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Když se Ti skutečně nedaří, to je pro muže naprosto  
neúnosná situace. Je úplně jedno, co se Ti děje – může to být 
spálená spojka jako nefungující počítač, rozbité čerpadlo nebo 
naprosto cokoli, co si kdo vzpomene (teď se mi právě nedaří na 
cokoli porouchatelného si vzpomenout), nemůžeš přijít na to, 
proč to nefunguje, kde je chyba, co máš s tím krámem udělat, 
zuříš, nejraději bys do toho kop‘ – kdyby jen to, ale rozdupal, 
rozmlátil, zadupal do země, hodil do propasti a ještě za tím 
plivl… V takovou chvíli se z člověka stává nebezpečná šelma a 
je k politování kdokoli, kdo mu přijde do cesty… 

Pak následuje druhý moment – sedneš si a chceš se na 
všechno vybodnout, nechat to plavat, ať se to třeba zadáví sa-
mo sebou, ať to tu vůbec není, ať si to dělá, co chce – a je v tobě 
takový ten těžký pocit bezmoci, bojuješ s vlastní bezcenností, až 
bys brečel, nebýt chlapem… 

…a snad je nejlepší se na to vyspat, jen kdyby to šlo! Cožpak, počítač se dá vypnout, i čerpa-
dlo u studny se nechá odstát do zítřka (vždy se dá dojít někam pro vodu, i kdyby k obecnímu 
vodovodu)… Horší je, když stojíš bezmocně na silnici, pneumatika je píchlá a klíč na kola ne a 
ne najít – zvláště na opuštěné okresce mimo dosah mobilního telefonu je dobrá rada drahá… 

Nakonec se to nějak vyřeší, vždy se to nějak vyřeší – neexistuje neřešitelná a nevyřešená 
situace (leda bys na to umřel, ale tam už je to zase o hodně jinak). I nošení vody v kanystru je 
řešením (nic moc, ale funguje to), počítač se třeba vzpamatuje nebo ho někdo opraví nebo se 
koupí jiný nebo se žije bez počítače… všechno se dá vyřešit, jen na duši zůstávají šrámy. 

Ano, na duši: na tvé duši, do níž se tak hluboko zaryje každé zklamání, každý pocit selhání, 
každé zoufalství, každý vztek… A taky na duších těch, kdo ti v nepravou chvíli přišli do cesty –  
a třeba ti ani nechtěli zbytečně radit, třeba něco právě potřebovali, ale tys byl právě na vrcholu 
amoku, protože ten zatracený krám… nebo na dně zoufalství, protože to prostě nejde a nepů-
jde… 

Tak si hromadíme šrámy, plni obav, že neobstojíme před Hospodinovou tváří, když nejsme 
schopni ani zajistit, aby voda tekla a auto jelo, a plni ještě větších obav a zklamání ze sebe sama, 
když nám to dochází (ty šrámy na těch duších kolem nás, které jsme vytvořili, když jsme zoufa-
le mlátili kolem sebe), že už vůbec neobstojíme před Hospodinovou tváří, nejen bezmocní  
a neschopní, ale ještě i škodící, zraňující, bezohlední… 

Z čehopak jsme to ale vyčetli, že Bůh sedí za stolem jako ředitel velké akciovky, kolem sebe 
má pověšené grafy výkonnosti jednotlivých lidí a sleduje, co dělají, jak si vedou, a říká si: tak 
tenhle si vede dobře, ale tady pozor, nějak nám klesá výkonnost, no, pošleme mu varování, a 
když to nepomůže, tak dostane výpověď? Kdo to do nás nalil, představu přísného starce 
s notesem, který se jen třese na to, až nás bude moci rozdělit na ovce a kozly? Co je to za blbost? 

Nevěříme tomu, smáli bychom se tomu, kdyby nám to nepřipadalo tak pitomé – a znovu a 
znovu se chováme, jako kdyby to byla pravda. Znovu a znovu se úporně snažíme jít po té nej-
správnější cestě, udělat všechny předepsané dobré skutky a úkony zbožnosti, protože jinak… 

KDYŽ SE TI SKUTEČNĚ NEDAŘÍ…  
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Jinak co? Bible je plna slov odpouštění, slitování se, přijetí – vzpomeňme na cizoložnici, kte-
rou chtěli kamenovat, vzpomeňme na nevěstku Rachab, vzpomeňme, co dokázal Abrahám 
usmlouvat na Hospodinovi, když šlo o Sodomu… Vzpomeňme na marnotratného syna nebo na 
Petra, který se tak styděl za své zapření… 

Ne, odpouštění není zadarmo – ale není to za výkon, za dokonalost (co by se nám tak asi 
odpouštělo, kdybychom byli po všech stránkách v pohodě?), za spolehlivost, za vynalézavost 
(co bychom tak asi mohli vynalézt, co by Boha překvapilo?). Odpouštění je za důvěru. 

Jako malé dítě – vzpomeňme na nebesky bezelstná očka našich malých ratolestí, na tu ne-
skutečnou důvěru, že tatínek to spraví, maminka pohladí… Dokázali bychom jim místo toho 
číst levity? A je snad Bůh horší Otec? 

Nikodém si nebyl jist tím, jak to Ježíš myslí s novým narozením. Ale odpověď zní: nebudete-
li jako děti… To neznamená, že bychom měli šišlat. Ale nemůžeme mít dospělou lásku k Bohu a 
bližnímu, pokud jsme opravdu neprožili dětskou důvěru v jeho lásku, odpuštění, pomoc, vyře-
šení každého maléru (nebo alespoň obrácení naší pozornosti na něco důležitějšího či hezčího; 
tak to přece děláme s dětmi, když je trápí nějaká naprostá prkotina…). Tohle je to nové narození 
se – víra (a křest) z nás dělá nového člověka, ale teprve dětská důvěra nás naučí přijímat Boží 
lásku – a teprve pak budeme mít co rozdávat jako dospělí, milující křesťané. 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 
S POEZIÍ NA MNE NECHOĎTE 
 

Nestojím o zlomené tulipány 

nezajímám se o křehkost švestkových květů nad lotosovým jezírkem 

protiví se mi podzimní kejhání hus 

Ta slova vyvanou a nebudou už ničím 

jako se rozpadnou sochy 

koně se budou pást v katedrálách 

na dálnicích poroste tráva 

a podzimní vítr vyvane poslední zbytky na prach zrezivělých kolejnic 

z nádraží více již neexistujících velkoměst 

Bůh se podívá na své dílo 

řekne „a bylo to docela dobré“ 

a zatáhne oponu 
 

Takový je smysl všeho kromě smrti 

protože ta ovládne všechno, všechny a všude 

zatančí vítězný tanec na troskách toho, co bylo kdysi vesmírem 

a rozplyne se v nicotě 
 

A potom přijde Král 
 

Sa ZeČ‘: Sedmnáct nikdy nenapsaných meditací nad nalomenou třtinou,  
Praha 2006 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
při pohledu do rubriky „Smutný svatý…“ by se Vám snad mohlo zdát, že právě končí bře-

zen a blíží se 1. apríl, ale není tomu tak. To se jen sešlo poněkud více příspěvků právě pro tuto 
rubriku (něco jsem si nechal i na příště) – a navíc si myslím, že listopadové mlžno (takzvané 
„dušičkovo“) je potřeba něčím alespoň trochu neutralizovat. 

Jo, už je zde zase vzpomínka na věrné zemřelé; to nám ten rok pěkně utíká, za chvilku bu-
dou vánoce (ostatně poznáte to i z receptů)… Nedávno jsem poslouchal nějakou písničku 
(kdybych jen věděl, jak se jmenovala a kdo to zpíval) a zaujal mne text „…každej by chtěl do 
nebe, ale umřít, to už ne…“. Zdá se mi, že je to nesmírně hluboká pravda; nevím, co bych 
k tomu více řekl. Nějak jsme si zvykli, že to, co chceme, si prostě koupíme, peníze máme nebo je 
vyděláme nebo si je půjčíme – prostě nějak to dopadne, ale pojem „nemáme!“, „vyprodáno!“ 
apod. jako kdyby zanikl před těmi vlastně již skoro 17 lety… 

No, zanikl… on nezanikl, jen se s ním čím dál méně setkáváme. Pamatujete? Před vánoci 
byly i mandarinky (alespoň někde a po vystání příslušně dlouhé fronty)… Ano, zvykli jsme si, 
že můžeme vše (to je odvrácená strana mince tržní ekonomiky), a kdo ví, jak nám jednou půjde 
takové to odevzdání všeho… Ti, co jim v těchto dnech chodíme vylepšit hroby, zapálit nějakou 
tu svíčičku, v lepším případě se i pomodlit: každopádně zavzpomínat a jakoby alespoň na chvíli 
zase pobýt spolu, tak ti už o opouštění věcí, plánů, idejí, názorů atd. vědí své (všimněte si, že se 
nezmiňuji o opouštění vztahů: já totiž věřím, že vztahy ke svým blízkým si ponecháváme i po 
smrti, a ještě víc: prohlubujeme je a oprošťujeme od veškerého balastu sobectví…). 

Jaké to asi bude… jednou to budeme vědět taky. Ale zatím máme dost co dělat tady, ve 
svých rodinách, městech či vesnicích, kancelářích, obchodech, na polích, zahrádkách či u pásu, 
s dětmi, vnoučaty, rodiči, sousedy, paní učitelkami, panem starostou… (sebedelší výčet nezahr-
ne všechno to, co nám Hospodin nastavěl do cesty, abychom se měli kde učit milovat, přijímat 
vztahy – a opouštět vše, co překáží…). Tak si večer nalijme skleničku (až na výjimky jedna ne-
škodí), chvíli spolu pobuďme, něco hezkého si řekněme, případně se spolu něčemu zasmějme… 
ukládejme si ten poklad, který nerezaví a který ani moli nežerou, protože ten si vezmeme 
s sebou, až Hospodin řekne: „Tak pojď!“ 

VKor 

OSVOBOZENÍ MUŽŮ  
Osvobození nás, mužů, je odlišné od ženského osvobození. To, proti čemu naše sestry bojují, 

totiž patriarchální kultura, utiskovalo ženy mnoha způsoby, ale muži si to neuvědomovali, pro-

P. Karel Dománek, kněz Tovaryšstva Ježíšova, zemřel ve středu 25. října 2006 ve věku 95 let. 
Pro ty, kdo jste ho znali velmi dobře, asi není co dodat. Pro ostatní dodávám: jeho životní dráha 
byla nesmírně bohatá. Celkem 7 let strávil ve vězení, 13 let byl dělníkem, 11 let vydával jedno 
z nejznámějších samizdatových periodik – „Informace o církvi“, od r. 1977 byl osobním sekretá-
řem kardinála Tomáška… Po celá osmdesátá léta se věnoval pastoraci rodin. Asi by se to obtížně 
sčítalo, ale např. do našeho společenství chodil – jistě jsme nebyli jediní.  

Muselo by se dát dohromady mnoho střípků jednotlivých svědectví, aby z toho mohl být slo-
žen celý jeho život ve vší jeho bohatosti a naplněnosti. Kdo jste se s ním setkali, vzpomeňte nyní na 
něj. V pondělí 30. října měl pohřeb. 
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tože měli navrch. Musíme stát při našich sestrách, abychom jejich zápas začali chápat. Nicméně 
muži mají také svůj program osvobození. 

Muži na Západě se potřebují osvobodit od celé řady očekávání, která na nás klade kultura a 
my je pak klademe sami na sebe: být výkonný superman, soutěživý, jednoznačně zaměřený, 
bezcitný, úspěšný, tvrdý „kanónenfutr“. Tento tlak na ně vyvíjejí od chlapeckého věku jak ženy, 
tak i ostatní muži. Zisk z toho mají jak muži, tak ženy; a jak muži, tak ženy tím trpí. 

