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Vzpomínám si – již je to docela dlouhá doba – jak na jednom jednání jakési vládní komise, 
která se zabývala čímsi kolem církví, položil Václav Klaus (tehdy předseda vlády) otázku:  
„A k čemu jsou vlastně církve zapotřebí? Co vlastně dělají – tedy kromě bohoslužeb? Jaký je 
jejich účel?“ 

Jednání vládní komise nebývají vhodným prostředím pro filosoficko-teologické úvahy, na-
víc premiér patrně ani neměl v úmyslu takovou debatu rozpoutat, šlo spíše o řečnickou otázku, 
která měla komisi dovést k poznání, že církve vlastně nejsou tak moc zapotřebí a jestli je někdo 
chce, tak je to jen taková jeho libůstka, ale nic užitečného pro lidstvo to neznamená … 

Je to poměrně dost rozšířený názor, zvláště pak v této zemi, ale i jinde v Evropě či ve světě – 
církve nevytvářejí žádné hmatatelné hodnoty, jsou jen jakýmisi zájmovými sdruženími – a nábo-
ženství je vlastně jen takový soukromý prožitek, cosi, bez čeho by se lidstvo klidně obešlo… 

A proti tomu stojí pohled na takové důležité věci jako třeba automobilky, které vytvářejí jak 
automobily a pracovní příležitosti, tak i zisk, nebo divadla, která vytvářejí divadelní představení 
– a ovšem vykazují nějaké příjmy a v lepším případě také zisk… A jsou zde též nemocnice, které 
sice nic nevyrábějí ani neprodukují, ale pomáhají lidstvu získávat zpět ztracené zdraví – a zdra-
ví lidé pak ovšem mohou vytvářet něco užitečného a třeba také zisk. Ano, v nemocnicích se léčí 
i důchodci, kteří toho už moc třeba ani nevytvoří, ale tak jaksi nám to nedá a také se léčí – nako-
nec, kdysi něco vytvářeli (třeba i něčí zisk) a tak si jaksi předplatili… A ovšem jsou zde i spor-

tovci, kteří reprezentují naši 
vlast a upozorňují tak svět 
na to, že zde leží ta báječná 
země, která je schopna vyrá-
bět a do celého světa vyvá-
žet to úžasné pivo a auta a 
textilní stroje a syrečky a 
řadu dalších věcí (a vytvářet 
tak zisk) a v níž leží ty úžas-
né Hradčany a Karlův most 
a Krkonoše, kde mohou 
turisté utratit úžasně mnoho 
peněz (a pomáhat hotelié-
rům vytvářet zde zisk)… a 
svaz zahrádkářů, který kro-
mě jiného dělá mezi svými 
členy osvětu, díky níž lze na 
zahrádkách vypěstovat více 

a lépe (a vytvářet tak, byť jen na rodinné rovině, zisk) … a taky odbory, které sice moc k zisku 
firem nepřidávají, ale zase pomáhají svým členům, aby alespoň něco z těch skvělých zisků do-
plachtilo až do jejich peněženek, a politické strany, které nám všem vlastně pomáhají nastavit 
nějaké právní a rozpočtové prostředí, v němž, pokud ovšem dobře zvolíme, se nám budou lépe 
generovat a do našich peněženek směrovat zisky… 

O ÚČELU A UŽITEČNOSTI 
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V RODINNÉM KRUHU 

MLADÉ JARO 
 

kuře čerstvě vylíhlé 

malé kuřátko žluťoučké a rozčepýřené 

sedět u plotu 

kytky a sluníčko, tráva, mouchy a zrníčka 

tolik zázraků najednou objevit 
 

kvoční starosti 

sokoli a poštolky 

kočky a kuny 

zakrýt křídly tu lákavou žluť 

nebýt viděn 
 

malý dvorek velkého světa 

všude plno slunce, zrní i koček 

kde jsou kvočny? 
 

Sa Ze-Č‘: Sedmnáct nikdy nenapsaných meditací  
nad nalomenou třtinou, Praha 2006/7 

A k čemu to všechno? Vždyť nakonec přece všichni zemřeme… a časem i naše děti, pro kte-
ré to všechno děláme, i jejich děti, pro které to všechno naše děti budou dělat, i děti jejich dětí 
jejich dětí… a škodovky zreznou, vlaky se zastaví, uhlí dojde, Krkonoše zvětrají, mosty dožijí, … 
i vesmír se nejspíš jednou přestane rozpínat (nebo možná ne, ale to na věci mnoho nezmění) a 
podle všech fyzikálních zákonů se nakonec všechna energie promění ve zbytkové teplo, což 
vychází na docela slušnou tmu a teplotu tak asi 3 stupně nad absolutní nulou, při níž se i vodík 
mění v kapalinu nebo led… 

…a jen Duch Boží se bude vznášet nad hlubinou… 
A proto jsou tady náboženství a církve. Protože to všechno, i ty zisky, i ta péče o děti, starce 

a nemocné, i ta fotbalová vítězství a hokejové prohry (nebo naopak), opečované zahrádky a 
úžasně provedený Shakespeare, uleželé syrečky i pes, přítel člověka, mají smysl pouze tehdy, 
jestliže je někde něco, co přetrvá i smrt vesmíru, co nepodléhá tepelné entropii, něco, co nežerou 
moli ani rez… A to něco se nedá najít v bance ani ve výzkumném ústavu, nesjíždí to z výrobních 
linek ani to neroste na poli – to se dá hledat pouze srdcem a vírou… To něco je láska. A láska, to 
je Bůh. 

Ten smysl všeho se ukázal na kříži – a Láska se projevila ve vzkříšení toho, jenž vzal na sebe 
všechny naše viny, pochybení, hříchy, slabosti… jenž vzal na sebe celý náš vykolejený a do sebe 
soustředěný svět a vrátil mu jeho směr a účel: jít k Bohu. 

Vladimír Koronthály 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
tentokráte jsme číslo nevynechali. Myslím, že je docela plné nabídek na léto – snad si  

vyberete… 
Tak je to u nás často – teprve přichází jaro a my, místo abychom si mohli dosyta vychutnávat 

ty první květy na třešních, první pupeny zlatého deště, první travní zeleň, připravujeme se již 
na léto. Pamatuji si, když jsem zpíval v chrámovém sboru, tak jsme měli v postu velikonoce a 
v adventu vánoce. Asi to v dnešní době a v tomto uspěchaném světě jinak nejde – ale chraňme si 
ty stále vzácnější chvilky, kdy můžeme naplno prožívat to, co právě je … 

Znovu si to uvědomuji, když sedím nad úvodníkem časopisu, který píšu pár dní před Květ-
nou neděli – a který Vy budete číst nejspíš v týdnu po velikonoční neděli… Jak přeskočit ty dva 
týdny, jak se vžít do radosti z Kristova vzkříšení, když bych se teď měl ladit na pašije a Getse-
many? 

Ale možná je to právě o tom: od chvíle, kdy Kristus vstal z mrtvých, je zde jeho vítězství 
napořád. Už nikdy nebude ani vteřina, v níž bychom se museli strachovat, zda se dílo vykoupe-
ní a spásy uskuteční (to není pochybnost o Božích přislíbeních, ale prostý lidský strach plynoucí 
z toho, že věci jdou kolem nás a jsou větší než naše chabé síly). Dílo vykoupení je jednou pro-
vždy dovršeno, to jen my si ho pořád musíme rozkládat do času, abychom ho vůbec dokázali 
vnímat (neříkám pochopit, neboť kdo může pochopit Hospodinovy stezky?). 

A od chvíle, kdy se Ježíše chopili najatí pohůnci v Getsemanské zahradě, je zde jednou pro-
vždy jeho kříž… Můžeme si tisíckrát říkat, že vše dobře dopadlo, že vstal z mrtvých – je tu jeho 
kříž, který je toho všeho neoddělitelnou součástí… 

A tak se nemůžeme divit, že i na našich cestách životem, jakkoli pravidelně prokládaných 
nedělní oslavou vzkříšení (neboť co jiného je neděle?) 
neodmyslitelně den co den potkáváme kříže všednosti. 
Je to cesta stínů, na kterou se naši prapředkové kdysi 
dobrovolně (byť obelstěni) vydali … a cesta ze stínu do 
světla vede obvykle nejprve stínem. 

Přeji Vám (i sobě) šťastnou cestu – vždyť údolím 
stínů smrti jde s námi Hospodin… a na konci cesty je 
světlo . 

VKor 

ZÍSKÁVAT BOŽÍ LÁSKU  
Největším úkonem víry je věřit, že Bůh tě miluje, a to i v tvé nahotě, bídě a hříšnosti. Lidé si 

však myslí, že Boží lásku si musíme získat. Pracujeme pro to a myslíme si, že tím, že konáme 
dobré věci pro Boha, získáme Boží požehnání a na oplátku i lásku. Toto je náboženství soukro-
mé komůrky, v níž jsem já a „můj“ Ježíš. Vše pak vyúsťuje do egocentrické morálky sebezdoko-
nalování a disciplíny. 

Křesťané běžně používali frázi: „Musím zachránit svou duši“, nebo: „Kněží jsou tu k tomu, 
aby zachránili naše duše.“ To není Nový zákon. Myslet si, že můžeš zachránit svou duši, je čirá 
hereze. Ježíš znamená „Jahve zachraňuje“. Dokud se budeš ty zaměstnávat spásou své duše, 
budeš zabraňovat Bohu, aby tvou duši zachránil On.  

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“. 
 Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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O VELKÉM PARNÍKU, PLYŠOVÉM KROKODÝLOVI A VESNIČCE NA VODĚ  
Další dopis Blanky Vorlové o životě české rodiny ve Velké Británii 

 

Milí příbuzní a přátelé,  
po velké odmlce se zase hlásím, moc vás všechny zdravím a děkuji vám za dopisy a všechny 

novinky. My se máme dobře, všichni zdrávi, děti kvetou, místy až bují. Sestěhovali jsme všech-
ny tři do jedné ložnice a zatím se to báječně osvědčilo – žňová hlídka kontroluje, jsou-li velcí 
bratři po celou noc na svých ložích. Nejsou-li, uspořádá poplach. Výsledkem je, že ustaly noční 
výlety do rodičovské ložnice a všichni hoši setrvávají až do kuropění ve svých postýlkách.  

