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Těžce zhnuseně a s rostoucím nevěřícím úžasem sleduji nejrůznější mediální causy, od leh-
kých topných olejů (ano, to je ještě stále aktuální, ačkoli se to táhne již nejméně 13 let) až k pole-
mikám o vstupném do katedrály či informacím a úvahám o tom, kdo a jak dlouho zde bude 
vládnout a proč je to dobře či špatně... Výplody našich pologramotných goebbelsů mne čím dál 
více přesvědčují o tom, že sdělovací prostředky již dávno zapomněly na své původní poslání: ne 
informovat, ale dosahovat co nejvyšší sledovanost, takový je smysl takřka všech mně dostup-
ných rozhlasů, televizí, novin, o časopisech s jejich společenskými aférkami, omšelými hvězda-
mi či rychlokvašenými celebritami ani nemluvě. 

Je to ovšem jen špička ledovce – lži a polopravdy, rádobysenzace a bouře ve sklenici vody 
by se nemohly tak snadno a rychle šířit, kdyby zde nebyly statisíce ochotných čtenářů, diváků a 
posluchačů, kterým (tak se alespoň zdá) ani zdaleka nejde o to, pochopit, co se děje, co je prav-
da, jaký je toho všeho smysl, ale nechat se šokovat, rozčílit (proti někomu jinému), vyburcovat, 
pošimrat, ukojit zvědavost...  

Takový je svět, ve kterém žijeme. A do tohoto světa má přijít Ježíš, aby se definitivně a na-
vždy veřejně ujal moci a usedl po pravici Otce. Jaký asi bude muset být jeho příchod, aby pře-
hlušil řev reklam, černých kronik a sportovních utkání, nekonečných seriálů a zásadních infor-
mací o tom, kdo kdy kde s kým a za kolik...! „Jako blesk ozáří oblohu na východě a zazáří až na 
západ, takový bude příchod Syna člověka...“ Přijde – najednou zde bude a všichni uslyší: jsem 
zde, pojďte! A já vstanu, nechám všeho – protože nic na světě 
nemůže být důležitější – a půjdu... 

Opravdu půjdu? A co když budu právě sladce spát? Najed-
nou se probudit, ani si nevypláchnout ústa, vyskočit a jít? 

A co když právě usednu ke svému nejoblíbenějšímu jídlu? 
Opravdu ani lžičku? 

Nebo budu dočítat nesmírně napínavou detektivku – jen 
stránku, abych se dozvěděl, kdo je vrah? Ani stránku? Opravdu? 

Co když se budu zdržovat zamykáním auta či bytu? Vezmu 
s sebou psa? a ještě zalít kytky? – vždy to přece dělám... 

A neměl bych se alespoň učesat? Kravatu? nebo alespoň bo-
ty, přece nepředstoupím před svého pána v bačkorách? – a jiné 
tričko, ne to domácí, co se v něm právě válím... 

A ještě mi nedohrála oblíbená písnička... A právě jsem došel do skutečně houbového lesa a 
už vidím první hříbek... A zítra se mám stěhovat do nového domu... 

Takové a ještě jiné mohou být podoby toho, s čím jsme zde svázáni, co všechno budeme 
opouštět. Dokázal bych to všechno opustit? Opravdu bez váhání a najednou? Opravdu? 

Ano, je velmi snadné opustit to, co jsem nikdy nepřijal. Skutečně snadno opustím zámek  
u jezera, ve kterém jsem nikdy nebyl, i Rotschildovy miliardy, operní představení v La Scale či 
láhev koňaku v Café de Paris. Klidně se vzdám cizí ženy, auta, vkladní knížky, nevylezu na Mt. 
Everest a nebudu se potápět v Rudém moři. 

A je dokonce možné předem věci odmítat, nepřijímat nic – abych nemusel nic opouštět. Ale 
život je předivo vztahů – nejen k ženě či dětem, nejen k vlasti či domovu, nejen k práci či koníč-

JEDNOU PŘIJDE VE SLÁVĚ 
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kům, nejen k majetku či dobré pověsti... Po celý život si vytvářím vztahy ke všemu, co mne ob-
klopuje, i k tomu, co jsem viděl, cítil, prožil...  

A tohle všechno je ničím oproti tomu, „…co připravil Otec pro ty, kdo ho milují...“ Teď jde 
jen o to, zda tomu opravdu věřím. Protože pokud ano, pokud se mi tato víra skutečně zažrala 
hluboko pod kůži, až do hlubin srdce, až na dno duše, pak se nemusím bát přijímat dnes a den-
ně z Boží ruky vše, co s takovou láskou stvořil, čemu propůjčil existenci až do určené doby. Pak 
mohu s chutí jíst, pít, číst, koukat, lézt na hory, milovat svou ženu, bavit se svou prací, těšit se na 
nový dům, šaty, auto, klobouk, dovolenou, obklopovat se dětmi svými i dětmi svých dětí, lidmi 
i květinami... protože to budu umět opustit. 

Ale pokud nejsem si v hloubi srdce jist tím, že Bůh pro mne připravil něco nesrovnatelně 
lepšího, pak mám jen dvě možnosti: žít jako asketa (ne být asketou, protože ten dovede užívat 
všeho, jen na tom není závislý) a s více či méně upřímným děsem v očích odmítat vše, co jen 
trochu zavání příjemností (abych se k tomu náhodou nepřipoutal); anebo se ohlušit řevem re-
klam, seriálů a bulvárních novin, které dělají všechno pro to, aby nikdo nezaznamenal, až jed-
nou Ježíš přijde ve slávě.  

Jenomže blesk se nedá přehlédnout. 
Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

VOLAT MLČET ŠEPTAT DO VEČERA 
 
 

na bílém nebi 

tiše plachtí poslední káně 

a hlasitý křik divokých husí  

doznívá v prokřehlých kapkách rosy 

jsme opět o něco zkušenější 

vrásky od slunce ani mráz nevyhladí 

a květy se nezavinou do poupat 

jen dál po ztichlých stezkách pod průzračnou oblohou 

jsi jen poutník a ty to víš 
 

na bílém nebi tiše plují divoké husy 

a poslední káně těžce dosedlo do mlhy 

tížící zažloutlou trávu až k zemi 

ještě si pamatuje žhnoucí minulost 

a teple a vlhce přijímá plody někdejších poupat 

odešly zemřít a přinést úrodu 

pro příští poutníky 

a oni to ještě nevědí 
 
 

Sa Ze-Č‘: Sedmnáct nikdy nenapsaných editací nad nalomenou třtinou,  
Praha 2006 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
možná Vás překvapí, že říjnové číslo Zpravodaje následuje tak brzy po zářijovém. Vysvětle-

ní je prosté: zářijové se poněkud zpozdilo, protože jsem byl v Třešti na Manželských setkáních. 
A říjnové vzniká v předstihu, protože sazeč jede na dovolenou. 

Chvíli jsme přemýšleli, co s tím. Kdybychom čekali se sazbou, až se vrátí, tak byste toto číslo 
nedostali před polovinou října – to se nám zdálo pozdě. Dali jsme tedy přednost tomu, vydat 
číslo (a v něm aktuální zprávy, nabídky a avíza) v předstihu, i když to znamená, že ten svazeček 
bude o trochu hubenější než jindy. Však to příště doženeme (sazeč bude třeba i odpočatý a pů-
jde mu to lépe od ruky). 

Přeji mu, aby si odpočinul tak, jak se na dovolené odpočívat má (říkal jsem mu to) – ne jen 
tupě ležet na pláži a nechat si v hlavě dál běžet všechna kolečka roztočená v zaměstnání i do-
mácnosti, ale dělat něco jiného, vidět něco jiného, myslet na něco jiného – a nakonec se zase těšit 
na to všední, kvůli čemu tady vlastně jsme. Protože Bůh nás nestvořil pro dovolenou, ale pro 
život – a dovolenou stvořil pro nás, abychom se měli na co těšit. 

VKor 
 

PŘÍLIŠNÁ DOSAŽITELNOST  
Těžko vysvětlit, proč mají lidé tak naspěch, když mají tolik zařízení na úsporu času. Zdá se, 

že lidé mají na to, co by chtěli dělat, velmi málo času. Díky svým výtvorům jsme si navzájem 
úžasně dostupní – díky telefonu, automobilu, hromadné dopravě, telegramům, poštovním služ-
bám.  

Když jsem se přestěhoval do Albuquerque, dostal jsem telefon se záznamníkem, protože 
jsem často na cestách. Říkal jsem si, že musím být asi blázen, mít něco takového. Přijdu domů a 
každý, komu jsem se mohl dosud vyhnout, mě stejně dostihne. Dřívější generace takový vzá-
jemný kontakt neměly – a jiné kultury jej nemají dodnes. Stane se, že v průběhu téhož dne mlu-
vím s dvěma odlišnými stranami světa, což by si za jiných časů vyžadovalo týdny cestování.  
To musí působit tlak na psyché, na to, co je reálné, na náš duchovní domov. Tím, co trpí, je 
moudrost a přátelství.  