Naše osvobození je v tom, tyto hlasy rozpoznat a postavit se jim ve svém nitru, kde nám 
podsouvají falešné definice úspěchu. Může to být dokonce obtížnější osvobozování než u žen. 
Myslím, že právě proto jsou v procesu osvobozování muži pozadu. Čím je člověk výš, tím více 
je spoután. Tak to alespoň říká evangelium. 

Rodinu za rodinou žena postupovala po své mužské cestě, a to dál, než většina mužů dospě-
la po své cestě k ženství. Mnozí muži intuitivně rozpoznávají, že jejich ženy jsou v mnoha smě-
rech silnější než oni. V mnoha rodinách je to tak, že žena umí organizovat život nebo zařídit věci 
lépe než její manžel. To se pak stává rodinným vzorcem. Žena se stává osobou androgynní, 
svým způsobem opravdu daleko více osvobozenou než její muž. Muž stojí stranou, vydělává 
peníze, aby celý ten systém podporoval, a přitom ztrácí úctu svých dětí, své ženy i sebe sama. 

Pro muže je kulturně daleko obtížnější vstoupit do své ženské stránky, než je pro ženy úkol 
integrovat své mužství. Potřebujeme, aby naše sestry rozpoznaly naše uvěznění.  

Richard Rohr: z knihy A Man's Approach to God.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

JABLKO NEPADÁ DALEKO OD STROMU… 
Již několikrát jsem se v různých médiích setkal s pozvánkou na „Víkend pro otce s dospíva-

jícím synem“, ale nevěnoval jsem pozvánce zvláštní pozornost. Až mě jedna dobrá duše přiměla 
k zamyšlení a já vyzval našeho nejstaršího syna Františka k účasti na tomto víkendu. Syn kupo-
divu výzvu přijal bez přemlouvání a do nabitého diáře si termín zaznamenal. 

Ve zvacím dopisu jsme se dozvěděli, že nemáme během víkendu používat mobil ani PC, 
abychom si víkendu příjemně užili, neboť se koná na samotě a v srdci přírody. Že si víkend ne-
klade za cíl nás poučovat, či teoreticky informovat o všech úskalích našeho vztahu, ale že je o 
tom, tento vztah prožít na vlastní kůži. Realizační tým byl veden snahou pomoci otcům převést 
dospívající syny do světa mužů. Bývalo tomu tak vždycky, že se starší rodu scházeli s dospívají-
cími muži a předávali jim své zkušenosti a odkaz předků. Že víkend by měl tedy nejen posílit 
vztah otce a syna, ale měl by hlavně pomoci v navázání nového, zralejšího vztahu… Znělo mi to 
velmi zajímavě a s blížícím se víkendem se pak zvyšovalo mé těšení, ale zároveň i nervozita… 

František navrhl, abychom auto nechali doma a jeli třeba na kole. Ne že bych na kole neuměl 
jezdit, ale na sto deset kilometrů na frekventované hradecké silnici jsem se necítil. Nakonec jsme 
se rozhodli pro kompromis. Do Pardubic pojedeme vlakem a pak jsem to do Bělče nad Orlicí 
(nedaleko Třebechovic) odhadoval na 20 km, tedy hodinu pohodové jízdy – přesně do začátku 
programu, říkal jsem si. Ale nejsem zkušený cyklista (na kole jezdím jen asi dva kilometry  
do kostela a zpět), tak jsem nedokázal vše domyslet do důsledku… (Kilometrů to bylo nakonec 
třicet…) 

Klimatizovaný vláček se závěsnými stojany na kola nám skýtal pohodlnou cestu, ale kvůli 
jakýmsi rychlíkům jsme do Pardubic dojeli se zpožděním dvaceti minut. Při výstupu z vlaku do 
nás už vráželi cestující, lační jízdy směrem Kolín a Praha. Venku před nádražím jsme si upevnili 
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bágly na nosiče a chtěli honem vyrazit. Ale ouha – zjistil jsem, že mi chybí ledvinka. V ní jsem 
měl doklady, peněženku, mobil, mapu… Nastal první sprint. Uf – díky Bohu, vlak ještě neodjel 
a – díky Bohu – nedotčená ledvinka odpočívala mezi cestujícími. Zázraky se dějí! Malé bloudění 
pak způsobilo další zdržení. Pardubice jsou protkány cyklostezkami, ale ne vždy opisují silni-
ci… Po nasazení na správný směr se už jelo v pohodě. Ale řeknu vám, po čtyřiceti minutách 
svižné jízdy jsem začal brblat, co jsme si to vymysleli. Navíc hodiny ukázaly na devatenáctou 
hodinu, a to jsme tam už měli být. Setmělo se, dostali jsme se do lesů a díky objížďce neplánova-
ně i na velmi frekventovanou silnici. František naštěstí lehkomyslný jako já není, vezl zadní 
blikačku a já od něho dostal baterku čelovku. Ale jen symbolickou bludičku skoro s vybitými 
bateriemi. Aspoň něco. Když se blížil vrchol finiše, měli jsme uprostřed černých lesů odbočit na 
tu správnou lesní cestu. Na internetu jsem to měl předem prostudované, tak se uhýbací manévr 
už napodruhé povedl. Kamiony nám už cestu neosvětlovaly, jeli jsme potmě. Naštěstí tam mají 
zcela rovné lesní komunikace, jelo se nám proto dobře. Náhle František zvolal: „Co to je?!!!“ 
V ten okamžik jsem vrazil do závory, která byla nalíčená proti motoristům. Byla to však neohob-
lovaná kláda, takže ve tmě dokonale skrytá. František stačil brzdit, já nic netušil. Těžký bágl na 
nosiči udržel kolo při zemi, tak jsme spolu nesaltili. Dostal jsem jen prudkou ránu do kolena a 
chvíli byl úplně otřesen. Myslel jsem, že jsem skončil, že mám koleno na hadry (nebylo). Ale šlo 
jej trochu ohýbat, tak jsme pomalu pokračovali. Do cíle to už bylo nakonec jen pár set metrů, za 
zatáčkou jsme vjeli konečně do tábora, i když o hodinu později… 

Co se tam od onoho pátečního večera do nedělního odpoledne odehrávalo, to je prosím 
chlapské tajemství. Jen vám prozradím, že na zahálku jsme neměli čas, že se mi všechno moc 
líbilo, že jsme na sebe s Františkem měli čas a mohli si říct, co jsme si ještě neřekli, že jsme se tam 
museli jeden na druhého spolehnout a že vám – otcům se syny – další víkend vřele doporučuji. 
Byl jsem doslova ohromen nad dokonale připraveným a do všech detailů propracovaným pro-
gramem, žasnul jsem nad množstvím všemožných rekvizit, které si organizátoři museli dovézt, 
představil jsem si za tím desítky a desítky hodin obětavé práce a byl jsem moc rád, že se takoví 
nadšenci v dnešní uhoněné době najdou. Děkuji Františku Růžičkovi, Pavlu Wagnerovi, P. Jaro-
slavu Mikešovi a dalším, že se o křehké vztahy otců a synů tak citlivě starají… 

Nabourané koleno jsem rozchodil (ale po měsíci ho ještě cítil), tak jsme i cestu zpět zvolili 
opět kombinovaně. Bylo už ale krásné slunné odpoledne, nikam jsme nepospíchali, tak jsme si 
oklikou ještě udělali výlet na Kunětickou horu a urazili tak 35 kilometrů už v příjemném tempu. 

A proč jsem zvolil výše uvedený nadpis? Protože jsme se oba chlapi vyznamenali zapomně-
ním něčeho důležitého. Já nechal ve vlaku onu ledvinku, František nechal v táboře na venkov-
ním parapetu svazek klíčů – od bytu, od školy, od kluboven skautských a salesiánských… 

Když se za letošním prvním podzimním víkendem ohlížím, mé srdce je plné díků… Jméno 
Hospodinovo budiž pochváleno!!! 

František Jakubec, šťastný otec 
P.S.: Zajímá vás, jak to dopadlo s těmi klíči? Díky Bohu dobře, jako s ledvinkou. Po telefonic-

ké domluvě s panem správcem dorazily poštou… 
 

MODLITBA RODIČŮ 
Před několika týdny mě přišla do Albuquerque navštívit jedna rodina s třemi malými nepo-

sedy, kteří onemocněli záškrtem. Po tři dny to v domě hlučelo, jako by tam štěkali psi! Naplnil 
jsem pět praček prádla – pozvraceli mi všechno v domě. Nemohl jsem uvěřit, že život může být 
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tak tvrdý. Nebylo možné se v klidu najíst ani si popovídat. A to jsem si myslel, že my řeholníci 
máme tvrdý život. Je to docela jiná rovina! Čím rodiče musí projít, než vychovají děti, je za hra-
nicemi všech povinností. Přece se však svého úkolu zhostí téměř pokaždé.  

Je mi jasné, proč Bůh nařídil pokračování lidského rodu skrze rodičovství. Bůh musel pro 
nás všechny nalézt cestu, jak překročit sebe samé. Potřebujeme meze reality, která je jednoduše 
zde, jako cihlová zeď, jež od nás vyžaduje reakci, aniž by tu byl prostor pro volbu či 
„rozhodování“. To je nejlepší způsob, jak se stát svatým. Nejde o to, co děláte, ale o to, co dovo-
líte, aby se s vámi dělo.  

Hledání Boha a svatosti se stává příliš sebevědomým, dokud člověk nedovolí, aby ho vedlo 
dále, než zamýšlel. Svatost přichází z toho, co dovolíme, aby na nás okolnosti života naložily, 
aby nám činili lidé, kteří jsou právě před námi. My se neobracíme sami, jsme obraceni.  

Richard Rohr: Z knihy Richarda Rohra Letting Go: A Spirituality of Subtraction.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

 

O JEDNÉ LODI, JEDNÉ KOLONÁDĚ A JEDNOM PŘÍŠTÍM MIMINKU 
Další dopis naší věrné dopisovatelky paní Blanky Vorlové 

 

Milí příbuzní a přátelé,  
všechny vás moc zdravím a děkuji vám za zprávy z domova. My jsme všichni zdrávi, velcí 

kluci chodí do školy – spokojení.  
Hned na začátek vám napíšu něco zajímavého. Někdo, ještě nevíme úplně přesně kdo, nám 

v květnu přibude do rodiny. Jestli vám tato novinka připadá překvapivá, tak nám tedy taky. 
Chtěla jsem s tou zprávou ještě počkat, však se stávají různé věci, ale jednak by to za Kanál stej-
ně prosáklo a jednak se kluci za miminko modlí, tak snad to s námi už vydrží. Jako v každém 
těhotenství je mi totálně übl, takže zvládám sotva zajistit čistotu a výživu chlapců, s učením to 
jde teď do kopru, což jim úžasně vyhovuje, samozřejmě. Tuhle si cestou do školy něco šuškali, 
když jsem vyzvídala, tak mi Tom zdráhavě řekl, že doufají, že to bude chlapec. Protože holky 
jsou divný. Zkoumala jsem, proč jsou holky divný, a co mi s ruměncem řekl, sem nemůžu na-
psat. Drak se smál až měl slzy v očích. Ach jo.  

