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A máme tu zase květen. Neomylný koloběh kalendáře, doprovázený letos poněkud rychlej-
ším nástupem jara, než bývalo zvykem, nás opět svlékl z kabátů a bund, uklidil nám beranice 
někam hluboko do skříně a vyvolal (letos snad přímo vyhnal) květy z kdekterého křoví, stromu, 
zahrádky či louky. Svět se opět rozzářil dívčími koleny, všude se najednou vynořily spousty 
maminek, ať už s kočárky nebo s bříšky, a zamilované párky nevnímají své okolí nejen na ná-
městích, nárožích či nádražích, ale též v parcích, kavárnách, v tramvajích… 

Když se tak dívám po zamilovaných párcích, rozhodně nevidím jen samé -náctileté. Zdá se, 
že láska kvete v každém věku, takže oči září i mnoha -cetiletým a vzácností nejsou ani -sátiletí. 
Vždy tomu tak ale nebylo… 

To nemám na mysli letošní překotný nástup jara, výbuch květů téměř o měsíc dřív či letní 
slunce na dubnové obloze. To se mi na mysl derou desítky a stovky příběhů z knih, divadel, 
lidových písní, rodinných tradic i učebnic dějepisu – stovky či tisíce provdaných za statek, ože-
něných s polem či chalupou, sezdaných s královskou korunou, ševcovskou dílnou na rynku či 
se spoluotrokyní dle vůle pána domu. Maně mi napadají tisíce rekrutů, na které jejich láska ne-
čekala (ani nemohla) po dlouhých čtrnáct let služby v bílém husarském kabátci – a když přece, 
tedy mnohdy marně… 

A dalo by se myslet na ty, 
kdo nedokázali shromáždit do-
statečné věno – a na ty, pro které 
shromáždil věno někdo úplně 
jiný… na všechny ty Maryšy, 
Jenůfy a jak se ještě jmenovaly, 
na Romey a Julie z Verony i 
z West Side … 

Dlouhý by byl ten seznam, 
až hrůza dlouhý… A přitom 
Bůh stvořil člověka na svůj  
obraz, jako muže a ženu je  
stvořil… 

Není snad úžasnějšího kázá-
ní o Nejsvětější Trojice, než Boží 
nápad stvořit svůj obraz jako 
dva různé lidi, kteří se spolu 
mají rádi… 

Otec, vyslovující Syna a 
milující Syna Duchem, Syn, 
vyslovený Otcem, milovaný a 
milující Duchem… Duch, který 
je láska sama, který je vztahem 
osob v Trojici, Duch, který je 
Bůh, protože Bůh je Láska… 

O KVĚTNU V KVĚTNU  
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V RODINNÉM KRUHU 

Tak ses chlubil 

tolik toho umíš 

vlastně ti nikdo nesahá po paty 

dotýkáš se hvězd 

měli by ti postavit pomník 

protože jsi vynalezl svět a růže a koně a svěžest horského rozbřesku dne 
 

ale nejsi víc než všichni, kdo znají tytéž kapky rosy a vítají totéž jitro 

jen jejich láska je možná větší, protože se neztrácí v sobě 
 

Tak ses chlubil 

a dnes meleš naprázdno ve ztichlém mlýně nesklizené obilí 

a nikdo neupeče, co jsi nevykvašené zadělal 
 

jen Bůh tiše pokyvuje hlavou a říká – pojď, hlupáčku, 

tolik jsi mi chyběl, když jsi bloudil ve svých světech nikdy nestvořených 
 

Tak ses chlubil 

a zatím ti za zády zapadlo slunce 
 

Sa Ze-Č‘: Sedmnáct nikdy nenapsaných meditací nad nalomenou třtinou,  

Praha 2006/7 

… a muž milující svou ženu, který opouští svého otce i matku, a žena milující svého muže, 
s nímž se stává jedním tělem a jednou duší – a spojuje je láska a láska je Bůh… 

O tom je začátek knihy Genesis, o tom je Píseň písní, o tom jsou mnohé věty v knize Moud-
rosti, o tom píše Pavel Korintským… 

A o tom nebyl život po dlouhá staletí či tisíciletí, a o tom mnohdy není život ani dnes.  
A přitom jsme byli stvořeni z lásky, s láskou a pro lásku, abychom svědčili o Bohu, abychom 
zářili jako svíce na svícnu, abychom byli vidět jako město na hoře… Nikoho nebude nikdy zají-
mat naše teoretizování, lidstvo nehledá Prvního hybatele ani Nebeského hodináře, nehledá Krá-
le ani zákonodárce ze Sinaje – člověk se ptá, zda o něj někdo stojí, zda ho někdo miluje, zda má 
pro někoho opravdu cenu? Zda někde existuje Láska… 

A láska existuje, byla zde od věků, udělala svět i nás, nechala se kvůli nám a pro nás bez 
odporu pověsit na dvě hrubé klády a vyzvednout do výše, vyšla za námi z temnoty hrobu –  
a my jsme toho svědky… 

 

Já, …, odevzdávám se Tobě, … 
 

Je to slyšet?  
Je to vidět? 
Je to znát? 
Dosud? 

Vladimír Koronthály 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
uprostřed jara se k Vám dostává další číslo Zpravodaje. Je trochu neobvyklé – nedostal jsem 

žádné inteligentní texty do smutného svatého a hloupé vtipy nemá smysl šířit, tak je tam jen pár 
obrázků. A jsou i jiné rubriky, které jsou tentokrát prázdné... 

Ale místo toho najdete ve Zpravodaji celou zprávu předsedy, kterou předložil na Valné 
hromadě Živé rodiny. Myslím, že je dobré vědět, co všechno se vlastně v Živé rodině děje, jaké 
jsou před námi možnosti i potíže – a je mi jasné, že většina z Vás tam přijet nemohla, aby si to 
poslechla na živo… 

Není to jednoduché – každá aktivita potřebuje celkem tři věci: nápady, lidi a peníze. To prv-
ní by i bylo, to druhé se jakž-takž taky najde, to třetí je nějak čím dál větší problém… 

Ale nejen zprávami předsedy živ jest člen Živé rodiny – kolem je všude květen, kvetou (a už 
pomalu odkvétají) šeříky, zahrádky zoufale volají po vodě, milenci se potulují pod hvězdami, 
školáci s hrůzou zjišťují, že čas na záchranu vysvědčení se povážlivě krátí, chalupáři naplno 
odstraňují zimní škody, kachny vyvádějí mladé a turisti zaplavili Prahu tak, že přes Karlův 
most takřka nelze přejít – zkrátka: květen jako každý rok. Jen ty děti jsou rok od roku nějaké 
větší, oči slabší, kolena tužší a paměť méně spolehlivá – a miminka, která jsme loni vítali, již 
zkoušejí první kroky a slova. 

A protože Velikonoce byly letos docela brzy, dočkáme se v květnu i Letnic. Je to zajímavé: 
Vánoce jsou opředeny množstvím lidových tradic včetně kaprů a dárků (a obchodníci toho nále-
žitě využívají), Velikonoce mají těch tradic jen pár (ale bez dárků a kapři jsou nejspíš jen výplo-
dem zbožných přání obchodníků) a Letnice tomuto světu vlastně nic neříkají. Není zde žádná 
cesta na půlnoční ve sněhu ani miminko v jesličkách, není zde ani křížová cesta či krásná vigilie 
vzkříšení, nebyla zde pohanská tradice slavení zimního slunovratu či vynášení smrti – „jen“ se 
kdysi kdesi ozval z nebe hukot a pak najednou jakýsi bývalý rybář promluvil tak, že mu rozu-
měli i cizinci… 

Asi je to dobře. Protože kdybychom čelili i zde náporu reklam na nejúžasnější dárky, kdyby-
chom se i tady museli prodírat na mši nánosy tradic, zvyků a liturgických zvláštností, snadno 
by nám uniklo to podstatné – příchod Ducha. Miminko v jeslích je vidět (matky obvykle soudí, 
že i slyšet), odsouzenec na kříži taky (a pro ty tupější tam tehdy bylo i zemětřesení), ale Duch 
vane, kudy chce, a kdo nemá otevřené srdce, snadno jej prošvihne. 

