
 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2007 3 

Z OBSAHU: 

A proč?...................................................................................................................... 4 
V rodinném kruhu .................................................................................................... 5 
Přikázání .................................................................................................................... 6 
O starém hradu, podmořském světě a dvou bludištích ............................................. 6 
25 způsobů, jak říct „Mám tě rád(a)“........................................................................ 10 
Co je to láska? ......................................................................................................... 12 
Manželské okénko...............................................................................................12 
Šeková knížka s vyprávěním ................................................................................... 12 
Smutný svatý je věru smutný svatý…...............................................................13 
Ideální rodina z pohledu TV reklam ......................................................................... 13 
Perličky ze školní lavičky.......................................................................................... 14 
Pravidla diety ........................................................................................................... 15 
Vyrábíme s dětmi.................................................................................................15 
Manželská setkání ...............................................................................................16 
Manželská setkání – Třešť 2007 ............................................................................. 16 
Dobrý kurs ............................................................................................................... 16 
„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?“ ......................................... 17 
Recept na září ......................................................................................................18 
Ze života Živé rodiny ...........................................................................................18 
Naše soutěž ............................................................................................................. 18 
Ze sekretariátu ......................................................................................................... 19 
Poděkování sponzorům ........................................................................................... 19 
Redukce sekretariátu ............................................................................................... 19 
Rozloučení aneb život je neustálá změna ............................................................... 19 
Představují se........................................................................................................... 20 
Živá rodina připravuje .........................................................................................20 
Svatováclavský víkend............................................................................................. 20 
SČČ – Setkání činných členů .................................................................................. 21 
Sobota pro manželky na téma „Nejsem sama“........................................................ 21 
Zimní pobyt rodin YMCA – Živá rodina .................................................................... 21 
Termínovník 2007 .................................................................................................... 22 
Nabídka i pro Vás….............................................................................................22 
Ty jsi můj milovaný syn ............................................................................................ 22 
Sobota pro nezadané nemládežníky ....................................................................... 22 
Nabídka objektu ....................................................................................................... 23 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském..................................................... 23 
Ohlasy...................................................................................................................24 
Evropská unie, rodina a rovné příležitosti ................................................................ 24 
Doporučujeme .....................................................................................................25 
Kořenov – penzion Karlos ........................................................................................ 25  
Na okraj ................................................................................................................26 



 
4 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2007 

Každý, kdo měl někdy byť jen na pár hodin jako svého společníka malé dítě, jistě ví, jaké to 
je, čelit neúnavné a nikdy nekončící smršti zvědavých otázek. Začíná to „A co je to?“ – to je 
ještě ta lepší fáze. Člověk nespotřebuje mnoho duševní energie, když pojmenovává celkem 
dobře známé předměty svého okolí: kočičku, tramvaj, jabloň, poštovní schránku… Ta horší 
fáze se jmenuje „A proč?“ (…a proč prší? …a proč ten pejsek štěká? …a proč by se paní proda-
vačka zlobila? …). První odpovědi jdou téměř samy, pak je to už horší… a na konci takového 
dne se nám může rozskočit hlava a dítě stále není spokojeno. 

Ani se nedivím. Je obecným zvykem (a nejen v češtině) na otázku „proč?“ odpovídat jako 
na otázku „Čím je to způsobeno?“ A tak vysvětlujeme dětem, že auto jede, protože má motor, 
že policajt se zlobí, protože pán jde na červenou, že tráva je zelená, protože obsahuje chloro-
fyl… Úplně nám to přešlo do myšlení, zažralo se nám to pod kůži – a tak se i jako dospělí ptá-
me po příčinách věcí. Jako kdyby bylo důležité, co se stalo kdysi, jako kdybychom my všichni 
byli jen jakýmisi důsledky. Jako kdyby svět zde byl jen proto, že ho Bůh kdysi stvořil, jako kdy-
by Kristus přišel, protože Adam zhřešil. 

Takový mechanický postoj, který Aristoteles brilantní logickou úvahou domyslel až k První 
příčině, k Prvnímu hybateli, jistě může dávat odpovědi na filosofické otázky typu: „Kde jsme se 
tu vzali?“. Obávám se však, že to nestačí. Nejen dětem… Ještě jsem nezažil, že by mi třeba při 
chřipce ulevilo od bolení hlavy vědomí, že za to mo-
hou ty malé krystalicko-živé potvory, co jsou všude ve 
vzduchu, zvláště pak v přeplněné tramvaji, kde během 
chřipkové epidemie funguje přímo burza nejrůznějších 
virů. Nevím o případu, že by cukrovkáře potěšilo vě-
domí, že tu nemoc zdědil nejspíše po prarodičích… A 
lidstvo zjevně nebylo uspokojeno precizním vysvětlo-
váním toho, jak Bůh všechno vymyslel a způsobil (teda 
kromě hříchu, ale i tomu ponechal svobodu – a docela 
si dovedeme představit, jak to udělal…). Protože ta 
otázka, kterou si všichni od zhruba tří let věku až do 
smrti více či méně nahlas klademe, nezní: „A čím je 
způsobeno to či ono?“, ale „K čemu je to určeno?“ 
„Jaký to má cíl, účel, smysl?“ „Na co je to dobré?“ … 

Zkusme někdy dětem odpovídat: Auto jede, aby toho pána dovezlo domů... Policajt se zlo-
bí, aby to auto už nejezdilo na červenou... Prší, aby se zalily kytičky… Zkusme se ptát: K čemu 
tady jsem? Kdo mě potřeboval? Zkusme se vrátit k té nejdůležitější otázce: Jaký je smysl či cíl 
všeho toho, co Bůh stvořil? 

A pak si možná budeme umět odpovědět i na ty těžší otázky: Proč musela babička zemřít 
tak brzy? K čemu dal Bůh lidem svobodu volby mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí? Jaký 
má smysl (a jaký může mít smysl) to, že mne tak neskutečně bolí zub? Co mi tím Bůh chtěl říci? 
K čemu to mohu využít? 

A nakonec možná najdeme odpověď i na tu nejdůležitější otázku: Za kým přišel Ježíš  
na svět?  

Vladimír Koronthály 

A PROČ? 
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V RODINNÉM KRUHU 

ZAČÁTEK PODZIMU V EFRAIMSKÝCH HORÁCH 
 

U dlážděné silnice skupina dělníků 

Shluklých dohromady v podvečerním chladu. 

Poslední paprsky slunce ozařují 

muže, kteří udělali své 

s buldozerem a válcem, které udělaly své. 

Člověk a stroj ve společné víře, 

že nespadnou se zemské koule. 
 

A již jsou v poli ocúny a mandle ještě na mandlovníku. 

Ještě je země teplá jako dětská hlava 

pod vlásky. První podzimní vítr 

profukuje Židy a Araby. 

Tažní ptáci volají na sebe. 

Hle, lidé, kteří zůstávají na svém místě! 

A ve velkém tichu před setměním 

letadlo přelétá oblohou 

a klesá na nejkrajnějším západě, s klokotáním 

jako dobré víno v hrdle. 
 

Jehuda Amichai: ze sbírky Svícen v poušti  

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

prázdniny skončily, hurá do školy! – tahle asociace se mi vynoří vždy v posledních srpno-
vých dnech a přetrvává až do prvního zářijového pondělí. A vůbec přitom nesejde na tom, že 
už je to bezmála 40 let, co jsem naposledy čekal na první zářijové zvonění (na vysoké škole se 
přece nezvoní a začíná se obvykle v říjnu). 

Tak hluboko se člověku pod kůži vetřou věci, které slyšel, viděl, prožíval, když ještě nebyl 
dospělý, když ještě rozum bral… Taková je síla výchovy, takový je tlak rodičů, příbuzných, 
učitelského sboru, ulice, novin, televize… Tak se formujeme, aniž bychom mnohdy tušili, kdo a 
co je za našimi strachy, touhami, cíli či selháními. Ano, jsme to my sami – a je to celá řada na-
šich současníků a předků a jejich současníků a předků. 

Nežijeme na opuštěném ostrově: jsme neviditelnými, ale pevnými pouty spojeni nejen se 
svým okolím a se světem, v němž žijeme, ale se všemi těmi sty či desetitisíci generacemi před 
námi. Bojíme se při bouřce stejně jako neandrtálci, chvějeme se zimou jako lovci mamutů, rud-
neme vzteky jako středověcí rytíři ve zbroji, stydíme se jako viktoriánské matky… zde někde 
tkví možná i tajemství dědičného hříchu, který Adam s Evou předali svým potomkům – prostě 
protože to byl jejich postoj, který nemohli nepředat, tak jako nemohli překročit svůj stín. 

A přece je změna možná. Vím-li, co všechno vleču s sebou, mohu s tím něco dělat. Bůh nám 
dal svobodu, abychom uměli volit mezi dobrým a zlým, a dal nám vykoupení, abychom měli 
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sílu postavit se proti všemu, co se na nás lepí jako svízel přítula (už jste někdy zkoušeli servat 
ze sebe ty protivné lepkavé zelené kuličky?). 

A teď jdou naše děti či možná už vnuci do školy… a my si říkáme: co se tam asi naučí dob-
rého a užitečného – a co špatného zase pochytí (a že to druhé jde snáz!)… Máme to v rukou. 
Protože jsou to naše děti a jejich děti a jsou (alespoň zatím) ochotny brát nás vážně. Pokud si 
ovšem na ně uděláme čas – a pokud si pro ně uděláme v srdci dost místa. 

Přeji Vám i sobě hezké indiánské léto. 
VKor 

 

PŘIKÁZÁNÍ  
 

V posledních kapitolách knihy Jozue slyšíme poslední Jozueho slova k lidu. Staví před něj 
jeho povolání a pak se lidu opětovně ptá, zda si zvolí Hospodina. Říká: „A tak buďte zcela roz-
hodní a zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona, abyste se od 
něho neuchýlili napravo ani nalevo“ (Joz 23,6). Poté je vybízí, aby poslouchali přikázání, čímž – 
jak nás hned napadne – se míní desatero. 

Přikázáním však ve skutečnosti je důvěřovat v jednoho Boha. To je přikázání, z něhož je lid 
povolán žít. Právě v tomto vztahu nalezne svou sílu. Nesmíte se mísit s těmito pronárody, je-
jichž zbytky jsou mezi vámi. „Jména jejich bohů nepřipomínejte ani skrze ně nepřísahejte; ne-
služte jim a neklaňte se jim!“ (Joz 23,7). 

Našemu dnešnímu světu Bůh říká: Nevkládejte svou naději v bohy, kteří vás nemohou 
zachránit – ve svou image, inteligenci, peníze, domov. Nevkládejte svou naději do svých dětí, 
manželky, manžela, do svého vysokého postavení. Ti vás nemohou zachránit. K čemu ti  
pomůžou peníze? Bůh je jistota, skála naší spásy. Nikdo, kdo důvěřoval v Boha, nebyl nikdy  
zahanben. 

