Vás jistě nebude ne-
možné opatřit si základní materiál na vyrábění. 

 

PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
 

Potřeby: kukuřičné šustí, nit, nůžky, vata, fix 
 

Než začneme se šustím pracovat, musíme ho asi na půl hodinky namočit do teplé vody, aby 
změklo. Vybereme širší proužek, na který dáme kousek vaty a svážeme jako hlavičku. Další 
proužek smotáme do ruličky a na obou stranách svážeme jako ruce. Ty potom přivážeme těsně 
pod hlavičku. Teď uděláme vlasy. Použijeme buď bavlnku, nebo vlasy, které obalují kukuřici 
pod šustím. Připevníme je tenkým proužkem šustí, který uvážeme jako šátek. Šaty (tělo) vyrobí-
me tak, že širší lístek přehneme na půl a oba konce přivážeme mezi ruce a hlavu. To, co přeční-
vá, nastříháme na pásky, které vytvoří hezký límeček. Můžeme dokreslit oči. 

Hodně fantazie, zručnosti a chuti do díla přeje Mirka Šílová 
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PŘÍRODNÍ ŘÍZEK 
 

Materiál: plátky vepřového masa (podle velikosti rodiny), 
hladká mouka, olej nebo sádlo, máslo, houby 

Postup: plátky masa naklepeme, osolíme a obalíme v mouce, 
pak zprudka opečeme na oleji nebo sádle. Olej slijeme, necháme rozpustit máslo a plátky ještě 
jednou opečeme na másle. Když mají načervenalou barvu, zalijeme je vodou a dusíme asi 20 
minut do měkka. Když přidáme předem namočené sušené houby nebo houby čerstvé, máme 
maso na houbách. Podáváme s bramborovým knedlíkem nebo rýží.  

Dobrou chuť přeje Helena Tyburcová 

NAŠE SOUTĚŽ 
„PEJSEK, KŘEČEK, MÁ ŽÍŽALA …A JÁ“ 
– DALŠÍ VÍTĚZNÉ DÍLKO Z NAŠÍ SOUTĚŽE 

3. místo ve výtvarné kategorii 
mezi staršími školními dětmi dle 
úsudku odborné komise získal 
Jaroslav Kotrla z Horní Jasenky. 
Ačkoliv se jedná o 3. místo, je to 
vlastně absolutní vítěz v této kate-
gorii, protože 1. a 2. místo nebylo 
z rozhodnutí poroty uděleno. 

VÝBOR ŽR 
Dne 19. června 2006 se konala 

poslední předprázdninová schůze 
výboru. Z projednávaných bodů 
vyjímám: 
1. Výbor zvolil 2 místopředsedy, a to Vojtěcha Nováka a Jiřího Ludvíka. Během roku však bude 

vyvinuto úsilí najít vhodného kandidáta na tuto funkci s cílem jeho postupné přípravy na 
budoucí výkon funkce předsedy sdružení. 

2. M. Doležalová podala informace z jednání ÚV, kde bylo odloženo rozhodnutí o kritériu  
členství. 

3. Dalším bodem jednání byla specifikace služeb k podpoře rodin v rámci komise MPSV. Účastní-
ci schůze se zamýšleli nad materiálem vzešlým z pracovní schůzky dne 12. 6. a souvisejícími 
podněty z následné e-mailové diskuse. Výbor se usnesl doplnit stávající podklad o nové sou-
vislosti (daňově uznatelné položky za vzdělávání – návrh pro finanční skupinu, povinná etická 
výchova s akcentem na rodinnou výchovu, formulace „funkční rodina založená na trvalém 
manželském svazku“) a následně jej předat V. Novákovi k prezentaci na komisi MPSV. Výbor 
zhodnotil diskusi k danému tématu jako vyčerpávající. 

4. Výbor rozhodl v příštím roce znovu pořádat 3 turnusy letního tábora na Pavlátově louce. 
Vedoucím táborů se ukládá zvýšit úsilí o propagaci sdružení (účastníkům dát k dispozici Zpra-
vodaj) a dále zajistit výstupy z akce pro účely zpracování žádostí o granty (instalovat krabici 

RECEPT NA ZÁŘÍ 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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na náměty, zajistit vyplnění účastnického dotazníku, požádat o hodnotící článek do Zpravo-
daje apod.). 