Přeji Vám (i sobě), aby Duch vanul tam, kde právě jste, a vaše srdce aby našel otevřená. 
VKor 

 

JÁ BUDU S VÁMI  
Mojžíš řekl Hospodinu: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“  

(Ex 3,11) Hospodin odpovídá: „Já budu s vámi.“ To je vše. Jednoduše – já budu s vámi! Neříkal 
Mojžíšovi, co má dělat. Nedává mu časový rozvrh, žádné směrnice, jednoduše – „Já budu  
s vámi“ (3,12). 

Mojžíšovou mocí je Hospodinova přítomnost. To je vše! V každé náboženské zkušenosti  
v Bibli zakouší někdo setkání s Hospodinem, přičemž Hospodin jednoduše říká: „Já budu  
s tebou.“ Já to učiním. Důvěřuj mi. Pokyny přijdou, až se dáš na cestu. Slovo není v plnosti dá-
no, dokud nejsou podniknuty první kroky. 
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Toto se dokonale potvrdilo při putování Hebrejů pouští. Mojžíš při svém čtvrtém pokusu 
vyvléct se z celé té věci řekl Jahvemu: „Nejsem člověk výmluvný. Proč by mi měl farao naslou-
chat?“ (Ex 4,10) Jahve k němu opět přijde a řekne: „Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě 
učit, co máš mluvit! Dal jsem ti příkaz, jen jdi, budu s tebou. Udělej to!“ (viz 4,12)  

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

„Mužská spiritualita“ 

 

O VELKÉM ZÁMKU, JEŠTĚ VĚTŠÍM PARKU A POŘÁDNÉ ZIMĚ 
Další dopis Blanky Vorlové o životě české rodiny ve Velké Británii 

 

Milí příbuzní a přátelé,  
velice vás všechny zdravím a děkuju za zprávy z vašeho života, které mi posíláte. Všichni 

jsme zdrávi, děti jen kvetou. V neděli se po slibně nastupujícím jaru vrátila zima, a od severu 
vane ledový vichr, až nám slzy stojí v očích. Vánice střídá plískanici, vyndala jsem ze šuplíku 
zimní rukavice a fusak pro Modroočka.  

Dnes bych vám chtěla napsat o třech kratších, ale velmi zajímavých výletech, které jsme 
podnikli během minulých víkendů. Na úvod napíšu, že jsme členy The National Trust. Je to 
organizace, jejímž členem se může stát kdokoliv, po zaplacení členského příspěvku. My jsme 
zaplatili roční rodinný příspěvek a můžeme navštěvovat všechny památky, ať již přírodní či 
historické, které NT vlastní po celé U.K. Je jich hodně. Organizace získává objekty a pozemky od 
bohatých donátorů, kteří jsou zkrátka až tak hodní, že se vzdají hradu, obrovského parku apod. 
pro veřejné blaho, na věky jsou za to velebeni v průvodcích. National Trust pak objekty a parky 
a jiné pozoruhodnosti spravuje, zpřístupňuje široké veřejnosti (nečlen NT ale musí platit vstup-
né), provozuje Tea Rooms (ty musí být všude, jinak by to Angličané ani nemohli přežít).  

První byl výlet na Ightham Mote, vlastně by se to asi mělo jmenovat Moat, protože se jedná 
o dům obklopený vodním příkopem. Označení dům je nepřesné, je to něco mezi malým hradem 
a velkým panským sídlem. (NT provozuje www stránky s fotogaleriemi většiny svých objektů, 
stačí zadat do prohlížeče název památky a můžete si prohlédnout pěkné fotky sami. To kdyby 
byl můj popis moc krkolomný – foto jsem 

stáhnul, abyste si ho mohli prohlídnout i Vy, 

kdo internet nemáte – pozn. sazeče). Dům 
ani park není z dálky vidět, protože je 
ponořený v údolí, obklopený pastvina-
mi a divokým parkem, po ránu určitě  
i mlhou z vodního příkopu, která se  
v údolíčku určitě drží. Do domu se cho-
dí po mostku přes vodní příkop. Velcí 
kluci dostali v pokladně papíry s úkoly, 
které měli splnit během prohlídky. Mu-
seli jsme se proto s Josefem rozdělit. On 
si vybral hlídat naše malé šídlo a projeli 
objektem jako po másle. Pak se uvelebili 
na zahradě za hrádkem na sluníčku, 
Modroočko pobíhalo po trávě a občas se pokoušelo proniknout za nízkou zídku, která ohraničo-
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vala a zdobila vodní příkop. Josef mu koupele naštěstí nedopřál. Já jsem se ploužila s klukama 
mnohem pomaleji a pokoušela jsem se proniknout v každém pokoji do řešení úkolů. Copak ty 
Myškovy, ty byly jednoduché, ale úkoly pro Tomášovu věkovou kategorii obsahovaly termino-
logii, kterou bohužel neovládá ani můj mrňavý kapesní slovník, který mne obvykle na holičkách 
nenechá. Díky mnoha úkolům jsme ale měli možnost si objekt prohlédnout opravdu důkladně – 
Velkou síň, majestátní schodiště, pěkné pokojíčky v 1. patře. Nejvíc se mi líbila ložnice donáto-
rova z 30. let 20. stol., která zůstala v původním stavu (jakož i obývací pokoj a rovněž mimořád-
ně pěkná knihovna). Jednalo se o velice útulný pokojík, ani malý, ani velký, s výhledem do sadu 
přes vodní příkop a s přístupem slunce z východu a jihu. Na stěnách pěkné obrazy, hezký náby-
tek vůkol. Taková ložnice, jakou by si každej z nás přál, úplně jsem tam pookřála. Kluci se pak 
proběhli po zahradě, výlet do lukou, doporučovaný průvodcem, jsme odložili na jindy. Když 
jsme se vraceli k parkovišti, potkali jsme sportovně oděného Brita s třemi dětmi a psem, všichni 
kromě psa v holinkách, všichni i pes obaleni bahnem skoro do pasu. Byla jsem ráda, že do příro-
dy tentokrát nejdeme.  