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

 

O STARÉM HRADU, PODMOŘSKÉM SVĚTĚ A DVOU BLUDIŠTÍCH 
DALŠÍ DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé!  
Zdravím vás všechny velice a děkuji vám za dopisy a zprávy z domova. Děda mi přivezl 

opravený notebook, takže už jsem opět na svém teritoriu a u svých mailových adres.  
Všichni jsou zdrávi a prospívají, kromě nebohého Josefa. Ten klempíroval celou otcovskou 

dovolenou s dosti nepříjemnými neduhy. Ode dneška je opět v práci, tak snad se jeho zdraví 
zlepší. Ono se říká, že když člověk vypadne z obvyklého koloběhu, tak si tělo vybírá dovole-
nou. Celých 14 dní tu ale prakticky pořád pršelo, takže se stejně nedalo dělat nic jiného, než být 
doma. S malýma klukama jsem chodila dopoledne na hřiště, než nás zahnal déšť. Modroočko 
se vylepšilo na prolejzačkách k neobvyklé obratnosti, vyběhne po skluzavce nahoru a sleze po 
žebříčku. To je vliv Myškovy školy. Bohužel ho velcí bratři učí velmi specifickému stylu humo-
ru. Tak Modroočko pochopilo, že je veliká legrace do někoho kopnout a pak se nechat honit. 
Připadá mu to k popukání a nemůže pochopit, proč anglické dětičky na hřišti nesdílejí jeho 
nadšení. Krotím ho, jak můžu. Nedávno jedna babička rozhořčeně odvedla vnoučka ze hřiště. 
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Chudáček pasivně stál a opakoval tenkým hláskem „I don’t like it“, zatímco Modroočko se ho 
snažilo vyprovokovat k divoké honičce. Ach jo, jsme postrachem King Frith Playground. Mož-
ná bych ho měla míň krmit, třeba by byl pasivnější.  

Josef se ale naštěstí cítil zrovna o víkendech lépe, takže jsme podnikli tři zajímavé výlety,  
o kterých vám chci napsat.  

První výlet byl do Scotney Castle. Pršelo celou dobu, a to bylo dobře, protože se spláchly 
pyly a Josefovi ustala senná rýma. Panství Scotney je rozlehlé a „hrady“ jsou na něm hned dva. 
Ten novější je na kopci, je to vlastně takové veliké panské sídlo. Pro veřejnost je zpřístupněno 
přízemí. Ohromně jsme si to užili, protože jsme dostali program pro kluky – museli zodpovídat 
různé otázky z dětského průvodce, také vystavované předměty byly přizpůsobeny částečně 

dětem. Na některé se smě-
lo, dokonce mělo, sahat. 
Ale nic zvláštnějšího než  
v jiných podobných do-
mech tam nebylo – krásná 
knihovna (ze které je vidět 
na původní, druhý hrad  
v údolí), veliký psací stůl  
s náčiním, jídelna s prostře-
ným stolem – nádherný 
porcelánový servis. Mod-
roočko se hned sápalo na 
židli, že bude asi oběd. 
Řekli jsme mu, že se měl 
pořádně nasnídat, a vydali 
jsme se do deště. Od domu 

se směrem do údolí rozkládal překrásný anglický park se spoustou zvláštních stromů, křivola-
kými cestičkami, okrasnými rostlinami, co si ráčí oko přát. Cestou jsme objevili starý sklad le-
du. Byla to okrouhlá stavba s doškovou střechou, která skrývala velice hlubokou jámu. Cedul-
ka hlásala, že se zde uchoval led pro kuchyňské použití od zimy až do letních veder. Led vozili 
z vodního příkopu. K příkopu jsme došli za chvíli, zabránili Modroočku, aby do něj vstoupilo, 
a pak jsme opravdu užasli. Jestli je něco romantika nejtěžšího kalibru, tak je to „starý hrad“ 
Scotney, který se najednou vyloupl, jak cesta zatočila. Je to napůl opravená zřícenina původní-
ho středověkého hradu, celá obehnaná vodním příkopem, docela širokým a asi i hlubokým. 
Přestalo pršet a hrad se zrcadlil ve vodní hladině, porostlé tu a tam kvetoucími lekníny. Obešli 
jsme si příkop a našli jsme mostek, po kterém se dalo vstoupit na ostrov do hradu. Po zdech se 
pnuly růže a jiné popínavé rostliny, všechno krásně svěží (díky neustálým dešťům). Procházeli 
jsme mezi zdmi a jakoby divokou, ovšem kultivovanou vegetací. Déšť se změnil z lehké spršky 
na těžkou, jak tady říkají, a my jsme našli úkryt společně s ostatními návštěvníky v malinkém 
průchodu pod věží. A tam jsem málem vypustila duši. Totiž za námi byla tmavá místnost, ma-
lá, zřejmě původně zbrojnice. Chtěla jsem tam Toma poslat na zkoušku odvahy, ale nenechal 
se. Potom jsme čekali, až přestane pršet, Eli v šátku mne začínal tížit a Myška se dožadoval 
pohádky. Propadala jsem se do svého světa, zatímco tři prasátka z pohádky se nestačila spolu  
s Myškou divit, co se to zase odehrává za příběh. A najednou za mnou něco strašlivě zamruče-
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lo. Vypískla jsem leknutím. Byl to Tom. 
Začala jsem mu vysvětlovat, že by to 
neměl dělat, i když to bylo vtipný, oba 
jsme se smáli. A najednou – zamručelo 
to znova, ale mnohem strašlivěji, rov-
nou mně za uchem. Krve by se ve mně 
nedořezal. Byl to Josef. Hahaha. Na-
štěstí přestalo pršet, tak jsme mohli 
opustit průchod tak přeplněný medvě-
dy a vydat se na další obchůzku par-
kem. Obdivovali jsme zvláštní vodní 
rostliny v příkopu a pak jsme pokračo-
vali vzhůru do svahu. Kvetoucí lípy 
krásně voněly déšť nedéšť, vyprávěla 

jsem klukům zase nějakou pohádku a najednou koukám, že jich je nějak málo. Opravdu. Mod-
roočko chybělo. S Elim v šátku jsem nemohla provozovat velké běžecké výkony, ale naštěstí 
mám své rychlé posly, které těší chytit malého bratra za flígr a přivléci ho k matce, a to celé 
prosím beztrestně. Jan Amos byl nedaleko, rozhodl se, že jsme vodní příkop neprozkoumali 
dostatečně, a vydal se k němu na vlastní pěst. Byl docela otrávenej, že jsem mu na jeho anglické 
vytracení přišla tak brzy.  

Následující sobotu byla předpověď nepříznivá a skutečné počasí ještě horší. Tak jsme se 
vydali do Brightonu, navštívit Sea Life, podmořský svět. Lilo opravdu hodně a navíc byla velká 
fronta na lístky, ale stálo to za to. Stavba akvária je původní, viktoriánská, i když několikrát 
renovovaná. Procházeli jsme kolem vitrín se zajímavými živočichy, mohli jsme vystoupit na 
loď, jít do přístavu, dokonce se i bát – v tmavém průchodu byli v akváriích krabi, jeden obrov-
ský. Velcí kluci se nechtěli ani přiblížit, zato Modroočko bylo na akváriu nalepeno a chtělo asi 
velekraba pusinkovat (nebo sníst?). K původní budově náleží i veliký bazén s galerií, kam nás 
zavedly schody. V bazénu plují žraloci, mořské želvy a spousta ryb všech velikostí. Dokonce je 
možnost sestoupit zcela pod bazén – jeho prostředkem vede prosklený tunel a je možno živoči-
chy pozorovat opravdu pod vodou. Nejvíce se nám líbila želva, která důstojně proplouvala sem 
a tam, opravdu vzorně, abychom si ji mohli důkladně prohlídnout. Velké dobrodružství jsme 
měli nakonec – vstoupili jsme do Nautilu a 
vydali se na 20 000 mil pod mořem. Kapitán 
Nemo nám vyprávěl, kde zrovna jsme a co 
vidíme, ponorka se s námi otřásala, jednou 
vyhodil motor a nakonec, jaká hrůza – obrov-
ská krakatice napadla naši ponorku rovnou 
zepředu a poškodila ji! Museli jsme být eva-
kuováni z ponorky. My jsme se pro jistotu 
evakuovali z celého mořského světa a vydali 
se na slavné brightonské molo, The Brighton 
Pier. Molo je také původní, viktoriánské,  
s lavičkami, přístřešky, vybíhá docela daleko 
do moře. Úplně jsem viděla ty paní se sluneč-
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níky a pány s klobouky a dětičky v námořnických oblečcích, jak se procházejí po molu. V pěk-
ných dřevěných paviloncích jsou nepěkné herní automaty a nezdravé pochutiny, takže jsme je 
nenavštívili. Kluci chtěli, abychom je pustili na horskou dráhu. Bohužel se v řadách rodičů ne-
našel nikdo, kdo by je byl ochoten doprovodit, tak z toho nic nebylo. Na konci mola mne chtěl 
Josef políbit, jako na Titaniku, znáte to, ne? Modroočko se okamžitě chopilo příležitosti a začalo 
šplhat na zábradlí. Zase jsme mu překazili koupel, naštěstí. Už by mohl začít jevit jednak znám-
ky sebezáchovy, jednak trochu taktu vůči rodičům. Když pršelo tak hustě, že skoro nebyl vidět 
přístav, tak jsme se rozhodli jet domů. Bylo to v pravý čas, cestou domů naše stěrače nestíhaly 
stírat.  

Zato náš třetí výlet se odehrál za nádherného počasí. Na nebi se honili bílí neškodní berán-
ci, takže nebylo vyloženě vedro, a mohli jsme se pohybovat bez pláštěnek a holinek. Vyjeli jsme 
na Hever Castle, hrad zajímavý především tím, že zde prožila své dětství překrásná Anna  
Boleynová. Kvůli jejím safírovým očím se Jindřich VIII. poprvé rozvedl a protože mu to papež 
nechtěl povolit, tak založil anglikánskou církev a ustavil se její hlavou. Od té doby si povoloval 
rozvody sám, případně se sám činil vdovcem – jako v případě nešťastné Anny. Asi její příběh 
všichni znáte – provinila se hlavně tím, že porodila dceru, budoucí královnu Alžbětu I., namís-
to syna. Nechci na Jindřicha nijak nasazovat, ale tak fanaticky lpět na synovi, jako to dělal on, 
mi připadá nenormální. Abych to dokončila o Anně – krásné oči jí zbyly jen pro pláč, když ji 
vedli na popraviště.  