Počasí máme ubrečené, letos si nikdo z místních nestěžuje na suchou zimu, půda už vláhu 
nezvládá zpracovat a trávníky se mění v bahno řídce pokryté zelenými vlásky. Dokonce jsme 
měli nadílku sněhu – ráno napadlo cca 15 cm. Kluci byli šťastní jako blechy, zejména když se 
ukázalo, že jejich škola jako jedna z mnoha zůstane onoho dne z důvodu sněhové kalamity za-
vřená. Josef byl po noční, chvilku pozoroval za sklem, jak Myška staví pomocí plastového květi-
náče (prázdného) hradní věže, pak se oblékl, vysypal plenky do sněhu a s prázdným velkým 
kýblem postavil klukům opravdový Bodiam Castle. Myšku jsem vůbec nemohla zahnat domů, 
pořád by stavěl, naštěstí tu má dvě bundy – odpoledne začalo pršet a sníh slézal, druhý den už 
byla z hradu ubohá troska na rozbláceném trávníku. Občas hodně fouká, studený vlhký vítr, 
takže i když je pořád nad nulou, mrznou klouby. Většinou je ale mírné počasí, kolem deseti 
stupňů a školní děti chodí v podkolenkách a tenkých bundičkách.  

Hlavně bych vám chtěla dnes napsat o báječném výletě, který jsme podnikli o uplynulém 
víkendu. Josefův bývalý kolega z nemocnice v Čechách pracuje v městě Cheltenham a už dlou-
ho nás zval na návštěvu. Vyjeli jsme v sobotu ráno směrem na západ a hned za Readingem, kde 
v žaláři trpěl O. Wilde, se krajina změnila. Zvlnila se, i lesy zde mají jiné, než v našem okolí 
(Josef je označuje za lesy plevelné). Víc nám to připomínalo domov, až na stáda oveček, která se 
pasou všude, dokonce jsme viděli i stádo bílých chlupatých poníků.  

Vlastní výlet jsme zahájili rovnou zlatým hřebem programu, pro některé určitě, totiž návště-
vou SS Great Britain (to SS je místní označení pro steamer ship – parník) v Bristolu. S Tomášem 
a jeho chotí Marcelou jsme se sešli přímo na lodi. Jedná se o krásně rekonstruovaný parník, kte-
rý byl postaven v letech 1839-43 dle plánu ing. Brunela, což byl anglický největší inženýr a vy-
nálezce 19. stol. Loď nejprve vozila cestující a potom jen náklad a skončila jako sklad uhlí na 
jihoamerickém pobřeží. V sedmdesátých letech 20. stol. ji Britové za pomocí pontonů přetáhli až 
z Falklandských ostrovů do Bristolu, kde ji 30 let rekonstruovali a dnes je z ní turistická atrakce. 
Loď sama stojí v suchém doku, ale pro větší dramatický efekt je v úrovni hladiny sklo a na něm 
cca 15 cm vody, takže to trochu vypadá, jako by loď byla na vodě. Navíc je možno sestoupit 
„pod hladinu“ a obdivovat se konstrukci trupu lodě zblízka. Je samozřejmě možno prohlédnout 
si všechny paluby, strojovnu, horní palubu apod. Nahlíželi jsme do kajut 1., 2. i 3. třídy, zejména 
ve 3. třídě nás překvapilo, na jak uzounkých a krátkých postelích byli cestující ubytováni. Jídelní 
salon 1. třídy s mramorovými sloupy byl jako z jiného světa. Přímo k lodi přiléhá muzeum, za-
svěcené nejen SS Great Britain, ale i ing. Brunelovi a lodní technice vůbec. Pro malé děti probí-
halo zrovna divadelní představení o ing. Brunelovi a jeho životě a vynálezech. Bylo to mimořád-
ně povedené, dětem kladl sám velký inženýr různé otázky, Myška nakonec odpověděl, co nikdo 
jiný nevěděl a pan Brunel mu předpovídal, že jednou bude také velkým inženýrem. Myška se 
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kupodivu zasmušil a pak mi venku vysvětlil, že on nechce být inženýrem ani ničím jiným, pro-
tože chce zůstat navždycky se mnou a s tatínkem. Málem jsem se dojetím rozbrečela taky.  

Odpoledne jsme se přesunuli do nedalekého města Bath, které jsem si přála navštívit já, 
neboť se v něm odehrává první část románu Opatství Northanger od Jane Austenové. Je to jeden 
z mých nejoblíbenějších románů vůbec, pokud jste se s ním náhodou minuli, mohu jen doporu-
čit. Sice trochu pršelo, ale to na nadšené náladě nic neměnilo, mohu-li mluvit za sebe. Naši přá-
telé už ve městě několikrát byli, takže jsme to měli i se zkušenými průvodci, kteří nás vzali na ta 
nejkrásnější místa. Výstavné domy, paláce, parky (v nichž se děti postupně obalily bahnem), 
krytý most s obchůdky, vůbec se nám (mi) nechtělo pryč.  

Když jsme dojeli do Cheltenhamu, kde naši přátelé bydlí, tak už se stmívalo. I tak jsme se 
obdivovali krásným vilám, prostorným ulicím, viktoriánským palácům, vše opravené a uprave-
né, prostě výstavní město. Hlavní rozvoj města byl v 19. stol., kdy se stalo mimořádně populár-
ním mezi anglickou smetánkou. Město se celým jménem nazývá Cheltenham Spa, i když v něm 
nejsou horké prameny jako např. v Bathu (kde první lázeň postavili už Římané). Rekreanti při-
jížděli zejména ze společenských důvodů a zřejmě se léčili výlety do okolní krásné krajiny.  

A do takové krajiny jsme se vypravili i my v neděli. Projížděli jsme kolem rozlehlých pastvin 
a polí, všechny byly ohraničeny kamennými zídkami. Domy v malebných vesničkách byly 
všechny ze stejného kamene jako zídky. Viděli jsme i hodně venkovských sídel, i opravdové 

panství s velkou vstupní bránou a vysokými okrasnými 
keři, malé chaloupky s doškovými střechami, golfisty v 
plné polní – prostě z toho rána by mohl být propagační 
film na Anglii. Naším cílem byla costwoldská ZOO, moc 
hezká. Není tam tolik druhů zvířat jako ve velkých zahra-
dách, ale zvířata mají hodně prostoru. Velký úspěch měla 
terária a také skleníky s tropickými rostlinami a ptactvem. 
A samozřejmě opice, děti se smály, že se mohly potrhat, 
hlavně náš Tom, a připadalo mi, že se smějí i ty opičky. 
Cestou zpět jsme se stavili ve vsi Burton-on-the-Water, 

nazývané Benátky místního kraje. Na můj vkus to bylo možná příliš upravené a stylové, ale 
nepopírám, že moc hezké. Navštívili jsme jednu zahradu, ve které je postavená vesnička Burton 
v malém, domky jsou dospělému cca nad pás a lze chodit mezi nimi. Kluci už byli asi unavení, 
protože nám úplně vypověděli poslušnost a začali se divoce honit. Proto jsme raději už ostatní 
muzea a atrakce, které ves nabízí turistům, pominuli a spokojili se s procházením kolem centrál-
ního vodního kanálu, přecházením mrňavých mostků atd.  

V pondělí měl Josef volno, proto jsme vyreklamovali kluky na jeden den ze školy a výlet si 
trochu prodloužili. Pondělní ráno jsme věnovali procházkám po Cheltenhamu, za dne se nám 
jevilo město ještě mnohem krásnější. Ty paláce, široké ulice, vily, nebudu se opakovat, bylo to 
famózní. Pak už ale děti přetékaly dojmy a taky únavou, tak jsme jim za odměnu za hezké cho-
vání během výletu koupili u Sue Ryder plyšáky podle jejich výběru, copak Tom, ten si vybral 
malou roztomilou opičku, zato Myška si vybral také roztomilého, ale půlmetrového krokodýla. 
Říká mu Drak a dnes ráno se s ním odmítal rozloučit, tahá ho s sebou všude. Krokodýl musí být 
v sedmém nebi.  

Na závěr jen jednu poznámku – množí se mi dotazy, jestli naše děťátko bude chlapeček nebo 
holčička. Nejsme takoví, že bychom v této věci něco tajili, ale my to prostě nevíme. Péče o těhot-
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MILOST 
Boží láska je naprostá, nepodmíněná, absolutní a trvá navždycky. Stav 

milosti – Boží přístup vůči nám – je věčný. To my se měníme. 
  Jsou údobí, kdy dokážeme věřit, že Bůh nás miluje nepodmíněně,  

absolutně a navždycky. Tohle je milost! Jindy zase, protože se sami utlačujeme a neseme vinu  
a strach a těžkosti, nejsme schopni věřit, že nás Bůh miluje. Z biblického hlediska je tohle největ-
ším hříchem: nevěřit té dobré zvěsti, nepřipustit si nepodmíněnou Boží lásku. Když už nevěří-
me, že nás Bůh miluje, nemůžeme už milovat sami sebe. Musíme Bohu umožnit, aby nás bez 
přestání naplňoval. Pak najdeme v životě sílu lásku rozdávat . 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

né je tu hodně jiná než v Čechách. Představuji si, že podobně jako ty moje, probíhaly návštěvy 
těhotných u porodních bab, které pracovaly pod Josefovým pradědem, také lékařem, na začátku 
20. stol. Vždycky si hezky popovídáme. Ale ultrazvuku se přece v polovině března dočkám, 
takže bude-li děťátko trochu spolupracovat, tak se ráda v příštím dopise pochlubím, že to bude 
chlapeček, nebo že to bude holčička.  

Moc vás zdravím a těším se na všechny dopisy, které mi napíšete!  
Blanka 

Pozn. red.: Jako všechny předešlé, i tento dopis zveřejňujeme s laskavým souhlasem autorky. Dopisy 
redakčně nikterak neupravujeme (snad jen občas nějaký ten překlep, výjimečně i malé zkrácení), pouze 
sazeč si o své újmě doplňuje nadpisy, aby si užil titulkového písma (je to holt hračička – ach, ti muži…).  

 

PARADOXNÍ PŘIKÁZÁNÍ  
ANEB JAK NALÉZT SMYSL ŽIVOTA V BLÁZNIVÉM SVĚTĚ  

 

 1. Lidé jsou pošetilí sobci. Přesto je mějte rádi. 
 2. Když konáte dobro, lidé vás obviní ze skrytých motivů. Přesto konejte dobro. 
 3. Když máte úspěch, získáte falešné přátele a skutečné nepřátele. Přesto usilujte o úspěch. 
 4. Na dobro, které vykonáte dnes, se zítra zapomene. Přesto konejte dobro. 
 5. Upřímnost a otevřenost z vás dělá snadný terč. Přesto buďte upřímní a otevření. 
 6. Největší lidé s největšími myšlenkami bývají sestřeleni nejmenšími lidmi s nejmenšími myš-

lenkami. Přesto myslete ve velkém. 
 7. Lidé mají rádi outsidery, ale následují jenom vůdce. Přesto bojujte i za outsidery. 
 8. Co stavíte léta, může být zničeno přes noc. Přesto stavějte. 
 9. Když nabídnete pomocnou ruku, můžete se dočkat nevděku. Přesto lidem pomáhejte. 
10. Dejte ze sebe světu to nejlepší – a dostanete do zubů. Přesto světu dávejte to nejlepší. 