Další výlet jsme podnikli do Sheffieldského parku. Už při příjezdu jsme viděli obrovské 
kamenné sídlo, tak anglické, jak si jen kdo umí představit, s věžemi a cimbuřím, obrovský ob-
jekt, kde dosud sídlí majitel, který věnoval svůj Sheffieldský park NT a tím veřejnosti. Hrad 
přístupný veřejnosti není, ale kluci si užili i jen pohledu na něj. Myška objevil večer před výle-
tem ve své skříňce s oblečením vojenský obleček, který jsem dostala a ukrývala dosud v zadní 
části poličky. Byl z něho úplně u vytržení, běhal a na louce pod „hradem“ předváděl lučištníka 
v maskáčích. Park je poměrně rozlehlý, i když ne tolik jako např. Průhonice. Stromy a keře jsou 
cizokrajné, jako ve správném parku tohoto druhu. Všude bylo plno pěnišníků, ale ty ještě ne-
kvetou. Klukům se nejvíc líbila velikánská sekvoj, hráli si u jejího kmene na domečky, opice a 
nevím na co všechno a my s Josefem jsme mohli na chvíli spočinout na lavičce a obdivovat se 
scenériím. A bylo čemu – na území parku se nachází soustava pěti uměle vybudovaných jezírek 
až jezer, přepažených mostky, kamennými i kovovými, postavenými do oblouku, je to celé veli-
ce malebné. Nejdramatičtější pohled poskytuje kovový mostek, který vede přímo nad cca 8 m 
vysokým umělým vodopádem. Účinek byl tak mocný, že se naše všetečné Modroočko, které se 
jen tak něčeho nezalekne, zapikolovalo pět metrů před mostkem a dál ani krok. Když jsem ho 
přenášela, krásně se ke mně tisknul a dělal, že usnul, abych mu jako ještě víc říkala, že je rozto-
milej. Nevím, jestli se doopravdy bál, nebo dělal komedie a chtěl se nést (možná obojí), ale já 
jsem si to rozhodně užila. Většinu času už samostatně šmejdí na těch nejnemožnějších místech  
a ochutnává ty nejneuvěřitelnější věci, takže tohle byla vítaná, i když krátkodobá změna. Na 
mostcích, které nevedly přes vodopád, se nebál a chtěl se vyklánět přes zábradlí jako velcí kluci. 
V parku jsme si opravdu užili, bylo krásně teplo a dřeviny byly mimořádně zajímavé. Klukům 
jsme se snažili předat co nejvíc, i když v hlavě to zůstává spíš Myškovi, líp si zkrátka pamatuje.  

Třetí výlet jsme uskutečnili na panství Knole, podle průvodce jedno z nejvýstavnějších sídel 
v celé U.K. Akce byla pro nás všechny o to přitažlivější, že jsme ji podnikli spolu s naší sestřenicí 
Janou a celou její rodinou. Kluci byli nadšení, že se uvidí se svým milovaným bratrancem Davi-
dem, a hned se na výlet víc těšili (většinou jsou totiž dost unavení ze školy, která v Anglii trvá 
celý den, a o víkendu chtějí, abychom je nechali na pokoji, že si budou doma hrát). Překvapil nás 
už samotný přístup k objektu. Projížděli jsme městem Sevenoaks a náhle odbočka z hlavní třídy, 
hned proti výstavnému kostelu, do vrat – a ocitli jsme se v jiném světě. Jeli jsme obrovským 
parkem, jeli a jeli, několik kilometrů, kolem nás jen stromy, tráva a stáda vysoké zvěře, která 
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zvolna přecházela přes silnici, bylo to jako na safari. Nakonec se přece jen objevilo parkoviště a 
hlavně obrovský hrad. Byla hrozná zima, i když svítilo slunce, tak vál ledový vítr. Chvíli jsme si 
užívali na nádvoří, ale pak jsme šli na prohlídku, kde bylo přece jen tepleji. Velká síň byla mi-
mořádně majestátní, odpovídala významu domu, který původně sloužil jako letní sídlo arcibis-
kupa z Canterbury, dokud Jindřich VIII. (to je ten s těma šesti manželkama) „nepožádal“ arci-
biskupa, aby mu sídlo věnoval. Ten to udělal, stejně mu to ve výsledku nebylo nic platné, skon-
čil špatně. Jindřichova dcera Alžběta pak věnovala panství svému bratranci (jméno jsem bohu-
žel zapomněla, ale křestní bylo Tomáš) – v majetku jeho následníků je panství doposud (asi mají 
s NT nějakou smlouvu o zpřístupňování hradu veřejnosti). Obdivovali jsme se vyřezávaným 
leopardům, erbovnímu zvířeti majitelů, a původnímu renesančnímu stolu, dlouhému cca 20 m. 
Ve Velké síni jich stálo několik, bokem k pódiu, na kterém sedal u menšího stolu pán s rodinou 
a nejbližšími přáteli. Známe to z knížek o králi Artušovi, tak jsem byla ráda, že to kluci taky vidí 
ve skutečnosti. Pod reprezentačním schodištěm jsme narazili na sochu krásné ženy v rouše Evi-

ně, jak zahálčivě odpočívá na kanapi 
(na břiše samozřejmě, jinak by to  
v počestné Anglii ani nebylo možné). 
Modroočko začalo při pohledu na so-
chu radostně volat mama – mama, něja-
cí turisté se smáli, já taky. Moc toho na 
posteli nenaležím, musím to vylepšit, 
když mne tak synek poznává. Mimo-
chodem, jednalo se o sochu překrásné 
milenky 4. dědice titulu, slavné tanečni-
ce. Přivedl si ji do Knole a zacházel s ní 
jako v rukavičkách, dochovala se zprá-
va, že se ona dostavila na ten nejvý-
znamnější bál v Sevenoaks ověšena 
rodovými šperky a tím způsobila míst-

ní skandál. Další skandál způsobila v Paříži, kde vystoupila jakožto tanečnice a součástí kostý-
mu byla modrá stužka s rodovým heslem jejího milence. K dovršení všeho měla s vévodou sy-
na, který chodil do školy v Sevenoaks. Dopadlo to s ní ovšem jako v románu ze života – vévoda 
se nakonec vybouřil, usadil, oženil se přiměřeně svému věku a „sladká krasavice“ dostala fi-
nanční odškodné za slib, že se bude chovat slušně. Zemřela po těžké nemoci, ale ne opuštěná – 
průvodce uváděl, že měla příjemnou povahu a spoustu přátel, tak to aspoň není tak smutné.  

Po schodišti jsme se dostali do prvního patra, většina místností byla zanechána v podobě, 
jakou měla v 18. stol., látkové drapérie, pěkný nábytek, vázy, vykládané stoly, portréty na stě-
nách. Ptala jsem se kluků, jestli by si jako princ z pohádky O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém 
dokázali vybrat podle portrétu nevěstu, byli napůl vyplašení a napůl se smáli, i když nakonec si 
dokázali vybrat, kdyby prý to muselo být. Hlavně nás ohromily ale tři reprezentační ložnice  
a v nich – obrovské postele s masivními nebesy, prošívané zlatými nitěmi, děti byly u vytržení. 
V galerii, která sloužila mj. dámám, aby v ní mohly za ošklivého počasí sedět a věnovat se ruč-
ním pracem, shromáždil první z vévodů majitelů galerii portrétů svých významných současní-
ků, aby tím dokumentoval svoje postavení a konexe. Bylo to opravdu zajímavé, moci si prohléd-
nout všechny postavy, které člověk zná z historie, pohromadě na portrétech. Thomas More i Sir 
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Cecil vypadali úplně přesně, jak jsem si je představovala. Malý, ale nádherný portrét Jany Sey-
mourové, prý nejmilejší Jindřichovy manželky, visel na čestném místě na protější stěně. Jana 
zemřela po porodu jediného Jindřichova syna, možná to bylo její štěstí, jinak by ji třeba taky 
nechal popravit, např. proto, že nemá dost modré oči – nechci být nespravedlivá, ale já prostě 
Jindřicha VIII. ráda nemám. S Josefem jsem se dostala u portrétu Alžběty I. v honosném rene-
sančním kostýmu se spoustou šperků do sporu, zda má žena při oblékání respektovat svůj věk 
či nikoliv. Na rovinu je třeba uvést, že Alžbětě je na portrétu už asi přes šedesát (malíř to nijak 
nezastíral, její obličej připomínal opičku), ale šat, účes a šperky má stejné jako na svých por-
trétech z mladšího věku, asi je všichni znáte. Josef říkal něco o lyceu a muzeu, ale já si myslím, 
že na to šla dobře – rozhodující je sebevědomí. Jediný portrét, který zaujal na chvilku kluky, byl 
Sir Francis Drake, kterého znají z mého převyprávění anglických dějin pro děti jako neohrožené-
ho piráta a vítězného kapitána z nerovného boje se španělskou Armadou, i když kdyby tenkrát 
nepřálo Angličanům štěstí a počasí, asi by to nevyhráli. Bohužel chlapci byli z obrazu zklamáni, 
Sir Francis je zde zachycen jako usedlý pán, vůbec pirátského kapitána a dobrodruha nepřipo-
mínal. Pak už toho ale mělo Modroočko dost, tak jsme prohlídku trochu urychlili, sbírky porce-
lánu a další reprezentační místnosti jsme prošli docela rychle, už jich ani moc nebylo.  