Hrad sám je krásně zrekonstruovaný, velice citlivě a s ohledem na jeho nejslavnější obyva-
telku. Za hradem byla přistavěna na začátku minulého století tudorská vesnice, byl zrekonstru-
ovaný park atd. Hrad je obehnán, jak jinak, vodním příkopem. Prohlídka byla opravdu výživ-
ná, klukům se to velice líbilo. Několikeré brnění, meče, a hlavně – figuríny v životní velikosti. 
Byly to takové rodinné výjevy – např. Jindřich, všechny jeho manželky, Thomas Morus a jiní,  
v dobových kostýmech. Zkusila jsem Toma, jestli by uhodl, která z manželek je ta Anna, že je 
nejkrásnější, nevěděl, chudáček Paris. Tak jsem mu napovídala dále, ať sleduje jejich krky, An-
na měla na sobě svůj slavný šperk – ozdobné zlaté B obklopené perlami. Nevím, na co se Tom 
díval, ale Annu nenašel. Poslední výjev byl dost smutný, Anna, už bez šperku, klečela a modli-
la se před popravou, na lavici za ní seděl zadumaně její údajný milenec, radši jsme šli ven. Po-
řádně jsme se proběhli, a také zabahnili v bludišti, vytvarovaném z okrasných keřů, takovém, 
jako bylo ve filmu Harry Potter a ohnivý pohár. Zkusila jsem Toma postrašit, aby si dal pozor, 
přece viděl v Harry P., že mohou kořínky ožít a zabalit ho, ale vysmál se mi. Nakonec jsme se 
spolu v bludišti ztratili a nemohli jsme ven, je to hezky a chytře udělané, člověk se úplně zamo-
tá. Ale přece jen jsme nakonec vyběhli ven. Na sametový trávník jsme si prostřeli deku a měli 
jsme pravý anglický piknik a pak hurá do italských zahrad. Vydala jsem se jen s Elim a velký-
ma klukama, Myška objevoval cestu, bylo to dobrodružné a romantické. Nakonec jsme se divo-
kým parkem do zahrad přece jen dostali a narazili na dědu a Modroočka, kteří došli tamtéž 
krásně po cestě. Obdivovali jsme se podloubím, zvláštním květinám a hlavně antickým sochám 
a sloupům, zasazeným v zahradách. Většinou se jednalo o originály, dovezené z Itálie a Řecka 
při rekonstrukci celého panství na počátku 20. stol. Zahrady končí překrásnou velikou fontá-
nou, obrácenou k jezeru. Byla jsem ve svém živlu. A právě u fontány jsme spatřili vodní laby-
rint, na protějším břehu jezera. Děti a Josef ožili a vyrazili se osvěžit. Bludiště bylo prima, voda 
stříkala, když jste to nečekali, uprostřed hrad, kam se dalo vylézt. Všichni skončili úplně mokří 
a spokojení.  
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Tak takhle si tu výletujeme, když nám to počasí a zdraví dovolí. Energie se mi vrátila  
v nebývalé míře, děkuji všem vám, kteří jste na mne v této věci mysleli. Připadám si jako kor-
midelník na velké lodi zmítané bouří, asi to mnozí znáte. Nad hladinou se držím ne vlastní 
zásluhou. Naštěstí nám vše tentokrát vyšlo tak krásně, že Eliho mohu kojit a to je moje štěstí, 
protože u toho zkrátka musím sedět a nikdo mne nemůže zastoupit. Takže mám v denním 
běhu příjemné pauzy.  

Těšíme se moc, hlavně kluci, na konec anglického školního roku (na konci července) a na 
návštěvu Čech – třeba se s mnohými z vás shledáme!  

Těším se na všechny dopisy a fotky od vás, mějte se moc krásně a užívejte prázdnin!  
Blanka 

 

Redakční poznámka: Myslím, že nám některý dopis od Blanky „vypadl“, takže vás překvapí zmínka  
o Elim, je to jejich nejmladší chlapeček Eliáš. Protože se chystám jít na jeho křtiny, doufám, že v příštím 
Zpravodaji ho budu moci ohlásit jako „Nové miminko“ i s datem narození.  

Petra Ryantová 
 

25 ZPŮSOBŮ, JAK ŘÍCT „MÁM TĚ RÁD(A)“ 
 

„Můj syn ví, že ho mám rád, nemusím mu to přece stále říkat,“ s přehledem tvrdí otec pětile-
tého Marka. Je to ale velký omyl. Každé dítě potřebuje slyšet vyznání lásky, stejně jako dospělý. 

Rodiče někdy předpokládají, že pokud potomka živí, šatí a vzdělávají, on si už domyslí, 
proč to asi dělají. Domnívají se, že říkat: „Mám tě rád(a),“ je zbytečné. 

Jenže děti si nejsou automaticky jisté vaší láskou. Sedmiletý Filip, syn obchodní ředitelky 
Dariny, je pro ni vším. Snesla by mu modré z nebe, přesto ji nedávno překvapil otázkou, která 
Darinu zranila: „Zeptal se mě, jestli ho mám opravdu ráda a jestli bych ho měla ráda, i kdyby 
nebyl můj syn, anebo ho mám ráda ‚jen‘ proto, že je můj syn. Nevěděla jsem, kam míří nebo 
proč to říká. V práci jsem dost vytížená, ale přes víkend jsme přece spolu. Snad ví, co všechno 
pro něj dělám!“ Později Darina pochopila, že syn se jí vlastně ptal, jestli ho má ráda takového, 
jaký je. Uvědomila si, že by mu měla svoji náklonnost dávat najevo i přes týden, kdy je zane-
prázdněná prací, a najít si chvilku pro společnou hru nebo popovídání. Některým rodičům se 
může stát, že až v dospělém věku je potomek překvapí přiznáním: „Nikdy jsem netušil, jak 
moc ti na mně záleží. Nikdy jsi mi to neřekl.“ 

Malé děti potřebují, aby jim rodiče vyjadřovali lásku přímo: slovy, objetím, polibky... Nedo-
vedou ještě odhadnout vaše pohnutky – důvody vašeho jednání. Jsou to pro ně zatím příliš 
abstraktní pojmy. 

Zkuste proto narušit stereotyp každodenních povinností a najděte si chvilku, kdy dáte dítě-
ti najevo, že je milované a pro vás neobyčejné. Pro inspiraci vám předkládáme několik nápadů: 

 

1. Učte svého potomka myslet pozitivně tím, že vy se budete chovat pozitivně. Místo poznám-
ky: „Máš hrozně špinavé ruce, co jsi proboha dělal?“ řekněte třeba: „Vypadá to, že sis  
skvěle hrál!“ 

2. Pokud máte více dětí, snažte se najít si chvilku času na každé zvlášť. Jděte spolu na oběd, na 
procházku nebo si třeba jenom povídejte. Dítě si uvědomí, že má pro vás cenu jako zvláštní 
jedinec, ne ‚pouze‘ spolu se svým sourozencem. 

3. Pochvalte také snahu vašeho potomka, nejenom dobrý výsledek. 
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4. Oslavte každodenní drobné dětské úspěchy. Když se dítěti například povede napsat první 
slovo nebo nakreslit první obrázek, můžete připravit zvláštní oběd, pozvat ho jako 
‚čestného hosta‘ a jenom pro něj připravit nějaký pamlsek. Podobnou ‚oslavu‘ lze uspořá-
dat, i když mu třeba vypadne první mléčný zub. 

5. Přečtěte mu večer ‚ještě jednu pohádku‘ dokonce i tehdy, když už je pozdě a dítě musí jít 
spát. Nezapomeňte číst také dětem, které už číst umí. 

6.  Ukažte potomkovi album s fotografiemi, když byl ještě miminko, a vyprávějte mu příběhy o 
jeho raném dětství. Předškoláci i malí školáci rádi poslouchají historky o tom, jak kdysi mlu-
vili, chodili nebo jak byli oproti dnešní době ještě ‚nerozumní‘. Čtyřletá Rebeka se pokaždé 
velmi dobře baví, když jí máma říká, že v roce a půl na svého bratříčka Michala volala 
„Miko,“ na jezevčici Ilonku „Ika“ a na tátu „kuk“, protože si s ní často hrál na schovávanou. 

7.  Řekněte dětem, co jste se od nich naučili. Třicetiletý počítačový expert Tomáš přiznal, že 
díky své tříleté dceři pozorněji poslouchá zpěv ptáčků v lese nebo si všímá zvláštně zabar-
vených kamenů. 

8. Vysvětlete jim pro ně srozumitelným způsobem, že je hezké být mámou nebo tátou a sledo-
vat jejich vývoj a pokroky, které dělají. 

9. Nechte je, aby si vybraly oblečení, které chtějí mít na sobě. Tím jim vlastně nepřímo říkáte, že 
respektujete jejich názory a rozhodnutí. Kromě toho, každý bude vědět, že vy jste je neobléka-
la. Nikdy byste přece nekombinovala kostkované kalhoty a mikinu s květinovým vzorem. 

10. Klidně s dětmi hrajte ‚nepořádné‘ hry (a potom spolu ukliďte). Položte na zem velký kus 
balicího papíru a malujte na něj prstovými barvami nebo si zahrajte polštářovou bitvu. 

11. Seznamte se s denním programem svého dítěte (pokud chodí do školky nebo do školy) a  
s jeho přáteli a učiteli. Nebudete mu muset klást obvyklé a nudné otázky jako: „Co jsi dnes 
dělal?“ Zeptáte se třeba: „Co jsi dnes nakreslil na výtvarce? A Petr? Zase kreslil auta?“ Uči-
telka ve školce vás může informovat, co v ten den děti dělaly, a vy ho požádáte: „Zazpíváš 
mi tu písničku, kterou vás paní učitelka dnes naučila? Možná ji budu znát a můžeme si ji 
zazpívat spolu.“ Dítě bude mít pocit, že se o jeho život zajímáte, i když není s vámi. 

12. Přestaňte mýt nádobí a poslouchejte, pokud vám potomek chce něco (pro něj) důležitého sdělit. 
13. Naučte potomka hru, kterou jste měli v dětství nejraději vy. Třeba jo-jo nebo skákání paná-

ka. Dítě si může vybrat i nějakou novou hru, kterou se naučíte spolu. 
14. Občas lze porušit pravidla. Dovolte dítěti, aby si obulo holínky a skočilo do louže, i když 

mu vždy říkáte, že se jí má vyhnout. 
15. Zorganizujte společný oběd nebo večeři, i kdyby to mělo být jenom jednou týdně. Společné 

jídlo je příležitostí popovídat si o tom, co jste přes týden prožili a co se vám povedlo. 
16. Udělejte dítěti chlebíčky pomocí formiček na cukroví ve tvaru srdíček nebo hvězdiček. 
17. Vložte mu do kapsy milý obrázek (pokud chodí do školky). Napište mu lístek s milým 

vzkazem, či několika slovy podpory (když má váš malý školák v ten den třeba diktát) a 
vložte mu ho do tašky nebo do krabice na svačinu. Obrázek i vzkaz můžete také položit 
večer na postel. Dítě pocítí, že na něj myslíte po celý den, i v jeho nepřítomnosti. 