Než se to se mnou zhouplo do nepoužitelného stavu, tak jsme ovšem podnikli několik krás-
ných výletů. Josef měl po noční, zrovna se toho moc nedělo a docela se vyspal, tak jsme dali 
velké kluky do školy a jen s Modroočkem vyjeli do Folkestone. Užili jsme si pěkné promenády 
na mořském břehu a říkali jsme si, jak ji hezky opravují. Cesta nás zavedla až ke krásné staroby-
lé budově s původní nápisem „Public Library“ ve štítě. V přízemí je stále knihovna a v 1. patře 
je městské muzeum, a to jsme teda koukali. Na přelomu 19. a 20. stol. bylo Folkestone podle 
všeho mimořádně kvetoucím přímořským letoviskem, na úrovni až nóbl, ty hotely – samý mra-
mor, zlato a plyš, palmy a livrejovaný personál. Z dobových plakátů a pohlednic a fotografií  
na nás shlíželi pánové a dámy ve vycházkových kostýmech (na kolonádě konal stálou službu 
policista a dohlížel, zda jsou všichni slušně oblečeni), když se návštěvníci dost naprocházeli  
po horní kolonádě, sešli, nebo ještě lépe sjeli lanovkou na spodní, přímořskou kolonádu. Tam 
byla spousta atrakcí, dřevěná horská dráha, plavecký bazén přímo na mořském břehu, občer-
stvení, restaurace, kolotoče. Dnes je tam jen polorozpadlá konstrukce horské dráhy a takové 
divné betonové rumiště. Město se ale snaží, protože kousek dál je to už lepší, zrekonstruovali tu 
lanovku, vybudovali nádherné hřiště, ale o tom jsem už psala o prázdninách.  
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Jiného, velmi deštivého dne jsme se vydali (zase bez velkých kluků) do sousedního města 
Maidstone. Místní městské muzeum mne oslnilo. Nachází se ve dvou starobylých, velice anglic-
kých budovách spojených příčným traktem, samé schodiště, zákoutí, podloubí, chodby, které 
zahýbají kdoví kam... Sherlock Holmes by si tu užil. Není to nic pro kočárky se spícími Modro-
očky, ale vystřídali jsme se. Muzejní sbírky jsou obrovské, vůbec se to nedalo přehlédnout na 
jeden zátah. Orientální sekce, egyptská část (i s mumií, jak jinak), středověk, dokonce místní 
historická pikanterie – totiž v raném středověku byla majitelka města, místní šlechtična postave-
na nemravným asi výběrčím daní (nevím, zda jsem rozuměla dobře) před obtížnou volbu. Buď 
zaplatí velice vysoké daně, které by zruinovaly celý kraj, nebo projede městem na koni nahá. No 
co si měla chudák vybrat. Této významné události je věnována celá místnost, které vévodí ro-
mantická socha překrásné vévodkyně na koni, v mírně nadživotní velikosti, a spousta drobněj-
ších vyobrazení, všichni místní umělci byli odvážným činem vévodkyně fascinováni, kdo by 
taky nebyl, že. Událost se zachovala zapsaná v kronikách a soudobí historikové přidávají i vy-
světlení, že „odložit šaty“ mohlo znamenat třeba něco jiného, ale pak už jsem se do toho anglic-
kého textu moc zamotala a po pravdě řečeno jsem nepochopila, co to mohlo ještě znamenat.  

Abyste si nemysleli, nejsme tak krkavčí rodiče, kteří nechávají děti ve škole a sami si užívají 
muzejí. Minulou sobotu jsme je vzali do Greenwiche, tentokrát jsme měli v plánu návštěvu lodi 
Cutty Sark. Je to obchodní galeona, která v dobách své největší slávy vozila čaj z Číny do Britá-
nie, a to za velmi krátkou dobu. Pak její sláva upadala, dokonce byla prodána do Portugalska, 
přejmenována. Ve 20. letech 20. stol. ji ale jeden sir (bohužel jméno jsem hned zapomněla) kou-
pil, opravil a vrátil jí původní jméno. Po jeho smrti jeho choť věnovala loď 
veřejnosti, loď byla vytažena z vody a teď na břehu Temže poblíž Námořní-
ho muzea těší návštěvníky. Loď je nádherná, prostory, ve kterých bydlela 
posádka, jsou přístupné, i s figurínami námořníků pro větší přesvědčivost. 
Josef vtipkoval, že jsou ti námořníci již ve značném rozkladu, a kluci se tam 
pak nechtěli jít podívat, že se těch pánů bojí. Toalety na přídi je vysloveně 
nadchly. Na rozhraní mezi 1. a 2. podpalubím je umístěna socha, která vé-
vodila přídi. Je to čarodějnice s dost šíleným výrazem v obličeji, právě ta 
Cutty Sark, podle které se jmenuje loď. Podle pověsti jeden mládenec se 
vracel v noci domů (naštěstí pro něho na koni) a připletl se čarodějnicím do 
sletu. Pozoroval je, a jedna mu zrovna padla do oka. Zavolal na ni něco jako 
„Pěknej taneček, Krátká Košilko“ (to je právě Cutty Sark, kdyby vám to nepřipadalo anglicky, 
tak to máte pravdu, je to skotsky). Čarodějnici to kupodivu nepotěšilo a začala ho pronásledovat 
a on před ní úspěšně prchal na koni, kterému vyrvala z ocasu žíně. Námořníci na lodi prý dbali, 
aby měla čarodějnice na přídi v natažené ruce aspoň provaz, když zrovna nebyly žíně po ruce. 
Na přídi lodi je kopie, a ta má v ruce provaz. Pak jsme se taky dozvěděli, jak se balily bedýnky  
s čajem, utěsňovala loď proti vnikání vody (která by znehodnotila náklad) a prohlédli jsme si 
sbírku dřevěných figur z přídí lodí, která je shromážděna ve 2. podpalubí. Pak jsme šli do Ná-
mořního muzea a zatímco Modroočko spal a Josef procházel nekonečné expozice, kluci a já jsme 
šli na „vyrábění“ do 1. patra. Tentokrát děti cestovaly kolem světa a když dokončily úkoly, 
mohly si na obrovské ploše pokryté papíry, která představovala svět, kreslit. Kluky jsem odtud 
nemohla dostat.  

Příroda je teď velice krásná, všude je spousta jedlých kaštanů, válí se to po zemi, nikdo je 
nesbírá. Ale co kaštany. Tuhle jsme šli do knihovny a hned vedle je trávník. Drak povídá, že vidí 
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houbu, opravdu – krásná babka. A další, další, další... Doma jsem si prohlédla náš dvoreček a 
kupodivu – dvě babky. Ale nechali jsme je tam pro veverky. Musím taky napsat, že mi vykvetly 
všechny slunečnice, které jsem v červnu zasadila. Cestou do školy a ze školy se kochám mučen-
kami, které kvetou a zároveň zrají na jednom plotě. Prý je to jedlé? Také statečně kvetou růže, 
dokonce i jerišské, balzamíny jsou v plné síle.  

Končím dopis, Modroočko už nechce, abych psala. Příště zkusím napsat o Drakových spole-
čenských úspěších a propadácích na narozeninových večírcích. Mějte se moc krásně a předem 
děkuju za zprávy od vás.  

Blanka  
 

A ještě autorčin dodatek, který přišel do naší schránky následující den: 
 

Včera jsem napsala, že Cutty Sark je galeona. Je to nesmysl, jedná se o elegantní čajový klipr a já 
se vám za to matení omlouvám. Loď byla postavena v 60. letech 19. stol., z moderních materiálů. 
Žebra trupu jsou z ocelových dílů, výplň tvoří dřevěné, 10 cm tlusté desky, důkladně spasované. Celý 
trup lodi (teda od čáry ponoru dolů) byl natřen olověnou bělobou proti hnilobě a následně pobit 
měděnými pláty. Když totiž dřevěné lodě pluly tři měsíce jižními moři, tak se na jejich trupech usazo-
valy celé kolonie korýšů a spol., a loď to výrazně zpomalovalo. A rychlost, to bylo to, oč se jednalo. 
Cutty Sark byla rekordmankou – vzdálenost Čína-Británie dokázala urazit za dobu 88 dní, což se jiné 
lodi nepodařilo překonat. Většinou to ale trvalo kolem 100 dní, v závislosti na tom, jak sehraná byla 
posádka a jak vanuly větry. Později vytlačovaly plachetnice parníky, které nebyly závislé na větru. 
Taky byl dokončen Suezský průplav, a tak se Cutty Sark přeorientovala na přepravu vlny z Austrálie 
na kontinent. Josef v jedné knížce našel příhodu o tom, jak Cutty Sark předjel na cestě do Austrálie 
parník. Bylo to večer. Kapitán klipru řekl, že kdyby jen trochu víc fouklo, tak by dokázali jet mnohem 
rychleji než parník. Za chvíli se opravdu zvedl vítr. Z parníku v noci pozorovali, že je předjíždí loď 
(viděli světla), ale nemohli tušit, jaká. Ráno dojeli do Sydney a nestačili se divit, že Cutty Sark je už  
v přístavu. Byl to velký triumf.  

Mějte se krásně  
Blanka 

 

ZÁZRAKY SE DĚJÍ! 
 

Myslím, že zkušenost se zázraky má každý z nás. Jejich počet záleží na tom, jak jsme k nim 
vnímaví. O letošních dovolených se nám stal jeden tak hmatatelný, že ani nebylo třeba nějakého 
citlivého vnímání… 

Byli jsme na Slovensku. Kousek pod Popradem. S výhledem na panelákové sídliště, ale hlav-
ně na krásné panorama Vysokých Tater. Ani do Slovenského ráje jsme to neměli daleko. Prvním 
dovolenkovým dnem byla neděle. Dopoledne jsme se účastnili skvěle rozjásané mše pro děti, 
v poledne mamka připravila něco na zub. Co se zbylým dnem? Na výlet do Tater je pozdě.  
Projdeme se po okolí? Vyrazíme autem někam dál? Zvítězil výlet do Slovenského ráje, konkrét-
ně do Dobšinských ľadových jaskyní. Nikdy jsme něco takového nenavštívili, tak se necháme 
překvapit… 

Bylo hezky, vyjeli jsme si jen nalehko, ale mikiny jsme měli s sebou (na radu v Průvodci).  
A jak nám byly dobré. Užili bychom tam i rukavice na omrzlé zábradlí. V podzemí se nám ote-
vřelo ohromné ledové království – další zázrak přírody, když venku jsou hrozná vedra a tam 
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dole je víc jak 100 000 kubíků ledu… Moc se nám tam líbilo a hezky jsme se zchladili. Po pro-
hlídce jsme se chvíli rozehřívali na sluníčku a mohli jsme jet na chalupu. Ale blížila se teprve  
17. hodina, slunce bylo vysoko (byl 18. červen) a tak jsme se rozhodli k pěšímu okruhu. Byli 
jsme vyzbrojeni novou mapou, tak jsme „věděli“, co nás čeká. Šlapalo se pěkně, nikde ani živáč-
ka, malý Matouš napjatě poslouchal, zda neuslyšíme vlčí vytí. 

Po víc jak hodině jsme sešli do pohádkového údolí. Mamce, kdysi vedoucí turistického oddílu 
mládeže, zaplesalo srdce: To by bylo tábořiště! Rozkvetlá louka se zurčícím potokem, kolem lesy syté 
zelení a do toho jsme poslouchali zvonky na hrdlech pasoucích se krav. Tedy žádné ohradníky, kra-
vičky se pohybují volně, žádná se neztratí (pokud ji nesežere medvěd, říkal jsem – Matouškovi zajis-
křily oči vzrušením). Snědli jsme chabou svačinku a vypili pití (původně jsme s takovým výletem 
nepočítali) a s mamkou jsme tiše konstatovali, že jsme to přepískli, neboť nás ještě čekala necelá hodi-
na údolím (sice nádherným), pak dorazíme k silnici a civilizaci, ale ještě nejméně hodina pěšího puto-
vání k parkovišti a autu. Mohli jsme tam být tak kolem 20:30. A nad hlavou se začaly prohánět trochu 
tmavší mraky, žaludky moc naplněné nebyly... Tak s pomocí Boží… 

Cesta údolím se skalisky, žebříky a mosty byla velmi romantická, ale my s mamkou udržo-
vali celkem svižné tempo. Děti stále netušily, co všechno ještě máme před sebou. Potok, který 
nás provázel, putoval do většího údolí, kde se vléval do říčky. Nás nejdříve přivítal vysoký ná-
sep se železnicí (hurá, civilizace, třeba něco pojede – cha, cha) a když jsme jím prošli krátkým 
tunelem, octili jsme se znenadání v malé vesničce. A se silnicí! A s autobusovou zastávkou!! To 
by byl zázrak, kdyby něco jelo!!! Ale takhle pozdě, v neděli večer, uprostřed Slovenského ráje… 
Přesto jsem začal studovat jízdní řád, ale než jsem zjistil, zda se v něm vůbec vyznám, slyším 
volání: „Tatínku, honem, nastup si!“ Nevěřil jsem vlastním očím. Najednou tam stál autobus, jel 
naším směrem a rodinka už nastupovala! Tak to bylo perfektní Boží řízení! A vypočítané přímo 
na sekundy, zdržet se o jedno čůrání, asi by nám to ujelo. Osobně jsem v té absolutní přesnosti 
cítil mírné pokárání: „Františku, svěřil jsem ti své poklady do péče, tak příště tolik neriskuj!“ 
Díky, Pane, že nás stále vedeš! 