Tak hmotný přebytek zcela paradoxně vytváří nedostatek nehmotných věcí. Papež Jan Pavel 
II. to řekl velmi dobře, když poprvé hovořil k OSN. V kultuře přebytku, řekl, můžeme podle 
očekávání vidět pokles duchovních hodnot: času, vědění, moudrosti, lásky a přátelství. Ty kle-
sají téměř v matematické závislosti na tom, jak se blížíme materialismu. 

Richard Rohr: z knihy Letting Go.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

O HRADĚ, JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ A BÍLÝCH ÚTESECH DOVERSKÝCH 
JEŠTĚ JEDEN LETNÍ DOPIS BLANKY VORLOVÉ 

 

(Ať jsem dělal, co jsem dělal, třetí dopis Blanky Vorlové se mi již do zářijového čísla nevešel. Je tedy 
možná poněkud méně aktuální, ale možná o to zajímavější… Sazeč) 

 

Milí příbuzní a přátelé,  
děkuji vám za všechny zprávy o vašich prázdninách.  
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Dneska vám chci napsat, co jsme prožili minulý týden, kdy jsme podnikli dva velké výlety. 
Ten první byl do divoké přírody bílých útesů doverských. Nejeli jsme přímo do Doveru, ale do 
městečka St. Margarete on Cliffs, které leží poblíž. Nejprve jsme si zaplavali ve vodách Kanálu a 
pak se osvěženi vydali vzhůru na útes. Osvěžení se v tom vedru hodilo, hlavně Josefovi, na 
kterého připadlo hlavní břímě – vezl mimino. Nemáme terénní kočárek, takže cesta po ovčí 
stezce vzhůru byla více než vyčerpávající (kromě Josefa se unavil i kočárek a upadla mu obě 
zadní kolečka). My ostatní jsme si ovšem mimořádně užili, podél cesty rostly divoké ostružiny, 
které už začínají zrát, výhledy do kraje, prostě paráda, a to nemluvím o tom, jak to bylo krásné 
nahoře na útesech. Pozorovali jsme lodě v přístavu Dover, nad kterým jsme se ocitli. Lodní pro-
voz byl značný, takže se nám Josefův nový dalekohled znamenitě hodil a pozorovalo se jako  
o život. Z výšky útesů jsme viděli, že se přímo v přístavu na pláži koupou lidi. Bylo opravdu 
vedro, tak jsme se vydali na průzkum. Musím říct, že pláž přímo v přístavu bylo zatím to nej-
krásnější místo na koupání, které jsem v Anglii viděla. Modrozelená voda, naprosto průzračná, 
příjemně chladivá, nikde ani chaluha, ani odpadky, jak by člověk v přístavních vodách čekal. 
Vypustila jsem Modroočko, které se okamžitě zapojilo do společenského života na pláži, Drak 
stavěl hrad z kamení a Tom dováděl ve vodě, takže všichni byli spokojeni. Josef se vydal přímo 
k trajektům, a když se vrátil, převzal děti a já jsem si báječně zaplavala s výhledem na středově-
ký hrad nad Doverem. Pokračovali jsme dále vozem podél pobřeží až do městečka Folkestone. 
Prohlédli jsme si s Tomem kostel sv. Trojice a když se malí kluci vyspali, vydali jsme se na pří-
mořskou promenádu. Rozlehlé hřiště, které jsme zde navštívili, se všem mimořádně líbilo. Já 
jsem obdivovala hlavně rostlinstvo, které obvykle nacházíme v teplejších oblastech – papyry, 
fíkovníky, eukalypty a jiné, které neznám jménem. Děti se vyřádily a když už skoro nebylo vi-
dět, tak se jelo domů.  

Druhý výlet jsme 
podnikli do dendro-
logické zahrady  
v obci Bedgebury. 
Chlapci odevzdaně 
absolvovali pochod 
„pralesem“, který 
nám připomínal spíše 
neudržovaný, hustě 
rostlý listnatý les, ale 
ne moc hezký. Na-
štěstí jsme našli hřiš-
tě, kde se odreagova-
li, a pak s námi prošli 
pinetum – borovico-
vé arboretum. Nejvíc 
se nám líbily sekvoje, 
jak jinak. Zajímavé bylo, že zde rostou sekvoje různého stáří, takže člověk může vidět, jak se 
takový obr rodí. A jiné zajímavé věci jsme viděli, jezírka s kvetoucími lekníny, u nich vodní 
ptactvo, dokonce i jeřáby, cypřišovou alej, prošli jsme si s velkýma klukama voňavé alpinium 
(šlo se ve svahu), zatímco Josef oddaně vezl mimino po cestičce. Když jsme se pokochali a na-
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procházeli, pokračovali jsme ke zlatému hřebu dne, totiž ke středověkému hradu Bodiam. Jedná 
se o krásný, romantický hrad s vodním příkopem a čtyřmi kulatými věžemi kolem centrálního 
nádvoří (nějak se ten typ hradů jmenuje, jen nevím jak), postavený ve 14. stol. Malí rytířové a 
draci byli nadšeni. Do hradu jsme přešli po mostku nad vodou, (původně byl zvedací), a vstou-
pili bránou, která má ve stropě několik děr, aby mohli být útočníci polévaní horkým asfaltem od 
obránců (pokud jsem dobře rozuměla). Zvenku hrad vypadá velice zachovale, ale zevnitř je to 
úplná ruina, nádherná a romantická. Na nádvoří jsou rozvaliny, zbytky zdí a oken, a tráva. Fou-
kal vítr a svítilo slunce, už to zase mám před očima. Vylezli jsme na všechny věže, na které se 
dalo, prošli všechny místnosti, podařilo se nespadnout do studny (překvapilo mne, jak je snad-
no přístupná) a na závěr jsme si prohlédli dva filmy, jeden o tom, jak se na hradě asi žilo a jeden 
o tom, jak se oblékal rytíř do zbroje. Drak, když ráno slyšel, že se pojede do hradu, si vzal s se-
bou pro všechny případy plastovou přílbici, takže si hned vyzkoušel, jak se sklápí hledí podle 
odborníků. Na Toma hrad velice zapůsobil a od té doby kreslí rytíře a hrady, Drakovi se taky 
líbil, ovšem největší atrakcí byl traktor, který sbíral na poli balíky slámy a který mohl dlouho 
pozorovat z věže (kochala jsem se krajinou a byla ráda, že je chvíli klid) a také parní vlak, který 
zrovna projížděl za vesnicí. Okolní krajina je krásná, mírně zvlněná, asi tak jako na Vysočině. 
Připomínalo mi to domov. Abych se nerozesmutnila, tak mne Josef zavezl do krajiny zcela jiné, 
a to na poloostrov Dungeness. Předtím jsme se pěkně vykoupali v moři. Pláž byla písčitá, což 
bylo fajn. Bohužel hodně foukalo, takže se písek dostal úplně všude. Modroočko se několikrát 
zabořil obličejem do písku, ale vůbec mu to nevadilo. Tomovi se zdálo příliš zima na to, aby se 
svlékal do plavek, ale zase příliš teplo na to, aby se držel dále od moře. Následkem toho byl 
brzy zalitý vodou – překvapila ho vlna. Za nedlouho jej následoval druhý vodník Modroočko. 
Když byla řada na Josefovi, aby hlídal (a já jsem šla do vody), tak se rozhodl, že podpoří vztah 
dítěte k vodě nenásilnou cestou a vezme jej na kraj moře. Aby se toto podívalo, jak je vodička 
hezká a příjemná. Také Josefa překvapila výška vln (byly opravdu docela vysoké) a Modroočko 
se vykoupalo v šatech. Ani to mu vůbec nevadilo, naopak se rozjařilo ještě víc. Je to prémiové 
miminko. Na poloostrově Dungeness je jaderná elektrárna, obrovská ptačí rezervace, několik 
rybářských chatrčí, a hlavně úzkokolejná železnice, 
kterou postavili místní nadšenci. Bohužel poslední 
souprava nám ujela skoro před nosem, což nás mr-
zelo. Mašiny i vagony jsou modelem 1:3 ke skuteč-
nosti. Poloostrov je úplná placka, ani kopeček, jen 
kamení a občas žlutá tráva. Z toho, že jsem v popisu 
poloostrova nepoužila ani jednou slova romantické, 
nádherné atd. můžete usoudit, kde dlí mé srdce. A 
nejen mé. Večer chtěli kluci, abych jim vyprávěla 
něco o rytířích. Drak to upřesnil, že chce o rytíři 
jménem Str. Jde o mimořádně úspěšný seriál, od 
návštěvy hradu trvají na tom, že chtějí před spaním 
další pokračování dobrodružství rytíře Str.  