Kent M. Keith. Na internetovou konferenci „Mužská spiritualita“ zaslal Jakub Vrba 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

Psychiatr sedí u sebe v ordinaci. Pacienti nechodí, nikdo nevolá. Zkrátka, nuda. Vtom se 
otevřou dveře a do nich po čtyřech vejde muž s něčím mezi zuby, v rukou taky zvláštní před-
měty a ještě za sebou po chodbě něco táhne. 

Doktor na něj: „Óóó, kdopak se nám to plazí na návštěvu? Není to snad maličký hádek? Tak 
se doplaz a vítej, malý hádku, doktor ti pomůže.“ 

Osoba na čtyřech však zakroutí nesouhlasně hlavou. 
„Ááá, tak ty jsi tedy malá želvička, která se sem vleče na slovíčko?“ 
Osoba na čtyřech opět nesouhlasně zakroutí hlavou. 
„Tak, kdopak tedy jsi? Že by snad malý červíček?“  
Muž pustí z pusy drát a povídá: „Jděte do prčic, doktore. Já jsem váš informatik a natahuju 

vám tu síťový kabel.“ 
 

PERLIČKY Z LINKY O2 
 

DIALOGY OPERÁTORŮ A ZÁKAZNÍKŮ: 
 

Operátor: Kam je zapojený ten kabel? 
Zákazník: Jak to myslíte? 
Operátor: Když půjdete po tom kabelu, kam dojdete? 
Zákazník: Asi k vám na ústřednu do Brna. 

 

Operátor: Pane, jestli na mě budete pořád takhle křičet, tak vás upozorňuji, že to položím. 
Zákazník: No to si zkuste! To pak teprve začnu řvát!! 
Operátor: To je možné, ale už ne na mě. 

 

Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té linky? 
Zákazník: Jak to myslíte? 
Operátor: Na koho je ta linka psaná. 
Zákazník: Jako kdo tu je? 
Operátor: Hmm, dejme tomu. 
Zákazník: Já a můj pes. 
Operátor: Ale já bych potřeboval jméno. 
Zákazník: Ťapina. 

 

Zákazník: Já seberu ten modem a omlátím vám ho o hlavu! 
Operátor: Myslíte tím přímo mne? 
Zákazník: Ne. Vy jste jedinej trochu ochotnej. Vás jenom švihnu kabelem. 

 

Zákazník: Už mě tam všichni s***te v tý vaší ou tů sebrance! 
Operátor: Bavme se slušně, jsme přeci lidé. 
Zákazník: To možná vy, ale já ne!! 
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Zákazník: Já mám modem Aethra. 
Operátor: Tenhle typ modemu má na sobě tři kontrolky. Jak teď svítí? 
Zákazník: Svítí obě dvě. 

 

Operátor: Vypojte z počítače USB kabel od modemu a nechte tam jenom ten síťový. 
Zákazník: Jo, tak už ho mám vypojenej. Co teď? 
Operátor: Teď napište do té lišty nějakou adresu. 
Zákazník: To nejde. 
Operátor: Jak to myslíte? 
Zákazník: Píšu a nic se neděje! 
Operátor: Vidíte na klávesnici tlačítko Num Lock? 
Zákazník: Jo, už ho vidim. 
Operátor: Mačkejte ho co nejrychleji za sebou, bliká na klávesnici něco? 
Zákazník: Nic nebliká. 
Operátor: Tak zapojte klávesnici zpátky do počítače. 

 

VÝŽBLEPTY OPERÁTORŮ (ANEB: I MISTR TESAŘ SE NĚKDY UTNE): 
 

Dole máte Možnosti internetu, tak na to si klekněte. 
 

S tím vám bohužel nepomohu, tady jste na technické potvoře. 
 

Dobrý den, u televize Pavlína Žaloudková, jak vám mohu pomoci? 
 

Mohl byste mi přiblížit o co jde? …, aha, …, promiňte. To jste mi to spíše oddálil. 
 

Napište si tam ping. Jako ping pong, ale bez pongu. 
 

Dobrý den, u telefonu Kamil Dušák, co vám mohu udělat? 
 

Když tam máte dva antivirové programy najednou, to je jako kdybyste měl u domu dvě bezpeč-
nostní agentury, které se mezi sebou neznají. Hned jak by se potkaly, nastal by šrumec! 
 

Když se podíváte dolů, tak tam uvidíte dvě ponožky. Máte? Nemáte je tam? Musí tam být… Jo 
aha! Moc se omlouvám, já myslel dvě položky na monitoru… 
 

Ty dvě modemy na tom diody svítí? 
 

Já vám dám telefonní drát na seznam. 
 

Linka je vedena na jméno Šun Jun Čung Ťin Han? Cože? Aha, takže na pana Nováka… 
 

Tak já tu zadám na techniky servilní požadavek… 
 

Dobrá, tak já vás tedy přepojím zpátky do té nabídky a tam se proklikáte. Přeji pevné nervy a 
příjemný večer… 
 

Takže jste připojen, to jsem rád. Vám to nefungovalo, protože jste měl nastaveno všechno, co šlo, 
úplně špatně, plus ještě něco, co snad ani nešlo. 
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ZÁKAZNÍCI VERSUS TECHNICKÁ PODPORA: 
 

Zákazník: Já jsem technik, na mě můžete mluvit odborně. 
Operátor: Rozumím. Chce to po vás autorizaci pop trojky, nebo esemtépéčka? 
Zákazník: Ehm…, cože? 

 

Zákazník: K vám se dovolat, to je umění! Prosím vás, vy tam jste sám? 
Operátor: Někdy mám ten pocit. 

 

Zákazník: U telefonu pan Koláček! A nebude to tak sladký hovor, jak si myslíte! 
 

Zákazník: Já jsem výslovně říkal, ať mi sem neposílají toho technika, co tu byl minule! Jdu ke 
dveřím, vodevřu a co myslíte? No byl to von! 
 

Zákazník: Já bych křičel, já bych brečel, ale ani na jedno už nemám sílu. Už jenom volám. 
 

Zákazník: Helejte se! To už jste asi pátej, s kým mluvím! Já už to celý znova opakovat nebudu! To 
si tam pořešte! 

Operátor: Mohl byste mi to zopakovat? 
 

Operátor: Do jména zadejte O2. 
Zákazník: Ó mám dát malé nebo velké? 
Operátor: Dejte velké, my jsme velká společnost. 

 

Zákazník: Pošlete sem konečně někoho, kdo tomu rozumí, jinak na 
to pustím manželku a to teprve budete koukat! 
 

Operátor: Co se týká toho připojení, vy jste už ve vlastnostech? 
Zákazník: Co se týká toho připojení, tak jsem už tejden v ř***! 

 

Zákazník: To v Americe, tam by to bylo hned!! Ale vy jste pořád v Čechách! 
Operátor: Pane, vy jste ale momentálně také v Čechách. 

 

Zákazník: Chci okamžitě mluvit s nejvyšším vedením!! To vedení, to je Praha? 
Operátor: Obávám se, že Madrid. 

 

Zákazník: Včera zase vypadla Prima! 
Operátor: A už to funguje? 
Zákazník: Teď jo, ale já neviděl poslední díl Letiště! Nevím, co se stalo! 
Operátor: No ona dala nakonec přednost tomu pilotovi… 

 

Operátor: Máte tam ten kurzor? 
Zákazník: Já nevím. To mělo být v tom instalačním balíčku? 

 

Záznamy hovorů mezi operátory společnosti O 2 a (někdy velmi neklidnými) zákazníky téže společnosti 
pro Zpravodaj zaslal Petr Koronthály. Kde k nim přišel, nevím… Sazeč. 

� 
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Tentokrát, jako před rokem, rubriku v předstihu zaměřujeme na výrobu 
dárečku ke Dni matek. Přinášíme Vám jednoduchý námět na praktický  
a v každé domácnosti využitelný výrobek.. Potřebné pomůcky seženete  
ve výtvarných potřebách. Tak hodně radosti tvůrcům i obdarovaným! 

 

OZDOBNÝ KVĚTINÁČ  
 

a) Jednodušší varianta – pro tatínky a děti 
Budete potřebovat: květináč z terakoty, 2 akrylové (raději matné) barvy, a to jednu tmavou 

(já např. použila sytě růžovou – ozn. PINK) a jednu světlou, tónově sladěnou (tj. světlounce růžo-
vou – ozn. MANGOLIE), dále tzv. krakelovací (česky řečeno praskací) lak, štětec (spíše plochý)  
a též trpělivost. 

Květináč natřeme zvolenou akrylovou barvou. Jako podklad volíme tmavou barvu. Je dobré 
natírat květináč jedním směrem. Dětmi natřený a 
tatínkem doopravený základní barvou natřený 
květináč necháme pečlivě zaschnout (některé bar-
vy schnou velmi rychle, ale záleží též na použitém 
množství), proto někdo může bezpečně pracovat 
třeba již za ½ hodinky, někdo za hodinu, nejlépe je 
ale aktivitu přerušit a odložit na další den. Děti se 
budou více soustředit. Zaschlý květináč následně 
natřeme krakelovacím lakem. Je třeba květináč 
natřít celý (nenatřená místečka „nepopraskají“),  
a to jedním směrem a dodatečně se nevracet na již 
zasychající místa, protože bychom kresbu „strhli“. 
Na množství použitého laku závisí i velikost  
a intenzita budoucích ozdobných prasklinek, pro-
to, pokud chceme výraznější praskliny, natíráme 
větším a více namočeným štětcem hned a květináč 
postupně otáčíme. Nelze se dodatečně vracet, ne-
boť lak neschne tak rychle a následkem tohoto 
postupu by byla neidentifikovatelná „patlanice“. 
Děti tedy natírají a tatínek okamžitě provádí štět-
cem patřičné korektury. 

