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Všichni jsme na tom stejně. Nebo alespoň přibližně stejně. Nebo alespoň většina z nás. Je 
kolem nás mnoho věcí, které nás trápí – nebo nám vadí, nemůžeme s nimi souhlasit, obtěžují 
nás, považujeme je za zlé a špatné… Kdyby dali na nás, tak by se to přece muselo zakázat. To 
přece nejde, aby si soused bezohledně pouštěl o půlnoci nahlas hudbu, aby sousedovic čokl 
štěkal na celý barák, aby se u metra každý den povalovalo pár opilých bezdomovců, aby si 
někdo zneužíval dobrodiní sociálního státu, aby tamten mercedes klidně parkoval na zákazu 
stání, aby… 

Chtělo by se nám to nějak změnit, upravit, upřesnit. Přece na to musí být nějaký zákon, 
nějaký předpis… Jen kdyby se těm poslancům chtělo… 

… narýsovat přesnou dělící čáru – tohle je správné a tohle ne. Takto se to smí dělat a toto je 
už hřích, porušení zákona, trestný čin. Těmto se má dát, ale tamtěm již ne… 

Tak čteme noviny, díváme se na televizi, posloucháme zkušenosti těch druhých, vnímáme 
příkoří, kterých se na nás či nám blízkých dopouští netečné a necitelné okolní lidstvo… jen mít 
tak tu moc… 

Tak co? Co bychom udělali, mít tak tu moc? Kudy bychom vedli chirurgicky přesný řez? 
Jak bychom oddělili od sebe toho, kdo je bez domova, protože se mu to líbí, od toho, kdo je bez 
domova, protože všechno propil, a od toho, kdo je bez domova, protože zkrachoval a o všechno 
přišel, a zase od toho, jehož manželka si našla novou lásku a staré 
vystrčila kufr za dveře? Jak poznat, komu se dělat nechce a kdo ne-
může? Jak zakázat psa tomuhle sousedovi a nevzít psa i té staré paní 
odnaproti, která zůstala úplně sama? Kde jsou hranice věcí? 

Jak napsat zákony, aby postihly opravdu vše, aby opravdu rozli-
šily zrno od plev? Jak poznat, co je dobré a co zlé (to se ptal už Adam 
v ráji, pak si kousl jablka…)? Kdo se může postavit na Boží místo? A jak rozlišit to, co je oprav-
du zlé, od toho, co se nám jen nelíbí, nehodí, co nás jen tak trochu rozčiluje a unavuje (jako čtyř-
leté dítě na chalupě, když už čtvrtý den vytrvale prší…)? 

I papež je velmi opatrný, má-li o něčem říci, že tohle teda ještě ano a tohle už ne. I papež to 
říká, jen když je to opravdu nevyhnutné. Jsme papežové? 

…nechat to na Bohu. A co na to říká Bůh? 
„…nechte je spolu růst až do žní, abyste snad s koukolem nevytrhali i pšenici…“ Ne, Bůh 

nechce soudit. Nechce stanovovat detailní předpisy. Dává nám prostor: „…co chcete, aby jiní 
činili vám, to čiňte vy jim…“. Nevolá po soudech, nevyžaduje detailní plnění obecně závazných 
předpisů (vždyť to ani nelze: jak světit sobotu, když vám právě spadl do studny vůl či osel?). 
On nás nechává růst až do žní – protože v každém z nás se snoubí něco dobrého a něco zlého, 
protože v každém našem počinu, přání, hnutí mysli je nerozlučně spojena láska k Bohu a 
k bližnímu se závanem sobectví, s přáním udělat něco dobrého jenom a pouze pro sebe…  
A Bůh nám dává čas, abychom z toho vyrostli, abychom měli šanci naučit se v sobě rozlišovat – 
kolik z nás by bylo vypleto jen pro tu trochu plevele, která roste v naší pšenici? 

A tak je marné chtít všechno rozsoudit, všechno zařídit, všechno uspořádat… Nejsme víc 
než Bůh – a Bůh nespěchá s pletím. On čeká na všechny.   

Vladimír Koronthály 

HOŘE ZÁKONÍKŮ 
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V RODINNÉM KRUHU 

ZAČÁTEK PODZIMU V PRAZE 
 

kdepak ocúny, kde by se vzaly mandlovníky 

ještě tak poslední růže ve Františkánské zahradě 

ještě tak poslední závan tepla, než listí zezlátne, zežloutne, zhnědne 

a změní se v hromady odpadků na zlost všem, kdo s košťaty v ruce 

hledají kamennou dlažbu pod závěji prachu 
 

jen rozkopané křižovatky připomínají pomíjivost čar na asfaltu 

včerejší otisky bot, lodiček, sandálů, tenisek i bagančat 

setkávají se s otisky koňských podkov z třicetileté války 

i bosých nohou Bivojových přátel tam kdesi v nenávratnu 
 

tažní ptáci usedají na chvíli do korun stromů 

nabírají sílu na další úprk za sluncem 

nechávají za sebou mokrý soumrak i mlhavé svítání 

jen chvíli ještě pohovořit se sochami na mostě 

ty už toho viděly… 
 

A zahalena hlučením uspěchaných podvečerních návratů 

krvavě růžovými prsty píší letadla na tyrkysový pergamen 

abecedu návratů a rozloučení  
 

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

MILÍ PŘÁTELÉ, 
tak bez básní bychom se asi obešli nejsnáze… Ano, narážím na čtenářskou anketu o Zpra-

vodaji, jejíž výsledky najdete v tomto čísle. Ne, nemohu tvrdit, že bych kvůli tomu nespal – 
existují informace nutné, informace potřebné, informace zajímavé a informace zbytné – a poezie 
(spolu s operou či třeba sochami) se obvykle krčí hluboko v poli poražených … 

A pak přijde říjen a listí zezlátne, zežloutne, zrudne, zhnědne… není náhodou, že tolik lidí 
miluje právě podzim s jeho průzračným vzduchem a neskutečnou nádherou jeho barev. Jakoby 
nějaký umělec – ale velký umělec… a den za dnem je to jiné, ta exploze Božích darů, nové víno 
a poslední jablka… než přijdou plískanice, které všechno pro letošek ukončí (ale neukončí, 
vždyť pak bude advent a vánoce a mrazivá bílá lednová krása… a pak vypukne jaro a všechno 
začne nanovo, stejné a přece stále jiné)… 

Těšme se… Ano, těšme se – nejen na to, co bude. Těšme se tím, co je – každou chvilkou, 
která je nám dána, každým pohledem na svět tak stejný a tak stále jiný, každým dobrým (a 
každým krásným) slovem, které je nám dáno zaslechnout. Těšme se, že jsme milující a milováni 
– vždyť Bůh nás všechny miluje, těšme se, že dovedeme přijmout to, co nám je dáváno (a málo-
kdy Bůh dává přímo, proto stvořil nás…), těšme se, že máme komu dávat… 

Protože podzim je důkazem, že Bůh nestvořil svět jen proto, aby fungoval. Bůh stvořil svět 
pro radost. Sobě – i nám. 

VKor 
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AKCE, PROSÍM!   
 

Je-li Bible vůbec něčím, pak tedy zapojením slova Božího do akce dějin. Velkým obrazem 
toho je Navštívení Panny Marie, jak je zapsáno v první kapitole u Lukáše. Loňského roku jsem 
dával exercicie ve Svaté zemi františkánům v Ain Karim, městě Jana Křtitele. Přímo přes údolí 
je chrám Navštívení. Každého večera poté, co jsem celý den mluvil k bratřím, přecházel jsem 
údolí, abych si tam sedl na nádhernou zídku, hleděl do kraje a snažil se představit si Marii při-
cházející z Nazareta (což je mimochodem pořádný kus cesty a jistě trval několik dní), jak stoupá 
údolím k tomuto místu, kde potkala Alžbětu. 

Když jsem četl ten příběh, byl jsem překva-
pen, jak odlišná byla její odpověď od toho, jak 
bych asi odpověděl já. Kdybych zjistil, že se 
mám stát matkou Boží, mým prvním nápadem 
by asi bylo udělat si třicetidenní exercicie nebo 
něco takového. Řekl bych si: „Musím jít do 
ústraní a dát si to dohromady, probrat své po-
hnutky a zpracovat to teologicky.“ Vstoupil 
bych do své hlavy. 

Ale přečtěte si tu pasáž. Maria má od sebe 
odstup; je svobodná od své potřeby „dát si to 
dohromady“. Okamžitě se vydá do kopcovité 
krajiny Judska, aby pomohla své sestřenici, o 
které slyšela, že je též těhotná (Lk 1,36-39). 