To je vše, teď se na nějakou dobu odmlčím, pro-
tože se chystáme DOMŮ!!! Těším se na shledání  
s těmi, které najdu v Praze, mějte se moc krásně  

Blanka 
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KDYŽ PÍŠEŠ BÁSEŇ, 
vlastně nevíš, jak to dopadne. Máš před sebou prázdný papír nebo 

na tebe bíle poblikává obrazovka počítače (Word se již těší, jak ti zas 
něco automaticky zformátuje či upraví a přivede tě téměř k šílenství, 
než zjistíš, co máš někde úplně jinde vypnout…) a někde pod kůží ne-
odbytný pocit, že teď tady kolem letěl jakýsi pocit, něco jako kdybys 
viděl, ale je to v mlze, takové nezaostřené 

a pak se ti v hlavě zformuje první slovo, ty ještě stále nevíš, k čemu 
to bude, kam to vede, ale napíšeš si to 

a slovo si říká o další, najednou je zde řetěz – pozor, tohle škrtnout, protože to z toho nějak 
vybočuje, nevíš proč, ale jako kdyby to mělo jinou barvu či cizí příchuť – prostě sem nepatří 

– to nevíš, jen to tak vidíš, či spíš to cítíš: kdyby se tě někdo zeptal, tak to nevysvětlíš – 
a najednou je zde příběh, který se v tobě vzal, a ty zíráš: o tomhle jsi nikdy neslyšel, to ne-

znáš, kde jsi k tomu přišel 
ale ono to tam bylo, jako tříska v palci, ještě než se vysbírá, ještě nebolí, jen čeká na svou 

příležitost 
a tak najednou stojíš nad svým cizím příběhem tak trochu bezradně; vyvolal jsi ho k životu, 

vložil jsi ho do slov, stal ses mu otcem i matkou současně a cítíš najednou za ten směšný kousek 
papíru, za tu problikávající obrazovku cosi jako zodpovědnost 

a pak pochopíš – ne obrazovka, ne papír, ale ten příběh – je tvůj, ty jsi ho stvořil, vyslovil, 
způsobil – a svět už nikdy nebude týž jako předtím, protože je zde něco nového, neodvolatelně 
nového 

a najednou cítíš odpovědnost za to, co se stane dál s tou básní, s tím pocitem ve slovech, 
s tím, co bylo v tobě a teď je zde pro všechny 

jsi všemohoucí, protože teď ještě můžeš vše zmačkat a zahodit, vše smazat, zlomit tužku, 
vypnout počítač a jít spát 

a někde v hloubi tvé duše zbude taková malá ranka – tudy to přišlo na svět a tys to zničil 
nebo to pošleš dál a necháš to semlít mlýnskými kameny naší ukvapené civilizace, která 

nemá čas ani na sebe samu… 
Tak nějak vznikají básně, sochy, obrazy, opery či romány. Tak nějak mluví v člověku duše 

k těm, kteří mají zas jiné dary, třeba dar naslouchat, dívat se – nebo dar spravit rozbitý kohou-
tek, dát gól z nemožného úhlu, zavázat rozbité koleno nebo z vody, soli, ohně, mouky a trochy 
omastku nakrmit celou rodinu. 

Tak nějak (jenomže mnohem dokonaleji, ale to si nedovedeme ani představit) tvoří své dílo 
Bůh – je to jinak, a přece: to, co vytvořil, žije svým vlastním životem (vždyť tomu dal svobodnou 
vůli) – to jen Bůh si ví rady i tam, kde by člověku bezmocně klesly ruce, jen Bůh mohl přijít na 
ten nápad s vtělením… 

Když píšeš báseň, když dáváš gól ve vlastním oslabení, když ve tři ráno stojíš u pece, aby ti 
druzí měli co snídat, když řídíš kamion nebo banku nebo orchestr nebo dopravu na křižovatce, 
když obouváš honem dítěti ještě druhou botu nebo po desáté již dnes utíráš pokecaný stůl 
v kuchyni … děláš to, co dělá Bůh, když tvoří svět. Ano, jsi jen člověk – a jsi obraz Boží. Nejen 
když píšeš báseň…  

Vladimír Koronthály 
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ŽENY & POČÍTAČ 
Motto: „...a představte si, že jako systémový programátor přijela ženská!“ – řekl M.K., vedoucí 

programátor jistého výpočetního střediska 
  

1) POČÁTKY PRAXE 
Během studia matematické informatiky nemají studentky mnoho příležitosti uvědomit si, že 

se s nimi v praxi bude zacházet poněkud jinak než s kolegy – muži. Poprvé se s touto skutečnos-
tí setkávají na osobních odděleních podniků, kde se ucházejí o zaměstnání. Studenti – muži zde 
pravděpodobně nebývají dotazováni, kdy se hodlají oženit, ani se nedozvídají, že „takový hezký 
mladý chlap jistě nezůstane při jednom dítěti“. To je však problém obecný; zaměřme se v dalším 
na záležitosti specifické pro ženy pracující u počítačů. 

V obecném povědomí se spojení žena & matematika & počítač stále ještě chápe jako něco 
neobvyklého. Po zjištění, že do výpočetního střediska má nastoupit absolventka matematické 
informatiky, je očekáván vědecký typ z laciných komedií: zamlklé brýlaté stvoření s nepřítom-
ným pohledem, šedou pletí, ulízanými vlasy svázanými do copánku, v neforemném svetru, 
ošoupané sukni a botách bez podpatku. Není-li tomu tak, někteří usuzují: je to ženská – ta nebu-
de nic umět. Nezbývá než dokázat neplatnost takového tvrzení. 

V prvním období se o to žena pokouší razantně, naplno, vždy a všude. Mužské okolí sice 
uzná, že cosi ví, ale nepříjemným side-efektem je uražená mužská ješitnost, která se projevuje 
málomluvností, nasupenými pohledy a prohlášeními typu „no jó, ty abys neměla pravdu!“. 
Časem se žena naučí trousit moudrosti opatrněji. Výroky z levé strany pravidla nahrazuje výro-
ky z pravé strany pravidla: 

Pánové se přestávají tvářit zarputile a se shovívavým úsměvem pak ukazují slabé ženě, kde 
jim vypadla instrukce pro otvírání souboru, jak hlídají meze polí a kterou desku museli vymě-
nit, aby to konečně začalo fungovat. 

2) SYSTÉMOVÁ PROGRAMÁTORKA? 
Mnohé muže nepřekvapí žena jako analytik nebo aplikační programátor pracující  

v COBOLu, ale diví se, pokud se s ní setkají na místě systémového programátora. Přizná-li se 
žena, že pracuje v této profesi, obvykle uslyší následující postupnost dotazů, provázenou zkou-
mavým, lehce nedůvěřivým pohledem: 

I. „Vy děláte systémového programátora?“ 
II. „A to programujete v asembleru?“ 
Na druhou otázku je nejlépe odpovídat s očima skromně sklopenýma: „Ano, i v asembleru!“ 
Z praxe přitom vyplývá, že pro ženu je funkce systémového programátora obzvlášť vhodná. 

Systémový programátor v běžném provozu výpočetního střediska není tvůrcem operačního 

Než začneš číst ze souboru, musíš ho napřed 
otevřít!!!  

Ten program ti nechodí, nepracuje s prvky 
na hranicích pole!!!  

Nevykládej mně, že je to softwarová chyba, 
když se mi to projevuje pod všemi ope-
račními systémy!!!  

Zkusil ses podívat, jestli ti nevypadla instrukce 
pro otvírání souboru? 

Ten program ti chodí, ale nejsem si jistá, pracu-
je i s prvky na hranicích pole? 

Já nevím, ale spíš by to mohla být hardwarová 
chyba, projevuje se mi to pod všemi ope-
račními systémy, co si o tom myslíš ty? 
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systému. Je spíš jakýmsi „superuživatelem“, který by měl mít přehled o možnostech systému, 
údržbářem, který doplňuje potřebné drobnosti. Bývá poslední instancí, za níž přicházejí progra-
mátoři se svými neposlušnými programy. Tady se otvírají obrovské prostory, kde lze využít 
vlastnosti tradičně (a právem) ženám připisované: potřebu pomáhat, utěšovat a ošetřovat. Pro-
gramátor, který pár hodin hledá chybu v programu, nápadně připomíná malé dítě, které se po 
stopadesáté pokouší zavázat tkaničku. Oba se chovají podle své nátury: vztekají se nebo pláčou. 
Dítěti i programátorovi je zapotřebí říci: 
„Pojď, podíváme se na to spolu.“ Plačícímu 
dítěti utřeme nos, nešťastnému programáto-
rovi uvaříme kávu nebo čaj. Na vztekající se 
dítě i rozčileného programátora platí: 
„Nevztekej se, vůbec ti to nepasuje!“ Dovede 
si představit muže – systémového programá-
tora, který vaří softwarem zdrcenému kolego-
vi kávu? 