Na nádvoří se děti proběhaly, zatímco my dospělí jsme se choulili v koutku v závětří a sva-
čili a vedli řeči. Když se přehnala sněhová přeháňka, tak jsme vyšli na chvíli do parku, kde se 
děti družily se stádem daňků a Modroočku se podařilo v nestřeženém okamžiku ochutnat jeden 
daňčí bobek. Pak už jsme ale byli tak zmrzlí, že jsme prostě museli navštívit Tea Room a zahřát 
se. Kluci si sypali do čaje hrozně moc cukru, aby jej vůbec mohli vypít (nejsou na čaj vůbec, na 
černý obzvlášť, zvyklí) a po chvíli už lezli po stěnách, tak jsem s nimi šla zase ven. Naštěstí vy-
šlo slunce a děti mohly běhat do kopce a zpět, nevím, co je na tom tak bavilo, ale vydrželo jim to 
všem dosti dlouho. S ostatními dospělými a s Adámkem v kočárku jsme se pokoušeli vyhřívat 
na sluníčku, které naštěstí zase vyšlo. Naše děti se pak připojily do skupiny Angličánků, kteří si 
udělali prolézačku z padlého stromu, možná tam byl ponechán za tím účelem. Bylo to fajn, ve 
větší skupině dětí probíhala organizace hry a péče o mladší členy samospádem a nevyžadovala 
naši asistenci. Modroočka se ujal asi šestiletý chlapeček a připravoval mu program a hlídal ho, 
aby se nevzdaloval, nelezl moc vysoko atd. Opět se zúročilo, že díky metodě „doma česky, ven-
ku anglicky“, kterou důsledně v případě toho nejmladšího dodržuji, je tento schopen porozumět 
jednoduchým anglickým pokynům a nechat se hlídat od ostrovanů, i dětského věku. Pak už 
nám byla ale taková zima, že jsme se slunce neslunce sbalili a cestou domů se pokoušeli v autě 
aspoň trochu rozmrznout.  

A ještě něco navíc – v pátek jsme se po mnoha bojích a nezdarech propracovali na náš jediný 
těhotenský ultrazvuk, miminko je naštěstí úplně zdravé, velice krásné a je to kluk! Josef přišel 
do čekárny za mnou zrovna ve chvíli, kdy omdlela krásná těhotná tmavé pleti a Josef ji profesio-
nálně poskytl první pomoc, než se někdo z personálu kliniky zmohl vůbec přijít. Udělal aspoň 
dojem na obsluhu ultrazvuku, tak nám za odměnu udělala zadarmo 3D ultrazvuk, který se jinak 
poměrně hodně platí, protože je to jen taková legrace pro rodiče navíc. Málem jsem se rozbreče-
la, z obrazovky na mne koukal najednou Myška, přesně tak vypadal, když se narodil. Zamávali 
jsme si a byl konec.  

Do naší velikonoční návštěvy vlasti už asi nic nenapíšu, takže všem, se kterými se v Praze 
neuvidím, přeju krásné velikonoce a s těmi ostatními se těším na shledání!  

Blanka 
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NAUČ NÁS MILOVAT  
Milující Bože, milujeme, jak miluješ ty. Milujeme tak, jak jsi nás osvobo-

dil. Milujeme to, co jsi nám dal. Pomoz nám rozpoznat, co jsi dal, jediný 
Svatý, a radovat se z toho dokonce i v tom, co od tebe dáno není. Pomoz 
nám, abychom nepochybovali, Pane, o tom, co nám dáváš, i když pociťujeme své nedostatky  
a chyby. Chválíme tě a děkujeme ti za tvé zaslíbení a znamení tvé lásky v Ježíši. Chválíme tě  
a děkujeme ti za to, že smíme sdílet tvůj život tvého Ducha, který je s námi. 

Nabízíme ti své životy. Nabízíme ti svá těla a srdce. Žehnej tomuto lidu, uzdrav nás, učiň 
nás znamením Ježíše. Otče, konej v nás to, co jsi konal v něm. Učiň nás svými syny a nazývej nás 
svými dcerami. Obnov naši církev v lásce a odpuštění, Pane. O to vše tě prosíme. Důvěřujeme 
tvé lásce tak, jako i Ježíš důvěřoval. A prosíme tak, jako i Ježíš prosil. Amen. 

Z knihy Richarda Rohra „Days of Renewal“. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

Už dlouho jsme si nepřipomněli nádherné pohledy Václava Hradeckého na svět kolem nás a 
v nás. Obrázky jsou z knihy „Jak je to v životě doopravdy“, 

kterou vydalo nakladatelství 
Vyšehrad v minulém roce.  

Sazeč. 

 

 
Václav Hradecký: Jak je to v živo-

tě doopravdy, Vyšehrad, Praha 

2006 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Dnes nabízíme inspiraci pro děti k jejich blížícímu se svátku. 
 

Z NAŠÍ DOMÁCÍ DÍLNY – BARVENÍ TRIČEK ČI JINÉHO TEXTILU 
 

Obecné informace k procesu barvení:  
1. Příprava lázně – kyselá či zásaditá a správný poměr látky a barvy. Lze 

barvit v automatické pračce nebo v hrnci na plotně. 
2. Při fázi vhození látky se obarví jen část vláken na povrchu. 
3. Při fázi zahřívání se dostává barva dovnitř vláken. 
4. Při vaření ½ hodiny zaručíme stálobarevnost. 
5. V barvící chladnoucí lázni necháme chladnout tak ¼ hodiny, pro „dotažení“ barvy. 
6. Fáze máchání – několikrát a ve velkém množství vody. Fialovou téměř úplně vymáchat ni-

kdy nelze, pořád barví. 
7. Fáze fixace – látku (i na několik hodin) vložit do roztoku octové vody. 

 

Obecný postup práce: 
Textilní vlákna dělíme na  
a) přírodní  

− rostlinná (bavlna, len) 
− živočišná (hedvábí, vlna) 

b) chemická  
− přírodní polymery (celulóza, umělé hedvábí, viskóza) 
− syntetické polymery – (PAD, PES, ACRYL ...) – barví se špatně, aspoň nutno použít směsi 

s bavlnou, ale v podstatě se nabarví bavlněná příměs 
c)  minerální (z kovů, azbestu ...) – nedají se barvit 

 

Chceme-li barvit bavlnu, do barvící lázně se přidává sůl. 
Chceme-li barvit vlnu, do barvící lázně se přidává ocet. 

 

Pozor, vlně vadí nejvíce nikoli příliš teplá voda, ale teplotní šoky z teplé do studené! Máchá-
me vždy ve vodě stále stejně teplé, nepokládáme mezi mácháním na jinou „studenou“ plochu 
(např. na kraj vany). Jinak část, co byla v doteku se studeným, zplstnatí.  

 

SYPANÁ BATIKA 
Pracovní postup: 
1. vzít namočenou, dobře vyždímanou a naruby otočenou látku a rozložit ji na igelit mírně 

větší velikosti než látka (tričko, ubrus ...). Chceme-li mít barvy víc rozpité, neždímat s příliš 
velkou intenzitou. Kalhoty či silnější látky barvit (sypat) z obou stran. 