Mariánské obrazy bývají tak jednoduché, že 
stačí jen naslouchat. Jsou tak přímé; jsou tak 
jasně řezané a definované. A tu jsme u toho – 
prvenství náleží akci. Bůh mne může vyučovat 
skrze péči o těhotnou sestřenici – tím, že mne 
postaví do světa takového, jaký je. Myslím, že 
když na tu potřebu odpovíme tak, jak právě stojí 
před námi, nejsme zpravidla tolik vydáni napospas svému já. Život před námi nás vytáhne  
z nás samých a my to jednoduše musíme udělat, protože to tu je. Tak se podle mne lidé očišťují. 
Takovému druhu spirituality mohu důvěřovat. 

Jestliže tvůj život v tomto reálném živém světě nesměřuje k praktické akci pro druhé –  
nikoli pro tebe samého – pak své spiritualitě nedůvěřuj. Tvá angažovanost se ale musí dít sou-
běžně s kontemplací, s vnitřním rozchodem s egem a s otevřeností vůči Bohu. Kontemplace je 
Boží terapie, která pročišťuje naše dílo i naši angažovanost. 

Akce a kontemplace jsou dvě polarity, které regulují a vyvažují život naplněný vírou. Roze-
smutňuje mne, že většina křesťanstva je právě uprostřed. Není to ani radikální zvnitřnění, ani 
radikální angažovanost. Je-li člověk ve středu průměrnosti, mnoho se nenaučí a ani nebude mít 
mnoho co dát. 

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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O ANGLICKÉ RÝMĚ, VELMI VELKÉM MAJÁKU A ČAJI S MLÉKEM 
DALŠÍ DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé!  
srdečně vás všechny zdravím. Pořád musím myslet na náš pobyt v Čechách a zejména na 

Eliášovy vydařené křtiny, kde jsme se s vámi tak pěkně užili. Ale nejen tam, i na Slunečnici,  
v Orlických horách, v Louňovicích a na spoustě dalších míst. 

Všichni jsme zdrávi, až na anglické rýmy, které už oběma velkým chlapcům začaly. Tomáš 
se mne dnes ráno snažil přesvědčit, že nemůže do školy, neboť by mohl nakazit ostatní děti. 
Tím mne skoro rozesmál – rýma se zde tzv. neřeší. Maminky povzbuzují své maličké děti, aby 
se na rozloučenou políbily na znamení přátelství, rýma nerýma. Modroočko jsem se toho snaži-
la uchránit, nenápadně samozřejmě, abych nepozbyla anglických přátel. Postupně jsem změnila 
taktiku – mám dopředu připravené kapesníky a utírám nosy každému dítěti, které se mi dosta-
ne na dosah, kamarádky nekamarádky. To jen tak pro ilustraci, proč se nerozpakujeme poslat 
děti do školy s rýmou. 

Cesta nazpět do U. K. proběhla tradičně – nálada ve voze postupně kulminovala až do Bou-
logne, kde dosáhla svého vrcholu. Eliáš řval hlady, já jsem byla jako šílená z jeho pláče a chtěla 
jsem, aby Josef okamžitě zastavil a já jsem mohla utišit nebohé dítě. Josef se snažil zorientovat  
v klikatých uličkách přístavního města, nikoho nepřejet a nenabourat se. Velcí chlapci přispíva-
li vzájemnými šarvátkami a zlobením Modroočka... Zkrátka jsme všichni uvítali, když jsme 
vjeli do bran přístavu. Po uspokojení potřeb posádky jsme se vydali na procházku velkým pří-
stavem. Došli jsme až na přístavní hráz, která vybíhala přímo do moře. Trochu jsem se bála, že 
nám tam některé děcko spadne, přece jen tam nebyla žádná zábradlí. Kluci byli nadšení, Josef 
nejvíc. Opravdový přístav! A takto zblízka. Neužívali jsme si dlouho, brzy nás přišla hlídka 
vyklidit. 

Po nalodění mne Josef uklidnil, že moře je jako káva a spolkla jej tma venkovní paluby. 
Modroočko se hystericky rozplakalo, že tatínek zmizel a je jistě ohrožen. Moře se rozbouřilo, 
udělalo se mi zle, Myška zbledl jako papír, že chce blinkat, mimino mi řvalo v náručí. Vrávorali 
jsme s Myškou a Eliášem na WC. Když už jsem myslela, že začnu ječet (česky), ať mi seženou 
manžela, tak se objevil – námořník ošlehaný větrem, spokojený, rozjařený. Velice se divil, co 
šílíme, ani si nevšiml, jak se loď kymá-
cí. Uklidnil situaci a zase zmizel na 
venkovní palubu. Na co se v té tmě 
díval, nevím. Možná poslouchal, jak 
hučí motory. Nebo jak burácí vítr. 
Nebo pozoroval okolní lodě, prý je i  
v noci na Kanále rušný provoz. (Teď mi 
vyjevil, že pozoroval zpěněnou brázdu za 
lodí, na to bych nepřišla). Já teda jsem 
byla ráda, když jsme přistáli. Znovu do 
auta, ještě kus domů a pak – nacpat 
děti do postýlek a závěrečná relaxace  
u zmrzliny, tak jsme to aspoň měli  
v plánu. 
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Bohužel jsem si chtěla probrat došlé stohy pošty a to byla chyba. Hned navrchu dopis od 
naší realitky, že majitel se rozhodl prodat dům, v němž bydlíme a že budou chodit zájemci na 
prohlídky objektu. No umíte si představit, jakou jsme měli radost. Následující dny jsme trávili 
hledáním objektu k pronájmu v okolí (nechceme, aby kluci měnili školu), až jsme nakonec 
uspěli. Nový domek je blíž ke škole, zato nájem je dražší. Na zahradě rostou palmy a různé 
okrasné traviny: jak to přežije nás, jsme sami zvědaví. Až proběhne stěhování, tak vám o do-
mečku napíšu víc. 

Hlavně jsem ale chtěla napsat o báječném výletu, který jsme podnikli na konci července, 
když jsme tu měli našeho dědu. Vyjeli jsme na bílé útesy doverské a vydali se po vyhlídkové 
stezce, která vedla nad útesy. Výhledy na moře a na Francii v oparu byly úchvatné, stejně jako 
polštáře voňavé mateřídoušky, slaný vítr a křik racků. Když jsem se dívala do stráně nade 
mnou, připomínala mi šumavské louky, kvetl tu chrást, štírovníky, stejná vůně. Po několika 
kilometrech statečného pochodu (Eli se nesl, Modroočko kousek také) jsme došli k majáku, 
hlavnímu cíli výpravy. Josef ulehl do trávy a pozoroval dalekohledem lodě, děda, já a všichni 
kluci jsme se vydali na prohlídku majáku. Ten slouží dnes jen jako turistická atrakce, ale dříve, 
než byly GPS (pro naše děti ve středověku), měl svou důležitou funkci. Jeho světlo nezabraňo-
valo lodím, aby najely na útesy, jak jsem se mylně domnívala, ale aby nenajely na zrádné mělči-
ny, které se nacházejí cca 7 mil od pobřeží. V majáku ukazují mapu lodí, které na mělčinách 
ztroskotaly, a je opravdu hustě pokryta. Poslední loď zde ztroskotala v 50. letech 20. stol. Pro-
hlídka majáku byla s průvodkyní, což je v Anglii věc docela neobvyklá. Připomínala Květu 
Fialovou a díky jejímu nadšení dostala celá akce něco navíc. Nejvíc se nám líbil mechanismus 
na roztáčení signalizačních lup. Marně jsem si snažila vzpomenout, co to je mercurium (myslím, 
že jde o rtuť – pozn. sazeče), na kterém plave celé tělo majákové lampy, které rotuje (v terminologii 
jsem teď na hodně tenkém ledě, což přiznávám bez mučení). Zkrátka paní průvodkyně nasadila kliku 
na hřídel a naši kluci si směli 3x zatočit a pak už jsme jen koukali, jak se roztočila hlava majáku 
a točila se a točila, jakou dobu trvalo, než zpomalila. Právě tady stával jeden ze správců majáku 
a točil. Hned vedle jeho místa byl telefon, kterým mohl v případě náhlé nevolnosti přivolat 
posilu z chaty správců majáku. Hlídači majáku sloužívali v partě po třech. 