Nalakovaný květináč tentokrát musí schnout opravdu 24 hodin a před třetím nátěrem musí 
být na 100% suchý. Když tomu tak je, vezmou si děti do ruky potřetí štětec a květináč natřou 
světlou variantou akrylové barvy. Dle vkusu nemusí natírat květináč celý, ale mohou začít třeba 
3 cm od horního okraje. Vznikne kontrastní pás, který celé dílo oživí. A nyní přijde to kouzlo, 
jak barva (3. nátěr v pořadí) zasychá, vzniká po obvodu květináče zajímavá kresba tmavých 
prasklinek. Výsledkem je originální výrobek a nádherný dárek. Zcela suchý květináč můžeme 
ke zvýšení odolnosti kresby ještě přelakovat bezbarvým lakem (pokud jej nezamýšlíme dozdo-
bit pomocí ubrouskové techniky). 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

 



 
14 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 4/2007 

b) Složitější varianta – pro maminky s dětmi: 
Maminky s dětmi mohou ještě ke květináči natřít stejnou barvou talířek a samotný 

„popraskaný“, ale nenalakovaný květináč si mohou ještě dozdobit pomocí ubrouskové techni-
ky. Jaký bude postup práce? 

Za tím účelem si opatříme ubrousek s barevně odpovídajícím námětem (aby esteticky 
„ladil“ s podkladem) a lepidlo na ubrouskovou techniku. Ubrousek opatrně rozdělíme na jed-
notlivé vrstvy a použijeme tu vrchní barevnou. Vystřihneme jednotlivé motivy (květy růží, be-
rušky, motýlky, plachetnice atd.), ty pak zkušebně rozmístíme po obvodu květináče. Pokud 
jsme s náhledem spokojeni (květináč nemá být přeplněn, protože pak kouzlo prasklinek zanik-
ne), tak daná místečka postupně jednotlivě natřeme lepidlem na ubrouskovou techniku (nebo 
existuje lak a lepidlo v jednom) a vystřižený motiv na květináč rozprostřeme. Mokrý motiv pak 
opatrně vyhladíme a ještě znovu přetřeme lakem a opět necháme dokonale zaschnout. 

Mirka Šílová 

ZASNĚŽENÁ JARNÍ OBNOVA 
 

V pátek 23. 3. 2007 opět Junior centrum v Sečí ožilo, tentokrát cca 
90 rodinami. Sníh překvapil, ale neodradil účastníky jarní obnovy Manželských setkání 
s tématem Modlitba v našem manželství. 

Video z letního setkání v páteční podvečer navodilo atmosféru pro práci skupin. Sobotní 
přednášky P. Ladislava Heryána »Přijímejte se, jako Kristus přijal vás« a Mons. Michaela Slavíka 
»Modlitba – cesta k jednotě nebo rozdělení« vedly k zamyšlení nad naší osobní i společnou 
modlitbou v manželství. Ujištěni o tom, že jsme „silní tak, jako lano, co k nebi nás poutá“ a od-
hodláni „sdílet s Bohem své životy“ jsme vstoupili do večerního agape, počínajícího mší sv. 
(obětovanou za manžele Hegrlíkovy, kteří po 10 letech práce odcházejí z vedení Manželských 
setkání) a končícího večerním rautem. 

Rozjímajíce nad sklenkou vína, dobrým jídlem, s tóny kytar za zády, jsme vstupovali  
do nedělního rána s pevnou jistotou, že kdo zpívá, dvakrát se modlí, a není nad manželskou 
modlitbu v dobrém společenství. Milost předpokládá přirozenost. 

Nedělní přednáška – nepřednáška Markéty a Vlada Koronthályových byla poselstvím  
o rodinné praxi modlitby, která může být jiná než teorie, která je hledaná a objevovaná, která se 
vyvíjí a která prostě JE. Je i výzvou, abychom se modlili „tak, jak můžeme – a ne tak, jak nemů-
žeme“, abychom před Bohem prostě byli těmi, kterými jsme – a ne těmi, kterými nejsme, aby-
chom prostě byli Boží děti… 

Vyšlo slunce, smálo se na nás po dnech dešťů a mraků, sníh tál a symboly „Manželáků“ 
převzali manželé Tkáčovi. Devadesát manželských párů se vydalo na cestu. 

Kam? Každý jinam. 
Co nás čeká, ví přesně jenom Bůh, ale my jsme se rozhodli Mu naslouchat a jít ruku v ruce se 

svým partnerem Jeho cestou. 
Maruška Nováková 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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TVAROHOVÉ TROJHRÁNKY, ZÁVIN ČI SLANÉ TYČKY  
ANEB TVAROHOVÉ PEČIVO NA TŘI ZPŮSOBY 

 

Ingredience: ¼ kg měkkého tvarohu, ¼ kg hladké mouky, ¼ kg tuku (nejlépe VISA), 1 vejce  
na potření, marmeláda, jablka, rozinky, skořicový cukr, strouhanka či sůl, mák, sezamové 
semínko, kmín 

Pracovní postup: Tvaroh, mouku a tuk zpracujeme ve hladké těsto, které vyválíme na pomou-
čeném vále na plát. 

Chceme-li dělat závin, přesuneme plát na pomoučenou utěrku, upravíme pomocí rádýlka okra-
je, aby nám z těsta vzniknul hezký obdélník. Ten plníme strouhanými jablky (pokud jsou to 
jablka dosti šťavnatá, prosypeme je trochu strouhankou), rozinkami a oříšky a náplň osladí-
me dle chuti skořicovým cukrem. Plát zavineme, okraje dobře uzavřeme a pomocí utěrky 
hotový závin opatrně přemístíme z válu na vymaštěný či pečícím papírem vyložený plech. 
Nakonec pomašlujeme rozšlehaným vejcem a popř. ještě posypeme drcenými oříšky a peče-
me dozlatova. Hotové sypeme cukrem. 

Chceme-li udělat trojhránky, vyválený plát rozkrájíme pomocí rádýlka na čtverce a ty plníme 
marmeládou. Čtverce pak přehneme na trojúhelníčky, 
okraje přitlačíme k sobě, aby marmeláda nevytekla. 
Potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme jako závin. 
Upřednostníme-li slanou variantu – tak z těsta nakrájí-
me ozdobným rádýlkem proužky, které na plechu opět 
potřeme rozšlehaným vejcem a sypeme dle chuti solí, 
kmínem, sezamem, mákem. 

Dobrou chuť všem přeje Mirka Šílová 

MILÍ ČLENOVÉ YMCA – ŽIVÁ RODINA, 
jak již víte, v pondělí 16. dubna 2007 se v 18.00 hod. 

koná v budově YMCA (Na Poříčí 12) valná schůze našeho sdru-
žení. 

Je mi jasné, že schvalování zprávy o činnosti, pokladní 
uzávěrky apod. nejsou zrovna ty činnosti, které nás nějak 
duchovně povznášejí. Přesto bych Vás rád pozval na tuto 
schůzi. Jde také o to, říci si, co a jak v Živé rodině chceme 
(a můžeme) dělat dál. 

Přijďte, prosím, a podpořte alespoň svou osobní účastí 
naše společné snažení na pomoc rodinám. 

Vladislav Pištora, předseda 
 

RECEPT NA DUBEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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NAŠE SOUTĚŽ 
„Pejsek, křeček, má žížala … a já“ – tak se jmenovala soutěž, jejíž výsledky Vám již nějakou 

dobu představujeme. Dnes 
máme to potěšení seznámit 
Vás s roztomilým obrázkem 
J o s í f k a  C a p ů r k y 
z Chocholaté Lhoty. Tento 
obrázek porotu tak zaujal, 
že malému výtvarníkovi za 
jeho snahu udělila čestné 
uznání. 

Mirka Šílová 
 

A teď si představte, že 
byste ještě k tomu viděli, 
že to sluníčko je fakt žluté, 
tráva opravdicky zelená a 
kravička (je to doufám 
kravička) hnědá! Až jednou 
budeme mít tolik peněz, že 
si budeme moci dovolit 
barevný tisk, tak všechny ty 
obrázky ze soutěže otiskne-
me znovu… - pozn. sazeče. 

 

 

POZVÁNKA NA VALNOU SCHŮZI 
 

Vážení přátelé, 
po roce Vás opět co nejsrdečněji zveme na Valnou schůzi YMCA – Živá rodina, která se koná 

dne 16. 4. 2007 v 18.00 hod. v paláci YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, v klubu »Mluvme 
spolu«, který se nyní nově nachází hned v přízemí v průchodu budovy (místnost označíme). 

 

Předběžný program: 
 

1. Organizační záležitosti 
 a) registrace členů VS 
 b) schválení programu 
 c) volba zapisovatele, skrutátorů a verifikátorů 
2. Zprávy o činnosti 
 a) zpráva předsedy sdružení 
 b) zpráva o činnosti hospodaření 
 c) zpráva revizní komise 
3. Volby 
 a) volby do výboru 
 b) volby do revizní komise 
4. Delegáti na VS YMCA v ČR 
5. Zástupci do ÚV YMCA v ČR 
6. Diskuse 

Za výbor YMCA – Živá rodina Mirka Šílová – sekretář 
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ZE SEKRETARIÁTU 
CO SE DĚLO NA VÝBORU 

Další schůze výboru YMCA – Živá rodina proběhla dne 12. 3. 2007. Zúčastnění se mimo jiné 
zabývali především přípravou Valné schůze YMCA – Živá rodina, která se bude konat v pondělí 
dne 16. 4. 2007 (bližší informace naleznete uvnitř tohoto čísla v Pozvánce na VS) a dále přípra-
vou jednotlivých turnusů letního Tábora rodin na Pavlátově louce (viz inzerát v rubrice Akce ŽR). 

Termíny dalších výborů: 16. 4. – Valná schůze, 21. 5. a 18. 6. 2007. 
 

ÚŘEDNÍ HODINY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 
Oznamujeme, že z provozních důvodů dochází ke změně úředních hodin sekretariátu, a to 

následovně: Pondělí 13.00 – 17.00 hod. 
 Středa 8.30 – 12.00 hod. 
Nadále však platí, že se snažíme vyjít vstříc Vašim potřebám, proto je možné si předem tele-

fonicky domluvit individuální termín mimo výše uvedené pravidelné úřední hodiny. Děkujeme za 
pochopení a těšíme se na setkání s Vámi. 

Za sekretariát Mirka Šílová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
EVA A JOSEF JELÍNKOVI 

 

Potkali jsme se na schodech kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech před Vánocemi 
roku 1970, oba studenti. Po roce nás v tomto kostele P. Josef Mixa, duchovní otec našeho křes-
ťanského dozrávání, oddával (právě jsme oslavili 35. výročí), „překřtil“ Josefa na Petra a 
v tomtéž kostele nám umožnil v jedné místnosti bydlet. Netušil, jak důležitý tento romantický 
začátek pro naši cestu bude. Když jsme za tři roky, tehdy už s dvěma malými syny, vyměnili 
oblouky barokní klenby s nádhernými Reinerovými freskami za panelákový byt (i když třípokojo-
vý), bylo to těžké zvykání. To už jsem měla ukončená studia na FFUK, ale brzy se narodil třetí 
syn a mně začínalo být jasné, že svou profesi učitele výtvarné výchovy a češtiny si vyzkouším 
spíš na vlastních dětech. Po třech synech přišly za pár let tři dcery, na svatořečení Anežky 
v listopadu 89 sedmé dítě, Josef. 