5. Předseda zúčastněné seznámil s náročností přípravy projektů MPSV. Vycházel z rozboru hod-
nocení podaných projektů. Sekretariátu bylo uloženo zvýšit úroveň zpracování ve smyslu 
požadavků úředních hodnotitelů, z čehož vyplývá nutnost důsledné spolupráce s garanty 
jednotlivých projektů (jmenovitě: Poděbrady – Kubín, Tábory – Novák, Těthalová, Kubín, MS – 
Pištorová). V. Pištora podal rovněž informaci o rozpočtu, kdy analyzoval jednotlivé příjmy a 
výdaje sdružení. 

6. M. Šílová hovořila o mezinárodní konferenci „Rodina a stát ve 3. tisíciletí: Ochrana rodiny a 
manželství v právním prostoru EU“ a dále informovala o podané žádosti o finanční dar na 
sportovní vybavení z Fondu pomoci Siemens. (Dnes již víme, že ač se náš projekt pořízení 
nového sportovního vybavení v celkové hodnotě 76 000,- Kč probojoval do užšího kola, tak 
v konečné fázi vybrán bohužel nebyl, a proto se ŽR pokusí jej podat za půl roku znovu...) 

7. Výbor odsouhlasil návrh termínů konání poprázdninových výborových schůzí. Ty proběhnou 
následovně: 11. září, 16. října, 13. listopadu a 11. prosince 2006 a 15. ledna 2007. 

8. V rámci bodu různé účastníci obdrželi letáčky s informacemi o akci MANA v termínu 22. – 24. 
září. Rovněž bylo projednáno uspořádání víkendu pro činné členy. Po diskusi bylo rozhodnu-
to, že proběhne společné setkání  spojené s opékáním buřtů, a to na zahradě u Ludvíků, 
Glinkova 12, dne 8. října v 17.00 hod. Sekretariát rozešle  zvací dopis. 

Zapsala Mirka Šílová 
 

ZE SEKRETARIÁTU 
ÚŘEDNÍ HODINY – POZOR, ZMĚNA!! 

 

Úřední hodiny do 15. října 2006:  pondělí 13.00 – 17.00 hod. 
 středa 8.00 – 12.00 hod. 
Vzhledem k tomu, že do doby uzávěrky tohoto čísla nebyl znám přesný 

časový harmonogram školících konzultací, upozorňujeme, že úřední hodi-
ny se mohou ještě změnit – definitivní verze bude zveřejněna v říjnovém 
Zpravodaji. Děkujeme za pochopení. 

Snažíme se vyjít vstříc Vašim potřebám a požadavkům, proto je možné se předem telefonic-
ky domluvit na individuálním termínu mimo výše uvedené pravidelné úřední hodiny. 
NOVÝ KONTAKT NA SEKRETARIÁT: SKYPE LINKA 

Upozorňujeme všechny na možnost telefonování do kanceláře YMCA – ŽR přes internet. Od 
září je pro Vás k dispozici SKYPE linka – skype jméno: zivarodina 

OPERATIVNĚJŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ PRO ČLENY ŽIVÉ RODINY: SEKRETARIÁTNÍ E-MAIL NA VAŠI ADRESU 
Jak jsme již avizovali, chystáme pro Vás pohotovější zpravodajství ze sekretariátu, a to pro-

střednictvím hromadného e-mailu s názvem ZPRÁVIČKY PRO LIDIČKY Z ŽR 
Uvědomujeme si, že Zpravodaj jako měsíčník nemůže obsáhnout všechny informace, proto 

kromě oblíbeného Zpravodaje budeme rozesílat ještě e-mail s aktualitami. Budeme operativně 
upozorňovat na různé akce a jiné dění. Sekretariátní ZPRÁVIČKY PRO LIDIČKY Z ŽR Vám budeme 
rozesílat dle situace, tj. nepravidelně, a to na e-mailovou adresu, kterou evidujeme v databázi 
na základě Vaší přihlášky. Vzhledem k tomu, že naše výzva k aktualizaci, popř. k odhlášení 
z odebírání zůstala bez odezvy, máme zato, že můžeme využít všechny evidované adresy. Znovu 
však upozorňujeme, kdo by neměl zájem o e-mailové Zprávičky, nechť kontaktuje sekretariát. 
Jeho přání neodebírat budeme respektovat. Kdo naopak dojde ke zjištění, že mu Zprávičky na 
počítač nechodí, pravděpodobně neaktualizoval svou e-mailovou adresu, a v tomto případě se 
též musí obrátit na sekretariát a zkontrolovat údaje. 