Prohlédli jsme si spoustu zajímavých předmětů, které souvisely s provozem majáku, včetně 
skladu velrybího tuku, kterým se zde původně svítilo, než byl maják elektrifikován, náhrad-
ních skleněných tabulí do oken majáku, ještě v původních dřevěných stojanech. Na závěr jsme 
si vyšli na ochoz, zamávali Josefovi a úplně rozcuchaní a červení od prudkého větru jsme se-
stoupili z oblak do reality. Ale ještě ne úplně. Cestou dolů upadala morálka družstva. Náš dě-
da, zkušený trenér mladých sportovců, zachránil situaci a motivoval nás vidinou občerstvení. 
To se skutečně konalo ve stinné a pohostinné restauraci (vlastně to byl tea-room) nad vesnicí  
St-Margaret-On-Cliffs. Neodolali jsme a alespoň jednou jsme si dopřáli pravý anglický cream 
tea, čili čaj se spoustou mléka a cukru, a k tomu scones, takové vdolečky, s marmeládou a sme-
tanou tak hustou, že se maže lžičkou. Kam jsme si měli namazat máslo, které se ke vdolečkům 
také podává, to jsem nepochopila. Myslela jsem, že to kluci ani nemohou sníst, ale zapadlo to 
do nich jako do studen. Po náročném výletě si ale takovou dobrotu zasloužili! 

Minulou sobotu bylo krásně, ani nefoukal obvyklý silný vítr, tak jsme se vydali na výlet. 
Josef pravil, že jej to táhne k moři, tak jsme navštívili Ramsgate, přístavní město na východní 
výspě ústí řeky Temže do moře. Leží kousek pod slavnějším městem Margate, které se pyšní 
plážovou atrakcí zvanou Broadstairs, ta nás ještě čeká. Prošli jsme se po promenádě kolem ho-
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telů, shlíželi dolů na přístav a postupně nás přitáhl k sobě. Ze všech plachetnic a motorových 
jachet se nám nejvíce líbila loď Emmanuel. Na lodi byla cedule s oznámením, že tato loď jako 
první svého druhu proplula „severní cestou“, tj. mezi Evropou a Amerikou nad Asií. Plavba se 
uskutečnila ještě před 2. světovou válkou, zapomněla jsem, kdy přesně. Neumím si představit, 
jak to mohli zvládnout, plavidlo byla docela malá plachetnice. Kdo umí, umí. 

Josef s Myškou a Elim v kočárku odešli zkoumat další lodi v přístavu a já s Tomem a Mod-
roočkem jsme se vydali do Námořního muzea, které se nachází v prostorách bývalé radnice. 
Budova se nachází přímo na mořském břehu, uprostřed přístavu. Viděli jsme spoustu zajíma-
vých zařízení a hlavně lodních zvonů (muzeum bylo kromě nás úplně prázdné, proto jsem si 
mohla dovolit seznámit chlapce s písní „Lodní zvon zvoní, není čas se ptát“). Velká pozornost 
se věnuje dělu prince Ruperta ze 17. stol, které bylo nedávno vyzdviženo z vraku poblíž přísta-
vu a nyní je v restaurátorské péči. Princ Rupert, umělec a vynálezce v mnoha oborech (tím mi 
připomíná mého Josefa) se narodil v Praze roku 1619, jestlipak víte komu? No ano, zimnímu 

králi. Jeho choť byla dce-
rou anglického krále, pro-
to je zde Rupert považo-
ván za anglického prince. 
Došlo i na kostru na stro-
pě, ne velryby, však to 
taky není žádná Praha, ale 
alespoň delfína, lodě  
v lahvích (těch bylo hod-
ně), uniformy a další zají-
mavé předměty z námořní 
a námořnické historie. 
Když kluci u stolku vypl-
ňovali listy připravené 
pro děti, přečetla jsem si  
o existenci tzv. smack 

boys. Smack znamená nejen někoho plesknout, ale i zavánět, dále hovorově heroin, což se nám 
teď nehodí, anebo rybářská šalupa jednostěžňová, což se naopak hodí. Zkrátka tyto lodě bráz-
dily okolní vody a lovily, co se dalo, do hrnců a na stoly obyvatelům Anglie a smack boys byli 
jacísi rybářští učedníci. Život měli asi hodně tvrdý a často končili v přístavním podsvětí. Nebyli 
by to ale Angličané, aby se na takovou věc vydrželi nečinně dívat! Byl založen dům pro tyto 
chlapce, kde žili v čistotě a slušně, měli přístup k základnímu vzdělání atd., pak další dům a 
další. Domy fungovaly mimořádně úspěšně a hodně dlouho, poslední byl zavřen až 1915. 

V Ramsgate jsme na závěr navštívili pláž, kde si Josef krásně zaplaval v teplé vodě, s dětmi 
postavili obrovský hrad z písku a vůbec si užili tepla, sluníčka a moře. Já jsem zatím houpala 
Eliáška a pozorovala cvrkot na pláži. Některé velmi početné rodiny působily přinejmenším 
zvláštně. Dokonce letěl povětřím kočárek, naštěstí bez dítěte, a jiné neobvyklé věci jsem viděla. 
Josef mi to ani nechtěl věřit, když jsem mu to vyprávěla. 

Tak takhle si tu žijeme. Napište mi prosím, co je u vás nového, jak jste prožili prázdniny, co 
děláte vy a vaše dětičky! Těším se na všechny dopisy a moc vás zdravím. 

Blanka 
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Manželé vedou trošku hlubší rozhovor o různých životních situacích. Přišla řeč i na eutaná-
zii. K tomuto citlivému tématu o volbě mezi životem a smrtí muž poznamenal: 

„Nechci, abys mě nechala žít v takovém stavu, kde bych byl závislý na přístrojích a živen 
tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, které mě 
udržují naživu, a tu flašku vylij!“ 

Žena vstala, vypnula manželův počítač a vylila mu pivo do záchodu… 
Z internetových úlovků Petra Koronthályho 

 

 
 
 

ZA PÁR LET V EU… 
 

Pizzaservis: Dobrý den! Děkujeme, že jste zavolali Pizzeriu Volcano. Můžeme... 
Zákazník: Dobrý den, rád bych si něco objednal. 
P: Můžete mi nejdříve povědět Vaše NIDC? 
Z: Moje Národní Identifikační číslo je, malý moment...6102049998-45-54610. 
P: Děkujeme, pane Haluška. Bydlíte v Růžové ulici 25 a Vaše telefonní číslo je 421-70-645-62-

45. Vaše číslo práce ve firmě Rourky a trubičky s.r.o. je 421-70-455-87-87, klapka 47. Z které-
ho telefonu voláte? 

Z: Cože? Jsem teď doma. Odkud máte všechny ty informace? 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

DĚDOVA ENERGIE  
Muž s hlubokou mužskou energií důvěřuje v život. Důvěřovat, to ne-

znamená být naivní; znamená to rozhodnout se na základě poznání, co je 
život a co je smrt. Jakmile si člověk ujasní, co je život a co smrt, bude scho-
pen důvěřovat obojímu. Lidé, kteří nedovedou rozlišovat mezi smrtí a životem, nemohou dů-
věřovat realitě. 

Důvěra neznamená činit ctnostná rozhodnutí; není to skok víry bez jakéhokoli důkazu. Je to 
poznání, že každá lidská situace je směsicí života i smrti, a že velké pravdy jsou obvykle kom-
plikované. Jsme směsicí temnoty a světla, života a smrti. Vše, co konáme, má v sobě kvalitu 
života, ale i kvalitu strachu a sebeobrany. Jestliže dovedeme přijmout, že nic není dokonalé, 
můžeme v tomto světě nalézt pokoj. Jak říká Ježíš: „Nikdo není dobrý, jedině Bůh“ (Mk 10,18). 

Přijmout tento paradoxní svět vyžaduje kus odvahy a náramné pokory. Řekl bych, že tohle 
dokážou dědové kvality „velkých otců“ (i babičky formátu „velkých matek“!). K takto plné 
vyrovnanosti pravděpodobně před padesátým rokem života neproniknete. 

Z knihy Richarda Rohra „A Man’s Approach to God“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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P: Jsme napojení na národní modul Evropského informačního systému. 
Z: Aha, no dobře. Chtěl bych si objednat dvě z Vašich speciálních pizz s extra porcí masa. 
P: To by pro Vás nebylo vhodné. 
Z: Prosím? 
P: Podle Vašich lékařských záznamů máte vysoký krevní tlak a extrémně vysokou hladinu 

cholesterolu. Vaše zdravotní pojišťovna by Vám Vaši velmi nezdravou volbu jídla určitě 
nepovolila. 