Petr pracoval v pojišťovně, kam nastoupil hned po studiích jednak kvůli bytu, ale i z důvodů 
politických, s oborem zahraniční ob-
chod bez zájmu o politickou kariéru 
neměl jinde šanci. Tak pojišťoval 
námořní lodě a investiční celky a 
dětem vždycky zářily oči při tátově 
vyprávění o všech těch exotických 
zemích, kam se občas při služební 
cestách dostal. Času na rodinu a děti 
bylo dost, užívali jsme si to… 

Listopad 89 hodně změnil náš 
život, od chvíle, kdy nás s miminkem 
Josífkem přivezl Petr z porodnice, už 
ho děti moc neviděly. Revoluční uli-
ce, politika, pak se stal náměstkem 
ředitele České pojišťovny a potom 
ředitelem její dceřiné společnosti. Na 
mne tak na několik let rázem padla 
většina rodinných starostí. 
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Znovu jsme mohli naplno zakusit, jak se Pán stará, když krátce před tím, než se nám v roce 
95 narodila osmá Terezka, jsme se mohli z přeplněného panelákového bytu přestěhovat do zdě-
děného domu ve Střešovicích, kde se nám všem žije a bydlí moc dobře. Zřejmě tak dobře, že 
zatím „vylétli z hnízda“ jen dva nejstarší, Jakub, který po studiích na matfyzu živí svou už také 
početnou rodinu (se svou ženou Majdou mají dvě holčičky a dva kluky) programováním, a Petr, 
který si během studia politologie a afrikanistiky přivezl z Mozambiku svou ženu Anabelu a mají 
jednoho syna (nádherně okatého a kudrnatého) a teď pracuje na Ministerstvu zahraničí v oblasti 
rozvojové pomoci. Tomáš pracuje na FF UK na katedře komputační lingvistiky, Klára na stejné 
fakultě dokončuje bohemistiku, Kateřina na FSV ekonomické teorie, Marie začala na stejné fa-
kultě studovat sociologii. Nejmladší Terezka nastoupila do primy hudební větve gymnázia Jana 
Nerudy, Josef je také na gymnáziu. Zdá se, že pocit opuštěnosti a osamělosti se nás ještě dlouho 
nebude týkat. 

Brzy po revoluci jsme začali jezdit na Manželská setkání, nejdříve na Moravu a od roku 1998 
na „pražské manželáky“, organizované Zdenou a Ludvou Hegrlíkovými. MS nám moc pomohla 
zvládat problémy, které nám život na mnoha frontách angažovaných rodičů početné rodiny při-
nášel a přináší. 

Také jsem brzy po revoluci 
začala občasně pracovat jako 
externí redaktor pro některá 
křesťanská nakladatelství, ale 
vnímám, že stejně mým hlavním 
úkolem byla celá ta léta potýká-
ní se s osmi rozdílnými charak-
tery našich dětí, více či méně 
úspěšné formování jejich povah. 
A bylo to vždycky nádherné 
dobrodružství při objevování 
různě namíchaných talentů. 
Výtvarným, hudebním i recitač-
ním nadáním se u nás nešetřilo, 
Klára s Káťou zpívají léta chorál 
ve schole Benediktě, Káťa jednu 
dobu uvažovala o konzervatoři 
s flétnou, Klára se málem dostala na AVU, než dala přednost vědě, Mája, Klára i Terezka vyhrá-
valy na recitačních soutěžích atd. … 

Petr je od založení v roce 1990 předsedou Sdružení ochrana nenarozeného života a pravidel-
ně rok co rok jeho starost o shánění peněz na provoz dnes 14 poraden po celé republice, psaní 
grantů, podávaných často na poslední chvíli, bezesné noci z obav, že nebude příští měsíc na 
výplaty pro skvělé pracovnice poraden, zpestřuje náš, už i tak ne příliš poklidný rodinný život. 

Členy Živé rodiny jsme od počátku, její zakladatelé jsou naši dávní přátelé, jen těch sil na 
aktivní spolupráci kromě MS už nebylo…  

LETNÍ TÁBOR RODIN SE BLÍŽÍ … 
Připomínáme všem, kteří nemají ještě pevný plán na léto a uvažují o účasti na oblíbeném 

Táboře rodin na Pavlátově louce u Nového města nad Metují, aby nelenili a ve vlastním zájmu 
obratem svou přihlášku zaslali do sekretariátu, protože kapacita je omezená a zbývají poslední 
volná místa… Tedy rozhodně neváhejte! Pojeďte s námi! Těšíme se na Vás! 

Za sekretariát M. Šílová  

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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LETNÍ TÁBOR RODIN  
Kde: na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují 
Kdy: 3 turnusy: 11. – 18. srpna, 18. – 25. srpna, 25. srpna – 1. září 2007. Ubytování 

v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku. 
Cena: dospělý: 1900 Kč (člen YMCA 1800 Kč) 

děti: malá porce 1600 Kč (člen YMCA 1500 Kč) 
děti: velká porce 1800 Kč (člen YMCA 1700 Kč) 
malé děti, které se nestravují: 500 Kč (člen YMCA 400 Kč). 

Sleva pro vícedětné rodiny: 300 Kč na 4. a každé další dítě! 
Program: chystáme soutěže, olympiádu, noční hru, táboráky, výlet, besedy o zajímavých téma-

tech, batikování, savování, malování na hedvábí… a také přednášky a poradenství psychologa 
k problematice manželství a rodiny (přítomen po celou dobu tábora). 

Chceme, aby si s námi užili rodiče i děti. 
 

Dále prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou zajišťovat dopolední pro-
gram a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdarma. 

Bližší podrobnosti a přihlášky na adrese YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1,  
� 224 872 421, mail zr@ymca.cz 

 

SPOLEČENSKÝ HUDEBNÍ VEČER YMCA – ŽIVÁ RODINA 
 

Vážení přátelé, 
opět se po roce sejdeme na našem společném hudebním večeru. Letos 

to bude 13. dubna v 18.00 hod. v sále Z. Podhajské na Nám. Kinských 3, 
Praha 5. Toto setkávání při tvořivé umělecké práci se stalo vyhledávanou 
akcí a již teď se můžete těšit na pěkné výkony našich dětí i dospělých 
účinkujících. Uslyšíte nejen jednotlivce, ale i sourozenecká dua a malý 
pěvecký sbor. Víc Vám neprozradím. Jen to: kdo by se chtěl ještě podílet 
na pěkném průběhu a přispět k milé atmosféře, uvítáme jakýkoli doma 
vyrobený produkt k snědku. Po koncertě Vás čeká malé pohoštění v příjemných rozhovorech a 
debatách s umělci i hosty koncertu. 

Pokud budete chtít tedy ještě něčím přispět, volejte na � 604 479 724. Těšíme se na Vás. 

Z. Pavlasová 
 

TÝDEN V TAIZÉ 
Po loňském dobrodružství se skupina mladých 16 – 19 let rozhodla cestu zopakovat. Vítáme 

další účastníky na pobyt v místě mezinárodních setkávání, společných modliteb a workshopů pod 
vedením bratrů v Taizé. Cesta autobusem tam i zpět cca 3000 Kč, pobyt 20 Eur, později bude 
upřesněno. Termín 21. 7. (odjezd v sobotu večer) – 30. 7. (příjezd v pondělí ráno). 

Kontakt Martina Hošková, � 603 568 222 
 

DALŠÍ AKCE, NA NICHŽ BY ŽIVÁ RODINA NEMĚLA CHYBĚT:  
 

Bambiriáda: 24. – 27. 5. 2007 – Praha 1, Střelecký ostrov (a dalších 27 měst v ČR) 
Jedná se již o 9. ročník prezentace aktivit sdružení dětí a mládeže a středisek volného času.  

Na pestrém programu se podílejí jednotlivá sdružení organizováním soutěží, kvizů, pohybo-
vých a tvořivých aktivit. Sdružení Živá rodina proto hledá dobrovolníky k zajištění půldenního 
programu. Přivítáme všechny Vaše náměty na činnost a nabídky pomoci. Akce se dá absolvo-
vat s dětmi. 
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VÍKEND PRO OTCE S DOSPÍVAJÍCÍM SYNEM  
ANEB: „MNOHO MUŽŮ MÁ DĚTI, ALE MÁLO DĚTÍ MÁ OTCE!“ 

⇒ Chcete prožít se svými otci víkend plný tajemství a společného chlapského dobrodružství? 
⇒ Vyzkoušet si, jak se lze pohybovat v korunách stromů netradičním způsobem? 
⇒ Poznat jeden druhého, jak se vzájemně neznáte? 
⇒ Chcete vyjít na cestu, kterou kráčí muži? 
Pak se společně přihlaste na tento víkend a můžete si vyzkoušet bubnování, střílení z luku, 

rozdělávání ohně bez pomoci civilizačních vymožeností a i jiné staré chlapské dovednosti, které 
patří po tisíciletí k mužskému rodu. 

Jedinou podmínkou účasti je společná, dobrovolná účast otce a jednoho dospívajícího syna 
na celém programu víkendu (víkend není vhodný pro osoby závislé na alkoholu nebo drogách ani 
pro duševně nemocné). 
Věk syna: 15 – 18 let v den konání (výjimky je nutné předjednat s pořadatelem) 
Kdy: 21. – 23. září 2007 
Kde: tábor Jana Amose Komenského, Běleč nad Orlicí (u Třebechovic pod Orebem vedle 

Hradce Králové) 

Pouť rodin: 2. 6. 2007 – Tetín 
Doprovodný program „Den pro rodinu na Tetíně“ zajišťuje Rodinné centrum Praha ve spolupráci 

se sdružením Živá rodina. V plánu je mimo jiné uskutečnění „bojové hry“. K obsazení jednot-
livých stanovišť potřebujeme ale ochotné pomocníky, kteří by měli na starosti plnění jednot-
livých úkolů. Najdou se? 
 

Všechny, kteří by rádi nějakou formou přispěli ke zdárnému průběhu obou akcí, prosíme, aby 
se ozvali do sekretariátu (� 224 872 421, e-mail zr@ymca.cz). Předem děkujeme. 