18. Pochvalte potomka před jiným člověkem, když si myslí, že ho neslyšíte, ale přitom víte, že 
je za rohem nebo ve vedlejším pokoji a poslouchá. 

19. Noste ‚šperky‘, které pro vás dítě vyrobilo, a pyšně vystavte jeho výtvarné práce na dobře 
viditelném místě. 
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ŠEKOVÁ KNÍŽKA S VYPRÁVĚNÍM  
 

Znám jeden manželský pár, který vydělává velmi slušný peníz, nicméně 
žije prostě, bez jakýchkoli symbolů toho stavu a přepychu, a dává stranou 
peníze na charitativní účely. Spolu s šesti dětmi žijí skromným životem. 

Každý měsíc matka shromáždí svých šest dětí kolem šekové knížky. Nad každým šekem, 
který na někoho vypíše, aby podpořila nějakou věc nebo charitativní akci, jim vypráví příběh: 
„A proto to tihle lidé potřebují víc než my.“ A tak všechny ty děti skutečně vědí, kam rodinné 
peníze jdou a že nejsou na bankovním účtu proto, aby si za ně kupovaly nové hračky. 

Samotní rodiče se rozhodují tak, že nemusí mít věci pořád nové a lepší a že jich nemusí mít 
stále více. Když se i rodiče rozhodují takto, snaží se k nim děti přidat a začne proces solidarity 
(jistě nikoli beze sporů!). V tomto ohledu jsou to jedny z nejzralejších a nejzodpovědnějších dětí 
ve svém společenství – a přitom jsou živé a „v reálu“. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

20. Pokuste se nedělat ve výchově chyby vašich rodičů, když jste přísahali, že je dělat nebudete. 
21. Pokud vaše dítě udělá chybu, neříkejte: „Děláš to špatně.“ Zkuste mu říct: „Proč to nezkusíš 

takhle?“ 
22. Vymyslete si nějaké tajné slovo nebo gesto pro vyjádření vzájemné náklonnosti, které bude-

te znát jenom vy a vaše dítě. 
23. Zapomeňte na to, co bylo včera. Začněte každý den znovu. Je to nová příležitost vytvářet 

lepší vztahy se svými dítětem a pokaždé si ho znovu zamilovat. 
24. Obejměte dítě, polibte ho a říkejte: „Mám tě rád(a),“ třeba každý den. Nezáleží na tom kdy. 

Je to jistota, kterou potřebuje každý z nás bez rozdílu věku. 
25. Svému dítěti můžete dát dar, který vydrží po celý život: kořeny a křídla. Až se osamostatní a 

odejde z domova, vezme si váš dar s sebou. Bude to znamenat, že jste svoji práci odvedli dobře. 
(Kateřina Bartošová, Family Star). Na internetu našla Helena Chvalová 

 

CO JE TO LÁSKA? 
 

Loni touto dobou jsme zveřejnili řadu zajímavých odpovědí malých dětí na tuto otázku. Tady jsou další: 
 

Když mě někdo má rád, říká moje jméno tak hezky.  – Péťa, 5 let 
Láska je, když jdeme s tátou do lesa a hrajeme si spolu na skřítky a potom hledáme poklad. 

Jednou jsme našli deset korun. – Amélie, 6 let 
Láska je to, když táta říká legrační věci, abychom se s mámou smály. – Petra, 6 let 
Málokdo ví, jak se to stane, ale slyšela jsem, že je to proto, že lidi voní. Proto si všichni kupují 

tolik voňavek a deodoranty. – Katka, 7 let 
Láska je, když se spolu lidi ožení a už jsou potom pořád spolu a hodně se smějí. – Petr, 6 let 
Když to někdo nemyslí doopravdy, neměl by říkat ‚miluju tě‘, ale pokud to myslí doopravdy, 

tak by to měl říkat pořád. – Péťa, 8 let 
(Kateřina Bartošová, Family Star). Na internetu našla Helena Chvalová. Zkráceno. 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2007 13 

Myslím, že ten matčin způsob vypisování šeků je pravděpodobně tou nejlepší formou  
náboženské výchovy. Uhodila hřebík na hlavičku. Není to žádná vysoká metafyzika nebo spiri-
tualita; jako kdybychom řekli: „Ježíš znamená toto. Závazek znamená toto. Láska znamená 
toto.“ To je skutečná náboženská výchova. 

Naše šekové knížky jsou pravděpodobně naší nejvýstižnější teologickou výpovědí o našich 
skutečných hodnotách. Ježíš analogicky tomu říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé  
srdce“ (Mt 6,21). 

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

IDEÁLNÍ RODINA Z POHLEDU TV REKLAM  
 

Ideální rodina žije v novém domku, s velkou zahradou a bazénem, zatíženém hypotékou.  
V garáži mají rodinný vůz pořízený na leasing, stejně jako mají na splátky vybavenou celou 
domácnost. 

Členové rodiny jsou čtyři: otec, matka a dvě děti. Starší je kluk, mladší dcera. Otec pracuje 
jako ředitel firmy a v pracovní době chodí na tenis. Ještě že má schopnou sekretářku, která mu 
ochotně podá tenisáky. 

Matka je žena v domácnosti, ale od rána má strašně moc práce. Musí vstávat nejpozději  
v pět, aby byla při servírování snídaně skládající se sušenek a pomerančového džusu upravená, 
namalovaná a svěží. Po snídani musí doprovodit děti do školy, nesmí však zapomenout vzít  
s sebou do kabelky láhev aviváže, aby mohla lidem v autobuse ukázat, v čem si pere svetr. Pak 
jde nakupovat, samozřejmě platí kreditní kartou. Po návratu z nákupu uvaří oběd ze sáčku, do 
polévky nesmí zapomenout přidat vejce, 
občas ji u vaření asistuje šéfkuchař firmy, 
která jídla v pytlících dodává. Odpoledne 
má relativně volno, které tráví s kámoškama 
u bazénu na zahradě a mezi její největší přá-
ní patří, na rozdíl od kámošek, které se chtějí 
vdát nebo rozvést, láhev minerálky. 

Odpoledne se ze školy vracejí děti. Špi-
navé od čokolády a syn zamilovaný do paní 
učitelky, s vědomím, že se musí ještě moc a 
moc učit. Pak děti dovádějí s kamarády na 
zahradě, většinou si hrají na indiány nebo  
s míčem. K svačině jim pak matka nabídne 
mléko a čokoládu, což děti nechává ledově klidnými. Dostane je až jejich babička, která vytáhne 
z lednice nějakou tu pochoutku s tučňákem. 

Otec mezi tím při návratu z práce způsobí dopravní nehodu, ale protože má skvělé pojiště-
ní, tak od poškozeného řidiče po hubě nedostane. Po návratu domů se otec zabývá natíráním 
plotu tou nejlepší barvou, do čehož mu neustále mudruje tchýně, kterou celkem vkusně uzem-
ní. Manželka mezi tím dovádí na zahradě s rodinným psem a nemůže si vynachválit, v jak 
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skvělé kondici je a jak krásnou srst má díky granulím, kterými ho krmí. Dcera už asi hodinu 
telefonuje s kámoškami, protože s telefonním tarifem, který mají, se to určitě vyplatí. 

Je čas večeře. Objednávají si přes rozvoz pizzu, která je ta jediná pravá italská. Po večeři 
manželka vezme totálně špinavý ubrus, na kterém jsou zbytky jídla a mapy od vína – mimo-
chodem jediného pravého portského – postříká skvrny zázračným prostředkem a šoupne jej do 
pračky. Do praní samozřejmě nepřidává žádný běžný prací prášek. Když už je v té koupelně, 
tak na doporučení jedné paní doktorky přetře dalším zázračným prostředkem obklady a umy-
vadlo – při pohledu na špinavý hadřík to vypadá, že už tam neuklízela minimálně pět let. 

Manžel mezi tím s kamarády na pivu řeší, že ten výčepní je nějak divný. 
Děti šly spát. Pod peřinami, jejíchž povlečení je tak heboučké, protože je pral sám králík 

Azurit, se jim budou zdát určitě jen ty nejkrásnější sny. Manželka si napustí vanu, přidá do ní 
úchvatnou pěnu, díky které se po vykoupání bude cítit tak skvěle, jako by celý den nedělala 
vůbec nic. Manžel se vrací z hospody, ale protože má opět své dny, jde ještě se sousedem vypít 
láhev něčeho výjimečné hořkého a výjimečně dobrého. Pak do sebe hodí modrou pilulku a 
přitulí se k manželce. Před tím si samozřejmě vloží do úst plátek žvýkačky pro svěží dech, pro-
tože alkohol moc vábný dech nevytvoří. No, nesmí na ženu moc dýchat, aby mu při sexu díky 
jeho svěžímu dechu neumrzla. 

Z toho vyplývá, že v ideální rodině manžel fláká práci a po večerech pije, manželka řeší  
s kámoškama kraviny, děti jsou rozmazlené a pořád špinavé, neumí kulturně stolovat, mají 
špínu v koupelně, ale navenek se tváří, že jsou všichni strašně šťastní a spokojeni.  

Ze své mailové schránky poslala Helena Tyburcová 
 

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍ LAVIČKY…  
O POTRAVĚ 

 

Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne. 
Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. 
Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky. 
Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy. 
Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň. 
Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde. 
Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře. 
Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je. 
Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý. 
Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech. 
Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací. 
Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsa-

hují hodně železa. 
Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí. 
Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí. 
Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá. 
Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší. 

Neznámý školní badatel 
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PRAVIDLA DIETY 
 

Pravidlo 1: Jestliže něco jíš a nikdo Tě nevidí, neobsa-
huje to kalorie. 

Pravidlo 2: Jestliže zapíjíš čokoládu dietní Coca Co-
lou, kalorie jsou tímto dietním nápojem zrušeny. 

Pravidlo 3: Jestliže jíš ještě s někým, kalorie se nepočí-
tají, pokud ostatní snědí více než Ty. 

Pravidlo 4: Jestliže pomůžeš ztloustnout všem v okolí, 
budeš sám vypadat štíhlejší. 

Pravidlo 5: Jídlo pojídané v biografu, jako popcorn, Italská směs, polárka a podobně, neobsahu-
je kalorie, protože je součástí zábavy, nikoli stravování. 