Mirka Šílová 
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SETKÁNÍ ČINNÝCH ČLENŮ*) 
Naši milí činní členové (a ti, kteří o činném členství uvažujete), pozor, pozor! 
Již delší dobu si uvědomujeme absenci přímého kontaktu mezi sekretariátem a činnými členy 

a mezi činnými členy navzájem. I když všichni činní členové dostávají každoročně pozvánku na 
„valnou hromadu“, nějak se nedaří se sejít. Chybějící či sporadický kontakt má však za následek 
nedostatečnou komunikaci, anonymitu i malou iniciativu. Ve snaze předcházet těmto neblahým 
následkům a vytvářet vhodné prostředí pro vzájemnou spolupráci se zrodila myšlenka uspořádat 
setkání činných členů ŽR. Prvotní nápad zněl „víkend pro činné členy”.  

Po rozsáhlejší diskusi, při níž zúčastnění brali v úvahu objektivní skutečnosti (především 
velkou vytíženost) byl ale víkend napoprvé pokusně přetransformován na jednodenní odpolední, 
resp. podvečerní setkání činných členů spojené s opékáním buřtů nebo čehokoli jiného) na za-
hradě u Ludvíků v Praze 6, Glinkova 12 (konečná metra A – Dejvická → jedna stanice tramvají 2, 
20, 26 směrem k letišti – Thákurova → doleva přejít Evropskou a vzhůru až k železniční trati → 
doprava pod tratí vede Glinkova, žlutá vrata a plot = č.12, pro případ nouze � domů je  
224 320 976).  

Tato událost je naplánována na neděli 8. října 2006 v 17.00 hod. Potřebné ingredience na 
opékání (buřty, párky, klobásky atd.) si přinese každý činný člen sám dle své osobní chuti. 
K dispozici na místě bude hořčice, chléb, pivo, limo, možná nějaká buchta (k jídlu). Zvláště 
vítaní budete vy, přespolní, tedy mimopražští. Pokud byste chtěli pak v Praze přenocovat nebo 
přijet na celý víkend a příležitosti využít k prohlídce Prahy či k návštěvě kulturní nebo sportovní 
události, prosím, dejte vědět do sekretariátu a určitě se domluvíme, u koho přespíte. Automa-
ticky jsou zváni i manželé (manželky), kdyby problém byl s hlídáním dětí, vezměte je s sebou!  

Věříme, že pozvání přijímáte a zúčastníte se v hojném počtu. Je to skvělá příležitost vzá-
jemně si popovídat, a lépe se poznat navzájem. Prosím, dejte o sobě vědět (� do sekretariátu: 
224 872 421, e-mail zr@ymca.cz). 

Těšíme se na Vás! 

Jirka Ludvík a Mirka Šílová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
Ahoj všichni. 
Jmenujeme se Těthalovi – Marie + Pavel & Maki (18 let), 

Eva (16 let) a Simona (13 let). Žijeme v Praze, stále opravujeme (už skoro 19 let) náš dům, vaří-
me, uklízíme, odpočíváme, scházíme se s kamarády asi jako každá jiná rodina. Není na nás nic 
zvláštního, občas jsme protivní a nudní a jindy je s náma (možná) i legrace. 

Maki, Eva a Simona ještě studují (všechny chodí na gympl, každá ale na jiný) a my dva (Marie 
+ Pavel) je živíme; oba pracujeme v nakladatelství Portál (Pavel jako obchodní zástupce, Marie 
jako šéfredaktorka časopisu Informatorium 3-8). 