2. do připraveného mikrotenového sáčku nasypat barvivo (značka duha, cheds, iberia) a dobře 
promnout, aby barva nebyla v hrudkách, odstřihnout jeden malý, spodní růžek sáčku pro 
barvení sypáním 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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3. na látku tvořit požadované obrazce či tvary sypáním, stačí malé množství, avšak je třeba 
počítat s větším množstvím barvy než při běžném barvení. 

4. po ukončení sypání pevně zabalit do igelitu (jako „roládu“) a přehrnout a svázat kraje tak, 
aby dovnitř nevnikla voda, pevně ovázat kolem celé „rolády“ provázkem a utáhnout víc než 
zavinovačku pro mimina. 

5. vložit hrnce s vodou a vařit asi 3/4 hodiny. Látku zatížit třeba kameny, aby nevyplavávala. 
Pro tento způsob nelze použít pračku. 

6. usušit, vyžehlit, nosit či používat a cítit se úžasně a neodolatelně!  
zaslala Veronika Vaněčková 

BÁBOVKA BEZ MOUKY (BEZLEPKOVÁ) 
 

Potřebujeme: 5 žloutků, sníh z 5 bílků, 150g cukru, ¼ l oleje, 250 g 
bramborového škrobu, pudingový prášek Dr. Oetker, ½ prášku 
do pečiva, vanilkový cukr, špetku soli, šťávu z pomeranče. 

Postup: Žloutky, cukr a olej ušlehat do husta. Postupně lehce vmíchat škrob s pudingem a práš-
kem do pečiva, přidávat pomerančovou šťávu a nakonec tuhý sníh z bílků. Formu vymazat 
a vysypat (Vtipná kaše či Mišutka). Péct v předehřáté troubě na 180°C asi 60 min.   

Autor: Mirka Lukašíková 

Vyzkoušela (a přece doporučuje – pozn. sazeče) Petra Ryantová 

RECEPT NA KVĚTEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

NAŠE SOUTĚŽ 
– Pejsek, křeček, má žížala … a já – tak se jmenovala 

soutěž, jejíž výsledky Vám již nějakou dobu představuje-
me. Dnes máme to potěšení seznámit Vás s příspěvkem do 
literární části. Jeho autorem je Marek Langr, který získal 
první místo ve výtvarné části a jehož vítěznou práci jsme 
zveřejnili ve Zpravodaji 5/06. 

 

ŠIK 
Šik je největší kůň, kterého jsem kdy viděl. To, že 

jsem na něm seděl, se stalo trochu náhodou. Jeli jsme 
celá rodina sklízet řepu ke strejdovi, který toho koně má. 
Chvíli jsme sbírali, pak byl oběd. Zase jsme šli sbírat a 
potom byla svačina. Po svačině jsme šli ven a strejda 
vyvedl Šika ze stáje. Řekl, že kdo chce, může si na něho 
sednout. První šla Bára, potom já, Rendu posadili před 
Báru a tatínek si sedl za ně. Nejzvláštnější je, že kůň je 
velký asi 2,5 m. Je to tažný kůň a má teda pořádnou sílu. 
Strejda ho potom zavedl zpátky do stáje. Posbírali jsme 
řepu a jeli jsme domů. Tím končí můj příběh. 
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VALNÁ SCHŮZE YMCA – ŽIVÁ RODINA 
 

V pondělí dne 16. dubna 2007 se konala v nových prostorách 
Klubu Mluvme spolu Valná schůze našeho sdružení. Bližší informa-
ce o projednávaných bodech přineseme v červnovém čísle Zpravo-
daje. Dnes zařazujeme jeden z klíčových dokumentů, který zú-
častnění vyslechli, a to Zprávu předsedy sdružení. Vzhledem  
k jejímu zásadnímu významu Vás chceme seznámit s nezkráceným 
zněním. 

 

ZPRÁVA PŘEDSEDY YMCA – ŽIVÁ RODINA  
O ČINNOSTI SDRUŽENÍ V ROCE 2006 

 

ÚVOD 
Naše občanské sdružení YMCA – Živá rodina pokračovalo v roce 

2006 ve své již zavedené činnosti na podporu rodin. Sdružení mělo k 31. 12. 2006 1622 členů 
v 309 rodinách. Došlo k poklesu členské základny z důvodu vyškrtnutí těch členů, kteří (i přes 
opakované výzvy) nezaplatili členské příspěvky. 

 

ČINNOST 
Nejlepší přehled o činnosti sdružení podává přehled bodů pro vnitřní granty YMCA v ČR. 

I když k váhám jednotlivých kritérií grantového systému lze mít výhrady, lepší kritérium ke kvan-
titativnímu posouzení jednotlivých aktivit nemáme. Ovšem dalším hlediskem je kvalita jednotli-
vých akcí a přínos pro jejich účastníky, což je záležitost obtížně měřitelná. 

Nejrozsáhlejší aktivitou jsou Manželská setkání a k nim přidružené aktivity včetně mužské 
spirituality. Letního týdenního kurzu, již 10. pořádaného našim sdružením, se účastnilo 77 man-
želských párů, 90 dětí a 42 pečovatelů. Jarní a podzimní víkendové obnovy se zúčastnilo ještě 
více párů, protože se mohli zapojit i absolventi dřívějších ročníků. Proběhl také Ples Manžel-
ských setkání. Provázející páry a pečovatelé měli svá víkendová školení. Dík za 10 let vedení MS 
patří manželům Hegrlíkovým. Ti letos předali vedení kursů manželům Tkáčovým. Významnou 
finanční pomocí pro pořádání MS jsou granty MPSV, MV a MŠMT. 

Další významnou aktivitou otevřenou široké veřejnosti jsou již tradiční Tábory rodin na  
Pavlátově louce u Nového města nad Metují. Loni poprvé jsme organizovali 3 týdenní turnusy. 
První dva turnusy byly zcela naplněny, poslední turnus díky termínu těsně před koncem prázdnin 
byl naplněn z poloviny. Úspěšná byla i účast profesionálních psychologů (umožněná granty 
MPSV), kteří měli přednášky na různá témata z oblasti partnerských vztahů a výchovy a vedli 
diskusní skupinky. Táborů se zúčastnilo cca 50 rodin, často s mnoha dětmi. Díky za pořádání 
táborů patří vedoucím táborů – manželům Těthalovým, Novákovým a Kubínovým. 

Dále máme velmi dobře pracující skupinu v Neratovicích a okolí. Ti uspořádali dva letní 
dětské tábory (Vižnov a Jitrava vedené Markem Cúthem a Danou Vrbovou). Kromě toho mají 
mnoho aktivit během roku, zejména výlety pro děti. Velmi potěšující je, že se jim do organizo-
vání aktivit daří zapojovat dorůstající mladou generaci. 

Další úspěšnou regionální skupinou jsou Poděbrady a okolí. Zde pořádají každý měsíc Den 
pro rodinu, kde je odborná část programu vedená psychologem, dále možnost sdílení s přáteli na 
dané téma. O děti účastníků během programu se starají pečovatelé. V Poděbradech a Nymburce 
se pravidelně schází Podpůrná skupina matek. Obě aktivity se daří částečně financovat z grantů 
MPSV. Za vedení těchto akcí patří dík zejména Kubínovým a Janě Vundrové. 

Takovýchto aktivních místních nebo regionálních skupin bychom v našem sdružení potřebova-
li více. 
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Velmi aktivní skupinou jsou naši volejbalisté. Kromě pravidelného hraní volejbalu (skupina 
dospělých a skupina mládeže) uspořádali dva tábory na Vlčici a další výlety a krátkodobé akce. 