Pravidlo 6: Zlámané vánoční cukroví neobsahuje kalorie, ty vytekly tím zlomem. 
Pravidlo 7: Jídlo požité pro zdravotní účely, jako kakao, brandy, topinky nebo tvarohový dort, 

neobsahuje kalorie. 
Pravidlo 8: Věci slíznuté ze lžíce či nože neobsahují kalorie, pokud jste v procesu vaření. 
Pravidlo 9: Jídlo stejné barvy má i stejný obsah kalorií. Např. špenát a pistáciová zmrzlina nebo 

houby a čokoláda.  
Poznámka: hnědá čokoláda má univerzální barvu a může být použita k náhradě jakékoliv bar-

vy jídla. 
Pravidlo 10 a poslední: Obezita je nemoc – proto je třeba pořádně se najíst, aby s ní mohlo tělo 

bojovat. 
Pozn.: Tyto nejnovější poznatky dietologie mi poslala má kolegyně Petra Rybářová. Teď marně přemýš-

lím, na co asi tak mohla narážet…  
110 kg sazeče. 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
 

OBRAZ Z PŘÍRODNIN 
 

Potřebujeme: víko od bonboniéry, kousek vlny nebo provázku, kousek 
tapety přírodní barvy nebo kus barevného papíru nebo pytloviny, pří-
rodniny, lepidlo (na polepení lepidlo na papír nebo tapety, na přírodni-
ny kanagon). 

Postup: Nejdříve se vydáme na procházku a nasbíráme potřebné přírodniny. Mohou to být 
listy, kamínky, větvičky, menší plody jako šípky, žaludy, kaštany apod. Listy je dobré vyli-
sovat a usušit. Krabici od bonboniéry polepíme barevným papírem nebo tapetou, hezká je i 
pytlovina. Do horní boční stěny uděláme dvě dírky souměrně ke středu, kterými protáhne-
te provázek a na rubové straně uděláte na obou koncích uzel. Tím získáte očko na pověšení 
obrázku. Pak už jen lepíme přírodniny dle svého vkusu a fantazie, můžete z přírodnin udě-
lat obrazce nebo obrázek třeba panáčka, loďky, krajiny nebo obraz abstraktní.    

Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 



 
16 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2007 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ – TŘEŠŤ 2007 
Mnoho jsem o „manželácích“ v minulých letech slyšela a hlavně vní-
mala odezvy na ně. Letos poprvé nám, tedy mě a manželovi, bylo 
dopřáno se jich také zúčastnit. Mám ve zvyku od všech mě dopředu 
neznámých akcí nic nečekat a nechat spíš na sebe působit to, co má 
přijít. Kdybych chtěla být velmi stručná, řeknu jen – bylo to super. 

Vnímám z této akce opět jedno s krásných hesel Živé rodiny – prevenci pro zdravý růst rodiny. 
Heslovitě? Mnoho párů, mnoho dětí, mnoho pečounů, velmi mnoho dobré a vstřícné atmosféry, 

mnoho dobrého jídla, skvělé přednášky a úžasné skupiny, perfektně seřazený program sportovních 
aktivit, kulturních vstupů a jiných doprovodných programů, vše protkáno humorem i vážností. Bylo 
o nás pečováno po duchovní i tělesné stránce ze stran kněží, lékařů, provázejících párů, kuchařek a 
snad i andělů. Pracovali jsme každý sám na sobě a vzájemně také. Potkali jsme mnoho známých a 
také mnoho nových přátel a odnáším si domů pocit, že mě někdo v mém životě poponesl na svých 
křídlech kousíček dál. Dík tedy všem, kteří měli na této akci jakýkoliv podíl. 

Zdenka Pavlasová 
 

DOBRÝ KURS 
Slovo „kurs“ má v češtině dva hlavní významy. Prvním je soubor přednášek a cvičení smě-

řujících ke zdokonalení v určité oblasti. Druhým je směr, azimut, ukazatel cesty. 
V předposledním srpnovém týdnu jsme se zúčastnili akce, která oba výše uvedené pojmy spo-
juje. Jednalo se o kurs Manželských setkání v Třešti u Jihlavy, pořádaný občanským sdružením 
YMCA – Živá rodina. 

Na Manželských setkáních nepatříme mezi nováčky; tento ročník byl pro nás jubilejní desá-
tý. Poprvé jsme ho však absolvovali mimo území Moravy, bez dětí a organizačních povinností. 
Snad právě díky tomu jsme si ho skutečně užili. Po sedmi letech jsme mohli opět zakusit důvěr-
ně známou atmosféru, v níž manželské páry usilují za vydatné pomoci Krista, provázejících 
manželských párů, kněží a odborníků z řad psychologů a psychoterapeutů o obnovu, nápravu 
či zdokonalení manželství. 

O kursu samotném příliš nevypovídají suché statistické údaje, i když jsou docela úctyhodné 
(celkem 332 osob, z toho 79 manželských párů, 117 dětí a 50 pečovatelů). Mnohem důležitější je to, 
co se nedá popsat čísly: svědectví přednášejících párů, dlouhé hodiny společné práce ve skupin-
kách, slova modlitby a podpory, tóny písní, úsměvy i slzy, zkrátka vše, co vytváří opravdové živé 
společenství. Výsledkem je prostředí motivující účastníky k investování do vzájemného vztahu. 

Pro nás znamenal týden prožitý v Třešti především možnost zastavit se v hektickém vypětí běžné-
ho provozu, trochu se nadechnout a zamyslet nad ústředním tématem kursu: „Kde jsi, co máš, kam 
jdeš?“ Mohli jsme si uvědomit význam a vývoj našeho manželství, ošetřit „provozní šrámy“ a hlavně 
ověřit kurs, jímž se ubíráme. Podobně jako loď na širém moři, hnaná větrem a zmítaná vlnami, musí 
přes všechny vynucené odbočky držet původně stanovený kurs, aby nakonec doplula k cíli. 

Ze srdce děkujeme Bohu i lidem (organizátorům, podporovatelům a účastníkům) za tento 
DOBRÝ KURS. 

Jana a Pavel Oblukovi, Havířov 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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„POZVEDÁM SVÉ OČI K HORÁM: ODKUD MI PŘIJDE POMOC?“ 
říká žalm 121, který provázel týdenní kurz Manželských setkání 2007 v Litomyšli, který po 

patnácté organizovalo Centrum pro rodinu. Ten, kdo nikdy nezažil jejich atmosféru, která bě-
hem několika dní vytvoří z neznámých lidí báječnou partu, a nikdy nepocítil dotyk božího 
království, možná řekne, že by tento kurz byl pro něj jen ztrátou času. 

Když jsme poprvé navštívili manželské setkání, také jsem se domníval, že i týden jiné spo-
lečné dovolené může stejnou měrou přispět k rozvoji našeho partnerského vztahu. Tehdy před 
deseti lety jsem ale záhy na kurzu pochopil, jak jsem se hluboce mýlil. 

My lidé jsme již takoví, že to, co pro nás má skutečný význam, pokládáme za bezcenné a 
naproti tomu se pachtíme za věcmi, které jsou s pohledu lidského života i věčnosti pouhým 
bláznovstvím. Dnešní společnost se domnívá, že to nejdůležitější, co člověk pro život potřebuje, 
je majetek, finance anebo společenské postavení. Jen málokdo si ale uvědomuje, že to nejdůleži-
tější se nedá vyjádřit žádnými ekonomickými kritérii, ani lidskými zákony. 

Čtyřicet devět manželských párů se rozhodlo investovat svůj čas i peníze do hodnoty, která 
je jediná schopna z nich učinit skutečné boháče, neboť pochopili, že to nejdůležitější, co 
v lidském životě máme, jsou naše lidské vztahy. 

Mnoho z účastníků se během setkání v Litomyšli na vlastním manželství přesvědčilo o 
pravdivosti slov, která vyslovuje autor 121. žalmu: 

 

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. 
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. 
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. 
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. 
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 
 

Letošní rok se hned pět mladých čerstvě vyškolených párů ujalo své služby moderátora 
manželských skupinek. Zajímalo nás proto, jak vidí proběhlý kurz z pohledu organizátorů a 
těch, kteří slouží druhým a na svůj vztah mají o to méně času. 

Někteří se před kurzem báli, že se nedokážou vzájemně doplňovat, jiní měli strach, zda 
službu vůbec zvládnou, ale to, co je skutečně nadchlo, byl fakt, že objevili dovednosti, o kterých 
před tím neměli ani tušení. Pod ochranným deštníkem Ducha Svatého se proto děly zázraky,  
u kterých oni mohli letos poprvé přímo být. Hluboká radost z jejich služby jim zářila na tváři, 
když šťastní opouštěli místo setkání, a domů je doprovázela i vděčnost účastníků, kteří si jejich 
obětavou pomoc nemohli vynachválit. 

Významnou pomocí pro všechny páry byla duchovní služba otce Jaroslava Brože a pomoc 
rodinné terapeutky Halky Korcové. 

Přejeme všem našim pomocníkům, aby si vybrali a užili svoji odměnu, kterou dává Bůh 
těm, kdo jsou ochotni s ním spolupracovat na budování Božího království. Děkujeme všem 
manželským párům, které byly zapojeny do organizace Manželských setkání 2007, neboť bez 
jejich nezištné pomoci by se tento kurz nemohl vůbec konat. Přejeme také všem účastníkům, 
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NAŠE SOUTĚŽ 
– Pejsek, křeček, má žížala … a já – tak se jmenovala sou-

těž, jejíž výsledky Vám již nějakou dobu představujeme.  
Po prázdninách Vám 
opět přinášíme další 
soutěžní a oceněné 
dílko. Autor Matěj 
Korbačka za svou 
kresbu (resp. kres-
by, protože čtvrtku 
využil jak z líce, tak 
z rubu) získal 3. 
místo v kategorii 
předškolních dětí. 

STUDENÝ PAPRIKOVÝ BŮČEK  
(velmi oblíbené, vhodné ke svačině či večeři nebo na párty) 

Pěkný libový bůček (přibližně 1 kg) povaříme 1 hodinu  
v papiňáku s kořením (bobkový list, černé koření, saturejka, 
česnek, pláteček čerstvého zázvoru, sůl a jedna kostka do 
polévky – drůbeží). Po uvaření maso vyndáme, okapeme a teplé (celý kus, neporcujeme) jej 
obalíme ve směsi sladké a pálivé papriky (paprikou nešetřím), popřípadě přidáme i sůl (dle 
chuti). 

Obalené maso zabalíme do alobalu, necháme zchladnout a uložíme do lednice (minimálně 
na hodinu). Podáváme studené, tence nakrájené plátky s čerstvým chlebem a kyselou okurkou. 

Ze zbylého vývaru je výborná polévka, kterou zahustíme nudličkami (nejlépe domácími) či 
krupičnými (nebo játrovými) knedlíčky a posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou. 

Dobrou chuť Vám přeje Zdenka Pavlasová 

RECEPT NA ZÁŘÍ 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

aby odhodlání i nadále na svém vztahu pracovat bylo neustále provázeno jejich společnými 
úspěchy. 

Jsme velice rádi, že těch, kteří navštívili manželská setkání poprvé, bylo třináct manžel-
ských dvojic. Jen je nám trochu smutno, že pouze dvě dvojice byly z naší litoměřické diecéze. 
Psát o tom, že rodina, zvlášť v naší diecézi, se nachází ve velmi svízelné situaci, je asi nošením 
dříví do lesa. 