Za sekretariát M. Šílová 

TERMÍNOVNÍK 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 

13.4.2007 Společenský hudební večer Z. Pavlasová � 604 479 724 

16.4.2007 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

21.5.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

18.6.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

11. - 18.8.2007 Tábor Pavlátova louka (I. turnus) sekretariát � 224 872 421 

18. - 25.8.2007 Tábor Pavlátova louka (II. turnus) sekretariát � 224 872 421 

18. - 26.8.2007 Letní kurs MS  H. Pištorová � 606 745 048 

25.8. - 1.9.2007 Tábor Pavlátova louka (III. turnus) sekretariát � 224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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Příjezd: v pátek 21. 9. mezi 18.30 – 19.00 (respektujte, prosím, tento čas) 
Ukončení: v neděli 23. 9. cca. v 15.00 
S sebou nezapomeňte: spacáky, bubny, hudební nástroje, dobrý nůž a mužskou odvahu  

se smyslem pro dobrodružství.   
Cena víkendu pro oba je: 1.300,- Kč / celý pobyt i se stravou 

 

CO JE NÁPLNÍ VÍKENDU OTCŮ SE SYNEM? 
Bývalo tomu tak skoro vždycky, že se starší rodu scházeli s dospívajícími muži a předávali jim 

svojí tradici. Rady starších byly něco jako výkladní skříní kmenů a rodů. Starší pomáhali řešit 
problémy ve společenství, dávali rodům směr a také pomáhali vstupovat chlapcům do dospělosti. 
Celý víkend bude trochu netradiční. Proto je potřeba si zachovat mysl začátečníka, tedy člově-
ka, který s napětím očekává sled událostí a není dopředu zatížen předsudky. 

Synům se poodkryje nitro světa dospělých mužů. Poznají, jak nelehká je cesta k plnosti muž-
ství a že ani žádný otec to na této cestě nemá lehké. Pochopí, že tuto cestu brzy sami také na-
stoupí a stanou se tak stejnými 
poutníky jako jejich otcové. 
Dostane se jim pozornosti, 
důvěry i uznání rodícího se 
mužství. Budou moci položit 
základy nově vznikajícího part-
nerství, ne jen v dosavadním 
vztahu otec – syn, ale nově 
také ve vztahu muž – muž. 

Otcové si naopak připome-
nou, jak důležité je být dob-
rým otcem ve správný čas. Jak 
snadno se v tomto období sta-
ne chyba, která se špatně 
napravuje, a jak může působit 
problémy až do dalších gene-
rací. Poslední výzkumy ukazu-
jí, že chyby na dětech v raném 
období lze napravit právě 
v tomto dospívajícím věku, ale 
jen pokud se změníme my, otcové. 

Prožijeme pestrou sobotu plnou chlapského dobrodružství a večer vykonáme společný rituál 
přechodu od dětství k dospívaní v muže. Každý rituál spojuje „můj“ příběh s příběhem vesmíru a 
je snazší ho poznat z jeho účinku, než z jeho definice. 

My lidé potřebujeme rituály k tomu, abychom si uvědomili, že se děje něco nevšedního a 
zvláštního. Nacházíme je jak u starých národů, tak židů i křesťanů. Rituály nás tedy provázejí 
v celých lidských dějinách, ale bohužel se v poslední době začaly z lidské společnosti vytrácet. 
Rituál nám pomáhá vytvořit posvátný prostor. To je něco, co nás přesahuje a vede k hlubšímu 
poznání života. Rozdíl mezi rituálem a obřadem je v tom, že rituál ukazuje i stinné stánky života 
a obřad je spíše oslavou. Pojem rituál v nás může vyvolat i strach a vnitřní odpor, ale náš prostor 
je a bude bezpečný. Pravý rituál dokáže utvořit jedinečné společenství, tedy propojuje naše 
vědomí a připravuje nás k Přechodu. 

Víkend by měl tedy nejen posílit vztah otce a syna, ale měl by nám pomoci v navázání nové-
ho vztahu, který se nazývá chlapské přátelství. 

 

Pořádá: Centrum pro rodinu občanské sdružení a Diecézní Centrum pro rodinu biskupství 
litoměřického, http://www.centrumprorodinu.cz/ 
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Přihlášku (formulář je vložen do Zpravodaje na samostatném listě) zašlete, prosím, poštou: 
František Růžička, Husitská 128/32, 417 41 Krupka, v případě ztracení či dotazů neváhejte a 
volejte � 602 28 25 20, 417 852 315 nebo pište na e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz 

Přihlaste se prosím, nejlépe do 30. 6. a po zaregistrování dostanete upřesňující pokyny! 
 

Důležité upozornění: Jediná možná forma přihlášení je písemnou formou s vlastnoručními 
podpisy. Dejte prosím, nejprve přečíst tyto pokyny svým synům a poté se jich zeptejte, zda jsou 
ochotni s vámi jet, a tím se uchráníte případným zklamáním. Po té, co se ale přihlásíte, dbejte, 
prosím, na to, že jste oba chlapi a vaše slovo platí. 

 

Na Mužskou spiritualitu to pro všechny chlapy v republice zaslal Ing. František Růžička.  
Doufám, že díky otištění se to dostane ještě k pár chlapům, kteří nečtou Mužskou spiritualitu a 
nemají internet… sazeč 

NA SVĚTĚ NEJSME SAMI 
 

Břevnovské oddíly Arachné a Jeleni zvou na akci: 

NA SVĚTĚ NEJSME SAMI ANEB POMOC PRO MISIE 
Akce se uskuteční v neděli 15. dubna 2007 v areálu Břevnovského kláštera pod záštitou Papež-

ského misijního díla dětí. 
V 9.00 hod. zahájíme den misijní mší svatou s P. Jiřím Šlégrem – ředitelem Papežského misijního 

díla v České republice. 
Poté v klášterní zahradě vypukne misijní jarmark a hry a soutěže pro děti a potrvají po celý den. 
V 10.15 hod. nám P. Jiří Šlégr přiblíží situaci na misiích v Bangladéši a seznámí s PMDD. 
V 11.15 hod. Divadlo – Pohádka o Ilenušce (MŠ Dusíkova) 
Mezi 11.30 – 13.30 hod. zde bude možnost jednoduchého oběda. 
Ve 13.00 hod. Divadlo – Tak to teda Pán Bůh s náma! (Oddíl Arachné) 
Ve 13.45 hod. nás potěší veselými dětskými písničkami Ztracená kapela. 
V 15.00 hod. P. Jiří Šlégr ještě jednou přiblíží situaci na misiích v Bangladéši a seznámí s PMDD. 
16.00 hod. Konec soutěží a jarmarku. 
Změna programu vyhrazena! 

Veškerý výtěžek z této akce navíc ještě zdvojnásobený nadací Divoké husy půjde na 
pomoc hladovějícím a nemocným dětem do Bangladéše do diecéze Mymensingh! 

Více na http://www.misijnidila.cz 
 

POSVÁTNÝ KRUH KŘÍŽE – VÍKENDOVÁ OBNOVA PRO MUŽE 
Pořádá YMCA-Setkání ve dnech 20. – 22. 4. 2007, Dům setkání, Albeřice 
Další ze série víkendů zaměřených na spiritualitu muže. Volně navazuje na předchozí téma-

ta: Cesta divokého muže, Čtyři archetypy a Čtyři dohody. 
Čtyři směry, dvě cesty a jeden kruh, který vše spojuje. Jak pochopit a přijmout protiklady  

v našem životě a v nás samotných? Jak přijmout a žít dobré i zlé a nenechat se převálcovat pý-
chou, nebo rezignací? Jak se stávat tím, kdo už jsem?… To budou jedny z nosných otázek tohoto 
víkendu, který bude mít oproti těm předchozím trochu jinou strukturu. Předpokládáme více 
prostoru pro osobní ztišení a kontemplaci. Ale také nebude chybět potřebný pohyb a netradiční 
vyjádření toho, co objevíme v kruhu přátel… 

Doporučujeme jako přípravu na víkend přečíst si knížku Richarda Rohra: Všechno má své 
místo – dar kontemplativní modlitby. 

Jestli jsi stále na cestě, je tento víkend opět dobrou příležitostí načerpat sílu, povzbuzení  
a upřesnit směr… Je určen všem mužům „s myslí začátečníka“, bez ohledu na to, zda už jsi  
na nějaké podobné akci byl nebo nikoliv. Všichni zájemci jsou vítáni. 
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PODROBNOSTI K AKCI: 
Příjezd: pátek odpoledne do 19:00 (večeře 19:00) 
Ukončení: v neděli obědem kolem 13:00 
Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství. 
Ubytování: ve 2 – 6lůžkových, zařízených pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispozici je koupel-

na se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou kou-
pelnou a WC (příplatek 100,- Kč za osobu a den). 

Poplatek: 600,- Kč/víkend (event. sleva). Platba přímo na místě. 
Ostatní: pokud hraješ na kytaru nebo jiný přenosný hudební nástroj, vezmi si ho sebou. Budeme 

mít příležitost si spolu zazpívat. Pokud máš možnost vzít si buben – neváhej a vezmi ho  
s sebou. Vezmi si pohodlné oblečení a přezutí, aby ses cítil příjemně. V sobotu bude mož-
nost, podle počasí, si zahrát fotbálek, nebo vyrazit na krátký výšlap do okolí. Vezmi si vhod-
né oblečení a obutí… 

Nezapomeň: si vzít také Bibli, psací potřeby, „mysl začátečníka“ a dobrou náladu… 
Mapa: http://www.setkani.org/index.php?id=28 
Správce objektu: Pavel Mikolajek, � 736 537 122 (domluva event. odvozu z nádraží Horní Mar-

šov, Svoboda n. Úpou). 

Na setkání s těmi, kdo přijedou, se těší Miloš Vyleťal a Honza Šlachta 
 

YMCA PRAHA – NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 
 

Vlčice u Staňkovského rybníka 30. 6. – 13. 7. 2007 
Tábor v krásné přírodě u jezera, ubytování ve zděné budově bez elektřiny, vlastní spacáky. 
Věk: 8 – 13let 
Cena: 2 220 Kč členové / 2 350 Kč nečlenové YMCA 

 

Kosí potok u Černošína 30. 6. – 14. 7. 2007 
Tábor na louce u potoka, ubytování ve stanech tee-pee. 
Věk: 7 – 12 let: tábor pro mladší 
 13 – 18 let: tábor pro teenagery 
Cena: 2 600 Kč členové / 2 800 Kč nečlenové 

Bližší informace: � 602 834 923, 224 872 128, e-mail: praha@ymca.cz 
 

YMCA OPEN 
 

POZVÁNÍ NA JARNÍ KONCERT 
YMCA OPEN srdečně zve na jarní koncert do komořanského zámečku 
Hydrometeorologického ústavu v Praze 4 – Komořanech v neděli 29. dub-
na v 15 hodin, ulice Na Šabatce. 
Zpívat bude studentský smíšený kolejní pěvecký sbor 440 Hz. Vstupné 
dobrovolné. 
 