Z: A do háje! A co byste mi teda doporučili? 
P: Mohli byste vyzkoušet naši sójově-jogurtovou pizzu s nízkým obsahem tuku. Určitě Vám 

bude chutnat. 
Z: Jak můžete vědět, že mi bude chutnat? 
P: Minulý týden jste si v knihovně vypůjčil knihu Sójové recepty pro gurmány. Proto si myslí-

me, že by Vám tato pizza vyhovovala. 
Z: Tak teda dobře. Vezmu si teda tyto dvě pizzy, rodinnou velikost prosím. Kolik mě ten špás 

bude stát? 
P: Výborně, to by mělo pro Vás, Vaši manželku a Vaše čtyři děti stačit. Ten špás, jak jste to 

nazvali, Vás vyjde na 40 euro. 
Z: Dám Vám číslo mé kreditní karty. 
P: Je nám líto, ale budete muset zaplatit v hotovosti. Úvěrový rámec Vaší kreditní karty jste 

přečerpal před 12 dny. 
Z: Aha, tak teda skočím do bankomatu pro peníze, abych měl, až přijede Vaše dodávka. 
P: Obávám se, že ani z toho nic nebude. I kontokorentní úvěr na Vašem osobním účtu jste už 

přečerpal. Možná by vám mohla půjčit paní Vajcíková z přízemí. Podle našich záznamů 
dostala včera důchod a po zaplacení nájemného a všech poplatků by ještě měla mít 52 euro, 
pokud mezitím nebyla nakupovat... 

Z: To je jedno. Jednoduše ty pizzy pošlete. Peníze budu mít připravené. Jak dlouho to bude 
trvat? 

P: Budeme mít trochu zpoždění, máme mnoho objednávek. Odhadujeme to zhruba na 30 mi-
nut. Pokud ale spěcháte, můžete si pizzy přijet vyzvednout osobně, když budete mít pení-
ze. Ale myslím si, že transport rodinných pizz na motorce není příliš pohodlný. 

Z: Odkud víte, že jezdím na motorce? 
P: Je tu poznámka, že jste přestali splácet Vaše auto. Ale motorku už máte splacenou, takže 

předpokládám, že ji používáte. 
Z: Ale teď jste mě už fakt naštvali, vy... 
P: Dávejte si laskavě pozor na jazyk, pane! Kvůli nactiutrhání jste už byl trestán v roce 2009. 
Z: – lapá po dechu – 
P: Přejete si ještě něco? 
Z: Ne, děkuji. Vlastně ano, nezapomeňte mi přibalit ty dva litry Eurocoly zdarma, jak to slibu-

jete v reklamě! 
P: Je mi líto, ale vylučovací doložka k EU normě č. Y236Z5630098/2010 výdej slazených nápojů 

zdarma diabetikům přísně zakazuje... 
Ze své mailové schránky poslala Helena Tyburcová 
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OZDOBNÁ SKLENICE 
 

Potřebujeme: zavařovací sklenici, ozdobný ubrousek, kousek přírodního 
provázku, spoustu přírodnin (šípky, žaludy, menší kaštany, různá se-
mínka, můžeme použít i hrášek nebo čočku, malé kamínky apod.). 

Postup: do zavařovací sklenice dáme postupně vrstvy různých suchých 
přírodnin, nejlépe tak, aby barevně kontrastovaly. Potom dáme na hrdlo sklenice ubrousek 
a zavážeme provázkem. Sklenice slouží jako dekorace v kuchyni.      

Pěkné vyrábění přeje Petra Ryantová 

Podzimní obnova MS se uskuteční 2. – 4. listopadu 2007 na 
Seči. Zveme všechny zájemce, kteří se alespoň jednou zúčastnili 
letního kurzu MS. 

Kontakt: Hana Pištorová, tel. 606 745 048  

VYRÁBÍME S DĚTMI 

DOMÁCÍ NUTELA 
Potřebujeme: 300 g velmi kvalitní hořké čokolády, 1 vejce,  

1 slazené kondenzované mléko (397 g), 250 g másla. 
Postup: nejprve rozpustíme 200 g čokolády s 250 g másla 

(buď v mikrovlnné troubě za 90 vteřin nebo ve vodní lázni). Promícháme metlou a přilijeme 
kondenzované mléko, opět mícháme a přidáme 1 žloutek. Ostrým nožem nadrobno nakrájí-
me 100 g čokolády, vmícháme a nakonec přidáme sníh z 1 bílku. Čokoládovou hmotu přen-
dáme do menší nádoby a přes noc uložíme do ledničky. 

Recept jsme získali od belgické rodiny, ale na rozdíl od nich vynecháváme vejce. I tak je úspěch 
vždy zaručen. 

Dobrou chuť přeje Marie Krejbichová 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

RECEPT NA ŘÍJEN 

ZE SEKRETARIÁTU 
Soutěžní anketu vyhráli: rodina Janáčova, Bohumil Homola a Hana Ložinská. Všem 
výhercům blahopřejeme a posíláme knihu. Zároveň děkujeme všem, kteří se ankety 
zúčastnili. 

Děkuji také všem, kteří se nabídli, že pomohou sekretariátu. Jsem moc ráda, že jsem získala spolupra-
covníky a vše nebude ležet jen na mých bedrech. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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KRÁTCE Z VÝBORU: 
Výbor byl informován o proběhlých prázdninových akcích a společně jsme plánovali další činnosti, 

jednali jsme o vyhlášených grantech a jak nejlépe vypracovat projekty. Dále jsme vylosovali výherce 
ankety. Výbor rozhodl, že přestaneme posílat Zpravodaj členům, kteří nemají zaplacený rok 2006 a 
vyřadíme je z databáze. 

Termíny příštích výborů: 12. listopadu, 3. prosince, 7. ledna 

Petra Ryantová 

VYHODNOCENÍ ANKETY „ČTU VE ZPRAVODAJI TUTO RUBRIKU?“  
Anketa byla vyhlášena v červnovém Zpravodaji. Bylo uvedeno 18 rubrik, které Zpravodaj pravidelně 

obsahuje. Ke každé z nich měl respondent uvést jednu z možných odpovědí: 
A – nedovedu si Zpravodaj bez této rubriky představit 
B – vždy 
C – občas 
D – vůbec 
E – nevím, že existuje 
Přišlo celkem 19 odpovědí (to není tak mnoho, uvážíme-li, že Zpravodaj má náklad 370 výtisků – 

pozn. sazeče), z nichž 2 byly zaslány e-mailem, 1 přes SMS, 1 sdělena ústně a 15 dotazníků bylo vyplněno 
účastníky na Táborech ŽR na Pavlátově louce. Některé odpovědi byly „univerzální“ – 2 hodnotili všechny 
rubriky jako „A“, 1 všechny jako „B“ a 1 všechny jako „E“ (ten asi nikdy Zpravodaj neviděl). 

Provedli jsme vyhodnocení ankety, které i přes nízký počet odpovědí dává zajímavé výsledky. Pro 
vyhodnocení bylo použito těch 15 hodnocení, které ocenily jednotlivé rubriky různě. Pro hodnocení bylo 
použito následující bodové ohodnocení: A – 4 body, B – 3 body, C – 2 body, D – 1 bod, E – 0 bodů. 
V případě rovnosti bodů rozhodl vyšší počet „lepších“ známek. Většina hodnocení byla pozitivní, nejvíce 
se objevovalo hodnocení B – většina respondentů čte skoro vše. Na dalším místě bylo C – „občas“, dále 
hodnocení A. Hodnocení D a E se vyskytla jen výjimečně. 

 

Výsledné pořadí rubrik: 
  

 Pořadí Rubrika Bodů 
 1 Nová miminka 46 
 2-3 Ze života ŽR 46 
 2-3 ŽR připravuje 46 
 4 Smutný svatý je věru smutný svatý 45 
 5 Manželské okénko 45 
 6 Termínovník 44 
 7 Přečetli jsme za vás, slyšeli jsme, napsali 43 
 8 Ohlasy 42 
 9 Recept 41 
 10 Úvod 41 
 11 Nabídka i pro vás 40 
 12 Na okraj 39 
 13 Obsah 38 
 14 Inzerce 37 
 15 Vyrábíme s dětmi 36 
 16 Doporučujeme 35 
 17 V rodinném kruhu 35 
 18 Báseň 35 

  

Pořadí bylo „objektivně“ stanoveno, známe vítěze i poražené. Miminka jsou na Zpravodaji to nejdů-
ležitější, to je dobře. Těch básniček (i básníků) je mi líto, ale rozdíly bodů jsou nepatrné; jak výše řečeno 
většina čte vše. 
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Závěrem lze shrnout potěšitelný výsledek, že největší pozornosti se těší rubriky bezprostředně se 
týkající života a aktivit našeho sdružení. Pokusíme se tedy tyto rubriky posílit a zkvalitnit. To je ovšem 
výzva pro všechny členy – pište o tom co děláte, čeho jste se zúčastnili a co se vám líbilo (nebo nelíbilo). 
Ostatní si to rádi přečtou a možná se příště třeba nějaké akce sami zúčastní nebo ji dokonce uspořádají.  