  

3) POKUS O DEFINICE 
Na základě vztahu k ženám-

programátorkám lze v množině mužů kolem 
počítačů definovat dvě podmnožiny: 

I. množinu mužů, kteří v programátorce vidí především odborníka, a potom teprve ženu 
(označme M[oz]). Prvky množiny lze rozpoznat podle následujících znaků: 

a) nestydí se přijít zeptat ženy na odborný problém a diskutovat o něm, 
b) přijdou se kolegyni pochlubit s elegantně napsaným programem, 
c) neotevřou programátorce dveře, přestože sama vleče v každé ruce jeden 58 MB disk a oni 

mají prázdné ruce. 
Limitní případy z této množiny nevidí v této programátorce ženu vůbec. Příkladem může 

být pan M.K., jehož výrok je mottem tohoto článku. Pozval systémovou programátorku, aby 
asistovala u softwarových testů při přejímce nového počítače od zahraničních expertů. Během 
cesty do výpočetního střediska ji informoval o průběhu instalace a mimo jiné s despektem pro-
hlásil: „Představte si, jako systémový programátor s nimi přijela ženská!“ 

II. množinu mužů kteří vidí v programátorce především ženu a potom teprve odborníka 
(označme M[zo]). Prvky této množiny se vyznačují například tím, že 

a) stydí se přijít zeptat ženy na odborný problém a diskutovat o něm, 
b) nepřijdou se kolegyni pochlubit s elegantně napsaným programem, protože ženská by 

tomu stejně nerozuměla, 
c) nechají programátorku nést nejvýše jeden 58 MB disk, a to jen tehdy a jen tehdy, když 

sami nesou alespoň dva. 
Limitující případy z této množiny nevidí v programátorce programátora vůbec. Na dotaz: 

„Chodí vám kompilátor BASICu?“ odpovídají otázkou: „Co děláte dnes večer?“ 
Je empiricky dokázáno, že průnik množiny M[oz] s množinou M[zo] není prázdný. Existují 

muži, kteří se k programátorce při některých příležitostech chovají jako k odborníkovi, při ji-
ných jako k ženě. Někteří pánové jsou schopni společně s kolegyní jásat nad „vymakaným“ 



 
12 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 10/2006 

ROMANCE  
Myslíme si dnes, že milostný příběh je ona vzrušující a emocionální – 

někdy dramatická, jindy sentimentální – věc, která se děje mezi dvěma 
zamilovanými. A samozřejmě říkáváme, že to se stává jen jedenkrát, až na 
ty šťastlivce, kteří celý život střídají románek za románkem. Ale mnohým 
se toto stane jen jednou, a když to skončí, tak to skončí – a my všichni víme, že to nebylo  
doopravdy. To by ale byla špatná definice milostného příběhu.  

Mně se to jeví tak, že milostný příběh je riziko i dobrodružství – úžasný smysl pro odvahu a 
obdarování – vstupující do života, když hledáme něco 
většího, než jsme my sami. Samotné slovo romance 
přinesla rytířská tradice dvorské lásky ve dvanáctém 
století. Šlo tam o čistou lásku k ženě, lásku, která ni-
kdy nehledala své naplnění! Šlo o muže osvědčující 
své ideály a svou cílevědomost. Proto mnoho z našich 
otců považuje 2. světovou válku za svou velkou 
„romanci“ s životem.  

Romance není nutně výrazem sentimentálních citů 
mezi mužem a ženou. Potkávám mnoho řeholních 
sester a bratří, kteří svůj život a duchovní službu zře-
telně vidí jako svou „aféru“ s Bohem. Romance před-
stavuje smysl pro dobrodružství, odvahu i kapitulaci, 
který vstupuje do našeho života, když máme vizi, pro 
niž stojí za to žít i umírat. „Velká romance“ se životem 
jako takovým dává pravděpodobně těm malým ro-
mancím celoživotní trvání. 

Richard Rohr: z knihy The Spiritual Family  
and the Natural Family. Převzato z internetové  

konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

programem a součastně jí pomoci s nákupní taškou. Je možné, že existují i takoví, kteří se stydí 
přijít za programátorkou s odborným problémem a součastně ji nechávají nést alespoň dva 58 
MB disky, ale autorka článku se naštěstí s takovým prvkem průniku nesetkala. 

  

4) ZÁVĚR 
Jak vyplývá z předchozího výkladu, vyskytují se v praxi žen-programátorek některé zajíma-

vé problémy. Při jejich řešení se osvědčilo jednat podle zásady našich maminek 
(neprogramátorek): „Muž je hlavou rodiny a žena má být krkem, který tou hlavou otáčí.“ Ostat-
ně muži-programátoři narážejí na problémy, o kterých ženy nemají ani potuchy. Leccos nazna-
čuje další výrok pana M.K.: „Mám tam dvanáct lidí, ale z toho jsou jenom tři opravdoví progra-
mátoři, ostatní jsou ženatí.“ 

Z sazečova šuplíku 
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MANŽELÁKY 2006 V TŘEŠTI 
 

Na začátek si dovolím jednu větu z SMS-ky: „MY, CO JSME 
POZNALI TREST, VIME, ZE TO BYLA NEJVETSI ODMENA!“ 

Néé, rozumíte mi… Nejsem ze spolku sebemrskačů, kteří uctívají nějaký Trest. To je jenom 
slovní hříčka, založená na tom, jak vypadá jméno města Třešť bez interpunkce. A doufám,  
že mohu mluvit za všechny, že manželská setkání, která se předchozích pět let organizovala 
v Čáslavi, přesunem do tohoto moravského města nic neztratila – prostě jsme tam nebyli  
„za trest“… 

Musím znovu děkovat organizátorům, že dokázali vytvořit tak úžasnou atmosféru otevře-
nosti, přijetí, neokázalé zbožnosti, ale i legrace. A možná, že začnu právě tím posledním. Proč 
zábavou? Proto, že je nejdůležitější? Ale jasně že ne, na manželáky se jezdí především kvůli 
přednáškám, které nejsou jen teoretické, ale často velmi osobní, kvůli skupinkám, na kterých se 
velmi otevřeně probírají různá manželská témata, a taky kvůli ztišení a servisu tolik oceňova-
ných duchovních a psychologů. Jenomže právě péče o účastníky, odlehčení a zábava často po-
máhají nám frekventantům zvládat to hluboké ponoření do našeho manželského vztahu  
i do sebe sama. A to, že ženy hned u vchodu dostávají květinu, muži se mohou těšit na různé 
sporty, všichni dohromady pak na nějakou kulturní akci a hlavně středeční opékání čuníků  
– to jsou ty věci 
„nepodstatné“, které 
jsou vlastně tak moc 
podstatné. 

Díky za humor 
Ludvy Hegrlíka i ostat-
ních konferenciérů a 
přednášejících. Díky 
Zdeně Hegrlíkové za 
promodlené sestavení 
skupinek a pečlivou 
organizaci všech drob-
ných detailů. Díky za 
to, že jsme se tím víc 
m o h l i  s b l í ž i t 
s ostatními, důvěřovat 
si a prožít týden mezi 
cizími lidmi, kteří nám 
ale najednou připadali 
tak blízcí, jako bychom spolu trávili dlouhé roky. Snad nebude znít příliš pateticky, když se 
přiznám, že po návratu domů se mi o manželácích dokonce v noci zdálo… 

Takže: „PRISTE ZASE NA TREST ZA ODMENU!“…Těšíme se. 
Tomáš Kučera 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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VÝZNAM MUŽSKÉ MLUVY  
(Překladový terminologický slovník) 

 

Věta:  Nemůžu to najít.  
Význam:  Nespadlo mi to samo do dlaní, takže jsem naprosto  bezradný. 
 

Věta:  To je ženská práce. 
Význam:  Je to těžké, špinavé a nevděčné. 
 

Věta:  Vezmeš si mě? 
Význam:  Oba moji spolubydlící se odstěhovali a já nemám, kdo by mi pral. 
 

Věta:  Přinesl jsem ti dárek. 
Význam:  Na benzínce dávali u pokladny zdarma škrabku na okna. 
 

Věta:  Tolik jsi mi chyběla. 
Význam:  Nemůžu najít šuplík s ponožkama, děcka mají hlad a došel toaletní papír. 
 

Věta:  Neztratil jsem se. Vím přesně, kde jsme. 
Význam:  Nikdo už nás živé nespatří. 
 

Věta:  Nepotřebuji číst nějaký návod. 
Význam:  Dokážu to zbabrat i bez tištěné pomoci. 
 

Věta:  To je mužská záležitost. 
Význam:  Není s tím spojena nutnost přemýšlet. 
 

Věta:  Můžu ti pomoct s večeří? 
Význam:  Proč už to není na stole? 
 

Věta:  To by bylo dlouhé vysvětlování. 
Význam:  Nemám ponětí, jak to funguje. 
 

Věta:  Máme zpoždění. 
Význam:  Aspoň můžu jet jako blázen. 
 

Věta:  Odpočiň si, drahá. Vždyť pracuješ tak usilovně. 
Význam:  Kvůli vysavači neslyším televizi. 
 