Kdo máte zájem něco pro sebe, pro svého partnera i děti skutečně udělat, neváhejte a příští rok 
s námi navštivte v termínu 19. – 26. 7. Manželská setkání 2008, které se budou opět konat v překrásné 
romantické Litomyšli. Nezáleží na vašem věku, počtu dětí, ani délce trvání vašeho manželství. Záleží 
na tom nalézt odvahu a s žalmistou pozvednout své oči k horám, protože odtud přijde pomoc. 

Za Centrum pro rodinu manželé Iva a František Růžičkovi.   
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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ZE SEKRETARIÁTU 
Jenom bych ráda připomněla, že úřední hodiny jsou pondělí 13.00 – 17.00 hodin, 

středa 8.00 – 12.00 hodin. Je možné se individuálně domluvit na jiný čas. 
Skype linka stále funguje – skype jméno: zivarodina 
Anketa: Vzhledem k tomu, že anketa probíhala ještě na táboře a nestačili jsme ji 

tedy zatím vyhodnotit, oznámíme vylosované výherce v příštím Zpravodaji. 
Prázdniny: Vážení čtenáři, doufám, že nám do příštího Zpravodaje napíšete vaše 

zážitky z letních akcí. I já se chystám, neboť v červenci přijely do Prahy rodiny 
ze Slovenska ... 

Petra Ryantová 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
V minulých číslech Zpravodaje jsme Vás informovali o nepříznivé finanční situaci našeho sdruže-

ní, což vedlo mimo jiné k rozhodnutí neposkytovat letos, na rozdíl od praxe předchozích let, po-
třebným rodinám slevy z účastnických poplatků na Tábory rodin. Po těchto výzvách se našlo několik 
sponzorů, kteří velkoryse přispěli, takže jsme mohli i letos třem potřebným rodinám snížit účastnic-
ký poplatek tak, aby pro ně pobyt na táboře na Pavlátově louce byl uskutečnitelný. Další sponzoři 
přispěli na činnost sdružení. Všem sponzorům tímto děkuji. 

Vladislav Pištora, předseda 

REDUKCE SEKRETARIÁTU 
Vzhledem k finanční situaci sdružení, i přes výše uvedené sponzorské dary, si nadále nemůžeme 

dovolit provozovat sekretariát ve stávajícím rozsahu. Z toho důvodu jsme byli nuceni neprodloužit 
Mirce Šílové pracovní smlouvu, kterou měla na dobu určitou a která ji skončila 31. srpna. 

Děkuji Mirce za sebe i za výbor Živé rodiny za vše, co pro nás za dva roky práce v sekretariátu 
udělala. Přeji ji mnoho úspěchů při hledání nové práce (snad bude nový zaměstnavatel bohatší než 
my) a aby se ji na novém pracovišti líbilo. 

V sekretariátu bude tedy po prázdninách pracovat jen Petra Ryantová. Aby to mohla zvládnout, 
musíme se o část činností, které dělala Mirka, podělit my ostatní. Hledáme tedy dobrovolníky, kteří 
by byli ochotni pomoci s některými agendami. Nejvíce bychom potřebovali někoho, kdo by byl 
ochoten vést členskou databázi. Databáze je v EXCELu, je třeba ji průběžně aktualizovat (noví 
členové, vystoupivší, změny adres, evidence plateb členských příspěvků, atd.). 

Dále bychom potřebovali mít v záloze několik lidí, kteří by mohli nárazově v případě potřeby 
vypomoci s některou administrativní prací. 

Vladislav Pištora, předseda 

ROZLOUČENÍ ANEB ŽIVOT JE NEUSTÁLÁ ZMĚNA 
 

Milí spolučlenové Živé rodiny i všichni čtenáři Zpravodaje, 
jsou tomu dva roky, co jsem nastoupila do sekretariátu a stala se členkou redakční rady Zpravoda-

je, dnes na této pozici končím. V důsledku kritické finanční situace sdružení bylo třeba přistoupit 
k redukci sekretariátu. Ráda bych se proto touto cestou se všemi rozloučila, i když v Živé rodině zůstá-
vám nadále a v kontaktu s Petrou Ryantovou, která teď bude zajišťovat provoz kanceláře sama, též. 
Vzhledem k tomu, že neodcházím cíleně (jak se říká „za lepším“), ještě nevím, kde se mi podaří pra-
covně zakotvit. Zaměstnavatelů přátelských rodinám, resp. matkám, není totiž moc, čemuž odpovídá 
adekvátně malá či spíše nulová nabídka práce na poloviční úvazek. Je velmi obtížné skloubit dohromady 
povinnosti pracovní a rodičovské. Sdružení Živá rodina mi to umožnilo. Děkuji za tuto životní zkušenost. 

Já tedy nyní ze sekretariátu odcházím, ale kancelář bude a musí fungovat dál. Snížení stavu 
zaměstnanců však v žádném případě neznamená snížení objemu agendy. Není v silách jednoho 
člověka zajistit veškerou administrativu ve stávajícím a reálně narůstajícím rozsahu. Petra Ryanto-
vá není ovšem „storučka“ (ani stonožka), proto bude naléhavě potřebovat pomoc dobrovolníků. 
Najde se někdo ochotný, kdo by převzal členskou databázi, či někdo, kdo by Petře nárazově vypo-
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máhal v časově kritických situacích (termíny vypracování a vyúčtování projektů jsou neúprosné)??? 
Pokud ano, nechť se ozve do sekretariátu na tel. 224 872 421. 

Přeji celému sdružení hodně zdaru, především aby se podařilo překonat stávající ekonomické 
potíže, a všem všechno dobré. 

Mirka Šílová – bývalý sekretář ŽR 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
… RODINA GRECOVA 

 

Rodina Grecova pochází z Prahy, skládá se z táty Víta 
(51), mámy Míši [Michaely] (48), syna Vojty (21) a dcer Mar-

kéty (19), Kateři-
ny (18), Madly 
[Magdalény] (11) 
a Justiny (7). V YMCA jsme už téměř od založení asi 
především díky máminu původu z rodu Kaplanů (Vít 
dokonce kdysi spravoval půjčovnu lyží, tenkrát na to 
ještě měl čas). Míša je v domácnosti, Vít pracuje pro 
jednu nejmenovanou nadnárodní společnost (a posled-
ní dobou je pořád někde v cizině), Vojta studuje web-
design na ČVUT, Markéta střední pedagogickou školu, 
Kateřina gymnázium, Madla dělá přijímačky na gymná-
zium a Justina chodí do druhé třídy. Rodiče jezdí už 
několik let na manželáky s Hegrlíkovými (poslední do-
bou jako VPS), táta se zapojuje (v rámci svých časo-
vých možností) do aktivit pražských Chlapů. Takovým 
jednotícím prvkem naší rodiny je hudba: Vít s Míšou 
zpívají ve sboru, máma občas opráší klarinet (na který 
jinak hraje Markéta), Kateřina hraje na klavír, Vojta na 
klávesové nástroje (nejen se slavnou Vodou od párků), 
Madla a Justina hrají na zobcovky. 

Vojta Grec 

SVATOVÁCLAVSKÝ VÍKEND  
ANEB THE BEST OF LETNÍ TÁBORY RODIN YMCA ŽIVÁ RODINA 

Srdečně zveme na společný víkend pro 6 – 8 rodin s dětmi. Čeká na vás výlet do Tiských stěn, 
jízda nejdelší sedačkovou lanovkou v Čechách, a to na Komáří vížku, a výlet po pláních Krušných 
hor (případně společná návštěva ZOO v Děčíně), pro děti připravujeme malování a tisk na trička, 
společná mše – duchovní „dozor“ zajištěn; dospělí si mohou nostalgicky zavzpomínat na posezení 
v kavárně Seladon nebo na táborové rozlučky (záleží na tom, co za dobroty dovezete:-)) 

Ubytování: v turistické chatě Knínice (podrobnosti a mapu zašleme); k dispozici jsou 2 pokoje 
po 12 lůžkách a 2 po 6 lůžkách, kuchyň, umyvárna, WC a společenská místnost. Chata je přizpůso-
bena „nájezdům barbarů“, slouží jako cíl výprav mnoha turistických a jiných oddílů. Lůžkoviny 
nejsou k dispozici a ubytování je poměrně spartánské. 

Cena: ještě není definitivně stanovena, maximálně 500 Kč na osobu a víkend, a bude zahrnovat 
poplatek za ubytování, barvy na trička, jízdné na lanovce a ve vlaku na společných výletech a ná-
kup potravin pro společné snídaně a večeře; obědvat budeme v restauraci. 

Termín: 27. – 30. září (příjezd ve čtvrtek po 18. hodině, odjezd v neděli odpoledne). 
Přihlášky a podrobnosti na e-mailu marietethalova@seznam.cz. 

Těší se na vás Marie a Pavel Těthalovi 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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SČČ – SETKÁNÍ ČINNÝCH ČLENŮ*) 
 

Po loňské zkušenosti bychom rádi zopakovali Setkání činných členů. Nakonec jsme zvolili termín 
páteční, tj. 12. října v 17.00 hodin, aby se setkání mohli zúčastnit i mimopražští činní členové. 
Forma bude podobná jako loni – opékání buřtů nebo čehokoli jiného na zahradě u Ludvíků v Praze 
6, Glinkova 12 (konečná metra A-Dejvická � jedna stanice tramvají 2, 20, 26 směrem k letišti – 
Thákurova � doleva přejít Evropskou a vzhůru až k železniční trati � doprava pod tratí vede Glin-
kova, žlutá vrata a plot = č.12, pro případ nouze tel. domů je 242 487 976). Potřebné ingredience 
na opékání (buřty, párky, klobásky atd.) si přinese každý ČČ sám dle své osobní chuti. K dispozici 
na místě bude hořčice, chléb, pivo, limo, možná nějaká buchta (můžete sami také přinést). 

Zvláště vítaní budete vy, přespolní, tedy mimopražští. Pokud byste chtěli pak v Praze přenoco-
vat, nebo přijet na celý víkend a příležitosti využít k prohlídce Prahy či k návštěvě kulturní nebo 
sportovní události (nebo Soboty pro manželky), prosím, dejte vědět do sekretariátu a určitě se 
domluvíme, u koho přespíte. Automaticky jsou zváni i manželé (manželky), kdyby problém byl 
s hlídáním dětí, vezměte je s sebou! Vítáni jsou též ostatní členové (nejen ti činní), kteří by se 
chtěli do činnosti ŽR aktivně zapojit a neví, jakým způsobem to udělat. 

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

Těšíme se na Vás! 