Provozujeme také další tradiční sportovní aktivity: sportovní soboty vedené Ložinskými a 
pravidelné cvičení pro ženy vedené Zdeňkou Pavlasovou. Toto cvičení jsme loni rozšířili o cvičení 
pro seniorky. 

Již podruhé byl uspořádán adventní rodinný pobyt v Albeřicích. I přes nepříznivé sněhové 
podmínky byli účastníci spokojeni. Pobyt organizoval Vojtěch Novák. 

Pod organizačním zajištěním Martiny Hoškové proběhla již tradiční duchovní obnova pro 
mládež v Taizé. 

Pořádáme také kulturní aktivity. Jako obvykle úspěšně proběhl Koncert Živé rodiny organi-
zovaný Zdeňkou Pavlasovou v jejich krásném sále. Tradičně probíhaly kurzy malování na hedvábí 
vedené Marií Těthalovou. Novou akcí byly taneční kurzy vedené manžely Tomsovými. Pokračova-
ly výlety do minulosti Prahy vedené Hynkem Krátkým. 

Velmi důležitým nástrojem pro komunikaci uvnitř sdružení je Zpravodaj YMCA – Živá rodina. 
Za jeho skvělou úroveň vděčíme odpovědnému redaktorovi Vladimíru Koronthálymu (a co sazeč?! 
Kdo ocení práci sazeče? – pohoršená pozn. sazeče). Současně chci vyzvat členy k zasílání příspěv-
ků do Zpravodaje, abychom se všichni dověděli o jejich aktivitách pro rodiny a dalších zajíma-
vostech z jejich okolí. Bohužel se doposud nepodařilo získat žádný grant na finanční podporu 
Zpravodaje, tudíž ho musíme financovat z vlastních zdrojů, což vede k prohloubení ztráty  
sdružení. 

 

Celkem naše sdružení v roce 2006 uspořádalo: 
táborů 10 
vícedenních akcí 8 
víkendových akcí 10 
školení 7 
jednodenních akcí 68 
 

Pravidelně se scházelo 7 skupin. 
 

SEKRETARIÁT SDRUŽENÍ 
Sekretariát pracoval již druhým rokem ve složení Petra Ryantová a Miroslava Šílová (každá  

na ½ úvazku). V souvislosti s granty, které se nám daří získávat, značně narostla administrativní 
náročnost práce sekretariátu. Z toho důvodu bude do budoucna nutné, aby běžnou organizační 
činnost k zajištění akcí si dělaly samy realizační týmy prostřednictvím dobrovolníků a na sekreta-
riát nechávali pouze agendu kolem grantů a účetnictví. Agendu Manželských setkání má na sta-
rosti Hana Pištorová, která pracuje na DPČ financovanou z grantu MPSV. 

 

RODINNÁ POLITIKA 
Snažíme se udržet si pozici v oblasti rodinné politiky, abychom mohli sledovat a případně 

ovlivňovat poměrně rychlý vývoj v této oblasti. Rodinná politika byla, na rozdíl od minula, jed-
ním z témat voleb do Poslanecké sněmovny 2006 a dá se očekávat její stoupající význam. 

Vojtěch Novák je členem komise MPSV pro služby pro rodinu. Jiří Ludvík nás zastupuje 
v evropských sdruženích křesťanských rodin. Zástupci našeho sdružení se zúčastnili konferenci  
o rodině pořádané MPSV v Černínském paláci a konference pořádané Národním centrem pro rodi-
nu v Senátu. Bylo nám nabídnuto členství v Asociaci center pro rodinu. O tomto členství bude 
tato valná schůze hlasovat. Je třeba, aby náš hlas jako početně stále nejsilnější prorodinné orga-
nizace byl více slyšet. Potřebovali bychom členy, kteří by se této problematice aktivněji sousta-
vě věnovali. 

 



 
16 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 5/2007 

HOSPODAŘENÍ 
Hospodář sdružení Hynek Krátký v průběhu loňského roku rezignoval na svou funkci z důvodů 

velkého pracovního vytížení. 
Hospodaření v r. 2006 nedopadlo pro naše sdružení dobře, skončilo ztrátou 112 tis. Kč pří 

obratu přes 3 mil. Kč. Je to způsobeno zejména neustálým poklesem vnitřních grantů od YMCA 
v ČR (od r. 2002 z 350 tis. Kč na 100 tis. Kč pro letošní rok). Tento pokles trvá již 5 let a zatím 
jsme se nedokázali na tuto situaci adaptovat. I když se nám podařilo získat značné prostředky ze 
státních grantů (MPSV, MV, MŠMT), tyto prostředky jsou účelově vázané na projekty a nelze je 
použít na režijní výlohy, nebo jen v omezené míře. V r. 2006 byly všechny jednotlivé aktivity 
finančně vyrovnané nebo ziskové, až na režii sekretariátu, kde vznikla ztráta 120 tisíc a na Zpra-
vodaj, který nás stál 85 tis. Zisk z jednotlivých aktivit nestačil tuto ztrátu pokrýt. Ztráta je za-
tím kryta rezervami vytvořenými v minulosti. 

Pro letošní rok musíme maximálně šetřit zejména režijní náklady a pokusit se získat doda-
tečné zdroje, sponzorské dary případně grant pro financování Zpravodaje. Všechny jednotlivé 
aktivity musejí vygenerovat alespoň nějaký zisk, neboť sekretariát pracuje i pro ně a již zde 
není nevyčerpatelný zdroj z YMCA v ČR jako v minulosti, který by sekretariát zafinancoval. Situ-
ace je vážná a budeme ji muset řešit, pokud chceme v činnost našeho sdružení pokračovat! 

 

VÝHLED A PLÁNY 
∗ Stabilizovat financování činnosti sdružení získáváním grantů a úsporami nákladů. 
∗ Udržet v chodu klíčové aktivity (tábory, Manželská setkání, Zpravodaj). 
∗ Získat nové aktivní členy, kteří by vymysleli a zrealizovali nové aktivity. 
∗ Nové regionální skupiny. 
∗ Rozvinout činnost na poli rodinné politiky. 

 

ZÁVĚR 
Současný svět se mění rychleji, než jsme ochotni si připustit. Rodina v tomto prostředí je 

vystavena tlakům, kterým těžko odolává a často se rozpadá. Na druhé straně se ukazuje,  
že právě fungující rodina může pomoci svým členům všechny tyto obtíže snáze překonávat  
a stále má nezastupitelné místo v životě jednotlivce i společnosti. Naše sdružení se od svého 
založení snaží poukazovat na význam rodiny a konkrétní činností rodinám pomáhat, a to nejen 
svým členům. 

Buďme si vědomi, že na prvním místě je naše vlastní rodina, ale pokud nám trochu sil a času 
zbude, zkusme udělat něco i pro ostatní. K tomu ať nám pomáhá Bůh. 

16. 4. 2007. Vladislav Pištora, předseda YMCA – Živá rodina 
 

No, je to dlouhé. A možná i nezáživné. A teď si představte, že to celé nudné a nezáživné 
musel někdo sepsat a někdo vyslechnout a schválit, protože je to tak na tomto světě, že takové 
věci prostě k chodu organizace patří. Buďme rádi, že tomu ten někdo věnoval čas za nás – pozn. 
sazeče. (A navíc je to všechno pravda - pozn. red. k pozn. sazeče) 

 

VÝZVA – KDO FINANČNĚ PŘISPĚJE VELKÝM RODINÁM NA TÁBOR 
 

Vzhledem k tomu, že hospodaření loňského roku dopadlo pro naše sdružení s velkou ztrátou, 
nemůžeme již slevit účastnické poplatky větším rodinám, které si o slevu požádaly. Proto prosí-
me vás, milí členové, chcete-li některé rodině sponzorsky přispět, kontaktujte nás. Jedná se  
o tři vícedětné rodiny, které jezdí na tábory každoročně. Váš dar bude účelově vázán na přispění 
těmto rodinám a samozřejmě vám dáme potvrzení pro odpočet daní. Chcete-li přispět, kontak-
tujte sekretariát (� 224 872 421, mail zr@ymca.cz). 