A tak vše dobře dopadlo. V dalších dnech jsme prožili ještě jeden velký zázrak, ale to bych 
se musel zase přiznat k nezodpovědnosti a myslím si, že pro dnešek toho bylo dost. Třeba ně-
kdy příště. 

František Jakubec 
 

CO MĚ MAMINKA NAUČILA? 
VĚCI, KTERÉ VÁS NAUČÍ JENOM MAMINKA: 

 

1) Moje matka mě naučila ocenit dobře odvedenou práci: 
„Jestli se hodláte navzájem zabít, udělejte to laskavě venku – právě jsem uklidila!“ 
 

2)  Moje matka mě naučila náboženství: 
„Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“ 
 

3)  Moje matka mě naučila logice: 
„Proč? Protože jsem to řekla!“ 
 

4)  Moje matka mě naučila předvídavosti: 
„Ujisti se, že máš čisté prádlo, co kdyby se stala nějaká nehoda!“ 
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5)  Moje matka mě naučila ironii: 
„Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!“ 
 

6)  Moje matka mě naučila mnoho o vědě zvané osmoza: 
„Zavři pusu a sněz tu polívku!“ 
 

7)  Moje matka mě naučila ohebnosti: 
„Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“ 
 

8)  Moje matka mě naučila vytrvalosti: 
„Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát!“ 
 

9)  Moje matka mě naučila o počasí: 
„Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo!“ 
 

10) Moje matka mě naučila životnímu cyklu: 
„Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit!“ 
 

11) Moje matka mě naučila závisti: 
„Na světě jsou milióny nešťastných dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty.“ 
 

12) Moje matka mě naučila matematice: 
„Kolik chceš knedlíků?“ Chci tři. Dostanu pět. 

Mailem poslala Veronika Vaněčková 

PRVNÍ FRANTIŠKÁNSKÁ KOMUNITA  
(Zaznamenáno v Porciunkule) 

 

Známe mnoho romantických obrazů františkánů, kteří jeden druhého 
milují, modlí se spolu a pozvedají ruce k Bohu. Ale jsem si jist, že na tomto 
místě, kolem této kapličky, kde stály jejich první chatrče, bylo mnoho dní plných nejhlubších 
pochybností a deziluzí; pocitů znechucení, snad i vzájemné nenávisti; pochybností, zda je Pán 
opravdu povolal; pocitů hněvu, pokušení touhy, smyslnosti, vášně a strachu – všech těch poku-
šení, jež lidská bytost zakouší.  

První františkáni se od nikoho z nás nijak nelišili. Ale přece měli nějak na paměti jedno přikázání, 
které nám Pán dal: abychom se navzájem milovali. Jak můžeme jeden druhého hlouběji milovat? 
První františkáni spojili své životy a žili společně. Řekli si: zůstaneme tak, dokud se nestaneme jed-
ním. Budeme spolu tak dlouho, dokud neprorazíme tyhle bariéry a nedojdeme k lásce.  

To se stává v každém manželství, při každém pokusu o nastolení jednoty a každém pokusu 
o společenství. Začneme vzájemně vidět temné stránky jeden druhého, ty stránky, které se nám 
nelíbí. A cesta, jak se naučit milovat, vede právě skrze ně: nikoli obchvatem kolem nich, ne pod 
nimi skrze jejich spiritualizaci, ani nad nimi cestou popření, ale právě skrze ně – skrze vtělení. 

Z knihy „On Pilgrimage With Father Richard Rohr“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Vážená paní Fentonová,  
v průběhu předcházejících 6 měsíců monitorovali pracovníci naší bezpečnostní služby počí-

nání Vašeho manžela v našem obchodním domě. Vašeho manžela jsme opakovaně slovně napo-
mínali při každé návštěvě obchodu, což on následně ignoroval. Na výzvy a napomenutí reago-
val hrubě slovy: „Dokud tady moje žena nakupuje, budu sem chodit taky...“  

Níže uvedený seznam obsahuje detaily jeho přestupků, zachycených bezpečnostní kamerou. 
Kopie těchto záznamů máme uložené.  

 

Následuje seznam aktivit Vašeho manžela v našem obchodě po dobu posledních 6 měsíců:  
 

15. červen: Vzal 24 krabiček kondomů a náhodně je vložil do vozíků nakupujícím, kteří se 
nedívali.  

2. červenec: Nastavil všechny budíky v oddělení domácích potřeb tak, aby zvonily v 5minu-
tových intervalech.  

19. červenec: Přistoupil k zaměstnankyni domácích potřeb, řekl oficiálním tónem: „Kód 3“  
a sledoval, co udělá.  

4. srpen: Přišel k pultu Služby zákazníkům se žádostí koupit balení M&M's (lentilky)  
na splátky.  

14. září: Přesunul nápis „Pozor, mokrá podlaha“ do části pokryté kobercem.  
15. září: Rozložil jeden ze stanů v kempingové části, a zval nakupující dál, pod podmínkou, 

že si přinesou polštář.  
23. září: Kdykoli se ho zaměstnanec zeptal, zda nepotřebuje pomoc, rozplakal se a křičel: 

„Proč mě, lidi, nenecháte na pokoji?“  
4. říjen: Díval se přímo do bezpečnostní kamery a používaje ji jako zrcadlo, šťoural se v nose.  
10. listopad: U pultu se zbraněmi se ptal zaměstnance, zda neví, kde jsou antidepresiva.  
3. prosinec: Podezřele se pohyboval po prodejně, hlasitě si při tom pobrukoval melodii  

z Mission Impossible.  
18. prosinec: Schoval se mezi věšáky s oděvy a na lidi, kteří se v nich probírali, pokřikoval 

„Kup si mě! Kup si mě!“  
21. prosinec: Vždy, když se ozvalo hlášení z reproduktoru, schoulil se do klubíčka na zem  

a křičel: „Ne! Ne! Už zase ty hlasy!!!“  
23. prosinec: Vešel do zkušební kabinky, chvíli počkal a potom začal velmi hlasitě vykřiko-

vat: „Není tu toaletní papír!“  
 

Z těchto výše uvedených důvodů jsme nuceni zakázat Vašemu manželovi, Vám a celé Vaší 
rodině vstup do naší prodejny!!! Respektujte prosím Vy i Vaši příbuzní tento zákaz! 

 

S přáním hezkého dne 
John F. Walker  
Manažer prodejny K-mart  
Summit Ridge, Reno, NV 89503 

Na internetu vybrouzdal Petr Koronthály 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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NOVÝ CHEMICKÝ PRVEK 
Vědci nedávno objevili nový dosud neznámý chemický prvek nazvaný přiléhavě byrokraci-

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

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

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

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

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

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

Z e-mailové schránky Petra Koronthályho 
 

VÝBĚR Z AMERICKÝCH ZÁKONŮ 
 

Začněme zákony, které se týkají cestování: 
⇒ Tak například v Arizoně je zakázáno řídit motorové 

vozidlo se zavázanýma očima. 
⇒ Ve městě Brewerton je zakázáno na ulicích řídit člun. 
⇒ Ve státě Aljaška je zakázáno vystrčit soba z pohybujícího 

se letadla. 
⇒ Ve státě Connecticut má policie právo zastavit každého, 

kdo jede na kole rychleji než 110 km/hod. 
⇒ Ve městě Harford není povoleno přecházení přechodu 

po rukou. 
⇒ Město Lowes Crossroad zakazuje pilotům a cestujícím v 

letadle nosit kornout se zmrzlinou v kapse. 
⇒ Na Floridě musí slon stojící na parkovišti platit stejné 

poplatky jako auto. 
⇒ Ve státě Illinois je zakázáno řídit auto bez volantu. 
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A teď něco ze života: 
⇒ Ve městě Blythe musí každý, kdo chce jít po ulici v kovbojských botách, vlastnit alespoň 

dvě krávy. 
⇒ V Miami na Floridě je nelegální napodobovat zvuky zvířat. 
⇒ Na Floridě také mohou ženy dostat pokutu, pokud usnou u holiče. 
⇒ V Saratoze je zakázáno zpívat v plavkách. 
⇒ Ve městě Wallace ve státě Idaho je lidem zakázáno spát v psí boudě. 
⇒ V Indianě je zakázáno jít do divadla, kina nebo veřejného dopravního prostředku méně 

než 4 hodiny poté, co dotyčný snědl česnek. 
⇒ V okrese Mohave existuje zákon, podle kterého každý, kdo ukradne mýdlo, se s ním 

musí mýt tak dlouho, dokud ho celé nespotřebuje. 
 

V Americe však ve svých zákonech nezapomínají ani na zvířátka: 
⇒ V Kalifornii se zakazuje použití pastiček na myši bez loveckého průkazu. 
⇒ V Denveru je zakázáno chovat se špatně ke krysám. 
⇒ Ve městě Sterling musejí kočky nosit na ulici stopku na ocase. 
⇒ Na Floridě nesmějí krysy opouštět lodě kotvící v Tampa Bay. 
⇒ Ve městě Zion je zakázáno dávat psům a kočkám zapálené doutníky. 
⇒ Ve městě Kenilworth musí stát kohout nejméně 100 metrů od obytné budovy, pokud 

chce legálně kokrhat, slepice smí kvokat nejméně 70 metrů od obytné budovy. 
I toto je výsledek internetového brouzdání Petra Koronthályho 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
Tentokrát pro Vás máme netradiční námět na společné kutění 

s dětičkami. Předkládáme Vám vtipný recept, a půjde tedy o „sladké tvoře-
ní“. Rovněž recept v samostatné rubrice má podobný charakter – je sice za-
mýšlen k obohacení štědrovečerní tabule, ale nyní Vám dáváme možnost 
otestovat si jej (popř. vyzkoušet konzumovatelnost dalších variací složek) 
v dostatečném předstihu nanečisto. Tak tedy „Zástěry do pohotovosti!“, 
„Hodně zdaru!“ a „Dobrou chuť!“  

ČÁRY MÁRY FUK  
(aneb Snídaně ze Struhařovských blat a Jevanských lesů – CDD = co dům dal) 

 

Večer 
„Děti, máme polohrubou?“ 
„Hm, poslední 4 hrnky.“  
„I cukr?“ 
„Dva se tam také ještě natřesou, fajn.“ 
„Přilej něco oleje, tak hrnek!“ 
„Já budu míchat.“ 
„Výborně, tedy malou chvíli strpení.“  
„Mami, dej tam slunečnicová semínka.“ 
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„Dobře, čtyři svoje hrstičky, sypej.“  
„A rozinky?“  
„Ano, můžeš přidat asi 2 hrsti.“ 
„Teď utrhni vršek od těchto sáčků a vysypej to tam.“ 
„Co to je, mami?“ 
„2 prášky do pečiva a 1 vanilkový cukr.“ 
„Máme hodně banánů, rozkrájej tam 3, ale na malé kousky!“ 
„Ještě mléko, počkej, to je málo, musí být pěkně vláčné těsto, aby se Ti to pěkně míchalo … 

už můžeš.“  
„A vajíčko?“ 
„Jé, honem ho tam rozklepni.“ 
„Výborně, Ty vymažeš plech a vysypeš moukou. Ukážu Ti, jak se to dělá, to zvládneš lehce.“ 
„Skvělé, děkuji vám za pomoc: teď dám těsto na plechu do trouby, nastav mi, prosím, 175°C, 

bude se péci víc než půl hodiny, pak ještě asi ¼ hodiny při 150°C, ale troubu už si pak zmírním 
sama. To vy už budete dávno spát ve svých postelích.“ 

„A Ty mi tu ještě zameteš podlahu, viď? …aby nebyl nával v koupelně.“ 
 

Ráno  
Děti rychle vstávají, běží k troubě a říkají zaklínadlo. Pak otevírají dvířka trouby a … tam tak 

úúúžasně něco žlutého voní. Šup s tím rovnou do pusy a: „čáry máry fuk“ podruhé – je po 
všem. Než maminka vstane, je zameteno i na podlaze a plech? … Prázdný. 