Jirka Ludvík 

POZNÁMKA: 
 (*) činný člen = může to být každý, kdo má zájem o aktivní práci v Y-ŽR a který složí slib čin-

ného člena: „Znám cíl a poslání křesťanského sdružení mladých lidí YMCA. Věřím, že Ježíš 
Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho 
pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase uskutečňovat a 
šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. 
Zavazuji se v YMCA – Živá rodina aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské 
lásce s ostatními členy.“  

Činný člen má pak právo za Y-ŽR vystupovat, volit i být volen (např. do výboru Y-ŽR). Na val-
nou hromadu Y-ŽR jsou každoročně zváni všichni členové Y-ŽR hromadně pozvánkou otištěnou ve 
Zpravodaji, všichni činní členové však dostávají zvací dopis osobně. Znovu opakuji: Stát se činným 
členem závisí na vašem rozhodnutí, noví činní členové jsou vítáni. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY NA TÉMA „NEJSEM SAMA“ 
 

Další oblíbené celodenní setkání žen žijících v manželství se uskuteční v sobotu dne 13. října od 
9 do 17 hodin v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Sobotou na téma „Nejsem 
sama“ budou účastnice svými příspěvky provázet manželé Markéta a Vlado Koronthályovi: „O po-
zornostech v manželství“ a Eva Jelínková: „O spiritualitě všedního dne s Madelaine Delbrelovou“. 
Po přednáškách následuje sdílení ve skupinkách, odpoledne pak bude příležitost ke svátosti smíření 
a sobotní setkání zakončí mše svatá. Polední občerstvení bude zajištěno. Cílem setkání je umožnit 
ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu.  

Na setkání je nutno se předem přihlásit v Centru pro rodinu – tel. 220 181 777, e-mail 
cpr@apha.cz. Bližší informace, ohlasy i další nabídka na http://www.cpr.apha.cz. Pozor, účast 
nepřihlášených nebude možná. 

 

ZIMNÍ POBYT RODIN YMCA – ŽIVÁ RODINA 
Kde: Albeřice v Krkonoších (7. 12 . – 11. 12. 2007). Ubytování v Domě Setkání. 
Cena: 1550,- Kč dospělý, děti 10-15 let 1450,- Kč, děti 3-9 let 1350,- Kč (pro členy YMCA – ŽR 

1500,- Kč , 1400,- Kč a 1300,- Kč) děti do 3 let bez stravy a lůžka zdarma. 
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TY JSI MŮJ MILOVANÝ SYN  
Duchovní obnova pro muže, kteří chtějí naslouchat, aby dokázali být sami sebou a milovat… 
Vede: P. Jan Rybář, SJ. 
Kde a kdy: Dům setkání, Albeřice, 11. – 14. 10. 2007 (Pozor! Příjezd již ve čtvrtek do 19.00 hod.) 
Přihlášky: posílejte hned, nejpozději do 30. 9. 2007 (kapacita 35 míst), a to nejlépe e-mailem 

na adresu: ymca@setkani.org, případně na adresu: Miloš Vyleťal, Pivovarská 3, 794 01 Krnov,  
mobil: 731 625 615 (bližší informace tamtéž). 

Na programu jsou krátká zamyšlení k vybraným tématům, osobní ztišení v samotě, sdílení  
v malých skupinkách, možnost svátosti smíření, společná modlitba, mše, ale také možnost vycházky 
do okolní přírody, bubnování, zpěv, neformální popovídání a cokoliv, co nám společně udělá radost 
a občerství naše síly…  

 

SOBOTA PRO NEZADANÉ NEMLÁDEŽNÍKY 
ANEB KDO SE BOJÍ, MUSÍ DO LESA 

V mnoha farnostech je alespoň jeden, někde jich potkáte mnohem víc. Obětavců, kteří se pro 
druhé mohou rozkrájet. Nebo naopak tichých, nenápadných, uzavřených introvertů, kteří v kostele 
málokdy chybí, ale jinak se o nich moc neví. Nebo… 

V mnoha farnostech jsou – už jim není dvacet, mezi -náctiletou mládež nepatří, do společenství 
rodin už vůbec ne… A přitom by rádi žili v manželství, jenomže – jak se říká – nejsou lidi a „člověk 
už přece pochopitelně má své nároky“. Už není tak snadné někam zapadnout, všichni kolem jsou 
zadaní… Má vůbec cenu se snažit?... 

Znáte to? Máte ve svém okolí někoho takového? Je to Váš případ?? Neváhejte a přijďte! Kam?? 
Farnost u svaté Terezičky v Praze 8 – Kobylisích pořádá dne 24. listopadu 2007 setkání 

těchto „nezadaných nemládežníků“ všeho věku, pohlaví i místa bydliště. Nebude to žádná  
seznamka (i když seznámení se meze klást nebudou), ale spíše společné zamyšlení se nad životem 

Program: Pobyt navazuje na oblíbené tábory na Pavlátově louce. Přes den budeme lyžovat. Pro 
děti i dospělé budou k dispozici lyžařští instruktoři. Večer bude zajištěn program zaměřený na 
rodinnou a manželskou problematiku. 

Pojeďte s námi společně prožívat adventní dobu. Chceme, aby si s námi užili rodiče i děti!!! 
Informace o objektu na http://www.setkani.org. Informace o pobytu Ivana Nováková 602 654 578 

nebo sekretariát Živé rodiny 224 872 421 
Těšíme se na Vás !!! 

TERMÍNOVNÍK 2007 

termín akce kontakt 

15.9.2007 Den pro rodinu rodinec@seznam.cz (rodina) 

27. - 30.9.2007 Svatováclavský víkend M. Těthalová � 776 888 479 

8.10.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

12.10.2007 Setkání činných členů (u Ludvíků) sekretariát � 224 872 421 

13.10.2007 Sobota pro manželky (Centrum pro rodinu) cpr@apha.cz � 220 181 777 

7. - 11.12.2007 Zimní pobyt Albeřice sekretariát � 224 872 421 

12.11.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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ve světle víry v Boha, setkání těch, které něco spojuje. Přijďte a nebojte se, že na Vás bude  
pácháno nějaké „bratrské násilí ve svobodě“. Nic takového. Zahoďte výhrady a udělejte si výlet  
do kostela sv. Terezičky. Setkání bude od 9.00 do 16.00 hod., jeho součástí bude i jednoduchý oběd 
a na konci slavení eucharistie. Prosím, přihlašte sebe nebo další vážné zájemce o setkání na adrese 
nemladeznici@email.cz, abychom s Vámi mohli počítat na oběd a abychom Vám mohli dát vědět 
další podrobnosti. 

Za přípravný tým se na Vás těší Marie Kotrbová 

NABÍDKA OBJEKTU 
Jsem vlastníkem bývalého penzionu, kde je kompletně zařízená kuchyně včetně zařízení pro 

hromadnou přípravu pokrmů, restaurační místnost s výčepem a barem pro cca 40 – 50 hostů, ubyto-
vaní pro celkem 30 hostů a odpovídající sociální zařízení. Tento bývalý penzion, který v současné 
době ze zdravotních důvodů neprovozuji, se nachází v obci Úterý – část obce Vidžín v blízkosti zá-
padočeských lázní, uprostřed nedotčené přírody a s řadou zajímavých historických objektů v blíz-
kém okolí. Tato lokalita je ideální pro turistiku a cykloturistiku i pro pobyty rodin s dětmi. Nabízím 
Vám pronájem této budovy k výlučnému užívání dle Vašich potřeb na dohodnutou dobu za paušální 
měsíční nebo týdenní částku bez ohledu na to, kolik Vašich klientů by v tomto zařízení přebývalo. 
Součásti dohody mohou být i některé služby, které bychom Vám mohli zajistit o víkendech a svát-
cích, budete-li mít zájem. Při dohodě o pronájmu na 1 rok by cena za pronájem činila 80 000,- Kč, 
½ roku (letní měsíce) by cena za pronájem činila 50 000,- Kč, 1 měsíc by cena pronájmu činila 10 
000,- Kč, 1 týden by cena činila 3 000,- Kč.  

S pozdravem Ing. Jiří Vajskebr (e-mail:jiri.vajskebr@volny.cz) 
 

Poznámka redakce: Vzhledem k ceně objektu (viz výše), prosím, šiřte tuto nabídku dál. Bližší 
informace podá sekretariát. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
OSAMĚLÉ MAMINKY 

Pravidelná sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) začnou v sobotu  
6. října od 14 do 17 hodin opět v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze-Butovicích. Setkání bude 
zaměřeno na pokračování v tématu „Rodinné finance“. Účast s dětmi je po předchozí telefonické 
dohodě s Centrem pro rodinu možná. V sobotu 8. září se maminky zúčastní pouti do Hájku u Prahy. 
Poutní mše svatá začíná v 10.30 hodin. Viz též http://cpr.apha.cz/osamele/. 

PORADNA PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ 
sídlí v Mateřském centru Domeček v Praze 4 pod ochrannými křídly YMCA – Praha a nabízí po-

moc při orientaci ve vaší plodnosti, bezpečnou a přirozenou metodu vyhnutí se těhotenství, pomoc 
při odhalování příčin neplodnosti, pomoc při orientaci v různých formách antikoncepce a časné 
rozpoznání těhotenství. 

Poradna je určena jak ženám, tak i snoubeneckým či manželským párům. Samozřejmostí je 
individuální přístup, respekt a úcta ke každému zájemci. Těžištěm práce je symptotermální metoda 
přirozeného plánování rodičovství (PPR). Poradenství je zdarma. 

Do poradny je třeba se objednat předem telefonicky na čísle 777 200 431 nebo e-mailem na 
adrese: ppr.por@o2active.cz. K této poradně naleznete informace na adrese http://cpr.apha.cz/
poradenstvi/. 

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 zkvalitnit 
vlastní rodičovskou roli. Třídenní trénink vede manželský pár, psycholog a pedagog. Obsahuje před-
nášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Program pořádá ob-
čanské sdružení Rodinné centrum Praha. Na podzim proběhne kurz v termínech 15. září, 6. října a 



 
24 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2007 

27. října 2007 v Praze v Pastoračním středisku (první setkání) a v Komunitním centru sv. Vojtěcha 
(druhé a třetí setkání). Příspěvek účastníka na kurz je stanoven na 800 Kč. 

Bližší informace naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-rodicovstvi/. 
Zájemci se přihlašují telefonicky či mailem v Centru. 

EVROPSKÁ UNIE, RODINA A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
Konferenci s výše uvedeným názvem uspořádal s finanční podporou nadace Konráda Adenauera 

(dále nadace KA) Občanský institut dne 29. června 2007 ve velmi příjemném prostředí  
Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí. 

Měla jsem z časových důvodů (potřeba skloubit mou vlastní ne zcela rovnou příležitost vzdělá-
vat se s povinnostmi rodinnými: včas vyzvednout synka postiženého autismem ze specializovaného 
zařízení s nepříliš pružnou pracovní dobou) možnost sledovat jen dopolední část programu konfe-
rence. Myslím ale, že jediné, co bych byla opravdu se zaujetím odpoledne vyslechla, by bylo vy-
stoupení na slovo vzatého odborníka PhDr. Jaroslava Šturmy, předsedy Česko–moravské psycholo-
gické společnosti. 