Věta:  Hmm, to je zajímavé, drahá. 
Význam:  Ty ještě pořád mluvíš? 
 

Věta:  Miláčku, na důkaz naší lásky přece nepotřebujeme nějaké materiální věci. 
Význam:  Zase jsem zapomněl na naše výročí. 
 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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Věta:  Očekáváš ode mne příliš mnoho. 
Význam:  Snad si nemyslíš, že zůstanu vzhůru. 
 

Věta:  To je opravdu dobrý film. 
Význam:  Hmm, bouchačky, rychlá auta, nahé ženy. 
 

Věta:  Víš, jak mám špatnou paměť. 
Význam:  Pamatuju si jména všech postav ze Simpsonů, text písničky z Krotitelů duchů, adre-

su holky, se kterou jsem se poprvé líbal, obsah motoru všech typů aut, ale nepamatu-
ju si datum tvých narozenin. 

 

Věta:  Pořezal jsem se, ale nic to není. 
Význam:  Právě jsem si uřízl končetinu, ale radši vykrvácím, než abych přiznal, že mě to bolí. 
 

Věta:  Myslel jsem na tebe a přinesl jsem ti růži. 
Význam:  Ta holka, co je prodávala, byla fakt sexy a neměla podprsenku. 
 

Věta:  Je to jedna z těch nepříčetných feministek. 
Význam:  Nechtěla mi uvařit kafe. 
 

Věta:  Poslouchám tě. 
Význam:  Nemám ani mlhavou představu o tom, co říkáš, ale doufám, že předstírám dobře,  

jak ti rozumím, protože jinak bys na mne řvala příští tři dny. 
 

Věta:  Fakt v těchto šatech vypadáš báječně. 
Význam:  Nezkoušej si žádné další šaty a hlavně už pojď.  

 

Do Zpravodaje zaslala Helena Tyburcová 

I tentokrát pro Vás máme sezónní inspiraci. Přichází podzim a s ním skli-
zeň brambor… 

 

TESÁNÍ Z BRAMBOR – PRO MALÉ DĚTI 
 

Pomůcky: větší brambora, tupý jídelní nůž, nejlépe se zoubky 
Postup: Bramboru nakrájíme na plátky 1 – 1,5 cm široké. Nejdříve dětem ukážeme a pak je ne-

cháme, ať si vykrojí nějaký tvar, např. hvězdičku, sluníčko, domeček, auto apod. Vykrojené 
tvary se dají použít i na bramborová tiskátka. (Tak nevím – nikdy jsem nepřilnul k výrobě tiská-
tek z jídla. Ale co takhle vytvořené tvary zahrnout třeba mezi brambory připravené k opečení jako 
přílohu – jsem si jist, že dítka se s nadšením budou dožadovat právě toho svého domečku, autíčka, 
hvězdičky či co za tvar se jim podaří vykrojit… – pozn. sazeče) 
 

 Šikovné ruce a hodně zábavy Vám při vyrábění přeje 
 Mirka Šílová 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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MASO NA JABLKÁCH 
Patří k oblíbenému svátečnímu menu u našich hochů (nejen). 

Kotlety posolené a opepřené zprudka opečeme na pánvi a dáme na 
plech zapékat do trouby, mírně podlijeme. Posypeme kousky očiš-
těných jablek, čím víc, tím líp. Změknou a vytvoří nasládlou omáčku, kterou přichutíme sojov-
kou a případně chilli. Jako přílohu rýži – a přejeme dobrou chuť! 

Martina Hošková 

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

Šikovným autorem je Ondřej Kotrla 
z Horní Jasenky. Tento soutěžící nám dokon-
ce dodal hned tři obrázky najednou. Zveřej-
níme je v následujících číslech Zpravodaje 
(ani nevíte, jak mi je líto, že jsme se  
nezmohli na barevnou sazbu. Dovedete si 
představit, jak hezký je tento obrázek  
v barvách? Už jen kvůli němu by stálo za to 
udělat z oceněných obrázků výstavku - 
pozn. sazeče). 

 

ZE SEKRETARIÁTU 
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 

 

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU OD 15. ŘÍJNA 2006 
Pondělí 13.00 – 17.00 
Čtvrtek 8.30 – 13.30 a dle předběžné domluvy kdykoli 
 

CO SE DĚLO NA VÝBORU 
⇒ sekretariát informoval výbor o vypracovávání žádosti o granty (MPSV, 

MKČR), připravovali jsme program na Setkání činných členů, diskutovali 
o proběhlých letních akcích, výbor řešil otázku postihu dobrovolníků při 
odhlášení se na poslední chvíli apod. 

⇒ Informace o změně vedoucího MS – od roku 2007 povedou aktivity MS manželé Tkáčovi  
(od 1. srpna 2006 členy YMCA – Živá rodina, ale dlouhodobě spolupracují na této aktivitě, 
v listopadu 2006 složí slib činného člena). V žádosti o grant na MPSV pro rok 2007 budou uve-
deni jako vedoucí projektu. 

⇒ Pozor důležité!!!! – členské příspěvky placené na více let – jednu platbu bez upozornění 
budeme brát jako členské příspěvky na aktuální rok. Chce-li někdo zaplatit na několik let 
dopředu, nechť pošle zároveň upozornění sekretariátu (stačí telefonicky, mailem apod.). 

Zapsala Petra Ryantová 

RECEPT NA ŘÍJEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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VÝZVA – PIŠTE DO ZPRAVODAJE!!! 
Prosíme všechny, podělte se s námi o své dojmy z akcí, o své zážitky z vyrábění, o své zkuše-

nosti z činnosti kulinářské… posílejte vaše osvědčené recepty a tvůrčí náměty k inspiraci dru-
hých. 

Děkujeme a již teď se na vaši korespondenci moc těšíme. 

Za sekretariát Mirka Šílová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
MARTINA A MARIÁN HOŠKOVI S RODINOU 

Dohromady nás dala hudba. Poznali jsme se při hraní 
v kapele, Marián na kytaru, Martina na flétnu, on zubař, ona 
klavíristka. Když jsme už byli mladá rodina s dětmi, scházeli 
jsme se s přáteli nejen v kostele, ale pořádali jsme také společně různé akce, třeba prázdniny  
u Baltského moře, pravidelná setkání a oslavy. Po revoluci přišla jako přirozená reakce potřeba 
aktivně se zapojit do nového společenského dění. Velmi živě si pamatujeme, jak se u nás u vel-
kého stolu sešla spousta lidí za účelem založení křesťanského sdružení rodin a z této porady 
vzešel název „Živá rodina“. Marián se také stal prvním předsedou. Měli jsme velké vize, chuť 
organizovat a mluvit do rodinné politiky. Začalo se také s tábory křesťanských rodin a další akce. 

Od této pohnuté doby již nějaký čas uplynul, děti jsou až na posledního syna dospělé.  
U Mariána jeho občanská aktivita posléze přerostla v činnost politickou, stal se členem Zastupi-
telstva hl.m. Prahy, později vstoupil do KDU-ČSL. Dnes je předsedou její pražské organizace a 
čekají ho komunální volby. Rodinná politika ho ovšem neopustila, spadá do jeho kompetencí  
na MPSV, kde je náměstkem ministra. Profesi zubaře vykonává pouze ve volném čase, snad aby 
se měl kam vrátit, až ho politika znechutí. Relaxuje u volejbalu a občas s chutí uvaří pro celou 
rodinu. 

Já (Martina) se kromě pedagogické profese ještě stále účastním výboru YMCA – ŽR. 
Při dlouholeté mateřské jsem vystudovala teologii na KTF. Sama jsem z početné rodiny  

Kaplanových, díky které jsem poznala mnoho zajímavých osobností z křesťanského prostředí. 
Duchovně máme blízko ke komunitě v Taizé, vedeme spolu s dětmi pravidelnou modlitbu Taizé  
u nás v kostele a v létě organizuji pro přátele a mladé lidi týden v Taizé. 

Děti nám dělají radost. 
Martina (29) provdaná Tesa-

řová vystudovala sociální práci, 
pracuje na lince Dona a má spolu 
s Davidem Julinku a Žofinku, 
naše sluníčka. 

Ludmila (28) je profesionální 
violistkou, hraje v orchestru, ale 
také zpívá se Scholou Benedictou 
gregoriánský chorál. Bez ní by 
kytky v našem domě a na zahra-
dě snad uhynuly. 

Marie (25) provdaná Kolma-
nová vystudovala Mezinárodní 
vztahy na VŠE a dnes spolu 
s manželem Davidem vedou kan-
celář pro vědu a výzkum 
v Bruselu. Jejich rozlet a mož-
nosti jim prostě musíme závidět. Z oslavy 30. výročí svatby 
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Anna (24) končí studium AMU na violoncello. Spolu se svým snoubencem vedou studentské 
spolčo ve farnosti. Přes usilovné cvičení na violoncello stihne sledovat mnohé romantické filmy  
a vtipně o nich referovat. 