Dobrou chuť! 
Veronika Vaněčková © 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ – KOKOSKOULE 
Potřebujeme: 4 dkg másla, 12 dkg cukru, 5 dkg kokosu, 3 dkg más-

la, 1 bílek. 
Vše se spojí v těsto, uděláme kuličky velké jako ořech, obalíme je v kokosu a sušíme na vzdu-

chu. Pro naši rodinu (7 lidí) to dělám tak z šestinásobku.  
Petra Ryantová 

RECEPT NA LISTOPAD 

UTRPENÍ 
O utrpení toho už bylo napsáno hodně – přesto zůstává problém nemoci, 

bolesti, utrpení či smrti největším a základním problémem pohledu člověka 
na svět. 

Nemluvím zde o utrpení, které si lidé úmyslně vzájemně působí; v tom je obsažena zvráce-
nost ničitele – a možná jsem měl napsat Ničitele s velkým „N“, neboť jaké jiné jméno by měl nést 
Ten, jenž se postavil proti záměrům a vůli Stvořitele? Nemluvím zde ani o utrpení, které si lidé 
působí vzájemně svou bezohledností, když se ženou za svým prospěchem, srážejíce cestou  
na zem překážky živé i neživé; v tom je obsažena bezohlednost egoisty – a možná jsem měl na-

SLOVNÍČEK… 
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psat Egoisty s velkým „E“, neboť jaké jiné jméno by měl nést Ten, jenž se postavil proti oběta-
vosti, pokoře a lásce Stvořitele? 

To, co je jádrem problému, je skutečně utrpení „nezaviněné“ – můžeme diskutovat o míře 
viny člověka na šíření AIDS či kapavky, ale už těžko u chřipky či tuberkulózy, můžeme kroutit 
hlavou nad rakovinou plic, ale co s leukémií, můžeme odsuzovat viníka tragické dopravní ne-
hody, ale kdo má na svědomí zemětřesení? Válka je jistě lidské zlo, ale kdo působí hurikány, 
výbuchy sopek, pády meteoritů…? 

Celá první kniha Geneze je plná výroků „A Bůh viděl, že je to dobré.“ Proč je to tedy zlé? 
Existuje mnoho odpovědí, včetně krkolomných teorií o tom, že všechno toto zlé je důsled-

kem dědičného hříchu… No, že by se první zemětřesení objevilo až po Adamově pádu, mi při-
padá opravdu nepravděpodobné – a lvi se jistě živili antilopami i v době, kdy náš prapředek 
ještě seděl na stromě a doufal, že levhart poleze jinudy… 

Myslím, že otázka dobra a zla stojí špatně. Myslím, že v ní (tak jak je postavena: „Proč Bůh 
dopouští utrpení?“ = „Proč Bůh dopouští zlo?“) je obsažen pohled získaný u jisté jabloně 
(„budete jako bohové…“) – snaha stanovovat, co je dobré a co zlé.  

V první řadě tedy odlišme „utrpení“ a „zlo“ (tak, jak lze oddělit i „utrpení“ a „bolest“). Ne-
našel by se nikdo, kdo by mohl prohlásit, že utrpení nezná, i když by se našly příklady bolesti, 
která není utrpením. Ale jestliže bolest sama o sobě ještě není utrpením (byť zpravidla utrpení 
působí!), pak ani utrpení samo o sobě nemusí být zlem. Proč? 

Podívejme se na věc z druhé strany: Co je „dobré“? Co je opakem „zlého“? 
Neexistuje nějaké objektivní nejvyšší neosobní DOBRO, jímž by se dalo poměřovat vše včetně 

Boha. Existuje Bůh, který je absolutně svobodný (protože není nikdo, kdo by měl větší moc, 
platnější hlas, kdo by byl na Bohu nezávislý; všechno, co je, je proto, že tomu Bůh dal existenci) 
– a tento jediný a neomezovaný Bůh si dělá, co chce. A to, co dělá, je tedy v souladu s jeho vůlí – 
a tomu se v lidské řeči říká „dobro“. No a pak jsme tady všichni my, kdo můžeme volit mezi 
dobrem a zlem, a míru dobra našeho počínání ukazuje míra souladu našeho počínání s Boží vůlí 
– všechny abstraktní ideje dobra, všechny filosofické, morálně-teologické, právní, estetické a já 
nevím jaké další hodnotové konstrukce, říkající, co je dobré, jsou platné jen do té míry, do jaké 
respektují fakt, že dobré je to, co dělá Bůh (bez ohledu na to, co dělá a jak se nám to jeví). Tady je 
odpověď na otázku Božího jednání třeba při dobývání zaslíbené země, kdy klidně nechal vyhla-
dit původní obyvatelstvo – Charta lidských práv i Ženevské konvence by se chvěly v základech, 
ale Bůh jaksi není jejich signatářem (a opravdu nevím, kdo by mu mohl nařídit, aby jím byl). 

Obtížně se tomu věří – a přesto: „Bůh viděl, že je to dobré“. A Bůh se pak nezkazil – zůstal 
tím milujícím Stvořitelem… a zůstal tím, „jenž je“ v tom nejhlubším smyslu slova… 

Nezbývá než připustit, že Bůh ví víc než my, že vidí, proč je to nakonec i pro nás dobré,  
i když to v danou chvíli působí utrpení (jako je dobré trhání zkaženého zubu či napravování 
zlomené ruky, i když to jistě není bez bolesti – bez utrpení). Je to o tom, že my nejsme ti, kdo by 
měli právo posuzovat Boží činy – i když nás k tomu celý myšlenkový svět posledních několika 
staletí neustále vybízí. Toto není dobré – posuzovat Boha. Na to nemáme prostě právo – proto-
že ne my jsme stvořili Boha, ale on nás. On si nás vymyslel, dal nám svobodu (i svobodu konat 
zlo), dal nám schopnost milovat a být milován, dal nám svou lásku (i svého Syna, kterého jsme 
pro jistotu  ukřižovali, aby nebyl trnem v oku naší sebelásce) – a teď je jen na nás, zda mu to 
prostě uvěříme. Zda mu uvěříme, že jeho láska k nám je mnohem větší než všechna zaviněná  
i nezaviněná utrpení, která nás dnes a denně potkávají – a že to všechno má svůj smysl – a že 
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celkový účet bude nakonec vystaven v prospěch onoho „…a bylo to dobré…“ = „a je to dobré  
a bude to dobré až navěky“, a to s takovým převisem, s takovým pozitivním saldem, jaký „ani 
oko nevidělo, ani ucho neslyšelo…“ 

Vladimír Koronthály 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

NAŠE SOUTĚŽ 
„PEJSEK, KŘEČEK, MÁ ŽÍŽALA …A JÁ“ 
 Autorem a šikulou v jedné osobě je opět Ondra Kotrla z Horní Ja-
senky. Cenu dostal sice jen jednu, ale zveřejnění si zaslouží všechny 3 jeho 
zaslané obrázky, tak dnes přetiskujeme druhý pro potěchu Vašeho oka. 
A opět si nemohu odpustit povzdech nad tím, že nám naše skrovné pro-
středky nedovolují luxus barevného tisku. Já vím, jednou to všechno bude 

prach a popel (podle 
zásady „Marnost nad 
marnost“), ale teď by 
Vaše radost z Ondrova 
obrázku (a jistě i jeho 
oprávněná hrdost) 
byla větší - a o to 
přece jde. Tak snad 
někdy jindy, až seže-
neme onoho kýženého 
milionářského sponzo-
ra… Zatím Vám mohu 
prozradit, že v origi-
nálu je tráva zeleno-
žlutá, Ondra má mod-
ré kalhoty, pejsek je 
takřka černý, malý 
bráška (alespoň dou-
fám, že je to bráška) 
je v oranžovém, oblo-
ha je světle žlutá a ta záhadná věc za plotem je cihlově červená - pozn. sazeče. 

 

ZE SEKRETARIÁTU 
CO SE DĚLO NA VÝBORU 

Další schůze výboru proběhla dne 16. 10. 2006 a na programu mimo jiné bylo: 
♦ rozbor podkladů pro nadcházející VS YMCA v ČR (konala se dne 21. 10. 2006.) 
♦ informace o podaných žádostech o grant MPSV (ŽR má pro rok 2007 zpracované 4 projek-

ty: Manželská setkání, Podpora rodin s malými dětmi, Kurzy pro manžele, rodiče a dospí-
vající mládež a Zpravodaj jako nástroj výchovy k manželství a rodičovství). 

♦ zhodnocení průběhu a významu akce Setkání činných členů, jež se uskutečnila dne  
8. 10. 2006 u Ludvíkových v Praze. Velký dík patří celé rodině Ludvíkových za milé  
a přátelské přijetí a skvělou organizaci setkání. 

Zapsala Mirka Šílová 
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ADVENTNÍ ZIMNÍ TÁBOR 
Pozor! Pozor! Nenechte si ujít již II. ročník adventně-lyžařského pobytu rodin, 
a to v termínu 9. – 16. 12. 2006.  
Tábor se koná v Domě Setkání v Albeřicích. Objekt se nachází ve východní části Krkonoš, asi 

3,5 km severovýchodně od Horního Maršova. Přes den se bude lyžovat. Pro děti budou k dispozici 
lyžařští instruktoři. Večer budou mít děti program s pečovateli, což umožní rodičům v klidu sdí-
let své prožitky a zkušenosti v diskusních skupinkách i prožívat společně adventní dobu. 

Cena pobytu s polopenzí je:  
2400,- Kč pro dospělého,  
2300,- Kč pro děti od 10 do 15 let,  
2050,- Kč pro děti od 3 do 9 let,  
děti do 3 let mají pobyt zdarma.  

(Pro členy YMCA-Živá rodina:  
dospělý 2300,- Kč, děti 10-15 let 2200,- Kč, děti 3-9 1950,- Kč) 

Pozor! Záloha ve výši 2000,- Kč za rodinu je splatná do 15. 11. 2006, doplatek plné ceny je 
nutné uhradit do 1. 12. 2006.  

Podrobné informace o objektu naleznete na www.setkani.org. Informace o pobytu podá Voj-
ta Novák – � 602 302 237. Přihlášky získáte v sekretariátu Živé rodiny – � 224 872 421. 

Přijeďte si společně zalyžovat a prožít kousek adventu na čerstvém povětří.  