(*) činný člen = může to být každý, kdo má zájem o aktivní práci v Y-ŽR a který složí slib činné-
ho člena (citace: „Znám cíl a poslání křesťanského sdružení mladých lidí YMCA. Věřím, že 
Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci 
s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase usku-
tečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a 
bezpráví. Zavazuji se v YMCA – Živá rodina aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít 
v bratrské lásce s ostatními členy.“). Činný člen má pak právo za Y-ŽR vystupovat, volit i být 
volen (např. do výboru Y-ŽR). Na valnou hromadu Y-ŽR jsou každoročně zváni všichni členové 
Y-ŽR hromadně pozvánkou otištěnou ve Zpravodaji, všichni činní členové však dostávají zvací 
dopis osobně. Znovu opakuji: Stát se činným členem závisí na vašem rozhodnutí, noví činní 
členové jsou vítáni. 
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K Živé rodině jsme se do-
stali díky letním táborům rodin, 
letos jsme byli na táboře už po 
třinácté a jedenáckrát z toho 
jako hlavní vedoucí. S Živou 
rodinou nás spojuje ještě péče 
o rafty (to má na starosti Pa-
vel) a malování na hedvábí 
(pořádá Marie). Naše starší 
dcery se už taky podílejí na 
organizaci tábora, jezdí jako 
vedoucí dětských skupinek. 

Na táborech jsme potkali prima lidi, na které rádi vzpomínáme (doufáme, že oni na nás ne-
vzpomínají s hrůzou) a užili jsme si společné zábavy. K pravidelným komickým momentům tábo-
rů patří, když se Marie pokouší spočítat strávníky (pravidelně zapomene započítat naši rodinu) 
nebo vyplňuje pokladní knihu (tu pak po ní musí někdo přepsat). Občas si na táboře vzpomene 
na svou původní profesi učitelky, a to pak stojí za to. Pavel se na táboře rád vrátí do dětských 
let a užívá si veškeré zábavy. 

Tak to je o nás asi všechno. 

ZIMNÍ TÁBOR RODIN 
Ani se tomu nechce věřit, ale rok se sešel s rokem a opět pro Vás usilovně chystáme advent-

ně-lyžařský pobyt rodin. Za okny sice příjemně svítí slunce, jehož letní žhavé paprsky máme 
všichni v dobré paměti, a školáčci jsou ještě plni horkých prázdninových dojmů. A pokud jde o 
oblečení, stále ještě ve skříních a šatnících kralují šortky a trička, protože prostě nebyla potřeba 
zaměnit je za svetry a kulichy, tak je zcela pochopitelné, že v této chvíli samotné slovo sníh či 
lyže zní opravdu exoticky. Představa lyžaře se nám teď zdá být z jiného světa. Nicméně čas je 
neúprosný a doslova letí, čemuž odpovídá rychlost s jakou zaplňujeme své diáře, záznamníky, 
notýsky a další různá média zabezpečující funkci přídavných pamětí. A právě proto si dovoluje-
me předložit Vám naši pozvánku již dnes, abyste si ve svých plánovacích kalendářích stihli ještě 
rezervovat níže uvedený termín 9. – 16. prosince 2006 a ve svých rozpisech s ním počítali, pro-
tože právě tehdy se na základě velmi kladných ohlasů účastníků loňského běhu (viz Zpravodaj 
1/06, str. 10) uskuteční Zimní tábor rodin YMCA – Živá rodina (II. ročník) 

Všichni jste srdečně zváni. V připojených informacích si, prosím, povšimněte letošní novinky, 
a to nižší ceny pro členy.  

 

Kde: Albeřice v Krkonoších (9. – 16. prosince 2006) – ubytování v Domě Setkání 
Cena pobytu s polopenzí:  2400,- dospělý (pro členy 2300,-) 
 2300,- děti 10-15 let (pro členy 2200,-) 
 2050,- děti 3-9 let (pro členy 1950,-) 
 zdarma děti do 3 let bez stravy. 
Program: Pobyt navazuje na oblíbené tábory na Pavlátově louce. Přes den budeme lyžovat. Pro 

děti budou k dispozici lyžařští instruktoři. Večer budou mít děti program s pečovateli, což 
umožní rodičům v klidu sdílet své prožitky a zkušenosti v diskusních skupinkách i prožívat 
společně adventní dobu. Chceme, aby si s námi užili rodiče i děti!!! 