Alžběta zvaná Betka (21) studuje sociologii, ve hře na klarinet má několik cen a vede turis-
tický oddíl Arachne. Spolu s Aninkou jsou oblíbené hlídačky Juli a Žofi. 

Václav (19) je se svými 189 cm jen o malinko vyšší než otec, což mu dodává značného sebe-
vědomí. Zahajuje studia na VŠCHT, hraje na violu v souboru Piccola orchestra. Vážnou hudbu 
vyvažuje v rockové kapele „Voda od párků“, kde zpívá a hraje na kytaru. 

Benedikt (15) je naše poslední puberta, celkem to s ním ujde, i když ho občas „prudíme“. Ve 
francouzské třídě na Gymnáziu Jana Nerudy doufáme, že chytí dech. Je naším správcem počíta-
čové sítě, každou chvíli žádán o radu. 

Žijeme s prarodiči ve společném domě a tím poznáváme všechny stránky čtyřgeneračního 
soužití. Je u nás dost rušno a živo, vejde se sem i ukrajinská dívka Táňa, která je už třetím 
rokem dalším členem naší domácnosti. Studuje zdravotní školu a zcela zapadla do naší rodiny. 

Přesto, že jsme museli v životě mnohé obětovat, máme pocit, že jsme o to více obdarováni. 

Hoškovi 

PLAVÁNÍ 
Milí členové Živé rodiny, připomínáme Vám možnost 

zvýhodněného vstupu do plaveckého bazénu v Paláci 
YMCA, a to v čase vyhrazeném pro veřejnost. Ke vstupu 
je třeba, abyste předložili průkazku člena platnou 
v daném roce, tj. abyste měli potvrzeno zaplacení člen-
ského příspěvku na daný rok. Prosíme, zkontrolujte si, 
že v průkazce razítko opravdu máte, jinak nemůžete 
zvýhodněné vstupné využít. 

 

Cena za hodinu plavání pro členy YMCA – Živá rodina: 
 

Děti  (0 – 6 let)  5,- Kč 
Děti  (6 -18 let) 10,- Kč 
Dospělí  (od 18 let) 30,- Kč 
 

Rozvrh bazénu – hodiny určené pro veřejnost  
od 4. září 2006:  

 

Pondělí 6.30-9.00 12.00-12.30 13.30-16.00 17.00-18.00 20.00-22.00 
Úterý 6.30-8.00 8.00-9.00* 12.00-16.00 20.00-22.00 
Středa 6.30-7.30*  7.30-9.00 11.00-17.30 20.00-22.00 
Čtvrtek 6.30-8.00 8.00-9.00* 12.00-15.30 19.00-22.00 
Pátek 6.30-7.30* 7.30-9.00 13.00-17.00 19.00-22.00 
Sobota 10.00-21.00 
Neděle 10.00-11.30 12.30-17.30 18.30-21.00 

* znamená menší počet drah 
 

POZOR!!! Od listopadu může ještě dojít ke změnám v rozvrhu hodin pro veřejnost. Sledujte pro-
to naše zpravodajství, popřípadě se předem informujte na � 224 875 811 (recepce Sport-
centra YMCA).  
 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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SETKÁNÍ ČINNÝCH ČLENŮ (A NEJEN JICH) 
Zveme vás na setkání činných členů, spojené s opékáním buřtů, které se bude konat na za-

hradě u Ludvíků v Praze 6, Glinkova 12 (konečná metra A – Dejvická, jedna stanice tramvají 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),  
v neděli 8. října 2006 v 17.00 hod. Potřebné ingredience na opékání (buřty, párky, klobásky 
atd.) si přinese každý 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. Po-
kud byste chtěli pak v Praze přenocovat, nebo přijet na celý víkend a příležitosti využít k pro-
hlídce Prahy či k návštěvě kulturní (třeba se zúčastnit Příběhů pražské minulosti) 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!  

       Srdečně zve Jiří Ludvík a Vláďa Pištora 
 

ZIMNÍ TÁBOR ALBEŘICE 
Kdy a kde: Albeřice v Krkonoších (9. – 16. prosince 2006). Ubytování v Domě Setkání. 
Cena pobytu s polopenzí:  dospělý 2400,- Kč (pro členy 2300,-) 

 děti 10-15 let 2300,- Kč (pro členy 2200,-) 
 děti 3-9 let 2050,- Kč (pro členy 1950,-) 
 děti do 3 let bez stravy zdarma 

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. Bude přítomen kněz a psycholog v jedné osobě Jan Vyhnálek. 
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 (přihlášky). 

Na všechny se těší Ivana a Vojta Novákovi 
 

SPORTOVNÍ SOBOTY 
Opět Vás po prázdninách v novém školním roce srdečně zveme na společné sportování i poví-

dání v rámci tradičních sportovních sobot, které proběhnou v čase 14.30 – 17.00 hod. ve dnech 
11. listopadu 2006, 20. ledna 2007 a 17. března 2007. Termíny uvádíme v dostatečném před-
stihu, abyste si mohli ve svých časových plánech zarezervovat volno a následně pak aktivně pro-
žít sobotní odpoledne a udělat tak něco pro své zdravíčko. Děti si v tělocvičně YMCA mohou za-
sportovat podle vlastního přání (florbal, fotbal, běh na dráze, cvičení na balančních míčích 
apod.). Malé děti mají k dispozici dětské centrum s balónkovým bazénem a klouzačkou. Rodiče 
si mohou jak zasportovat, tak i odpočinout a posedět u kávy či čaje. Příspěvek na pronájem  
činí 40,- Kč za rodinu.  

Určitě přijďte! Těší se na Vás Hanka a Aleš Ložinští s dětmi – � 731 178 242 
 

PŘÍBĚHY PRAŽSKÉ MINULOSTI 
Hynek Krátký chystá další pokračování vycházek po Praze – Příběhy pražské minulosti. Proto-

že do uzávěrky Zpravodaje je místo „Příběhů“ ještě v jednání, nemůžeme vás zatím přesněji 
informovat. Zájemcům pošle sekretariát upřesnění mailem, takže se můžete hlásit. Termín  
7. října 2006 je jistý.  

Za sekretariát Petra Ryantová 
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DEN PRO RODINU 
Jednou za měsíc se v Poděbradech koná akce s názvem „Den pro rodinu“. Na tuto akci jsou 

zvány všechny rodiny, které projeví zájem. Svůj vlastní program tu mají děti pod vedením hlída-
čů a svůj vlastní program mají rodiče. Jedná se většinou o přednášku a diskusi či neformální 
popovídání na různá rodinná témata. Na akcích bývá přítomen psycholog, či jiný odborník na 
rodinnou problematiku. 

Den pro rodinu probíhá nejčastěji některou sobotu v daném měsíci. Stravování je vždy zajiš-
těno a platí se jen příspěvek na stravu. 

Nejbližší Dny pro rodinu budou 23. září 2006 od 9.00 hod. na Římskokatolické faře 
v Poděbradech (najdete ji naproti kostelu) a 14. října 2006 od 9.00 hod. – též na Římskokatolic-
ké faře. 

Na všechny se těší Kubínovi 
 

CVIČENÍ PRO ŽENY 
Milé příznivkyně dobré kondice, opět začínáme cvičit od 26. 9. 2006, v těchto dnech: 
 

úterý: 11.00 – 12.00 
 12.00 – 13.00 (seniorky) 
čtvrtek: 11.00 – 12.00  

   Všechny srdečně zve Zdenka Pavlasová 

TERMÍNOVNÍK 2006/2007 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 - 12.00 cvičení pro ženy (od 26.9.) Z. Pavlasová � 604 479 724 

úterý 12.00 - 13.00 cvičení pro seniorky (po 2.10.) Z. Pavlasová � 604 479 724 

čtvrtek 11.00 - 12.00 cvičení pro ženy (po 2.10.) Z. Pavlasová � 604 479 724 

23.9.2006 v 9.00 hod. Den pro rodinu - Poděbrady rodinec@seznam.cz 

7.10.2006 Příběhy pražské minulosti sekretariát � 224 872 421 

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

14.10.2006 v 9.00  Den pro rodinu - Poděbrady rodinec@seznam.cz 

14.10.2006 9.00 - 17.00 Sobota pro manželky J. Musil � 220 181 777 

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 

11.11.2006 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

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 

20.1.2007 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

17.3.2007 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 
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SOBOTA PRO MANŽELKY 
se koná dne 14. října 2006 od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (sv. 

Vojtěch), na téma „Pohostinnost srdce“. Setkáním bude účastnice provázet dr. Kateřina 
Lachmanová. Srdečně zveme ženy žijící v manželství! Obsahem jsou přednášky, sdílení ve sku-
pinkách i osobní ztišení. 

Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření a na závěr mše svatá. 
Občerstvení v poledne bude zajištěno.  
Na setkání je nutné se předem přihlásit v Centru pro rodinu při Arcibiskupství pražském, 

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, � 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz/ 

Jiří Musil 

ŽENSKÁ SPIRITUALITA 
Přednáškový cyklus pořádá Unie katolických žen ve spolupráci s Českou křesťanskou akade-

mií. Přednášky se konají vždy ve středu v 18.00 v budově Katolické teologické fakulty, Thákuro-
va 3, 160 00 Praha 6. 

 

Program na akademický rok 2006/2007: 
18. 10. 2006: Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.: Maria – mateřská tvář Boha 
22. 11. 2006: PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.: Kritická věrnost církvi (Mary Ward) 
17. 1.  2007: P. Josef Čunek SJ: Theotokos a Jan Křtitel 
14. 3.  2007: PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.: Spiritualita ženy z pohledu Edith Stein 
18. 4.  2007: PhDr. Eva Jelínková: Laická spiritualita očima tří žen 20. století 
23. 5.  2007: Prof. PhDr. ing. Jan Royt: Mariánské atributy 
 

ZKUŠENOSTI ČESKÉHO LÉKAŘE V AFRICE 
Česká křesťanská akademie Praha 6 a sdružení na pomoc misiím SIRIRI o.p.s. vás zvou  

na besedu „Zkušenosti českého lékaře v Africe“. MUDr. Marcel Drlík bude hovořit o svém roč-
ním působení v nemocnici karmelitánského misijního centra ve Středoafrické republice. Přednáš-
ka je provázena promítáním ilustračních snímků. Přednáška se koná v pondělí 9. října v 19.30  
hod. v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích, Kolejní ul. 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 

Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 10. října – 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. 

V době uzávěrky Zpravodaje byla ještě volná místa. Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefo-
nicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena! 

Následující termíny příprav jsou 23. ledna – 13. března 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. 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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OSAMĚLÉ MAMINKY 
Příští sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) se uskuteční v sobotu  

7. října od 14 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Náplní 
setkání bude povídání s psychologem Mgr. Jiřím Černým na téma „Životní těžkosti osamělého 
rodiče“. Další setkání se uskuteční v sobotu 4. listopadu v Komunitním centru ve stejném čase. 
Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. 

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
V září se opět naplno rozběhla bezplatná služba Křesťanské psychologické poradny. Klienti  

s osobními i vztahovými problémy se přihlašují telefonicky v Centru na � 220 181 777. Věnují se 
jim věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Celodenní duchovně zaměřené 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 srdce“. Na programu budou přednášky Dr. Kateřiny Lachmanové a násled-
né sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení bude zajištěno, odpoledne bude příležitost  
ke svátosti smíření a na závěr programu bude mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení 
a sdílení mimo svou rodinu. Zájemkyně, hlaste se předem telefonicky nebo mailem v Centru 
anebo na internetové adrese http://cpr.apha.cz/manky/, kde naleznete bližší informace a ohla-
sy z minulých sobot. Akce se koná ve spolupráci s YMCA – Živá rodina. 

 

MANŽELÉ TŘETÍHO TISÍCILETÍ 
V sobotu 25. listopadu se koná pravidelné duchovně zaměřené setkání mladých manželů  

do 5 let manželství pod vedením P. Josefa Čunka SJ. Setkání se uskuteční v rezidenci jezuitů, 
Ječná 2, Praha 2, od 9.30 do 13.00 hodin. Na akci je nutné se předem přihlásit v Centru pro 
rodinu, kde také získáte bližší informace. 

 

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
Část programů Centra pro rodinu vzniká v úzké spolupráci s občanským sdružením Rodinné 

centrum Praha. Toto sdružení uvedlo do provozu 1. září nové internetové stránky na adrese 
http://RodinneCentrum.cz. Nové stránky jsou v souladu se zaměřením občanského sdružení 
orientovány na propagaci tradiční rodiny a manželství v občanské společnosti a prezentují přede-
vším ty projekty, které jsou podporovány granty ze státního rozpočtu a nadačních fondů. 

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 

SPOLUPRÁCE S UKRAJINOU 
Ve dnech 15. a 16. září 2006 nás navštívila paní Jevgenija Losová, ředitelka charitativní orga-

nizace Živá rodina ve městě Bučač na západní Ukrajině, se kterou jsme posledních 15 let spolu-
pracovali. Předali jsme jí letošní výtěžek ze sbírek v naší farnosti u Panny Marie Sněžné a sbírek 
pořádaných Unií katolických žen. Peníze, které s díky převzala, budou použity na pomoc starým 
lidem a rodinám s více dětmi ve městě Bučač, konkrétně na nákup potravin a obnošených oděvů 
před nadcházející zimou. 

Bohužel z našeho rozhovoru vyplynulo, že naše další spolupráce tímto končí. Paní Jevgenija 
už dosáhla věku 60ti let, na práci sama (ani spolu s manželem) už nestačí a mladší spolupracov-
níky se jí nepodařilo pro tuto práci získat. Jídelnu musela již před nějakou dobou zavřít, protože 
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náklady na její provozování byly neúměrně vysoké. Ze strany ukrajin-
ského státu se humanitární práci nedostává žádné podpory, spíše se 
jen hromadí překážky administrativního rázu (získat povolení pro 
příjem humanitární zásilky je obtížné nejen časově, ale i finančně). 
Proto jsme se s paní Losovou rozloučili, poděkovali jí za dlouholetou 
spolupráci a popřáli jí klidný důchod. Vzpomínali jsme na různé for-
my spolupráce: zájezdy ukrajinských dětí do našich rodin, naši ná-
vštěvu na Ukrajině, sbírky oblečení, obuvi a trvanlivých potravin, 
sbírky finanční. Děkujeme tímto všem, kdo se na této dlouholeté 
pomoci Ukrajině jakýmkoliv způsobem podíleli. Pokusíme se hledat 
další možnosti, jak pomáhat potřebným, nejen na Ukrajině, ale  
i u nás doma. 

Markéta Koronthályová 

OHLAS NA VLČICI 
Je po táborové sezoně a dovolených, jsme opět v práci a zahlceni svými povinnostmi. V těch-

to pěkných zářijových dnech se mi vybavila vzpomínka na Vlčici, kde každoročně trávíme jeden 
týden s volejbalovým družstvem YMCA – ŽR. Nevím ani, pokolikáté už jme tam byli. Bylo nám 
tam krásně. Hráli jsme v přírodě volejbal, jezdili jsme na kolech, sbírali houby a také je jedli  
(na všechny možné způsoby). Krásná byla mše v přírodě. Přijeli za námi volejbaloví přátelé  
z Jindřichova Hradce a pořádně nám dali „do těla“ v odpoledním sportovním klání. Volejbal 
jsme hráli až do setmění. Uvědomuji si, že naše družstvo jde pomalu „do let“, cením si však 
našeho společenství, které stále trvá. 

YMCA Jindřichův Hradec se skvěle o táborovou základnu stará, každým rokem něco bri-
gádně opravují, vylepšují. Za to jim patří poděkování. 

Zdenka Pavlasová 

INZERCE 

Rodina s pěti dětmi, žijící v Praze, koupí z přebytků vaší zahrady jablka na uskladnění i jídlo.  
Jablka rádi i sami očešeme. Kontakt přes sekretariát (� 224 872 421). 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském hledá na poloviční pracovní úvazek 
pastorační asistentku / pastoračního asistenta 

 

Požadujeme ukončené či započaté VŠ teologické či pedagogické vzdělání, trestní a morální  
bezúhonnost, dobrou praktickou orientaci v církevním prostředí, nekonfliktnost, schopnost jednat 
s lidmi, lidskou a morální způsobilost doloženou písemně duchovním správcem místa bydliště,  

schopnost samostatné práce na PC (textový editor, tabulkový editor, mail, internet). 
 

Nabízíme různorodou práci s lidmi, vstřícný pracovní kolektiv, plat dle tabulek pro pracovníky v církvi, 
pracoviště v pěkném prostředí v blízkosti stanice metra A – Dejvická, možnost závodního stravování. 

 

Zájemkyně (zájemci) se mohou informovat u vedoucího Centra pro rodinu Ing. Jiřího Musila,  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, � 220 181 777, http://cpr.apha.cz, email: cpr@apha.cz 

OHLASY LÉTA 
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YMCA TÁBOR RODIN NA PAVLÁTOVĚ LOUCE 
V sobotu odpoledne se na Pavlátovu louku u Nového Města nad Metují sjelo 40 

„opotřebovaných“ dospělých s 80 svěžími, čipernými potomky. Krátce na to se zvířecí obyvatelé 
lesa stáhli hlouběji do přilehlého hvozdu. Svoje území si s převahou pro příští dny uhájily pou-
ze včely, vosy a sem tam i nějaké to klíště. 

My dospělí jsme v následující dny vždy dopoledne měli šanci prožít ve skupince s dalšími 
několika páry či jednotlivci, abychom se navzájem sdíleli a obohacovali o svoje zkušenosti, po-
dělili se o rady (každá byla drahá). Povídalo se na různá témata týkající se rodiny, výchovy dětí, 
vztahu k Bohu, ke společnosti… Do skupinek pilně docházel i Láďa Traxler, psycholog, který 
byl k dispozici po celou dobu pobytu, naslouchal, rozebíral, řešil první i poslední. 