Na setkání s Vámi i společné lyžování se těší Vojta Novák 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
 

Ahoj všichni, 
Jmenujeme se Salcmanovi – Ivoš & Jana, Katka, Máří, Zuz-

ka a Anička a ještě náš pejsek Eliška. Všichni společně bydlíme 
v malém městečku nedaleko Prahy na Dobříši, kde jsme se 
ubydleli v rodinném domečku, který jsme si postavili. 

Naši drazí rodičové chodí denně do práce, aby nás všechny uživili. Taťka pracuje v bance 
jako bankovní úředník a mamka je zaměstnaná ve Farní charitě ve Starém Kníně. My zase pilně 
studujeme. Já a Kačka jsme ve třeťáku na gymplu. Zuzka chodí do prváku na gympl v šestiletém 
oboru. A naše nejmladší ségra letos začala chodit do školy.Takže se pomalu zabíháme do nového 
školního rytmu. Všichni se pak večer sejdeme doma, takže je tam docela rušno, nicméně v dob-
rém slova smyslu. Rádi si pak společně vykládáme, co se komu přihodilo a trávíme společně čas. 
O víkendu pak máme více času na sebe a na svoje oblíbené aktivity. Občas někam vyjedeme 
anebo jen tak lenošíme doma. Také je potřeba občas přiložit ruku k dílu, tak pracujeme na za-
hradě, abychom to tam trošku přetvořili. 

Každoročně trávíme dovolenou s prima volejbalovou partou v jedné z krásných zátok u Staň-
kovského rybníka. To je každoroční akce, na kterou se vždycky všichni moc těšíme. Procvičíme 
se ve volejbale a odpočineme si. V zimě pak vytáhneme lyže a snowboard a navštěvujeme zdej-
ší, ale i zahraniční sjezdovky. Občas jsou i chvíle, kdy to trošku zaskřípe, nicméně se to časem 
vždycky vytříbí a všichni na to zase rychle zapomeneme. Ostatně jako v každé rodině. 

To je o nás asi všechno. Jsme prostě taková normální rodinka. 
 

Skoro bych řekl, že to psala Máří - není to podepsané, ale nějak mi to tak plyne z logiky 
textu. Schválně, zda ještě někdy něco napíše do Zpravodaje - jistě mi dáte za pravdu, že její 
povídání se moc hezky čte (i sází) - pozn. sazeče.   

 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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TERMÍNOVNÍK 2006/2007 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 - 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

úterý 12.00 - 13.00 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 604 479 724 

čtvrtek 11.00 - 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

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 

YMCA PRAHA POŘÁDÁ  
seminář S úsměvem do práce i do života pro aktivní ženy, které se 

chtějí začlenit aktivně do společnosti a uspět na trhu práce, pro ty, kte-
ré se snaží sladit potřeby své s nároky života, profese, rodiny…  

Jedná se o prožitkový seminář využívající psycho-sociální metody práce, dotazníky, testy, 
psychohry, práci s kresbou atd. 5 volně navazujících seminářů po 2 hodinách v termínech 6., 13., 
20. a 27. listopadu a 4. prosince vždy v pondělí 19.30 – 21.15 hodin, MC YMCA, Na poříčí 12, 
Praha 1. Cena 50 Kč jednorázově (podpořeno ESF). 

Témata: pro lepší začlenění do společnosti a trhu práce, sebepoznání – moje role, maska 
kterou nosím, asertivní řešení konfliktů, já jsem O.K – ty jsi O.K. – přijetí sebe a druhých, moje 
role v týmu, stres, deprese – jak předcházet a jak zvládat náročné situace. Lektor: Ing. Mgr. 
Marie Nováková – � 775 204 208 

 

KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA  
nabízí pro podzim 2006 následující akce: 

 

Pravidelný seminář pro učitelky mateřských škol se uskuteční v sobotu  
11. listopadu, tentokrát na téma „Výchova ke zdraví jako součást vzdě-
lávacího programu“. 

Kurz sebeovládání a nácviku pozornosti proběhne od 22. listopadu 
v deseti setkáních vždy ve středu od 15.30 do 16.30 hod. Je určen pro žáky 2. až 4. tříd, 
kteří mají potíže se soustředěním, sebeovládáním, neklidem, se vztahy s dětmi. Realizován 
je formou her, výtvarných technik, relaxací, nácviků sebekontroly a komunikačních doved-
ností. Cena kurzu je 500,- Kč. 

Nový kurz „Komunikace pro učitele“ proběhne od 13. listopadu do 11. prosince v pěti setká-
ních, vždy v pondělí od 15 do 17.30 hod. Cílem je vyzbrojit učitele dovednostmi, které jim 
umožní při setkání s žáky i kolegy účinně pomáhat, řešit konflikty, chránit vlastní zájmy  
i respektovat potřeby druhých. 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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„Přijímací zkoušky nanečisto“ – ověření studijních předpokladů pro studium na osmiletých gym-
náziích pro žáky 5. tříd – proběhnou 27. 11. od 9 hodin.  

„Přijímací zkoušky nanečisto“ – ověření studijních předpokladů pro studium na čtyřletých gym-
náziích a zjišťování profesionální orientace pro žáky 9. tříd – proběhnou 20. 11. v 8.30 hod.  

Na zahájení se dostaví s dítětem i jeden z rodičů, aby mohl vyplnit informační dotazník. 
Výsledky se dozví rodiče i dítě při individuální konzultaci v předem domluveném termí-
nu. Manipulační poplatek za testování je 150 Kč.  

Všechny akce se budou konat na adrese: Křesťanská pedagogicko psychologická poradna,  
Praha 8, Pernerova 8. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na � 222 322 624, e-mailem: 
poradna@kppp.cz, nebo písemně. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
pořádá v sobotu dne 9. prosince 2006 od 9.00 do 15.00 adventní duchovní obnovu pro man-

želské páry na téma „Aby se tělo stalo slovem“. Účastníky bude provázet ThLic. Pavel Vojtěch 
Kohut, OCD.  

Je nutné se však předem přihlásit v CPR – � 220 181 777, mail: cpr@apha.cz. 
 

ZE ŽIVOTA YMCA OPEN 
 

ENGLISH CAMP 
O letních prázdninách YMCA OPEN uspořádala svůj první English Camp, za pod-

pory svých přátel z Chicaga, kteří přijeli jako dobrovolníci nejen učit angličtinu, ale 
také připravovat táborový program. 

Vhodný rekreační objekt jsme hledali na poslední chvíli, ale podařilo se nám nakonec rezervovat 
Hrádek u Ústí nad Orlicí. Sešlo se na 60 účastníků všech generací, kteří byli rozděleni do 5 skupin 
podle jazykové úrovně. Konverzační skupinu vedl Gary, který jinak pracuje v Chicagu v základní 
škole. Jeho manželka Lorna vyučovala druhou skupinu. Na mládež se velmi těšili manželé Caesar  
a Tina, kteří výuku pojali velmi akčně a tak bylo možné z jejich „třídy“ často slyšet burácivý smích 
nebo nakouknout do místnosti, kde natáčeli na video výrobu reklamy. Velkou „bombou“ byla první 
návštěva ČR Lindy, učitelky tělesné výchovy a zeměpisu na základní škole, která se ujala výuky tan-
ců, jimiž vyplnila několik večerů. Nejenže také měla svou anglickou výukovou skupinu, ale také se 
věnovala odpoledním sportům. Velké oblibě se těšila také odpolední výtvarnická dílna, z jejíž pro-
dukce jsme mohli např. shlédnout pěkné svíčky z včelího vosku či obdivovat batikovaná trička. 

V programu nechyběl ani slíbený výlet do Litomyšle, se skvělou průvodcovskou službou a Alčiným 
tlumočnictvím. 

Velký dík patří také chůvám, které se dopoledne postaraly o program malých dětí, aby se ma-
minky mohly v klidu soustředit na vyučování. Byly to chůvy Miluška a Marta, Hanka, Alča a Iveta, 
často dělal obdivuhodnou chůvu i pan farář David, který přijel nejen připravit nedělní bohoslužbu, 
ale do party přidal i kromě milé manželky také jejich roční dvojčata a dva klučíky 3 a 4 roky. 

Role vedení campu se výborně zhostili manželé Radek a Majka Nedopilovi, kteří vytvářeli a udr-
žovali po celou dobu pěknou a veselou atmosféru. Cílem programu byla nejen výuka angličtiny, ale 
také navázání nových přátelství, prožívání radosti při společenských programech, sportech a dalších 
tvořivých aktivitách. Závěrečný program se sice kvůli dešti musel přestěhovat do vnitřních prostor, 
ale obdivuhodný Radek přesvědčil kuchaře, aby buřty připravil luxusním způsobem na pivu v troubě, 
takže jsme o ně nepřišli. Američtí přátelé pak připravili ochutnávku jejich speciality – pečených 
Marshalow. 

V příštím roce bychom rádi pokračovali, tentokrát pravděpodobně v Herlíkovicích. 
Fotografie z campu je možné shlédnout na stránkách: www.njoy.webz.cz 

Jana Běťáková 
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ENGLISH CAMP YMCA OPEN 
Mluvit, mluvit, mluvit – hlásá reklama na jednu jazykových škol. No, upřímně řečeno,  

to je to, co naší generaci chybí a vždycky chybělo. Proto se stále v angličtině cítím jako nedo-
chůdče. Vždy máme předsevzetí s tím něco udělat, ale, znáte to! Není čas, není příležitost, 
prostě nestíháme. 

A najednou nám o klobouk cvrnkla zajímavá nabídka od Jany Běťákové – Letní English Camp 
pro celé rodiny v přírodě, s odpočinkovým programem a anglickou konverzací s rodilými mluv-
čími. Dlouho jsme neváhali, i když k návratu do školních škamen jsme příliš odvahy neměli. Ale 
snad to nebude tak hrozné… Naše nejmladší dcera konec konců potřebuje v tomto směru také 
impuls, aby konečně pochopila, že bez znalosti jazyků ten svět nedobyde. 

Poslali jsme tedy přihlášku. Vzápětí od našich budoucích lektorů dostáváme několik mailů: 
„Napište nám (samozřejmě v anglicky) něco o sobě, upřesněte témata, na která byste chtěli 
hovořit…“ Začíná v nás být malá dušička. Je vidět, že to berou opravdu vážně. Ale přece teď 
necouvneme!!! Vyrážíme vstříc osudu. 

Vítá nás půvabný penzion uprostřed lesů a strání pod Orlickými horami, úplně stranou civili-
zace. Nádhera!!! (Ale zas na druhou stranu tu člověk nebude mít kam utéct. No, ještě vyčkáme). 
Navíc nás tu vítá (kromě trochu nerudné paní domu) daleko víc známých tváří, než jsme předpo-
kládali. I ty ostatní vypadají celkem sympaticky. Každopádně nás už nyní spojuje společný osud. 
Zjišťujeme, že se svými pocity nejsme sami. 

Začínáme ekumenickou bohoslužbou, což je velmi milé. 
Naši Amíci tu ještě nejsou, přijedou naštěstí až zítra. Snad to nepůjde tak zostra. 
Ale netrvá dlouho a jsme tu jako mezi svými, takže už nás nezaskočí ani příjezd lektorů na 

druhý den. Ostatně vypadají very well and gently. 
V pondělí ráno začíná dopolední výuka. Ještě předat malé děti zkušeným hlídačkám (byly 

úžasné) a můžeme začít. Obavy se pomalu rozplývají. Lektoři jsou velmi milí, uznalí a mluví very 
slowly, což je naše záchrana. A tak pokračuje den za dnem. Dopoledne konverzace, odpoledne 
zábava, kultura (Litomyšl je opravdu krásné město), sport (volejbal, ten nám šel), koupání, vy-
cházky, zajímavé rukodělné práce (batikovaná trička byla jako sen), hry, módní přehlídka, úžas-
né Radkovy buřty s cibulí na víně a dokonce i škola tance á la Chicago. 