Informace: o objektu na www.setkani.org  
  o pobytu Vojta Novák 602 302 237 nebo sekretariát Živé rodiny 224 872 421 

Na všechny se těší Ivana a Vojta Novákovi 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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VELKÝ KONCERT ZTRACENÉ KAPELY 
 

Ztracená kapela Vás zve na velký koncert k oslavě  
25. výročí své existence, který se koná v neděli 24. září 2006 
od 16 hod. v Tereziánském sále břevnovského kláštera  
v Praze 6. V rámci koncertu bude představeno nové CD a 
zpěvník „Zpíváme si písničku 5“ (NASTAVTE UŠI). 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

O PRÁZDNINÁCH PROBĚHLO 
V červenci pořádalo Centrum pro rodinu čtyřdenní duchovní obnovu pro mladé manžele 

v Koclířově u Svitav. Obnovu vedl P. Josef Čunek SI, k praktickým konzultacím o partnerských 
vztazích byl přítomen jeden zkušený manželský pár. 

Dále se Centrum organizačně i finančně spolupodílelo se na týdenním pobytu pro osamělé 
maminky s dětmi v kroměřížském Arcibiskupském gymnáziu. 

Pro manželské páry „v produktivním věku“ (po mateřské, ale ještě před důchodem) organi-
zovalo v Králíkách ve dnech 5. – 13. srpna 2006 exercicie, které vedl P. Jiří Šindelář CSsR se 
spolupracovníky z týmu pro lidové misie. Manželé bydleli přímo v klášteře na Hoře Matky Boží. 
Během programu měli prostor na ztišení a meditaci, absolvovali přednášky na duchovní témata, 
prošli krátkou školou modlitby a třemi semináři o partnerských vztazích. Během volného dne bez 
deště vyrazili na jeden den do hor a večer strávili u ohně. Tento způsob duchovní obnovy byl pro 
všechny zúčastněné páry přínosný a povzbudivý. 

Fotografie z akcí možno shlédnout na adrese http://cpr.apha.cz/fotogalerie. 
 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 10. října až 28. listopadu 2006 

opět v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra 
tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 

Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita 
kurzu je omezena! 

termín akce kontakt 

11.9.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

8.10.2006 v 17.00 hod. setkání činných členů - u Ludviků sekretariát � 224 872 421 

16.10.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

3. - 5.11.2006 podzimní obnova Manželských setkání Seč H. Pištorová � 606 745 048 

13.11.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

9. - 16.12.2006 zimní tábor v Albeřicích sekretariát � 224 872 421 

11.12.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

15.1.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

TERMÍNOVNÍK 2006 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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Následující termíny příprav jsou 23. ledna – 13. března 2007 a 10. dubna – 29. května 2007. 
Kromě této formy přípravy je možné absolvovat i přípravu v rodině pod vedením manželské-

ho páru, který má k této činnosti pověření biskupského vikáře pro pastoraci. 
O různých formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými sub-

jekty se můžete informovat telefonicky nebo na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam 
naleznete i mnohé odpovědi na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v katolické církvi. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Příští sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) se uskuteční v sobotu  

9. září od 14 do 17 hodin opět v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích. Během 
setkání bude promítání fotografií z prázdninových akcí pro rodiny osamělých maminek. V sobotu 
7. října od 14 hodin tamtéž bude setkání s psychologem Mgr. Jiřím Černým na téma „Životní 
těžkosti osamělého rodiče“. Listopadové setkání se uskuteční v sobotu 4. listopadu taktéž  
od 14 do 17 hodin v Komunitním centru. 

Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. 
 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
V září opět rozšiřuje po prázdninovém omezeném provozu svoje hodiny bezplatná služba 

Psychologické poradny Centra pro rodinu. Klienti s osobními i vztahovými problémy se přihlašují 
telefonicky v Centru. Věnují se jim věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Celodenní setkání žen žijících v manželství se uskuteční v sobotu 14. října od 9 do 17 hodin 

v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6, tentokrát na téma „Pohostinnost srd-
ce“. Na programu budou přednášky Dr. Kateřiny Lachmanové a následné sdílení ve skupinkách. 
Polední občerstvení bude zajištěno, odpoledne bude příležitost ke svátosti manželství a na závěr 
programu bude mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu.  

Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru anebo na  
http://cpr.apha.cz/manky/, kde naleznou bližší informace a ohlasy z minulých sobot. 

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  

PŘEČETLI JSME JINDE... 

Na stránkách www.chlapi.cz se najednou objevil dopis chlapům od dámy. Přišlo mi to sku-
tečně neobvyklé a tak jsem si ho důkladně přečetl - a nemohu se o něj nepodělit. 

 

Ahoj kluci, 
tady žena :-) 
 

Adresu jsem kdysi dostala od jednoho z vás. Dali jste do plena otázku, jak na nás působí 
Richardovy (Rohrovy - pozn. sazeče) myšlenky. Mám jeho knížky velmi ráda, jsou inspirující, 
osvětlující oblasti, kde se motám ve tmě a nepochopení. Je skvělé je číst, promýšlet je, vracet 
se k nim, schovat se v extázi pocitu, že se jsem se přiblížila pochopení. Čím dál tím více ale 
cítím riziko zabydlení se v tomto pocitu – oddělení našeho katolického meditování od bytí s lidmi 
kolem nás. Kolikrát dokážeme promeditovat vznešené myšlenky a pak jit a zachovat se, nebo 
dokonce se opakovaně k někomu chovat hrozně, bez lásky a vědomí toho všeho, čemu v rámci 
mše říkáme rádoby upřímně ano. 
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Jeho myšlenky na každý den mi pomáhají chytit se každý den (téměř každý:-) jedné konkrét-
ní myšlenky a pokusit se ji udržet v mysli celý den a vnášet ji do konkrétních situací toho dne a 

měnit svůj postoj nebo přístup k nim. To jistě není nic nové-
ho a myslím, že je to v souladu s tím zásadním, co cítím, že 
Richard říká – je důležité meditovat, klábosit, vracet se, 
nechat se unášet pochopením … ale pak též konat, změnit se 
– nechat se proměnit. Díky za vaši vytrvalost v překladech a 
rozesílání. Pokud nestíhám číst doma z knihy, je to záchytný 
bod – přečíst to v práci :-) z mailu. 

Hanka 

Převzato z internetové konference   
„Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz)  
s autorčiným vědomím a souhlasem. 

 

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 

DOPORUČUJEME 
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KALOUSKA KACEŘOVATI 
Tak máme září – ale dosud nevíme, kdo (a jak dlouho) bude u nás vládnout. Skoro jako kdyby se za to 

léto nic nedělo, všichni spali nebo si užívali dovolených… 
Jenomže první dojem klame. Jakkoli se jednání téměř nepohnula z místa, pozorný pohled na politické 

dění rozkrývá víc, než by se zdálo: všechny ty veletoče i drobné úkroky rituálních politických tanečků, 

NADAČNÍ FOND PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ VÝPOMOC BÝVALÝM POLITICKÝM VĚZŇŮM 
poskytuje jednorázové finanční příspěvky jako sociální výpomoc, dále příspěvky na brýle, 

naslouchátka, vozíky, polohovací lůžka a ostatní zdravotní pomůcky, pokud je nehradí zdravotní 
pojišťovny, případně pokud nehradí celé náklady. Rovněž přispívá na lázeňské a rehabilitační 
pobyty, v případě nutnosti i s doprovodem. 

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na pobočkách Konfederace politických vězňů nebo přímo 
v sídle Nadačního fondu – Škrétova 6/44, 120 00 Praha. Na tuto adresu se žádosti, doporučené 
příslušnou pobočkou, podávají. 

Případné bližší podrobnosti lze získat na � 605 577 853, Eva Koláčková 

UPOZORNĚNÍ 

NOVÉ MIMINKO 

Tomáš Kubín 
nar. 14. července 2006 ve 23.00 hod.  
(3,53 kg, 51 cm – 5. dítě) 
 

Blahopřejeme... 

NA OKRAJ 
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dohody i nedohody, námluvy i pomluvy, naděje i zklamání – to vše korunováno mnoha více či méně  
furiantskými výroky, díky kterým zas jednou naše sdělovací prostředky mohly klidně zapomenout, že se  
i letos docela urodily okurky. 