Pro Zpravodaj zpracoval Vladislav Pištora  

SPORTOVNÍ SOBOTA 
Opět Vás co nejsrdečněji zveme na společné sportování i povídání v rámci tradičních sportovních 

sobot, a to tentokrát na sobotu 17. listopadu 2007. Děti si v tělocvičně YMCA mohou zasportovat 
podle vlastního přání (florbal, fotbal, běh na dráze, cvičení na balančních míčích apod.) Malé děti mají 
k dispozici dětské centrum s balónkovým bazénem a klouzačkou. Rodiče si mohou jak zasportovat, tak i 
odpočinout a posedět u kávy či čaje. Příspěvek na pronájem činí 50,- Kč za rodinu. Určitě přijďte! 

Těší se na Vás Hanka a Aleš Ložinští s dětmi – tel.: 731 178 242  

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2007/8 

termín akce kontakt 

během října Den pro rodinu rodinec@seznam.cz (rodina) 

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 

2. - 4.11.2007 Podzimní obnova Manželských setkání Pištorová � 606 745 048 

12.11.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

17.11.2007 Sportovní sobota Ložinští � 731 178 242 

3.12.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

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

7.1.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.1.2008 Rodinný víceboj Ložinští � 731 178 242 

17.3.2008 Sportovní sobota Ložinští � 731 178 242 

NABÍDKA I PRO VÁS... 

PROGRAMOVÝ ROZVRH MATEŘSKÉHO CENTRA NA POŘÍČÍ 12, PRAHA 1 
 

Pondělí  9 – 13 hlídání dětí v naší herně pod odborným dohledem 
 9 – 10 Angličtina pro dospělé věčné začátečníky 
 10.15 – 11.15 Angličtina pro dospělé pokročilé – konverzace 
 14 – 16 Hudebně-dramatický kroužek (výuka hry na flétnu) 
Úterý 9 – 13 otevřená volná herna pro veřejnost 
 9 – 10 aerobní cvičení pro ženy (hlídání dětí svépomocí) 
 10 – 11 cvičení rodičů s dětmi (pro děti, které již běhají) 
 14 – 15 Pastelka – výtvarný kroužek pro děti od 5 do 8 let 
 15 – 17 Rodinná tvůrčí dílna (výtvarné tvoření celé rodiny pod vedení odborných lektorů) – 

aktuální program jednotlivých dílen vyvěšen v prostorách Mateřského centra. 
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Středa  9 – 12.30 otevřená volná herna pro veřejnost 
 9.30 – 10 výtvarná dílna pro děti od 2 let 
 10.15 – 10.45 zpíváníčko pro nejmenší s kytarou 
 13 – 17 hlídání dětí v naší herně pod odborným dohledem (možno využít na plavání ve zdej-

ším bazénu) 
 Od 17 hod Hudebně-dramatický kroužek (výuka hry na flétnu) 
Čtvrtek 9 – 12.30 otevřená volná herna pro veřejnost 
 9 – 10 aerobní cvičení pro ženy (hlídání dětí svépomocí) 
 10 – 11 cvičení rodičů s dětmi 
Pátek 9 – 12.30 Klub Brouček (klidná herna pro maminky s dětmi do dvou let) 
 Příležitostné tématické přednášky (šestinedělí, kojení apod.) 

Pořádá: YMCA Praha, o.s., Na Poříčí 12, Praha 1, e-mail: praha@ymca.cz, http://www.praha.ymca.cz,  
tel.: 224 872 128.  

Kontakt na koordinátora centra: tel. 724 024 183, http://www.materskacentra.cz/naporici 
 

CENÍK SLUŽEB MATEŘSKÉHO CENTRA: 
Hlídání dětí:  50,- Kč za hodinu a 1 dítě (člen YMCA 30,- Kč) 
Děti hlídané rodičům na kurzu AJ pro dospělé 40,- Kč (člen YMCA 20,- Kč) 
Cvičení dětí   50,- Kč (člen YMCA 30,- Kč) 
Cvičení žen  50,- Kč (člen YMCA 30,- Kč) 
Rodinná tvůrčí dílna  50,- Kč za rodinu + odnesený materiál 
Výtvarné kroužky:  Barvička 40,- Kč za hodinu a 1 dítě 
 Pastelka  440,- Kč předplatné za 11 lekcí 
Angličtina pro dospělé (AJ) 700,- Kč předplatné (člen YMCA 500,- Kč) 
Hudebně-dramatický kroužek 780,- Kč předplatné (člen YMCA 540,- Kč) 
 

PODZIMNÍ VLČICE 
Zveme Vás na tradiční pobyt na podzimní Vlčici od čtvrtka 25. října až neděle 28. října. Ubytování a 

stravování v jednoduchých podmínkách tábora v chatkách v krásné přírodě v lese a u rybníka. Akce je 
určena především pro mládež. 

Pro rodiny s dětmi můžeme rezervovat priváty v okolí (každý si tam ubytování uhradí sám – jídlo 
společné v táboře). Možnost zapůjčení kol, kánoí. 

Cena za ubytování, stravování a společnou dopravu z Prahy a zpět: 600 Kč 
Příspěvek na stravu (bez ubytování): 400 Kč 
V případě zájmu se ozvěte Janě Běťákové na e-mail: y.open.os@gmail.com. 
Těšíme se na Vás! 

POZVÁNÍ DO CARDIFFU 

CHILDREN’S HOLIDAY BIBLE CLUB V UK V CARDIFFU (25. 10. – 5. 11. 2007) 
Další z našich cest do Cardiffu se přiblížila a tak znovu pokukujeme po lidech, kteří by se chtěli zú-

častnit. Pro ty, kterým se tato pozvánka dostává do ruky poprvé, jen stručně: Thornhill Church (sbor  
v Cardiffu, viz: http://www.thornhillchurch.co.uk) organizuje dvakrát do roka Children’s Holiday Bible 
Club (HBC) pro 150 až 200 dětí a my máme možnost zde pomoci s programem organizací a zároveň 
načerpat nové zkušenosti pro službu v naší zemi. Tentokrát s námi pojedou také lidé z Biblické jednoty  
v Lotyšsku. 

Co by měl splňovat účastník HBC? 

∗ věk minimálně 16 let 
∗ dobrý vztah k dětem 
∗ alespoň základy angličtiny 
∗ ochota použít zkušenosti z HBC ve svém městě, sboru za podpory Biblické jednoty 
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Co můžete čekat? 

∗ nové zkušenosti a nápady při práci s dětmi 

∗ spoustu zábavy kolem (sport, hry, výlety...) 

∗ procvičení angličtiny 

∗ setkání s novými lidmi (také z Lotyšska) 
Cena letenky stoupá, proto je potřeba jednat co nejrychleji. Předpokládaná cena letenky je 4 000 Kč 

(tam i zpět). 
 V případě zájmu si napište J. Běťákové o další podrobnosti na e-mail: y.open.os@gmail.com 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ  
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 9. října až 27. listopadu 2007 opět 

v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 a mají informační a 
zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými 
páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem 
v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena! 

Následující termíny příprav jsou 22. ledna až 11. března 2008 a 8. dubna až 27. května 2008. 
Kromě této formy přípravy je možné absolvovat i přípravu v rodině pod vedením manželského páru, 

který má k této činnosti pověření biskupského vikáře pro pastoraci. 
O různých formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými subjekty se 

můžete informovat telefonicky nebo na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam naleznete i mnohé 
odpovědi na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v katolické církvi . 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Příští sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) se uskuteční v sobotu 6. října od 

14 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Náplň setkání bude beseda 
na téma „Rodinné finance“. Následující setkání se uskuteční v sobotu 3. listopadu v Komunitním centru 
ve stejném čase. Srdečně zveme rozvedené, svobodné maminky i maminky – vdovy. 

Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná . 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  
Předběžně oznamujeme, že v sobotu 1. prosince se uskuteční v Praze adventní duchovní obnova pro 

manželské páry pod vedením P. Petra Hrušky a Mgr. Jindřicha Fencla, vedoucího Centra pro rodiny pl-
zeňské diecéze. Místo konání obnovy bude upřesněno, předběžný časový rozvrh je 9 až 16 hodin. Již 
nyní se mohou manželé přihlašovat telefonicky či mailem v Centru. 

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 

INZERCE 

Hledám paní, která by si chtěla přilepšit k důchodu. Jde o občasné vodění prvňačky ze školy  
na Praze 6 v Dejvicích. Dle osobní dohody. Miriam Němcová  � 732 616 344. 