V rámci dopoledního programu vystoupil se zahajovacím projevem RNDr. Petr Nečas, místo-
předseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. Po něm následoval s velmi emotivním a řečnicky 
skvěle zvládnutým projevem senátor Martin Mejstřík. Obligátně pak představitel sponzora  
Dr. Stefan Gehrold, zástupce nadace KA, za pořadatele Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institu-
tu. Skutečně odborné, k tématu bezprostředně směřující referáty měli přednést následující páno-
vé: RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (katedra demografie VŠE), PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. 
(Centrum pro ekonomiku a politiku) a Mgr. Jan Jireš z Filosofické fakulty University Karlovy. 

Při zmínce o těchto přednášejících zcela záměrně používám kondicionál. Kdo z posluchačů se 
totiž domníval, že uslyší objektivní a nezaujatá vystoupení na téma sladění rodinných povinností 
s politikou rovných příležitostí mužů a žen, novinky, které nám v tomto směru chystá euro-unijní 
politika, srovnání výdobytků dlouhodobých členských států EU s českou realitou, výčet domácích 
potíží v dané oblasti a náměty, jak se s nimi vypořádat, takový posluchač byl velmi podstatně pře-
kvapen. Dokonce neváhám říci, že byl notně zmaten a rozčarován. Snahu po objektivitě a profesi-
onálním přístupu je třeba ocenit u Dr. Fialy. Demografie je skutečně exaktní věda, fakta o křivce 
porodnosti v ČR kmitající jen lehce v plusových hodnotách nelze překroutit. Posluchače příliš neu-
klidní konstatování, že tak je tomu v celé západní Evropě, ba téměř ve všech státech křesťansko-
židovského civilizačního okruhu, žijících v dostatku a hmotném blahobytu. Ani to neuklidní, že 
úbytek práceschopné populace lehce vyřešíme přílivem migrantů z populačně explosivních 
zemí jiných civilizačních okruhů. Našinec se právem ptá, jaká kvalita této populace bude, jaké 
civilizační, kulturní, interkonfesionální a sociální problémy nám tu v klidné české kotlině mohou 
vzniknout? Pohled k našim západním sousedům, kde již takovou situaci řeší, není důvodem k pře-
hnanému optimismu. 

Pánové Loužek a Jireš vystupovali z velmi pozoruhodných pozic. První z nich například dospěl 
k zajímavému závěru: „rodina žádnou státní podporu nepotřebuje“. Nemohu neironizovat, z tónu 
celé jeho přednášky neseném v duchu značného „ekonomicko-liberálního“ nadhledu měli mnozí 
zúčastnění potíž pochopit, zda skutečně mluví vážně či pojal celé své vystoupení jako souvislou 
demytizaci a sžíravou kritiku politiky Evropské unie, ale i základních pilířů rodinné politiky jakého-
koli státu, kterému jen trochu jde obnovování populace a vlastní národní existenci. Klasický liberál-
ní koncept: mít děti je soukromým koníčkem rodičů. Není-li ekonomicky výhodné děti mít, tedy je 
mít nebudeme. 

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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Pan Jireš zase vášnivě kritizoval zla soudobého feminismu a démonizoval pozice feministické 
lobby v EU. Na to soudný člověk může odpovědět jen tím, že kdyby žádného feministického hnutí 
nebylo, nebylo by dodnes možná ani volebního práva žen. 

Výkladu o skupinách a podskupinách dnešního feminismu jsem skutečně moha být ušetřena. O 
možnostech, jak přizpůsobit stávajícím a hlavně budoucím nákladům a časovým požadavkům na 
péči o mého otce s nemocí jen příbuznou Alzheimerově chorobě (ta nemoc devastuje otcův nervový 
systém stejně jako Alzheimerova choroba, léky na tuto chorobu mu pomáhají. Nemá však správnou 
diagnózu, musíme tedy léky hradit v plné výši, několik tisíc Kč měsíčně), dále nákladům na speciál-
ní vzdělávání, terapii, hlídání a konečně i chráněné bydlení a zaměstnávání mého kombinovaně 
zdravotně a mentálně postiženého, pouze fyzicky a nikoli duševně dospívajícího syna mojí sotva 
dostačující kapacitu pracovat a vydělávat a uplatnit se „rovně“ – o tom všem, co zajisté v různých 
obměnách tíží nejen mně osobně ale i řadu jiných žen, matek a pečovatelek, o tom jsem se skuteč-
ně neměla na konferenci šanci dozvědět pranic.  

Dokonce ani od pana ministra sociálních věcí ne. Ten se pouze zbavil celé agendy rovných 
příležitostí, přehrál ji na paní ministryni Džamilu Stehlíkovou (tedy na Úřad vlády ČR). 

Jinak vyjádřil přání, aby nebyl problematikou nerovných příležitostí nadále obtěžován – jediné, 
co mu připadá důležité na celém problému, je, aby mladé matky s malými dětmi nebyly diskri-
minovány při opětovném vstupu na pracovní trh po rodičovské dovolené. Tímto problémem se 
hodlá vážně zabývat.  

Díky Bohu alespoň za to! 
Aby celá zpráva o konferenci nevyzněla tak neradostně, musím touto cestou poděkovat za 

příspěvek i jediné mezi vystupující pozvané ženě Mgr. Michaele Freiové. 
Její příspěvek byl opravdu inspirativní. Mluvila mezi jiným o tom, že žena má mít možnost a 

nikoli povinnost pracovat. 
Lehce provokovala přítomné gentlemany názorem, že pokud se muž a žena rozhodnou, že kari-

éra ženě bude umožněna, má zůstat živitelem muž a žena si ponechá pro svou vlastní regeneraci po 
četných porodech a pobíhání kolem plotny a rodiny celou částku, kterou vydělá (ošatné, 
„kosmetičné“, na čtivo, na cesty, na lázně…). 

Přítelkyně moje milé, české ženy, spolumatky a spolupečovatelky: není to hudba rajských sfér? 

Markéta Doležalová se těší na odezvu na: ketydol@seznam.cz 

KOŘENOV – PENZION KARLOS 
 

Slíbil jsem, že budu chválit. A tedy chválím penzion Karlos v Kořenově. Nikoli bezdůvodně. 
Na penzion jsme narazili více-méně náhodou; letos nám nějak nezbyly peníze na velkou 

zahraniční dovolenou, a tak jsme si řekli, že bychom se mohli na týden vypravit někam do hor 
a vzít s sebou i dceru s vnukem (16 měsíců). Jizerky mám již dlouho rád – není to tam příliš do 
kopce, není tam provoz jak na Václaváku a jsou tam i hezké výhledy… A tak brouzdání po 
internetu začalo logicky v Jizerkách. 

Penzion Karlos nás zaujal na první pohled do internetu: v nabídce bylo nejen sociální zaří-
zení na pokojích (člověk v mém věku už ocení tu trochu pohodlí…), ale taky dětská postýlka či 
židlička. Na fotografiích byla dokonce houpačka a pískoviště, cena se zdála únosná (400 Kč za 
osobu a noc s polopenzí…) a termíny nebyly nutně vázány od soboty do soboty, a tak jsme 
objednali, zaplatili zálohu a těšili se na týden v horách. 

Zkrátím to: vše, co prospekt sliboval, bylo skutečností (kromě pískoviště, protože terénní 
úpravy okolí pokračují, ale přesto bylo kde využít lopatičku i kyblík), les začínal přímo  

DOPORUČUJEME 
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Letos nebyla okurková sezóna. Nebo pokud ano, tak jsem si ji nestačil všimnout. Sypala se na nás 
reforma veřejných financí, rozuzlení causy Čunek, lesní požáry v jižní Itálii, ještě děsivější lesní požáry 
v Řecku, unesení korejští misionáři v Afghánistánu… nevím, co více by si měly naše sdělovací prostředky 
přát… A to se ještě naplno nerozběhla volba prezidenta a o radaru v Brdech to taky bylo jen místy  
a trochu… 

Skoro to vypadá, jako kdybychom byli či mohli (a měli) být 
přesyceni zprávami – pokud možno negativními. Protože těch 
pozitivních bylo jako vždy jako šafránu. Jako kdyby jediná in-
formace, která stojí za čtení, byla o nějakém tom maléru, prů-
švihu či přímo katastrofě. 

Jiné je to jen ve sportu – tam prodávají noviny spíše zprávy 
o tom, že Šebrle se stal mistrem světa nebo že Slavia postoupila 
do Ligy mistrů… 

Je to světlá výjimka – vše ostatní je negativní, je špatně!  
Nebo že by tomu tak nebylo? Že by svět nebyl jen snůškou 

zlých zpráv? Že by to tady bylo o něčem jiném? 
Snad to nebude světem. Možná jen sledujeme špatné zdro-

je. Možná že to jen noviny vidí svět přes černé brýle. Protože 
Bůh to určitě myslel jinak – stačí si přečíst jeho noviny. Stačí si 
přečíst evangelium. 

Ano, i tam je poprava – a docela drastická. Ale po ní násle-
duje zmrtvýchvstání – a to je víc než vítězství v Ósace, ba i víc než Liga mistrů. A co víc – je to pro 
všechny… I pro mne. 

VKor 

u penzionu, porce byly gigantické (a ten, kdo je vařil, měl dostatek fantazie, takže na univerzál-
ní hnědou omáčku nedošlo ani jednou), polévky by postavily na nohy i mrtvého a majitele 
penzionu zjevně bavilo pečovat o hosty. Ani v nejlepších lázních jsem se nikdy necítil natolik 
opečován jako zde. A tak jsme si všichni báječně odpočinuli (když tedy pomíjím nějaký ten 
puchýř, nečekané dusno cestou na Jizerku a následný lijavec…). 

Mimochodem, věděli jste,  že na této straně Jizerek v posledních letech přibyla řada znače-
ných cest i cyklostezek – a dokonce i dva turistické přechody do Polska, do oblasti, která byla 
po dlouhá desetiletí uzavřena i Polákům (snad tam byly nějaké vojenské objekty či co)? A víte, 
že jedna z cyklostezek nese hrdý titul „Cyklostezka Járy Cimrmana“? Právem: jeden její úsek je 
dokonce opatřen dopravní značkou, kterou jsem dosud viděl jen v centru Prahy: Cyklisto, se-
sedni z kola! – a její ukončení na polské hranici se jmenuje Poslední stopa Járy Cimrmana… 

Pokud budete chtít strávit v příštím létě pár dní či celý týden v pohodlném malém penzio-
nu (8 pokojů, max. 32 osob), zkuste penzion Karlos. Myslím, že nebudete litovat. Stačí volat na 
tel. 483 399 344, 606 379 878 nebo 728 102 777 nebo napsat na e-mail pension-karlos@volny.cz. 
Další informace najdete na http://www.pensioon-karlos.cz – a provoz je celoroční, takže nemu-
síte čekat až na příští letní prázdniny. 

VKor 

NA OKRAJ 