Není mým úkolem detailně analyzovat všechny zákruty a 
zádrhely, všechny kroky prezidenta, premiéra či představitelů 
ostatních politických stran – i když: možná by to bylo poučné 
nejen z politologického hlediska. Možná by stálo za povšimnutí, 
jak lze někoho něčím pověřit a současně nepověřit, jak lze s někým 
jednat a současně nejednat, jak u někoho sdělovacím prostředkům 
vadí, když se opře o hlasy jisté nejmenované strany a u jiného 
nikoli… Co však určitě stojí za povšimnutí, je cosi jako revoluce 
uvnitř strany lidové. 

Na různých webech zaznělo v různých diskusích 
k překvapivým veletočům (bývalého) předsedy Kalouska mnohé, co 
nemá smysl opakovat – většinou černobílé odsudky. To ale není 
správné – či spíše pravdivé. Neboť nikdo není jednobarevný pa-
douch ani anděl – a nevím o nikom z lidí, kdo by chtěl jen a jen 
škodit. Kalouskův krok byl velmi pochopitelný (a nemyslím, že by 
bylo šlo „o koryto“, jak si lid český rád o čemkoli myslívá) – a 
současně velmi nedobrý. Mají pravdu ti, kdo tvrdí, že mohl svým 
krokem docílit mnoho dobrého – a mají pravdu ti, kdo tvrdí, že 
nelze dobré věci dosahovat nedobrými prostředky… 

Co je však skutečně zajímavé, je, jak i v této situaci došlo na 
Ježíšova slova. Ano, myslím tím onen (jako obvykle nepřesně 
cituji) výrok o věcech, které se konají sice ve skrytosti, ale přesto 
budou hlásány ze střech. Ano, je to Ježíšovo upozornění, že nic se nakonec neutají, že všechno nakonec 
praskne, vše se provalí – a všichni budeme vidět, co je co, kdo komu co sliboval a jak to vlastně bylo. Je 
zcela nebývalé, aby vyjednavači byť i znesvářených politických stran vycinkali sdělovacím prostředkům 
všechny detaily odmítnutých i téměř přijatých nabídek – skoro jako kdyby museli, jako kdyby si nemohli 
pomoct a muselo to ven… (A zrovna tak je zcela nebývalý boj řadových členů strany lidové o právo pří-
tomnosti na jednání vrcholových orgánů…) 

Někteří politici se z toho nakonec oklepou, jiní to nějak ustojí (v naději, že se na jejich kličky obezličky 
časem zapomene), další se stáhnou do pozadí… Ale my (díky vypjatým dnům srpnových jednání) máme 
za sebou čerstvou zkušenost o tom, že pravdu nikdo navěky utajit nedokáže. Ani prezident, ani premiér, 
ani předseda takové či makové politické strany. Ani já, ani ty, ani nikdo z nás. Protože Bůh je pravdivý a 
všechny zástěrky lží, výmluv, polopravd a lstí se před jeho zrakem drolí na prach a obnažují pravdu  
o člověku – o každém člověku zvlášť. A pak už nebude muset nikdo nikoho kaceřovat, tak jako dnes už není 
potřeba odsuzovat ty či ony vyjednavače: nečestné jednání se demaskuje samo a chyby a omyly se tyčí nad 
lidskou pýchou jako Andy nad Pacifikem. 

Ne, nekaceřujme toho ani onoho. Mysleme na sebe – aby nás jednou neusvědčila 
naše vlastní „silná a svalnatá“ slova. Mysleme na sebe – abychom se dokázali včas 
pokořit před pravdou. Mysleme na Hospodina – on jediný dokáže i Kordillery 
našich malérů zahladit a přikrýt Pacifikem své lásky. 

Vladimír Koronthály 

Blues Blues Blues Blues     

z deštivého odpolednez deštivého odpolednez deštivého odpolednez deštivého odpoledne    
 

Pozítří ve tři se vetři 

Pozítří ve tři se vetři 

Anebo raději v pět 
 

Vetři se tam, kde jsou vepři 

Vetři se tam, kde jsou vepři 

Anebo vrať se mi zpět 
 

Vepři jsou dnes ve při s vepři 

Vepři jsou dnes ve při s vepři 

Pozítří ve při je svět 
 

Pozítří s vepři se nepři 

Pozítří s vepři se nepři 

Pozítří vrať se mi zpět 

Sazeč 