Z Amíků (a nejen z nich) se postupně stávají amici (latinsky přátelé) a my získáváme pro 
zvládnutí jazyka to nejdůležitější – motivaci učit se, abychom si s těmito milými, zajímavými  
a imponujícími lidmi příště lépe rozuměli. 

Loučení je opravdu těžké… I naše zpočátku nerudná paní domu ronila slzy. Prý tu takovou 
partu ještě neměla. 

Tak tedy, drazí organizátoři, Vám patří ten největší dík!!! Byli jste úžasní, obdivuhodní, em-
patičtí, obětaví, pečující, disponovaní, nápadití, wonderfull, great, nice, fantastical, zkrátka 
number one. 

Byl to bezesporu nejpříjemnější týden našich letošních prázdnin 

Helena a Jindřich Chvalovi 
 

LUŽNICE NA KÁNOÍCH 
Letos jsme sjížděli řeku Lužnici od 8. do 15. 7., všem to uteklo příliš rychle jako každý rok, 

ani jsme tomu nechtěli uvěřit… 
Většina lidí přijela společně vlakem z Prahy a ostatní dorazili postupně po nich. První kemp 

všechny přivítal opravdu úžasnou nadílkou komárů, ale zdrželi jsme se tam déle, tak jsme si na 
ně i zvykli. 

Při putování dolů po řece jsme si užili hodně zábavy, snad nikdo nedojel do tábora suchý. 
Všichni se rádi zapojili do vyklápění, cákání a dalších blbin… 

Jel s námi i Tomáš s rodinou, tomu se vyklápění vyhnulo kvůli malému Kubíkovi, který byl 
s ním na lodi. Teda kromě prvního dne, kdy nám hned na začátku cesty předvedl, jak se to má 
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správně dělat. Jeli s Mirkem první a nevyhnuli se zrádným vrbkám, které kvůli vysoké hladině 
vody a prudkým dešťům koukaly z vody každých pár metrů. 

Po cestě také kluci pomáhali lidem, kterým uplavala loď, což se stávalo i nám celkem často… 
Myslím, že se nikdo nemohl nudit, ani kdyby chtěl, mohli jsme si například sjet i jezy, které 

se za normálních okolností kvůli nízké hladině vody nesjíždí, takže kdo měl odvahu, sjížděl je  
i několikrát za sebou. Dole pod jezy jsme se pak často koupali a odpočívali. 

Počasí se nám vydařilo, skoro všechny dny bylo krásně a svítilo sluníčko, aspoň nám rychle 
uschlo oblečení… 

Jen asi dvakrát nám začalo pršet. Když nás to potkalo po cestě, schovali jsme se u něčí chat-
ky (naštěstí nikdo nebyl doma, tak nemohl protestovat), která byla nejblíže. Měli jsme s sebou 
plno jídla a v suchu pod střechou chatky jsme hráli, co nás napadlo, a čekali, až se déšť utiší. 
Nakonec to byly pohodové zastávky. 

Jeden den jsme si udělali zajímavý výlet do Třeboně a do Třeboňského pivovaru. Kdo chtěl, 
tak si mohl za malý poplatek koupit kvasnicové pivo (Regenta), které bylo skvělým osvěžením 
v letním parnu. 

A na závěr musím ještě podotknout, že se voda opravdu velmi povedla. Nemohu se nezmínit 
o programech Tomáše a jeho ranních horoskopech, které nás vždy ohromně rozesmály a my díky 
nim začali den s dobrou náladou. K tomu se ještě přidala skvělá snídaně (jako všechny jídla), 
které nám připravovala Jana, často společně s Mirkem. Ten ještě k tomu dobrovolně pomáhal 
s organizací. 

Každý si tedy dovede představit, jak bylo smutné se loučit a jet domů… 

Petra a Pavla Benešovy 
 

RUMUNSKO – ZEMĚ KRÁS A DOBRODRUŽSTVÍ 
Tak jako většina balkánských států, je Rumunsko zemí zaslíbenou pro nás, kdo vyrážíme  

s baťohem za poznávání s touhou nechat se opět překvapit vstřícností domorodců a krásou  
přírody. 

Akce byla zaštítěná naší Ymcou Open, která nám umožnila přes evropského ymkařského se-
kretáře zkontaktovat naše rumunské protějšky. Od nich jsme dostali nabídku účasti na projek-
tech různého druhu a teď po návratu také konstatuji, že se o nás perfektně postarali. Pro ru-
munskou autobusovou dopravu jsou příznačné zběsilá jízda a zpoždění. Do Aradu jsme jeli s ru-
munskými řidiči (neuměli ani slovo česky nebo anglicky!), po Evropě jezdili opatrně, ale jak se 
dostali domů … V Aradu jsme pak čekali s trochou štěstí jen o hodinu déle, než udával jízdní řád, 
a tak jsem se snadno seznámil se sympatickou Rumunkou ze slovenské vesničky nedaleko Oradei 
a studující v Praze. V cílovém Baia Mare mě vyhlížel jeden z rumunských dobrovolníků-
volontérů, Stefan, který nás doprovázel po celou dobu našeho pobytu, a kluci, kteří přijeli o dva 
dny dřív. Následovalo dlouhé seznamování – se Stefanovou rodinou, rumunskou rockovou hudbou, 
místním pivem – a večerní jízda na předměstí k volontérovi Radovi, kde jsme byli hosty až konce 
akce. Pobyt v Radově rodině byl dobrou možností poznat život obyčejných Rumunů. Rodiče žili 
na výminku – domeček 1 + sociálka, Radovi nechali celý, docela slušně vybavený dům. Zařízení 
měli společné – sociální zařízení na výminku, lednice a pračka u Rada, nikomu to nevadilo. Mam-
ka byla starostlivá, napekla nám spoustu dobrot a vždycky se přišla zeptat, jak nám chutná. Táta 
je velmi srdečný, a povídal si s námi, ačkoliv jsme mu nerozuměli. Do práce nechodili, z čeho 
žili, nám nebylo jasné. Většinu času tráví doma nebo v lese sběrem hub a lesních plodů. Žijí 
poklidným životem, během dne opravují a vylepšují svůj životní prostor, nebo sedí na terásce, 
povídají a pokuřují. Další dny jsme se učili rumunsky a poznávali nádherné okolí. Podíleli jsme se 
také na několika aktivitách Ymcy Baia Mare. Jednou z nich je projekt dobrovolnictví v centru 
CARITAS, které převážně pracuje s dětmi z chudých rodin bydlících ve slumech u města. Centrum 
dětem nabízí zázemí – tráví zde čas s animátory, kteří se jim věnují – pomáhají jim zvládat škol-
ní a jiné obtíže, hodně se věnuji protidrogové prevenci a volnočasovým aktivitám – tanec, spor-
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ty, různé tvůrčí činnosti a jiné. Jednou týdně sem děti nosí prádlo na 
vyprání, umyjí se, dostanou zde jídlo. Měli jsme možnost zúčastnit se 
tohoto programu a zjistit, že práce s těmito dětmi je nesnadná – jsou 
těžko zvladatelné a někdy zákeřné. Podobného programu jsme se 
zúčastnili také u organizace Somasky, která též spolupracuje s Ymcou. 
Pokud by jste chtěli tyto projekty nějak podpořit nebo navázat kon-
takt, najdete bližší informace na www.ymcabaiamare.org .  

V pondělí přišel Stefan z internetu se slíbenou informací o počasí 
na pohoří Rodná, kam jsme měli v plánu vyrazit: „Tak si sbalte lyže a 
můžete vyrazit!“ – mělo začít sněžit. Rozhodli jsme se jet, vrátili 
bychom se pouze v případě, že to nebude únosné. Řidič našeho linkového mikrobusu nás vzal  
za pár lei o vesnici dál (Statiunea Borsa), než byla cílová zastávka. Dovezl nás po úzké cestě  
k nástupní stezce skoro až pod hory, kde shodou okolností bydlel. Bylo už pozdě, na prvním při-
jatelném místě jsme zabivakovali. Ráno nás vzbudili dřevorubci s povozem. Cesta vedla vzhůru – 
jehličnaté pásmo, vodopád 50m vysoký, výstup z 900m do 1700m a nástup na naší značenou 
stezku. Po hodině nás chytilo husté krupobití , které nás zahnalo vysoko nad cestu pod převis. 
Tím začaly mlhavé a studené časy, sluníčko jsme viděli málokdy, počasí se střídalo velmi rychle. 
Do večera jsme přešli po dobře značené stezce hlavní hřeben Rodné, byli jsme vděční za každý 
okamžik, kdy se mlhy na pár minut zvedly a my mohli pozorovat krásu okolí. Druhý den nás vzbu-
dilo hulákání pastevce ženoucího ovce přes hřeben vysoko nad námi. Čekala nás sice poloviční 
trasa, zato výrazně náročnější – hřebenovka směr nejvyšší vrchol Rodné, Pietrosul (2303 m.n.m). 
Většinu času se do nás opíral silný boční vítr se sněhem, ponožky už se daly ždímat … dokonce 
jsem si i postavil sněhuláčka. Večer jsme pořídili vytoužené vrcholové foto na Pietrosulu a pak 
už hurá do nádherného údolí s jezírkem a kvetoucími květinami na každém kroku, skrytého mezi 
hřebeny, kde jsme nalezli poslední noční útulek na horách.  

Několik dní v Baia Mare zakončilo náš nevšední výlet. Dnes vím, že jsem poznal další místo, 
kam se jednou vrátím. 

Tom Veleman  

INZERCE 

Koupím autosedačku do 13 kg v zachovalém stavu.  
Pouze značka Maxi-cosi i s podvozkem (golfovými holemi).  

Kontakt: helena@zdislav.cz 

OHLASY 

SETKÁNÍ ČINNÝCH ČLENŮ 
 

Ten teplý nedělní podvečer jsem odcházela z domu pěkně navlečená a s pocitem, že dva 
svetry jsou trochu moc. U Ludvíků už byl rozhořelý oheň, pekly se první buřtíky, přicházeli 
další lidé a srdečně se vítali. Kromě „starých pák“ (jak by řekly moje děti) tu byly i tváře nezná-
mé jako třeba Krýsovi z Havlíčkova Brodu, kteří spojili toto setkání s návštěvou Ludvíkových. 
Sešlo se nás asi kolem třiceti, v průběhu někteří přicházeli a později i odcházeli… jak už to tak 
bývá. 

Asi po půl hodině jsme se vzájemně představili a řekli ostatním, kdy a proč jsme se do Živé 
rodiny přihlásili a co jsme v ní dělali nebo děláme. Sama jsem s trochou úžasu zjistila, že vlastně 
nevím, co nebo kdo nás k ŽR přivedl. Jen si pamatuji pocit z té doby, že jsem ráda, že se někdo 
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DOPOUŠTÍ BŮH ZLO?  
 

Tuto otázku položila po tragických událostech 11. září v New Yorku reportérka americké televizní 
stanice CBS Anne Grahamové, dceři známého evangelisty Billyho Grahama. Ta odpověděla: „Věřím, že 

Bůh je touto tragédií hluboce zarmoucen, zrovna tak, jako my. Po léta však v naší zemi říkáme 

Bohu, aby odešel z našich škol, vlády a z našich životů. A protože je gentleman, tiše se stáhl do 

ústraní. Jak od něho můžeme očekávat, že nám požehná, že nás bude chránit, když chceme, aby 

nás nechal na pokoji?“ 
Přinášíme vám názory samotných Američanů na to, co všechno změnilo jejich společnost. 

Společnost, která kdysi svoji ústavu postavila na Bibli a víře v Boha. 
 

Myslím si, že to všechno začalo, když Madeline Murray O’Hairová rozpoutala v 70. letech 
kampaň proti modlitbám ve školách. Přes odpor a protesty své požadavky nakonec prosadila.  
A my jsme se s tím smířili. 