Petra Ryantová 
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PŘEDSTAVUJÍ SE  
VRBOVI 

 

Rodinu Jindřicha Vrby navštívil zuřivý 
reportér a jejím členům položil několik otá-
zek. Rodina je to „tichá, uzavřená až zakřik-
nutá“, takže je s podivem, že nám o sobě 
něco prozradili. 

Odpovídali na tyto otázky: 
1. Jaká je vaše oblíbená barva? 
2. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
3. Baví vás vaše práce? 
4. Máte nějaké koníčky? 
5. Máte na ně čas? 
6. Z čeho jste měli v poslední době radost? 
Tatínek Jindřich (55): 1. Hnědá, zelená. 2. Všechno, co si uvařím. 3. Ano. 4. Chalupaření, ryba-

ření, procházky přírodou. 5. Ne. 6. Každou chvíli z něčeho.  
Maminka Daniela (42): 1. Nedokážu se rozhodnout, mám ráda pestrost a vzájemné doplňování. 

2. Maso v jakékoli 
úpravě od mého mu-
že. 3. Moc. 4. Sport, 
tanec, výtvarné čin-
nosti. 5. Snažím se! 
6. Z Velikonoc, ze 
společných večeří  
s rodinou, ze setkává-
ní s přáteli, z kytice 
od nejmladší dcery… 

Děti: Antonín (22): Neza-
stižen. Objeví se 
nečekaně vždy, když 
je potřeba s něčím 
pomoci a pak se zase 
nenápadně vypaří.  

Anna (15):1. Rozhodně 
ne růžová. 2. Podle 
toho kdy. 3. Ani omy-
lem, vy snad někdo 
chodíte rádi do školy? 
4. Ano. 5. Když si ho udělám, tak jo. 6. Z každého víkendu a že je jaro. 

Marie (14): 1. Slaďoučkou růžovou. 2. Miluji dietní stravu, nejvíce čokoládovou zmrzlinu.  
3. Miluji školu, zvláště o víkendech. 4. Neustálé dívání do zrcadla, zjišťování své hmotnosti  
a zušlechťování pleti. 5. Většinu volného času věnuji svým koníčkům. 6. Jsem hezčí než moje 
sestra.  

Jan (9): 1. Zelená. 2. Kuře s bramborovou kaší. 3. Někdy ano, někdy ne. 4. Sport, šachy, mate-
matika. 5. Ano, někdy. 6. Z Velikonoc.  

Josefína (6): 1. Zelená. 2. Čína. 3. Těším se do 1. třídy. 4. Angličtina, flétna, sportování, výlety. 
5. Ano. 6. Procházka do kedlubnového pole s kamarády.  

A ještě jedna svatá dušička, která nám u Pána vyprošuje požehnání. Bohu díky! 
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CHYSTÁME SE DO ZAMĚSTNÁNÍ 
YMCA Praha pořádá semináře připravující maminky na mateřské dovolené a ženy znevýhod-

něné na trhu práce na návrat do zaměstnání. Je to cyklus čtyř interaktivních seminářů zaměře-
ných na rozvoj dovedností potřebných při hledání pracovního uplatnění. 
Pořadatel: YMCA Praha, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1  
Název: Jak asertivně zvládat problémy života 
Terminy seminářů: čtvrtek 

3. 5. Co mohu změnit, co je třeba přijmout – charakteristika osobnosti 
17. 5. Tvořivostí proti stresu 
24. 5. Vyhoření a obrana proti němu se zaměřením na sladění rodinného a profesního života 
31. 5. Relaxací k naplněnému životu 

Kde: Mateřské Centrum, Na Poříčí 12, Praha 1 
Kdy: 19.45 – 21.30 
Max. počet účastnic: 15 osob 
Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková, � 775 204 208 

 

SETKÁNÍ S ARCHOU JEANA VANIERA 
Přemýšlíte nad tím, jaký smysl může mít život pro člověka, který je mentálně postižený? 
Zažili jste někdy pocit, že nevíte, jak se v přítomnosti postiženého člověka máte chovat? 
Ptáte se, zda jsou mentálně postižení lidé přínosem pro druhé anebo jsou jen přítěží? 
 

Hledáte-li odpověď na tyto otázky, pak si nenechte ujít setkání s Archou, které se bude ko-
nat v Praze v neděli 13. 5. 2007 v klubu při kostele Panny Marie Sněžné po mši sv. (mše svatá 
začíná v 9 hod.) a také v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora po mši sv. (mše svatá začíná 
ve 20 hod.). 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

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 

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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Co Vás čeká? 
Vyprávění o životě s mentálně postiženými lidmi v komunitě Archa, a to ústy mladého člově-

ka, který se těmto lidem již několik let věnuje a je členem této komunity ve Francii. Setkáním 
Vás budou provázet Ivan Foletti a Markéta Smejkalová. 

Pozvání na připravované duchovní setkání, které Vám umožní dozvědět se více o spiritualitě 
této komunity. Toto setkání se uskuteční v Oseku u Duchcova ve dnech od 28. 7. do 2. 8. 2007, 
na které Vás tímto srdečně zveme. Bližší informace získáte také na www.archa-modlitba.wz.cz 

 

KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
nabízí ověření schopností ke studiu pro žáky 8. tříd ZŚ. 
Zkouška se skládá z testu rozumových schopností, výukových testů  

z českého jazyka a matematiky, zájmového a osobnostního dotazníku. Díky 
vyšetření si můžete ověřit skutečné předpoklady svého dítěte, jeho převlá-
dající zaměření a úroveň jeho vědomostí ve srovnání s jinými žáky praž-
ských škol. Výsledky testů budou sdělovány žákům a jejich rodičům v krát-
kém pohovoru v předem domluveném termínu. 

Testování proběhne v prostorách poradny v pátek 11. května od  
8.30 hod. 

Manipulační poplatek za tuto službu činí 150,- Kč. 
Máte-li zájem o tuto službu, můžete se přihlásit telefonicky nebo e-mailem přímo v poradně. 

Marie Mesanyová, Křesťanská pedagogicko psychologická poradna, Pernerova 8, Praha 8,  
� 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz 

 

„MISIONÁŘEM V JAPONSKU“ 
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, děkan KTF UK, bude vyprávět o svých zážitcích z Japonska 

v pondělí 14. 5. v 19.19 hod. ve farním klubu u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., 
Praha 1. 

Současný děkan naší teologické fakulty strávil podstatnou část svého života na dalekém vý-
chodě. Od r. 1950 studoval v Římě, od r. 1952 v Japonsku, kde působil prakticky až do r. 1999  
(s krátkým přerušením na studia v Německu v letech 1956 – 1961). Jeho hlavním působištěm byla 
univerzita Sophia v Tokiu, kde postupně dosáhl jmenování profesorem, ale byl také rektorem 
kněžského semináře a ředitelem centrální univerzitní knihovny. Bude vyprávět o svých zajíma-
vých zážitcích při setkávání s odlišnou kulturou a jazykem a o své evangelizační a misijní práci. 