Přijďte zkusit své schopnosti na Lanové dráze v korunách stromů do Komořanské rokle (Praha 4 – 
Komořany – bus 205). Otevřeno každý víkend od 10 – 17 hodin nebo po domluvě na � 777 321 408. 

Info také na http://www.lesniadrenalin.cz nebo Y-Open, Jana Běťáková � 241 760 985. 
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KDYŽ SE ŘEKNE TAIZÉ 
Jak už název napovídá, článek se bude týkat oblíbeného místa setkání věřících z celého světa, kde 

komunita mužů následujících Krista svědčí svým slovem, modlitbou a životem v prostotě o Boží lásce. 
Stálí návštěvníci Taizé odpustí, náš popis bude očima člověka, který jede do Taizé poprvé, aniž by 

tušil, do čeho jde, tedy jako my… 
Do Taizé jsme přijeli v termínu, kdy doslova 

praskalo ve švech, tisíce věřících se valily pro-
stranstvím. To je pro českého křesťana dost 
nezvyklý pohled, zvlášť u nás v západních Če-
chách je člověk v kostele skoro sám… Euforie 
z velkého společenství brzy trošku opadne, když 
musíte na všechno vystát nemalou frontu ☺. 
Součástí registrace je volba práce, kterou se 
podílíte na dobrém chodu akce. Možnosti jsou 
rozličné, jedná se hlavně o úklid a jídlo, ale také 
udržování ticha v kostele, držení noční hlídky 
nebo zpěv ve sboru. Pro nás byla volba jasná. 
Nácvik čtyřhlasých písní pod odborným vede-
ním byla radost. 

Jako 3 pilíře v každodenním programu jsou 
společné modlitby v kostele, který tichem kon-
trastuje se svým rušným okolím. Modlitby jsou 
prokládané známými zpěvy, navozujícími úžas-
nou atmosféru. Komu nestačí ztišení v kostele, 
může se vydat i do rozlehlé zahrady nerušeného 
ticha, nebo se na celý týden přihlásit do zvláštní-
ho programu ve ztišení, stranou od ostatních. 

Další částí programu je rozebírání části Pís-
ma v několika tématických skupinách. Úvod 
k úryvku z evangelia měl jeden z bratrů, který 
nám zároveň dal náměty k diskusi v malých 
skupinkách. Ty čítaly kolem 10 lidí různých ná-
rodností a bylo možné se zařadit podle světové-
ho jazyka, který ovládáte, ale angličtina je velikou výhodou. Pro nadšence, lačné po informacích jsou 
ještě připravené semináře na různá témata. 

Kdo potřebuje dát večer hlavě odpočinout od usilovného rozjímání, má možnost zajít se osvěžit a 
popovídat ke stánku s občerstvením, ale otevírací doba je neúprosně krátká, aby někdo neztratil míru ☺. 

Do menší lékárny v Horních Počernicích (Praha 9) hledáme vedoucího lékárníka – lékárnici s atestací. 
Možné ubytování. Info: p. Fialová � 608 302 055. 

Pro zajištění letních táborů pro rodiny s dětmi hledáme skládací postýlky, vysoké židličky, zařízení  
pro děti… Prosíme, nabídněte! Y-Open, � 241 760 985 nebo e-mail: y.open.os@gmail.com. 

Prodám starší mikrobus Toyota Hiace pro 9 osob. Kontakt: y.open.os@gmail.com  

OHLASY 

Zapůjčí někdo dlouhodobě kontrabas studentovi Ježkovy konzervatoře? � 776 886 126. 
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Kromě každodenního programu jsou i speciální akce, jako třeba regionální setkání, kdy je program 
rozdělený podle jednotlivých národů. My jsme se společně se Slováky setkali s naším českým zástupcem 
mezi bratry z Taizé, s bratrem Josefem, a popovídali si konečně i v našem rodném jazyce. 

Pro turisticky založené jedince je možné se pravidelným autobusem vydat na výlet do blízkého his-
torického městečka Cluny, kde je mnoho k vidění i nakoupení. 

Komunita Taizé je opravdu skvělé místo k seznámení, zazpívání, zlepšení angličtiny a hlavně k načer-
pání duchovní síly. Nikdo se nevrací domů s prázdnou, přinejmenším s plným baťohem zážitků ☺. 

Klára a Zuzka (mailem poslala Martina Hošková) 

OHLASY NA PAVLÁTOVU LOUKU 

OHLAS I. 
Po letech jsme se vypravili zase na Pavlátovu louku na tábor Živé rodiny a nyní nás Petra Ryantová 

požádala, abychom o tom něco napsali. Trochu jsme počítali a zřejmě jsme tam byli naposledy před 
deseti lety. Už to samo o sobě o této aktivitě vydává určitý obraz, existuje-li ještě po 10 letech, je žádána. 
Samozřejmě, že došlo k určitému vývoji, již to není ten opravdový táborový dril, který nezkušenější rodi-
če přiváděl občas do zmatku, jak se účastnit a podílet na vytváření programu, zatímco se vlastní rodina 
spíše rozkládá a pocit dovolené se vytrácí. 

Po letech tedy můžeme zodpovědně prohlásit, že se určitě nevytratil rodinný duch. Krásné zázemí 
Pavlátovy louky dává rozmanitou příležitost si se svými dětmi zasportovat – zahrát si ping-pong, floorbal, 
badminton, jen tak si kopat, zahrát si s ostatními volejbal nebo fotbal; ba dokonce jsme měli příležitost 
naučit se pravidla pro házení talířem při hře v týmu. Rozběhla se i ranní rozcvička, psaná po léta 
v denním programu, k údivu těch, kdo byli na táboře třeba poněkolikáté a ještě ji nezažili. 

Zcela netradiční sportovní disciplíny přišly ke slovu v rámci táborové olympiády a zajímavé doved-
nosti bylo možné si vyzkoušet během tzv. táborové pouti. 

Pokud vás zajímá, zda byl poklad, tak mohu říci, že se skutečně jeden našel a bylo ho dost  
pro všechny. 

Někteří z nás byli dostatečně prozíraví a účastnili se poctivě i nabízených výtvarných činností. Mysleli 
přitom asi na své Václavy, Františky, Terezie a Karly, ti zbylí na to, že za tři měsíce tu máme vánoce a bu-
deme si lámat hlavu, jakým dárkem své milé obdarovat. 

Dopoledne jsme my rodiče trávili společnými rozhovory nad tématy ve skupinkách. Ti, kdo mají 
pocit, že by byla i některá nová témata, o nichž by chtěli s druhými hovořit, nechť hned po přečtení toho-
to článku sednou a sdělí je na adresu Živé rodiny v tiráži. A ti, kdo chtějí na Pavlátovu louku jet ještě více-
krát, protože tábor shledávají báječným, ať zváží své možnosti aktivnější práce v Živé rodině – jak se 
psalo v minulém Zpravodaji, je stálá potřeba těch, kdo chtějí pro chod sdružení pracovat i během roku. 
Na Pavlátce bylo vidět, že jsme hodně práce schopni udělat vlastními silami – hlavami na našich krcích a 
rukama na konci našich ramen. 

Eva Šiprová 

OHLAS II. 
Na loňském táboře na Pavlátově louce se vyskytl problém s dětmi, které dospěly do věku, kdy je už 

nebaví během dopoledne běhat po lese a malovat si v jídelně kontrolovány hlídači (o rok nebo dva star-
šími), ale zároveň netoužili běhat po lese, malovat si v jídelně a přitom hlídat mladší děti. Tento na první 
pohled neřešitelný problém vyřešil spásný nápad povolat na tuto mezní skupinu zkušeného psychologa, 
který s nimi bude hrát hry na jejich úrovni a zároveň s nimi prodebatuje nějaká vážnější témata. A jak se 
vymyslelo, tak se udělalo a na druhý turnus letošního tábora byl pozván psycholog. Pro novou skupinu 
se rychle usadilo označení „zvláštní skupina“. Na vedení nové revoluční skupinky přijeli nakonec raději 
psychologové dva a program, který počítal s naším rodícím se intelektuálním a zároveň stále hravým 
duchem, hodnotím velmi kladně. Psychologové ze Salesiánského střediska mládeže v Plzni dokázali 
nemožné – zaujmout nás, znuděnou mládež. Nejen že jsme se všichni navzájem lépe poznali, ale hlavně 
jsme byli navedeni na cestu poznat sama sebe a každý si z těch hodin, co jsme společně strávili, odnesl 
hodně poznatků, ať už jde o způsob řešení konfliktů, určení si životního cíle anebo o heslo týdne – jsme 
dobrý!! 