Naše děti tento dopolední čas trávily neméně užitečně s hlídači a hlídačkami. Vrátily se vět-
šinou ještě čipernější a nabité další energií. Naštěstí však mnozí rodiče začínali také nabírat dech 
a novou sílu.  

Po obědě a poledním 
klidu jsme měli možnost 
zúčastnit se odpoledního 
programu. Např. to byla 
pátrací akce za účelem zá-
chrany vajec blbouna 
nejapného – zde jsme mj. experimentální cestou ověřili, že když pět minut otloukáte syrové 
vejce v dravé lesní bystřině a následně ho přes ni chcete přehodit svému spoluhráči, není již co 
chytat. (A dobrá zpráva: Blbouni přežili!) Dále jsme se zúčastnili táborového sportovního odpo-
ledne za přítomnosti samotného Pierra de Coubertina. Děti přemáhaly strach na večerní bojové 
hře, příjemná byla též posezení u táborového ohně („minimálně do té doby než jsem začal hrát 
na kytaru“ – napovídá mi můj muž), poučné a zábavné bylo povídání o Indii s hostem  
P. Pavlem Pokorným. Kdo by se snad stále ještě nudil, mohl si zabojovat o prvenství v turnaji 
rodin v pétanque, mohl sjíždět Orlici na raftech, pomalovat si hrnek či misku, případně si do 
chatičky ušít vkusnou deku z patchworku… Ale celé nejpříjemnější bylo, že jste nemuseli dělat 
vůbec nic – jen vdechovat vůni lesa … 

Rozlučku tentokrát organizátoři chytře přesunuli na předposlední večer, a tak nikdo nemu-
sel jet domů ospalý. Po týdnu pobytu, v sobotu odpoledne, se z Pavlátovy louky u Nového Měs-
ta nad Metují vracelo do svých domovů 40 odpočinutých dospělých s 80 svěžími, čipernými 
dětmi. 

Za všechny zapsala Dana Wenkeová 
 

PÁR POSTŘEHŮ Z LETNÍHO TÁBORA RODIN YMCA – ŽIVÁ RODINA 
Když jsme se společně s rodinou začátkem roku rozhodovali, zda letos již po šesté navštíví-

me letní tábor křesťanských rodin YMCA, tak jsme si řekli, že si nemůžeme nechat ujít společné 
setkání s přáteli, s kterými se víceméně pravidelně na táboře setkáváme, a tahle setkání jsou pro 
nás velice obohacující. 

Nyní již ale k samému táboru. Přihlásili jsme se na první turnus a již cesta pro nás byla pří-
nosem, neboť jsme vezli otce P. Josefa Kopeckého SDB, který sloužil nedělní ranní bohoslužbu 
(pro některé spíše jitřní) a svoji velice krátkou návštěvou obohatil nedělní den. Otec Josef vyjád-
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řil přání, že pokud by byl v příštím roce zájem, velice rád přijede na delší dobu. Osobně si mys-
líme, že dvou až třídenní přítomnost duchovního na táboře přispívá i k možnému bližšímu se-
tkání s Kristem např. ve svátosti smíření. 

Další program se již odehrával v programu, který je povětšinou podobný jako v minulých 
letech, ale přesto každý rok v něčem jiný. Na pořadu byla pouť rodin, ve které se opět uplatnila 
nápaditost a vynalézavost. V pondělí nám přálo i počasí (pršelo a bylo hodně vody), takže jsme 
se vydali sjet na raftech Metuji tentokrát z Pekla. 

Letos jsme si poprvé na tábor vzali jízdní kola a celodenní výlet jsme společně s dalšími ro-
dinami strávili v sedle na trase tábořiště Pavlátova louka – Babiččino údolí – Kuks a zpět a mů-
žeme konstatovat, že to byl velice zdařilý výlet. 

Jeden večer byl věnován skupinovým psychohrátkám vedeným psychologem (Honzou Čap-
kem). Cílem bylo poznání sama sebe a vzájemná komunikace ve skupině. Díky Honzovi jsme 
prožili velice zábavný večer, obzvlášť příběh Abigail a Johna dokázal rozproudit diskuzi a vzá-
jemnou komunikaci. 

Čtvrteční olympiáda ve znamení indiánských tradic a bojů nenechala nikoho na pochybách, 
že i letošní boje budou nelítostné, ale čestné. Boje proběhly beze ztrát a úrazů a nakonec zvítězili 
podle olympijského hesla „není důležité vyhrát, ale účastnit se“ zaslouženě všichni. V páteční 
bojovce si opět přišly na své naše mozkové závity, neboť zadání jednotlivých šifer, které nás 
dovedly k pokladu, nenechalo nikoho na pochybách, že spojení matematika a skauta (v osobě 
Ládi Čandy) je opravdu velice nebezpečné. 

A jak se v programu tábora projevil platný silniční zákon? Body jsou body, a tak letos popr-
vé se přesunul rozlučkový večer na čtvrtek a nejvytrvalejší jedinci odcházeli do svých spacáků 
při východu slunce, ale jisti si tím, že další den nemusí trávit čekáním do doby, než mohou 
usednout za volant. Myslím, že to bylo jistě dobré rozhodnutí a velice přínosné, dobře hodnoce-
né všemi účastníky. 

Rád bych zmínil jeden okamžik, který 
mně utkvěl v mysli. V úterý na slavnost Na-
nebevzetí Panny Marie část účastníků navští-
vila večerní bohoslužbu v místním farním 
kostele. Tamní kněz nás na závěr pozdravil a 
popřál příjemný pobyt a v tu chvíli mně na-
padlo, že tábory YMCA již neodmyslitelně 
patří k Novému Městu a místní farní spole-
čenství nás snad za tu dobu bere jako svoji 
součást. 

Na závěr chceme poděkovat organizáto-
rům, na jejichž bedrech je všechna starost, ale 
také všem účastníkům, protože jaký tábor 
jsme si udělali, takový jsme ho měli. Důležitá 
je snaha o vytvoření přátelského a rodinného 
prostředí, a to se alespoň podle našeho pohle-
du daří, a proto se, přátelé, i v příštím roce o to společně snažme, stojí to určitě za to. 

Na setkání na dalším táboře YMCA se těší 
Petr, Iveta, Jakub a Pavel Nečasovi z Valchova u Boskovic 
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I polemika může být úmorná a únavná. I neustálé opakování pravdy proti novým a novým lžím 
může vyčerpat. A jsme znovu a znovu svědky toho, že pravda není v tomto světě vítaným hostem – 
je přece o tolik snazší zvolit si stranu v černobílém světě, postavit se do davu a skandovat hesla,  
a nemyslet.  

Jenomže ani tisíckrát opakovaná lež se nestává pravdou, i když by si to leckdo přál. Ani sebe 
důmyslnější pomluva nemůže pomluveného učinit horším, i když si to o něm myslí třeba polovina 
lidstva. Vždyť i Ježíše pomlouvali... 

Je to odvěký spor mezi Pravdou a Otcem lži – začal dřív, než si dovedeme představit, a skončí ve 
svůj čas, který nedovedeme ani v náznacích vytušit. Jde jen o to, zda se necháme masírovat lživými 
a pokřivenými výroky, z nichž „Budete jako bohové!“ nebyl o nic pravdivější než „Když jsme spali, 
jeho učedníci přišli a ukradli tělo.“ 

Ne, nemylme se, takové a jiné lži zaznívají dnes a denně takřka všude, kde žijí lidé, kde hrají 
televize a rádia, kam zažene vítr alespoň cár novin či časopisů... Nemluvím o omylech, na ty má 
právo každý. Mluvím o nepravdách, které jsou svou existencí výsměchem Boží pravdivosti, o ne-
pravdách, které se tak snadno šíří od ucha k uchu, od srdce  
k srdci... A je mi líto těch, kdo je vymýšlí a šíří, i těch, kdo platí 
těžké peníze za to, aby se nepravdy mohly lépe a rychleji šířit, 
zahaleny do co nejlákavějších obalů... 

Protože „to, co zaznívá ve skrytosti, bude hlásáno ze střech“ 
– až přijde Pán. 

VKor 

PUBERTA 
 Marek Eben: „Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby 

nevyhynul. Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je  
o něj postaráno milujícími rodiči, a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bez-
problémové dítě najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se 
stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich 
životním stylem, takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí. 
A co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, 
ovšem opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi, a ti dva nesnesitelní pocítí 
k sobě tak neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní milující 
rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty. Je to podle mě velmi rozumné a co 
příroda dělá, dobře dělá.“  

Ze své mailové schránky vybrala Eva Remešová 

NA OKRAJ 

PŘEČETLI SI A POSLALI DÁL... 