Srdečně vás zveme. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

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 v 10,00 sloužit v prostoru před tetínskými kostely 
kardinál Miloslav Vlk. Doprovodný program zajišťuje občanské sdružení Rodinné 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 rodi-
ny na poutním místě i v jeho okolí. Děti se budou moci mimo jiné i svézt na ponících. Tetín dále 
nabízí kromě svých památek a muzea i krásnou přírodu v okolí a snadnou dopravní dostupnost. 
Stánky s občerstvením budou zajištěny. Na pouť srdečně zveme rodiny naší diecéze! Bližší infor-
mace naleznete na http://cpr.apha.cz/tetin. 
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LETNÍ EXERCICIE PRO MANŽELSKÉ PÁRY 19. – 25. 8. 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! 
 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM 
je určen především rodičům předškolních dětí, kterým nabízí podněty, jak z domova vytvořit 

pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky, jak rozumět chování svých dětí, jak ho ovlivňovat, 
jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, zvládání těžkostí ... prostě jak zkvalit-
nit vlastní rodičovskou roli. Třídenní trénink vede manželský pár, psycholog a pedagog. Obsahuje 
přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Program pořá-
dá občanské sdružení Rodinné centrum Praha. Tento program byl podpořen grantem MPSV a 
nabízíme ho farním společenstvím rodin či mateřským centrům. Bližší informace je možné si 
vyžádat na � 220 181 777 nebo na mailu info@rodinnecentrum.cz. 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Začala jarní společná příprava na život v manželství pro cca 50 párů. Nejbližší příprava se 

uskuteční v termínu od 15. května u Nejsvětějšího Salvátora. Bližší informace na http://
salvator.farnost.cz/svatosti/manzelstvi.php. Centrum pro rodinu bude pořádat podzimní přípra-
vu opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 9. 10. – 27. 11. 2007. Příprava v rodinách, 
kterou vedou manželské páry s pověřením, nabízí volné termíny také až po prázdninách. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelné setkání osamělých maminek se uskuteční 19. května v sobotu od 14 do 17 hodin v Komu-

nitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Tématem tentokrát budou rodinné finance. 
9. června maminky společně pořádají Dětský den opět v Komunitním centru. 
Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. Srdečně 

zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

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 

RODINNÉ KOŘENY 
Co jsou vlastně rodinné kořeny? Jak ovlivňují náš život? Nejnovější číslo časopisu Rodinný život 

se zabývá historií rodin, rodokmeny, rodinnými tradicemi a zvyky. Rodinná terapeutka odpovídá na 
otázky, zda má rodina „zkoumat“ své kořeny a jak dětem předávat i negativní věci z historie před-
ků. Téma oživuje anketa, ve které dotazovaní vzpomínají na své nejzajímavější předky. 

V dalších článcích se čtenáři dozví, jak se účinně bránit proti obviňování v období seznamo-
vání i manželství. Nechybí ani návod na výchovu kluků a co pro to mohou udělat zvláště otcové. 

V tomto roce je časopis rozšířen o nové rubriky – originálně pojaté recepty a rébusy pro ce-
lou rodinu. Nechybějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých knih, informace 
o programech pro celou rodinu nebo příběhy čtenářů o jejich duchovním životě. 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Bis-
kupské nám. 2, 771 01 Olomouc, � 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz 
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UNIE KATOLICKÝCH ŽEN 
Unie katolických žen vás zve na jubilejní 10. přednášku přednáškového 

cyklu „Ženská spiritualita“ na téma Mariánské atributy. Přednášet bude 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt. 

Přednáška se koná ve středu 23. května 2007 v 18.00 hodin v budově 
Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, posluchárna P3, I. patro 
vlevo. 

Všechny vás srdečně zveme na přednášku i následující malé pohoštění !  

A máme tu zase květen. Neomylný koloběh kalendáře, doprovázený letos poněkud rychlejším 

nástupem jara, než bývalo zvykem, nás opět svlékl z kabátů a bund, uklidil nám beranice někam 

hluboko do skříně a vyvolal (letos snad přímo vyhnal) květy z kdekterého křoví, stromu, zahrádky či 

louky. Svět se opět rozzářil dívčími koleny, všude se najednou vynořily spousty maminek, ať už 

s kočárky nebo s bříšky, a zamilované párky nevnímají své okolí nejen na náměstích, nárožích či 

nádražích, ale též v parcích, kavárnách, v tramvajích… 

Vždycky tomu tak nebylo. Někdy šeříky vykvetly až kolem pátého května. Někdy se zamilovaní 

choulili k sobě v otřásajícím se sklepě. Někdy stály tramvaje křížem přes koleje a v kavárnách se 

obvazovaly průstřely… 

Uplynulo 62 let od konce nejstrašnější, největší, nejkrvavější a nejvražednější války v dějinách. 

Už není mnoho těch, kdo by mohli říci: „Pamatuji si…“ Už je to jen více či méně obávaná maturitní 

INZERCE 

Ředitel umělecké školy v Praze 5 – Košířích hledá pracovníka na úklid (půl úvazku, tj. 20 hodin týd-
ně), hlavně v dopoledních hodinách. Kontakt: 602 624 940; T.Krejbich@seznam.cz 

Prodám mikrobus Mitsubishi L 300, 9 míst, r.v. 1989, najeto 174 tis. km, benzinový motor,  
tažné zařízení, střešní zahrádka dlouhá 4 m, dobrý stav. Cena 30.000 Kč.  

Kontakt: M. Trefný, mobil 608 356 649. 

NOVÁ MIMINKA 

Jakub Solom 
nar. 15. března 2007  
(3,15 kg, 50 cm – 3. dítě) 

 

Blahopřejeme... 

NA OKRAJ 
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otázka, jen pár stránek v učebnicích, něco okoukaných fotografií… Jakoby se to skoro ani nestalo… 

Jako kdyby se nás to už netýkalo… Jako kdyby to bylo navždy pryč… 

Ale válka se nezasévá z kulometu, nevzchází na minovém poli, nezalévá se napalmem. Válka 

nemá svůj počátek v přerušení diplomatických styků, nezačíná věrolomným překročením hranic za 

ranního rozbřesku. 

Válka má svou úrodnou půdu v lidských srdcích, zasévá se ve slovech a pohledech, vzchází 

v pomluvách, zalévá a hnojí se závistí, nenávistí a neochotou porozumět. Marně budeme zamykat 

raketová sila na tisíc západů, rozřezávat tanky na šrot, překovávat meče v pluhy – když nebudou 

samopaly, bude se válčit lukem a šípy či oštěpem, když zničíme všechny oštěpy, zůstávají kameny a 

klacky, když si uvážeme ruce na záda, budeme se vraždit pohledy a slovy, budeme si rozbíjet hlavy 

pomluvami a osočováním, budeme se bodat šípy závisti, spalovat se touhou po tom, co má ten druhý, 

či nenávisti k tomu, kdo myslí, mluví, jedná, vypadá jinak než my, než ty, než já… 

Tady nepomůže helsinský proces, Konference o bezpečnosti a spolupráci ani OSN, marné jsou 

protiteroristické aliance, Pouštní bouře a zostřené kontroly na letištích. Roentgenový rám odhalí 

nůž, jehlici, pistoli i spray, ale kde jsou detektory závisti, lži a nenávisti, protokoly o zrušení po-

mluv, zbrojní pasy na ostrá slova… Kde jsou pořádkové jednotky, které by zakročily proti lhostejné-

mu nezájmu o utrpení těch druhých? Který soud v Haagu vyšetřuje zlomyslnost? 

Kamínek valící se z hory přivede do údolí lavinu. Splašený kůň strhne za sebou celé stádo. Máv-

nutí motýlího křídla nad Atlantikem může vyvolat tajfun v Pacifiku… Všechno začíná dřív, než je 

to vidět… Všechno začíná v lidském srdci. I v mém… 

VKor  