POZVÁNÍ NA VODU 
YMCA OPEN o.s. zve mládež od 14 let na sjezd řeky Sázavy na kánoích od 7. – 14. 7. 2007. 
Cena 1800 Kč. Pro podrobnější informace a přihlášku si napište na betakp@volny.cz nebo volejte 
� 241 760 985. 
Těšíme se na Vás! 

Jana Běťáková 
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POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI 
Charakteristika: Pobyt je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, 

rozvod, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. 
Program: Setkání je rozdělené do dvou částí: naučné a rekreační. Dopolední část zahrnuje před-

nášky dětského psychologa, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených 
maminek. V průběhu přednášek je zajištěn program pro děti. Během dne je i možnost  
k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou 
dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. 

 Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se 
zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen 
apod. 

Místo pobytu: Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 
Termín: 21. – 28. července 2007 
Ceny: Dospělí a děti od 15 let: 2 250,- Kč, děti od 3 do 15 let 1 850,- Kč. 

Pokud máte o pobyt zájem, napište si o bližší informace a přihlášku přímo na adresu:  
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, 772 00, � 587 405 253, e-mail:  
reznickm@arcibol.cz; informace a přihlášku najdete též na http://www.rodinnyzivot.cz. 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Kapacita jarní společné přípravy na život v manželství je již naplněna, stejně tak jako skupi-

ny přípravy probíhající v rodinách. Individuální přípravy pro jednotlivé páry z kapacitních důvodů 
neprovádíme. 

Nejbližší příprava se uskuteční opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 9. října – 
27. listopadu 2007. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají informační a zážitko-
vou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými 
páry, psychologem, jáhnem a knězem. 

Kromě této formy přípravy je možné absolvovat od podzimu i přípravu v rodině pod vedením 
manželského 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. 

 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM 
V březnu proběhl pilotní výcvik Programu efektivního rodičovství. Kurz je určen především 

rodičům předškolních dětí, kterým nabízí podněty: jak z domova vytvořit pro děti zázemí podpo-
ry, porozumění a lásky, jak rozumět chování svých dětí, jak ho ovlivňovat, jak vést děti k zodpo-
vědnosti, samostatnosti, spolupráci, zvládání těžkostí ... prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou 
roli. Třídenní trénink vede manželský pár, psycholog a pedagog. Obsahuje přednášky, diskuze, 
případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Program pořádá občanské sdružení 
Rodinné centrum Praha. Tento program byl podpořen grantem MPSV a nabízíme ho farním spole-
čenstvím rodin či mateřským centrům. Bližší informace je možné si vyžádat na � 220 181 777 
nebo na mailu info@rodinnecentrum.cz. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
21. dubna se pro maminky uskuteční jednodenní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kohutem 

OCD. Obnova se bude konat ve farním centru v Liboci, Praha 6. Je třeba se předem přihlásit 
v Centru pro rodinu na � 220 181 777 nebo na mailu cpr@apha.cz. Účast maminek bez dětí! 
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Pravidelné setkání osamělých maminek se uskuteční 19. května v sobotu od 14 do 17 hodin  
v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Tématem tentokrát budou 
rodinné finance. Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. 
Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

 

POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 
se uskuteční v sobotu 2. června 2007 na Tetíně ve spolupráci s Římskokatolickou farností 

Beroun a obcí Tetín. Poutní mši svatou bude sloužit v prostoru před tetínskými kostely kardinál 
Miloslav Vlk. Doprovodný program „Den pro rodinu na Tetíně“ zajišťuje občanské sdružení Rodin-
né centrum Praha ve spolupráci s YMCA – Živá rodina. Na programu bude vystoupení Ztracené 
kapely, odborná přednáška prof. Jana Royta na téma Ikonografie sv. Ludmily a různé aktivity pro 
děti i celé rodiny na poutním místě i v jeho okolí. Děti se budou moci mimo jiné i svézt na poní-
cích. Tetín dále nabízí kromě svých památek a muzea i krásnou přírodu v okolí a snadnou do-
pravní dostupnost. Stánky s občerstvením budou zajištěny. Na pouť srdečně zveme rodiny naší 
diecéze! Bližší informace naleznete na http://cpr.apha.cz/tetin. 

 

MARTA A MARIE TROCHU JINAK NA CD 
Přednášky P. Vojtěcha Kodeta OCarm. přednesené na poslední sobotě pro manželky nabízíme 

zájemcům na CD ve formátu mp3 za režijní cenu. Zájemci si mohou nahrávku vyzvednout 
v Centru pro rodinu po předchozí telefonické či mailové domluvě. 

 

LETNÍ EXERCICIE PRO MANŽELSKÉ PÁRY 19. – 25. SRPNA 2007 
Centrum pro rodinu pořádá exercicie pro manželské páry pod vedením P. Ladislava Štefka 

ISch a P. MUDr. Zdeňka Králíka ISch v Rokoli u Nového Města nad Metují v novém poutním domě. 
Obsahem nabízených exercicií pro rodiny (manželské páry) mají být zejména otázky týkající 

se sebevýchovy a výchovy. Při probírání zmíněných témat se však dotkneme i otázek, které s tím 
přímo i nepřímo souvisí (otázky komunikace, vedení dialogu, duchovní život rodiny, modlitba  
v rodině, aj.). Předpokládaná cena na osobu je 2100 Kč. 

Zájemci, hlaste se v Centru pro rodinu! 

LAICKÁ SPIRITUALITA OČIMA TŘÍ ŽEN 20. STOLETÍ 
 

Unie katolických žen ve spolupráci 
s ČKA vás zve na 9. přednášku cyklu 
»Ženská spiritualita« s názvem 
Laická spiritualita očima tří žen 
20. století. Přednášet bude Mgr. 
Eva Jelínková.  
Přednáška se koná ve středu 18. 
dubna 2007 v 18.00 hodin v učebně 
č. P3, I. patro budovy 
Katolické teologické 
fakulty, Thákurova 3, 
Praha 6. 
Všechny vás srdečně 
zveme!  

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 
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SOBOTA PRO MANŽELKY 
 

V sobotu 17. března se v prostorách sv. Vojtěcha v Praze v Dejvicích sešlo kolem 130 žen  
na straně jedné (lavice) a pater Vojtěch Kodet O.Carm. na straně druhé (ambon) na tzv. Sobotě 
pro manželky, pořádané Centrem pro rodinu ve spolupráci s YMCA – Živá rodina. Pater Kodet 
hovořil na téma: Marta a Marie trochu jinak – spiritualita všedního dne. Byla to jedním slovem 
nádhera. Velmi osvobozující pro mnohé z přítomných. Dar slova dostal pater Kodet mírou vr-
chovatou, a tak kostelem zněl občas velmi pobavený smích, často bylo vidět souhlasné přitaká-
vání a soustředěná pozornost. Pro sebe jsem si odnesla potvrzení toho, že duchovní život může 
být všechno, co žiji, pokud to 
žiji s Bohem – nabízím Pánu, 
přijímám z lásky k Bohu  
a k lidem. Ať přebaluji po-
tomka, žehlím, pracuji u počí-
tače nebo sedím na poradě. 

Po vyslechnutí první části 
úvahy jsme se rozešly  
do skupinek, kde jsme řešily 
jedinou otázku: Jak vypadá 
můj duchovní život – co se mi 
daří a co ne. Bylo povzbuzující 
slyšet, že nejen já překoná-
vám výčitky, že si nenajdu 
každý den aspoň chvíli  
na modlitbu v tichu, a že 

INZERCE 

Firma Jiří Vundra, zabývající se péčí o rodinu a domácnost, hledá spolehlivé lidi na úklid domácností, 
žehlení, nádobí apod., hlídání dětí, drobné opravy v domácnosti. Na kratší úvazek i podle dohody. 

Odměna 100 Kč/ hod.  
V případě zájmu volejte p. Janu Vondrovou, � 723 926 253.  

Můžete volat i v případě zájmu o služby. 

Církevní nemocnice v Praze 9 hledá schopnou lékárnici s možností odborného zástupce  
pro veřejnou lékárnu v Horních Počernicích, dále pak také laborantku.  

Kontakt a bližší informace: p. Fialová, � 281 040 773. 

Prodám palandy z masivu. Praha 9 – Černý Most, � 739 090 522. 

OHLASY 
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modlitbu vlastně můžu mít v celém 
dni. Probraly jsme, jak se modlíme 
s dětmi a (ne)modlíme s manželem, 
jak někdy urveme chvíli klidu  
a často urveme jen sebe, jak střelná 
modlitba během dne dokáže zázrak 
a jak jsme překvapené, že Bůh nás 
slyšel a vyslyšel. V závěru byla dána 
možnost ke ztišení a nakonec mše 
svatá. 
Nelituji ani minuty, kterou jsem tam 
strávila, a všem, které mají touhu 
něco víc se dozvědět a prožít  
ve společenství stejně „postižených 
žen“, doporučuji, nenechte si ujít 

další „Sobotu pro manželky“. A pokud litujete, že jste nevěděly, nestihly nebo nemohly, můžete 
si alespoň zakoupit CD s nahranou úvahou patera Kodeta v Centru pro rodinu, Thákurova 3, 
Praha 6, � 220 181 777. Za půl roku na viděnou. 

Kateřina Kufová 

DOPORUČUJEME 

DALŠÍ ZASTAVENÍ NA PETROVĚ – ČAJOVNA ZA VRATY 
 

Čaje exotických chutí i názvů nabízí nově otevřená bezbariérová čajovna a galerie Za vraty, 
kterou mohou návštěvníci jihomoravské metropole najít nedaleko katedrály sv. Petra a Pavla. 

Po stále vyhledávanější specializované prodejně klášterních produktů Benedictus (prodej 
zahájen 15. 1. 2007) otevřela Marie Mezuláníková na Petrově podle svého nedávného slibu také 
bezbariérovou čajovnu a galerii Za vraty. Sídlí doslova „za vraty“, a to ve spodním traktu budo-
vy Informačního kontaktního centra a Muzea sakrálního umění (Petrov 1 – vchod z ulice Petr-
ské) a kromě nejrůznějších druhů čajů nabízí také klášterní vína či piva – například čepované ze 
želivského kláštera. 