Vendula Nováková 
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MEZINÁRODNÍ HURÁ AKCE 
Ke konci školního roku jsem zaznamenala, že do Prahy přijede pár rodin ze slovenské prorodinné 

organizace a hledá v Praze levné ubytování. Popravdě řečeno, vše proběhlo zrovna v dost hektické době, 
takže jsme nebyli schopni něco hledat. Nicméně vidina prázdnin a volna, dětí na táborech (ještě jsem to 
konkrétně neměla před očima, ale byl to hezký sen, jak se životní tempo zpomalí), mě přivedla 
k lehkomyslnému prohlášení, že u nás bude několik postelí volných a vlastně to nebude problém. A tak 
přijeli. Ukázalo se, že jsou ze slovensko maďarského pomezí, někteří uměli jen maďarsky, někteří i sloven-
sky. U nás bydlela starší paní doktorka Slovenka a maďarská rodina rodiče a dvě děti. Paní doktorka nám 
pěkně tlumočila, takže jsme si mohli pěkně povídat. Jedna rodina byla ubytována u Ludvíků, ti se domlu-
vili anglicky a jedna u Zajíčků. Všichni byli strašně milí a chtěli se s námi kamarádit, takže jsme zamluvili 
prostory ve farním centru Malejov a tam jsme si povídali, jak je to u nich, jak u nás a trochu muzicírovali 
(tedy já ne, ale z naší strany hlavně Jirka Ludvík). Organizaci jejich sdružení jsme moc neprobírali, ale 
hodně jezdí společně na pouti. Objednají si malý autobus a vyrazí. Z Čech jeli ještě do Německa, kde měli 
přespávat v nějaké škole a pak se vraceli přes Karlovy Vary zpět. 

Co se mi hodně líbilo, byla ta paní doktorka, co u nás bydlela. Byla to starší paní, svobodná a bezdět-
ná. Říkala, že se v důchodu stará o svojí maminku a je takovým doprovázejícím členem té jejich prorodin-
né organizace. Zúčastňuje se jejich akcí a hlavně je doprovází modlitbou. Někdy se lidi z Živé rodiny 
odhlašují s tím, že už nevědí, co by Živé rodině dělali, a děti mají velké a nic jim to nedává. Myslím, že 
modlitba a doprovázení může být další aktivitou v našem sdružení. Možná to je aktivita, která není nave-
nek tak vidět, ale věřím, že například naše rodina je díky modlitbě jiných lidí taková, jaká je, a kdoví, jak 
by to bylo, kdyby na nás nikdo nemyslel.   

Napsala Petra Ryantová 

ENGLISH CAMP 2007 
Na přelomu července a srpna pořádalo občanské sdružení Y-Open English camp s výukou angličtiny 

pro rodiny s dětmi, mládež i starší dospělé ve Strážném. Jako dobrovolníci přijeli učit manželé Lorna a 
Gary Gowlers, Mary z Chicaga a indický učitel Prashant Sethi. Jako koordinátor učitelů se výborně osvěd-
čila Alča Fryaufová, která připravila skupiny studentů podle úrovně znalostí a starala se o kvalitu výuky i 
zázemí učitelů. Dopolední vyučování bylo doplněno bohatým programem odpoledne, kdy bylo možné 
hrát různé sporty, zúčastnit se pěších výletů či autovýletů do Špindlerova Mlýna, na Sněžku, k prameni 
Labe, Vrchlabí či Černou Horu. Nedělní dopoledne mohli účastníci prožít v místním kostelíku při ekume-
nických bohoslužbách vedených Petrem Peňázem, farářem ze Sloupnice. 

Největší díky samozřejmě patří Hlavnímu vedoucímu campu Radkovi Nedopilovi, který vzal na sebe 
břemeno vedení celé akce a zajištění skvělého průběhu. Také jeho manželka Majka byla nedocenitelnou 
pomocnicí nejen jako veřejný zdravotník, ale také jako iniciátor zajímavých odpoledních rukodělných 
workshopů. 

Stejné poděkování náleží píseckému panu faráři Davidu Nečilovi, který převzal štafetu duchovního 
pro další dny po Petru Peňázovi a postaral se o bohaté civilní večerní programy, při kterých účastníci 
mnohdy pukali smíchy. Jeho účast na EC probíhala také za aktivní pomoci jeho milé manželky Lenky, 
která kromě toho, že se starala o jejich 4 malé děti, ještě zaskakovala v kuchyni a v herně. 

O dopolední péči o děti se postaraly zkušené a profesionální „chůvy“ Miluška Fryaufová, Jindřiška 
Kubíčková, Karolína Bílková a Marta Vaculínová, za jejichž trpělivost a tvořivost sklidily velký obdiv. Při-
pravily dětem nejen pěkné chvíle na herně, ale také za pěkného počasí výlety. Maminky se tak mohly 
věnovat výuce angličtiny a trochu si od dětí odpočinout. 

Také další dobrovolníci se starali o hladký průběh campu, ať už dopravou, ubytovacími službami, 
prací v kuchyni či přípravou programů a výletů. 

Program English campu byl bohatý a závěrečná anketa ukázala, že měl velký ohlas. Jedinou vadou 
byla nespokojenost s chováním personálu Horského domova v Herlíkovicích, který velmi poškodil 
dobrou pověst církevního zařízení. Z tohoto důvodu budeme na příští rok hledat jiný objekt. Kdo byste 
měl dobrý tip, rádi jej přivítáme. Přípravy na English camp 2008 již začaly! 

Za finanční podporu děkujeme také Magistrátu HMP, který akci podpořil grantově a přijel se na akci 
podívat, a také sdružení Y-Open. 

Jana Běťáková 



 
20 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 10/2007 

INTERRUPCE V IZRAELI 
 

Umělé přerušení těhotenství bylo v Izraeli legalizováno v roce 1977. Je bezplatné v případě, že se  
u embrya objevilo vážné mentální nebo tělesné postižení, pokud bylo těhotenství následkem znásilnění 
nebo incestu a pokud by těhotenství mělo způsobit škody na duševním nebo tělesném zdraví ženy. Také 
děvčata mají během povinné vojenské služby nárok na dvě bezplatné interrupce. Legální, ale ne bezplat-
ná, jsou umělá přerušení těhotenství v případe nezletilých dívek nebo žen přes 40 let, u neprovdaných a 
těch, kdo otěhotněly v mimomanželském vztahu. Pod nátlakem ortodoxních stran byla v roce 1980 zru-
šena sociálně-ekonomická klauzule. Přitom patří právě ortodoxní rodiny ve většině k nejpočetnějším a 
sociálně slabším. Přístup k interrupcím souvisí v Izraeli zjevně s náboženským přesvědčením. V roce 2006 
navrhovala poslankyně levicové liberální strany Merec zrušení interrupční komise. 

Legální cesta k interrupci vede přes komisi, která sestává ze dvou odborných lékařů a sociálního 
pracovníka, přinejmenším jedna z těchto osob musí být žena. Většina žádostí o umělé přerušení těhoten-
ství se povoluje. V roce 2004 pocházel největší počet žádostí od neprovdaných žen (nelegální podmínky 
53 %, z toho 42 % neprovdané ženy). Dalším důvodem byla zdravotní rizika pro ženu (20 %), defekty 
embrya (17 %) a věk matky (11 %). Podle oficiálních statistik bylo v tomtéž roce provedeno 19 500 legál-
ních interrupcí. Jen 200 žádostí bylo odmítnuto. 

Kromě toho se provádějí nezákonné interrupce v soukromých klinikách. Roste používání interrupč-
ních tablet. Postinor – „the morning after pill“ – se prodává bez předpisu a bez lékařského dohledu.  
V roce 2004 se v Izraeli narodilo 145 207 dětí a bylo nahlášeno 20 378 interrupcí. Což dělá v průměru 
140,3 umělých přerušení těhotenství na 1000 porodů. Je ovšem nutné vycházet z toho, ze počet nehláše-
ných interrupcí je přinejmenším dvakrát tak velký. Od založení státu Izraele bylo provedeno na 2 000 000 
umělých potratů. 