Někdo řekl: „Ve škole by se neměla číst Bible.“ Bible, která říká „Nezabiješ, nepokradeš… 
ale milovat budeš bližního svého jako sám sebe“. Ani tomuto návrhu jsme se neubránili a Bible 
zmizela ze škol.  

Potom známý dětský psycholog Dr. Benjamin Spock přišel s tvrzením, že rodiče by neměli 
děti tělesně trestat, když neposlouchají, protože tím deformují jejich osobnost a mohli by poško-
dit jejich sebevědomí. A my jsme řekli: odborník jistě ví o čem mluví, tak jsme přijali i tento  
názor.  

rodinami a jejich problematikou vůbec zabývá. Bylo moc dobře, že jsme slyšeli vzpomínky pár 
zakládajících členů na začátky sdružení, a přirozeně vyplynula potřeba ty začátky a vzpomínky 
někde zachytit. Takže mým úkolem bude v nejbližší době pořídit kroniku a zakládající členy 
oslovit, aby tyto vzpomínky nezapadly.  

Druhou částí večera bylo další „kolečko“, tentokrát na téma: co bychom od ŽR čekali nebo 
v ní chtěli dělat do budoucna. Jirka Ludvík nám vyprávěl o mezinárodních aktivitách podobně 
zaměřených sdružení a o případné spolupráci. Řeč se také stočila, jak jinak, na finance, což je 
naše velká bolest. Maruška Nováková nám vyprávěla o kurzech pro ženy, které vede v YMCA. 
Jeden právě začíná (bližší informace v tomto Zpravodaji). Rodina Kubínova mluvila o Dnech 
rodin a o tom, jak se organizují setkání, když máte pět malých dětí. Ložinští mluvili o sportov-
ních sobotách a jejich zpestření, o plánech na potáborová setkání. To jen pár vzpomínek, které 
jsem si uložila do paměti. Potichu přišli a za chvíli zase odešli také Salvetovi, kteří se sice kon-
krétně nepodílí na činnosti, ale doprovázejí nás modlitbou, což je stejně důležité. S padajícím 
soumrakem se lidi začali pomalu zvedat. Byla už tma a já jsem konečně ocenila své dva svetry.  

Setkání trvalo asi tři hodiny. Bylo neformální a srdečné, člověk si nepřipadal jako v nějaké 
organizaci, ale na pečení buřtíků s přáteli. Takže myslím, že bychom si něco podobného mohli 
zase někdy dopřát a tedy i v budoucnu uspořádat. Velký dík patří rodině Ludvíkových, kteří 
vše skvěle připravili a zorganizovali a v neposlední řadě přispěli svou laskavostí k atmosféře 
celého večera. Děkujeme a těšíme se na další podobná setkání.  

O své dojmy se s Vámi podělila Petra Ryantová  

ČETLI JSME 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2006 27 

Další řekl: „Také učitelé a ředitelé škol by neměli trestat naše děti, když neposlouchají.“  
A rodiče tento návrh podpořili. Ředitelé škol proto nařídili, že se už žádný učitel nesmí studen-
tů ani dotknout, i když neposlechnou, protože školy nechtějí mít špatnou pověst a už vůbec 
nestojí o to, aby je někdo žaloval. A společnost souhlasila.  

Pak zase někdo řekl: „Nechme naše dcery podstupovat potraty, pokud si to přejí. Ani to 
nemusí doma říkat svým rodičům.“ A my jsme řekli: „Proč ne? Proč bychom měli omezovat 
jejich práva?“  

Pak nějaký chytrý člen školní rady řekl: „Kluci jsou kluci, stejně si vždycky budou dělat, co 
chtějí. Tak proč bychom jim nemohli dát kondomy, ať si užijí zábavy podle libosti? Vždyť rodi-
čům nemusí říkat, že je dostali ve škole.“  

Pak nějaký vysoký vládní představitel řekl: „Není důležité, co děláme v soukromí. Ať si 
každý dělá co chce, včetně prezidenta. Pokud vystupuje slušně na veřejnosti a v práci, je úplně 
jedno, co dělá v soukromí.“  

Potom někdo přišel s nápadem vydávat časopisy s obrázky nahých žen s tvrzením, že jde 
jen o obdivování krásy ženského těla. Pak to šlo ještě mnohem dál a někdo začal zveřejňovat 
obrázky nahých dětí. A dnes je vše zcela běžně a volně každému přístupné na internetu. Máme 
to zakazovat? Vždyť máme svobodu projevu…  

A pak producenti zábavného průmyslu řekli: „Udělejme televizní show a filmy, které propa-
gují hrubost, násilí a sex. Nahrávejme hudbu, která opěvuje znásilňování, drogy, vraždy, sebe-
vraždy a satanismus.“ A my jsme řekli: „Vždyť je to jenom zábava, to nemá žádný nepříznivý 
vliv. A navíc, nikdo to nebere vážně.“  

A teď se ptáme sami sebe, proč naše děti nemají svědomí, proč nedokážou rozlišovat mezi 
správným a špatným a proč jim nevadí zabíjet cizince, spolužáky a sami sebe. Stačí o tom jen 
trochu přemýšlet, a dojdeme k závěru: sklízíme, co jsme zaseli… 
⇒ Je zvláštní, jak je pro nás jednoduché vyhodit Boha na smetiště a pak se divíme, proč svět 

spěje do záhuby.  
⇒ Je zvláštní, že se surovost, vulgárnost a násilí volně šíří všemi médii, ale zprávy o víře, lásce 

a naději se k nám téměř nedostanou. 
⇒ Je zvláštní, že věříme tomu, co říkají noviny, ale zpochybňujeme to, co říká Bible.  
⇒ Je zvláštní, že někdo může říct „věřím v Boha“ a přitom se k němu dál obrací zády.  
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⇒ Je zvláštní, jak někdo může chodit v neděli do kostela, ale ve všední den na něm nikdo ne-
pozná, že je křesťan. 

⇒ Je zvláštní, že se víc starám, co si o mě myslí lidé, než co si o mě myslí Bůh. 
⇒ Je zvláštní, že jsme pohotoví někoho soudit, ale sami soudy druhých nepřijímáme.  
⇒ Je zvláštní, že každý chce mít zajištěné nebe, aniž by musel věřit, přemýšlet nebo dělat coko-

liv, co říká Bible.  
 

Přemýšlíš? Váháš? Myslíš si, že u nás je situace úplně jiná? Pokud si myslíš, že tento letáček 
stojí za přečtení, předej ho dál. 

Letáček je z http://granosalis.cz a tímto ho předávám dál. Sazeč 

DOPORUČUJEME 

JAK JE TO V ŽIVOTĚ DOOPRAVDY 
 

Ano, právě tak se jmenuje druhá 
kniha kreslených vtipů Václava Hradec-
kého, která vyšla letos v nakladatelství 
Vyšehrad. Jeho první knihu „Manželský 
dvoutakt“ jsme zde několikráte předsta-
vovali a doporučovali (takže by mne 
opravdu překvapilo, kdyby se zjistilo, 
že jste si ji ještě stále nekoupili!), o druhé 
nemám v úmyslu psát nic, ale přiklá-
dám pár ukázek, ať se kniha laskavému 
čtenáři představí sama. 

VKor 
 

AD RODINNÉ PASY 
 

Ve Zpravodaji č. 4/2006 jsme Vás 
informovali o tzv. rodinných pasech, 
což je program slev a výhod pro rodiny 
s dětmi. Do systému se zatím sice mo-
hou fakticky zapojit, tj. čerpat výhody 
jen rodiny z jihočeského kraje, nicméně 
situace se může změnit. Záleží na aktivi-
tě jednotlivých krajských zastupitelstev.  

Je proto dobré vědět, že k této pro-
blematice byla zřízena samostatná inter-
netová stránka. Chcete-li tedy vědět  
o rodinných pasech více, podívejte se 
na: www.rodinnepasy.cz. 
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FOTKY Z PAVLÁTKY 
Pro všechny, kteří mají zájem o fotodokumentaci z letošního tábora rodin na Pavlátově louce 

u Nového Města nad Metují: Fotografie si můžete stáhnout zde: www.sroubarna.ymca.cz/
pavlatovalouka.zip, a to do 30. listopadu 2006. Pozor: 64 MB ! 

Mirka Šílová 
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V záplavě hysterických zpráv o tom, kdo koho kde vydírá či podplatil, kdo komu přelepuje plaká-
ty a co bude s naším státním dluhem, téměř zanikla zpráva o tom, jak kdesi v Polsku 14letá stydlivá 
dívenka spáchala sebevraždu poté, co byla ve škole vystavena brutální sexuální šikaně. 

Kdybych měl tu moc, tak bych ty kluky snad zabil – to je logická první reakce. Tu moc nemám – 
ale co na to jejich konzervativní katoličtí rodiče (událost se stala v katolicky nejkonzervativnějším 
sedláckém Kašubsku)?  

Nebyl jsem tam – ale celá třída se na to dvacet minut dívala – a nic… 
Ti kluci byli již dlouho problémoví (ničení aut učitelů po vysvědčení apod.), celá obec se na to 

dívala – a nic… 
Nejkatoličtější národ Evropy bude v některém z nejbližších dnů sloužit mše za tu dívenku 

(protože spáchala sebevraždu, a to je striktně vzato hřích…) – ale kdo bude sloužit mši za ty kluky, 
aby jim to došlo, aby pochopili, aby se v nich něco hnulo? 

Co je to za „katolicismus“, který nechává věci docházet až takto daleko? – teď nejde tak o jednot-
livce, kteří mohou i při nejlepší výchově prostě konat zlo (kdo měl lepší výchovu než Jidáš? kdo byl 
Bohu blíž než Lucifer?), ale o mlčící většinu, která zlu trpně přihlíží… 

Kristus přece nepřišel, aby se díval, jak si tady vedeme – on proti zlu aktivně vystupoval (a taky 
podle toho – alespoň z lidského hlediska – dopadl). 

Té dívence život nikdo nevrátí (s tím, že se oběsila, si Bůh už nějak poradí, na rozdíl od nás je 
totiž milosrdný) a ani by ho po tom, čím prošla, asi už nechtěla a neunesla, jejím rodičům dceru také 
nikdo zpět nepřivede (a možná se budou do smrti ptát, proč jim jejich dcera nevěřila, že by jí její 
bytostné ponížení pomohli nést a unést) a odpovědnost z oněch pěti kluků a zhruba dvacítky přihlí-
žejících také nikdo nesejme (i když jim ještě není úplně patnáct let). Dalo by se uvažovat i o tom, 
proč třída za problém nepovažovala sexuální šikanu, ale až následnou sebevraždu („…my jsme ne-
tušili, že si to tak bude brát…“ – tento výrok jednoho z přihlížejících by stál za sociologickou analý-
zu veřejného mínění, kterým je jistě formován!). Ve skutečnosti je to však o nás všech, o plíživém 
vlivu strachu (nezamíchat se), lidských práv (žáci se nefackují a jsou vlastně úplně beztrestní…), 
televizní a tiskové nahoty (vždyť k ničemu nedošlo, znásilněná v technickém smyslu slova nebyla),  
o „kostelním“ křesťanství vyhraženém nedělnímu dopoledni… 

Při čtení té zprávy jsem se otřásl hrůzou, vztekem, bezmocí – a teď chodím a kladu sám sobě 
otázku: jak bys, člověče, zareagoval ty sám? Jak jsi reagoval na podobné (možná méně drastické) 
situace, když tobě bylo 14 let? Jak a kde chceš hledat to vlákno, kterým bys (alespoň ve svém malém 
světě) začal rozmotávat to zašmodrchané klubko lidského strachu, malosti, zloby, netečnosti a pokry-
tectví? 

Protože jinak se ke království opravdu nepřiblížíme… 
VKor 

NA OKRAJ 