Otevírací doba je pondělí – neděle od 11.00 do 21.00 hodin. 
Další informace podá vedoucí prodejny Marie Mezuláníková, � 736 659 300. 

Doporučuje Brněnské biskupství, konferenci Mužská spiritualita rozeslal Ivo Blažek  
 

REKREACE V HORÁCH 
 

Horský domov Herlíkovice nabízí ke skupinovému rekreačnímu využití své tři pěkné objek-
ty ve Strážném, se službami kuchyně. Ubytování je vhodné např. pro školy v přírodě, pro skupi-
ny do 60 osob, rodiny s dětmi i seniory. 

Jedná se o pěkné církevní zařízení CČE po rekonstrukci, je zde klavír, zpěvníky i možnost 
využití přilehlého kostelíku. Je možné také využít klubových prostor, dětské herny, volejbalové-
ho a dětského hřiště. 
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Tato nabídka je zejména pro červen a září. V případě zájmu kontaktujte Horský domov re-
cepci – pana Straku. Fotky najdete na http://www.horskydomov.cz, psát můžete na e-mailovou 
adresu: horskydomov@quick.cz nebo hdrecepce@quick.cz  

Doporučuje Jana Běťáková  
 

NOVÁ VŮNĚ STARÝCH VÝZNAMŮ 
 

„Mami, proč říkáme dobrý den, proč nezdravíme jinak?“ zeptala se mne onehdy dcera. Při-
šlo mi to jako docela dobrá příležitost k hodině společenského chování. Pokoušela jsem se vy-
světlovat, že pozdravit je slušnost a že zdravit máme i protivnou sousedku z druhého patra, co 
na pozdrav nikdy neodpovídá. „A to jí fakt 
musíme přát dobrý den? Já jí ho tedy ne-
přeju,“ upřímně podotkla dcera. „Ty jo?“ 
Musela jsem dceři přiznat, že vlastně svůj 
pozdrav často nemyslím vážně, že soused-
ce opravdu vždycky dobro v tomto dni 
nepřeju. „Tak proč ji teda zdravíš?“ No 
proč, asi abych jí dokázala, že nejsem jako 
ona. Možná počítám i s tím, že nás někdo 
může pozorovat, a co by si lidi pomysleli… 
„A to jako lžeš?“ Ach, myslela jsem si, že 
půjde o bonton, a ono, zdá se, půjde spíš  
o pokání. Od tohoto rozhovoru už uplynu-
la pěkná řádka dní, ale od té doby jsou mé 
pozdravy, ať zdravím kohokoli, stále vřelé 
a procítěné. Přece nebudu lhát! Vždycky 
mě zahřeje u srdce, když mohu popřát 
s čistým svědomím dobrý den. Zdravení 
mě začalo vyloženě bavit. Vždyť to je po-
žehnání! Někdy jsem si zkoušela předsta-
vit, co by moje přání mohlo ve skutečnosti 
znamenat. Jaké konkrétní dopady by moh-
lo přinést, jaká dobra by mohlo způsobit. 
Když jsem takhle domýšlela, co vlastně 
pronášejí má ústa, postupně jsem začala i o 
adresátech mých pozdravů uvažovat jinak. 
Najednou se mi stávali bližšími. K protivné 
sousedce jsem již nepociťovala zášť, ale spíš soucit. Všimla jsem si, že zejména starší lidé, které 
jsem pozdravila, se se mnou častěji dávali do řeči. Ta nová vřelost jako by je přitahovala. 

Jak jsem tak o problematice pozdravů přemýšlela, nezůstalo jen u dobrého dne, případně 
dobré noci. Co vlastně znamená pozdrav Na shledanou? To je vyjádření naděje, že se ještě uvi-
díme. Zdá se mi, že dokonce obsahuje náznak, že se na nějaké další setkání těším. Možná do-
konce by se z této formulace dalo vyvodit, že další setkání budu vyhledávat. Neříkáme totiž  
na potkanou – jako by mělo být jedno, jestli se potkáme nebo ne, ale na shledanou. To je vlastně 
dost hezký pozdrav, ani jsem si toho nevšimla. 
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Vcelku nadšeně jsem se s výsledky svých výzkumů svěřovala dcerám a ony reagovaly pro 
ně zcela typicky: „A to je pravda?“ Případně: „A to se fakt stalo?“ Načež po krátkém uvažování 
dodaly: „A to platí mezi křesťanama taky?“ No jo, vždyť my se tak běžně před shromážděním 
nezdravíme. To je pořád nějakého Pán ti požehnej, Pán ti požehnej. To jsem přestala říkat už 
dávno. Ne že bych to nechtěla někomu přát, ale připadalo mi, že je toho tolik, že to snad ani 
nemohu myslet vážně, a nedokázala jsem si pod těmi slovy honem nic představit. Taky mi tako-
vý pozdrav v běžném styku přijde jakoby alibistický. Já nic, ať to zařídí Pán. Jsou ovšem lidi, 
kteří to dokážou říct tak, že jim můžu jen poděkovat, protože v jejich pozdravu cítím ten obsah. 
Třeba se jich taky někdy někdo s nevinným pohledem zeptal: „A co to vlastně znamená, Pán ti 
požehnej?“ 

 

Hana Pinknerová píše své fejetony pro časopis Život víry a pro pravidelný pořad TWR (Trans World 
Radio) Zadáno pro dámy. Její první knížka Brusinky se setkala s velkým ohlasem. Je vdaná, své dvě dcery 
vyučuje v rámci domácího vzdělávání sama doma. Žije v Brně. V 90. letech byla ředitelkou celostátní 
konference pro křesťanské umělce Hrajte dobře a zvučně. Má ráda rockovou hudbu, Cimrmany a horkou 
čokoládu. 

Její kniha Co Bůh šeptá maminkám se mi dostala nedávno do ruky – a byl jsem okouzlen. To, co jste 
si právě přečetli (a možná spíše přečetly), je jen malá ukázka, jen jeden fejeton (a upoutávka z obalu jako 
bonus navrch). Na Vašem místě bych neváhal, dokud je kniha ještě k dostání. Vydalo ji brněnské naklada-
telství Postilla v r. 2003. 

VKor 

NOVÁ MIMINKA 

Kryštof Klíma 
nar. 4. ledna 2007 (4,5 kg, 50 cm – 1. dítě) 
 

Vojtěch Jirsa 
nar. 25. ledna 2007 (4,01 kg, 53 cm – 2. dítě) 
… a taky 2. vnuk Ludmily a Františka Jirsových; nějak nám  

v Živé rodině začíná přibývat třetí generace – pozn. sazeče… 
 

Blahopřejeme... 

Tak se nám elita národa opět vyznamenala. Ano, mám na mysli naše polobohy, služebníky nejvyšší-
ho boha (nejen) této země, kulatého a koženého boha zvaného Míč, k jehož poctě se každoročně na celém 
světě utrácejí miliardy, jemuž se koří zadní (a někdy i přední) stránky novin téměř celého světa, jemuž 
jen těžko konkurují další bozi z českého i světového panteonu, malý gumový kotouček zvaný Touš,  
a jiný, méně hmotný (ale možná ještě výnosnější), zvaný Popularita… 

Ne, nemám nic proti sportu, sám jsem rád hrával volejbal, když jsem se ještě mohl spoléhat na své 
kotníky, ale to je něco jiného. Volejbal jsem prostě hrál (ne dobře, ale za to s chutí), a nikdo mne za to 
neplatil. Proč taky: dělal jsem to pro potěšení a zdraví. 

NA OKRAJ 
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A přitom je krásné vidět, jak si někdo opravdu dovede pohrát s míčem, chytře si přehodit z nohy  
na nohu, bez přípravy přesně a tvrdě vypálit, elegantní robinsonádou chytit zdánlivě nechytatelnou střelu 
– je to stejné, jako když člověk vidí řemeslně precizně udělanou renesanční skříň, nádherně zrající pšenici 
či zaoceánskou loď mohutných, a přece tak jemných tvarů… 

Vše, co se skutečně umí, se dá obdivovat – ale zbožňovat? Prát se kvůli tomu (nebo snad jen pod ja-
kousi záminkou toho) na rušných ulicích, vytloukat hospody, zabíjet? 

Je něco shnilého… Ne v tom, že se chceme hýbat, ani ne v tom, že se nám líbí, když někdo něco umí, 
ba ani v tom ne, že si přejeme, aby to byli zrovna Češi, slávisté, kluci z naší školy, …, kdo ten turnaj vy-
hrají.. Ale v tom, že kvůli tomu dokážeme nespát, že dokážeme trávit hodiny na náměstí, poskakujíce  
a skandujíce „Kdo neskáče, není Čech!“ (zkuste si tento pokřik zanalyzovat a vyjde Vám obrovské množ-
ství Nečechů, žijících v této zemi v blažené nevědomosti o tom, že právě přišli o národnost, ba možná  
i o státní příslušnost jen proto, že mají třeba nohu v sádře, chodí o holi, či se jen prostě jaksi zrovna opo-
mněli dostavit na Staroměstské náměstí nebo do ochozů Sazka arény). 

Tak nějak mi to připomíná rituály, kterými se kdysi oslavovala pohanská božstva. Ale naším Bohem je 
přece Hospodin… 

Ono to zdaleka není jen o sportu – kdyby existoval bulvární tisk či televize ve starém Římě, nejspíš by 
byly plny zpráv o tom, co snídal božský Nero, s kým se vyspal božský Caligula… doplněno o stručné  
a výstižné přehledy eskapád nejvyššího Olympana Jupitera a nejnovější tipy ze světa gladiátorů – už vi-
dím titulky typu: „Koho zítra v cirku roztrhá medvěd?“ Dnes tomu není jinak, jen ti medvědi jsou jaksi 
chráněnější a i císařů je zjevný nedostatek – holt si musíme vystačit se Superstary a Vyvolenými… 

Ale je krásné tušit, že kromě koukole roste na poli i pšenice. A věřit, že rajskému Top 10 žebříčku bude 
nejspíš vévodit někdo úplně jiný – že elitou národa tam nebude ten, kdo umí kopnout do míče, dobře vypa-
dat na molu nebo vydělat víc než my ostatní dohromady, ale ten, kdo bude mít největší srdce. 

VKor 

V S T A L  A  N E N Í  Z D E  

J E N  S L U N C EM  S E Ž E H L Á  S K Á L A  J E  T O HO  N ĚM ÝM  
S V Ě D K EM  

N E H L E D E J T E  Ž I V É HO  ME Z I  MR T V ÝM I  

JD E  P Ř E D  NÁM I  

PO J ĎM E  Z A  N ÍM  

…  

DO  GA L I L E J E  

…  

A  K AMKO L I  J I N AM  