V židovské teologické diskusi o umělých potratech se cituje především 2. kniha Mojžíšova 21,22nn. 
Ekumenický překlad zní takto: „Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepři-
jde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy, odevzdá ji prostřednictvím roz-
hodčích. Jestliže o život přijde, dáš život za život. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku…“ „Kralická Bible 
je přesnější: „Když by se svádili muži, a urazili ženu těhotnou, takže by vyšel z ní plod její, avšak by se 
zhouba nestala: pokutován bude. Pakliť by smrt přišla, tedy dáš život za život.“ Doslova ovšem nestojí  
v hebrejském textu ani: „takže potratí“ ani „vyšel z ní plod její“, nýbrž „a její děti vyšly a nestala se zhouba. 
Pokud se zhouba stala, dáš život za život, oko za oko, zub za zub.“ 

Z textu je zřejmé, že jde o násilím způsobený potrat nebo předčasný porod, ne o interrupci. Někteří 
židovští vykladači se pokoušeli na základe tohoto místa určit hodnotu nenarozeného miminka ve srovná-
ní s hodnotou života matky. Nemohou se ovšem sjednotit, jestli se „zhouba“ vztahuje na embryo nebo 
matku. Pokud by se usmrcení nebo postižení vztahovala pouze na matku (z čehož vychází ekumenický 

NAPSALI... 

SÁZAVA 2007 NA KÁNOÍCH 
Druhý týden v červenci patřil již po dvanácté tradičnímu sjezdu českých řek na kánoích s partou 20 

mladých účastníků. Úlohy statečných vedoucích se ujali Mirek Čeřovský a Tomáš Zajíc, kteří v tomto 
deštivějším týdnu opět osvědčili své skvělé vůdcovské schopnosti a vytrvalost získané v mládí ve skau-
tingu. Na start do Chřenovic dorazili všichni přihlášení a již v neděli půjčovna přivezla do campu kánoe, 
takže plavba mohla po dlouhém vítání starých přátel po roce opět začít. 

Přestože letošní vodácký týden patřil k fyzicky i psychicky velmi náročným, radovali jsme se z toho, 
že jej všichni zdárně a bez úrazu přečkali. Kupodivu ani déšť nepřekazil pěknou atmosféru, ani večerní 
programy u táboráků. Jako každoročně se osvědčil velký prostor pod plachtou, kde se dalo společně 
sedět za každého počasí. 

Akci finančně podpořil Pražský Magistrát a také sdružení Y-Open, kteří umožnili významně snížit 
účastnické poplatky. Děkujeme! 

Jana Běťáková 
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překlad), mělo by předčasně narozené dítě sice hodnotu, ale ne status osoby. Hebrejský text v tomto 
případě není jednoznačný. 

Mišna pojednává o problému porodu, kdy je ohrožen život matky. Výslovně se interrupce zmiňuje až 
v mystických knihách kabalistu „Zohar“, kde je zakázána. Rabín Slomo Icchaki, nazývaný „Rasi“, a později 
rabín Mose ben Zaimon „Maimonides“, byli toho názoru, že miminko není duší, dokud se nenarodilo. Pak 
by se rozhodovalo ve prospěch života matky, pokud by 
byl porodem ohrožen. Na základě dvou míst v Talmudu 
se embryo uznává až od druhého trimestru jako živá 
bytost. Později se diskutovaly případy interrupcí u otě-
hotnění v nemanželských stycích. 20. století přineslo 
diskuze o tom, jestli je dovoleno potratit vážně postiže-
né děti. Současný stav ortodoxní židovské diskuze je, že 
někteří rabíni interrupci v určitých případech dovolují, 
zatímco jiní ji zásadně odmítají. Bible sama nerozlišuje 
ve své terminologii ani v Novém ani ve Starém zákoně 
mezi embryem a miminkem po porodu – i když to někte-
ré překlady činí. V období těhotenství i po porodu použí-
vá Písmo jeden a ten samý výraz – dítě: hebrejsky „jeled“ 
a řecky „brephos“. 

V Izraeli se proti umělým potratům nasazuje několik 
organizací. Největší a nejznámější z nich je ortodoxní 
organizace „Efrat“, která se těší podpoře rabínů. Její cíle 
jsou jasně formulovány: „záchrana židovských dětí a 
jejich potomků“, „demografické posílení státu Izrael“ a 
„chránit největší dar života – děti“. 

„Efrat“ hodně investuje do seznamování veřejnosti 
se svou činností. „V minulém roce přišlo v Izraeli za týden 
průměrně jedenáct lidí o život v dopravních nehodách a 
dva lidé v teroristických atentátech. O víc než 950 mimi-
nek jsme přišli umělými potraty,“ stojí na jejich webové 
stránce. V židovských čtvrtích amerických velkoměst visí 
plakáty: „Zabraňte tichému holocaustu – 2 000 000 byly v Izraeli zlikvidovány interrupcemi“. A: „Efrat 
přivádí každoročně do Izraele více Židů, než kolik se přistěhuje ze Severní Ameriky.“ Nebo: „Don't abort 
me!“ – „Mě nepotracujte!“ „Umělý potrat není hračka!“ varují reklamní vysílání v rádiu. Ortodoxní odpůrci 
potratů tedy apelují především na sionistické cítění a argumentují zachováním židovského národa. 

Efrat nabízí těhotným ženám, které se rozhodují pro interrupci kvůli finančním těžkostem, vybavení 
na miminko a během prvního roku pleny na jedno použití a kojeneckou výživu přímo do domu. Během 
těhotenství se jim dostane bezplatného poradenství. Spolupracovníci Efratu se opakovaně setkávají  
s tím, že těhotné ženy rády přivedou své děti na svět, pokud se jim v krizové situaci dostane podpory. 
Vedoucí organizace, chirurg Dr. Eli Schussheim, říká: „Mezi 17 000 případy, o které jsme se v posledních 
28 letech starali, jsem se nesetkal ani s jednou maminkou, která by litovala, že má své dítě živé doma.“ 

Rabín Yehuda Levin, přítel Efratu, připomíná slova ze „Zoharu“: „Kdo likviduje své vlastní děti, ničí 
dílo Božích rukou, a přivádí na svět hlad, epidemie a meč“ (Zohar, Semos/Exodus). Volá svůj lid k pokání: 
„Pokud opravdu chceme, aby obětování židovské krve mezi našimi bratry a sestrami ve svaté zemi skon-
čilo, musíme hlasitě a jasně volat k nebi proti tomuto prolévání nevinné krve. Přišel čas pokání nad tímto 
strašným zločinem ve svaté zemi Boží. Jen pak budeme moci říct: Naše ruce neprolily nevinnou krev.“ 

Malá mesiánsko-židovská organizace „Be'ad Chaim“ („Pro život“) si vytyčila za cíl nejen podporu 
těhotných žen v krizové situaci, ale i prosazování etických měřítek Božích. Chce vyzdvihnout hodnotu 
rodiny v době, kdy narůstá počet rozvodů i svobodných matek. Podle statistik jsou interrupce především 
následkem nemanželských sexuálních vztahů. „Be'ad Chaim“ nabízí pomoc i ženám, které trpí následky 
provedené interrupce. 

(c) Krista Gerloffová, Křesťanský mediální svaz KEP (http://www.israelnetz.de).  
Pro Zpravodaj zaslala Martina Hošková 
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Docela mne vyděsilo rozhodnutí Evropského soudu z minulého týdne, podle něhož musí polský 
stát zaplatit odškodnění jakési polské ženě, která přišla před šesti lety téměř úplně o zrak při porodu 
své mladší dcery. Důvod odškodnění? Ženě nebyla povolena interrupce. Žena dnes uklidňuje své 
okolí tím, že peníze použije na byt a vzdělání pro své dcery – až prý její mladší dcerka bude starší, 
všechno jí vysvětlí… 

Tak nevím – nedovedu si představit, jak své dceři říká něco ve smyslu: chtěla jsem tě zabít, ale 
nedovolili mi to, tak jsem alespoň vysoudila na tom nějaké peníze na tvé vzdělání… 

Žijeme bohužel ve světě, kde jsou potraty považovány za cosi normálního. Na druhé straně se 
ale potraty konaly vždy, jen to byla záležitost utajená. Ani pilulky druhého dne nejsou žádnou 
třeskutou novinkou – vždy existovaly vědmy a bylinkářky, které „pomáhaly děvčatům z nesnází“, 
jak se to eufemisticky opisuje. 

Snad je to tím, že většina lidí nevěří tomu, že by právě počaté dítě bylo již člověkem. Ano, Starý 
zákon používá na označení plodu i narozeného dítěte stejný termín, ale dosud se židovští učenci 
přou o  to, zda nenarozené dítě je či není člověkem… Ani středověk nevynikal touhou přiznat nena-
rozeným dětem nějaká práva – na druhé straně: co tak asi středověk věděl o celém procesu vzniku a 
vývoje nového lidského života před narozením? 

Zdá se, že na tahu je lékařská věda – dokud lékaři nenajdou a jasně nevysloví poznání, že dvě 
splynuvší buňky jsou novou entitou… I když je docela možné, že se tento okamžik nebude nikdy 
dát dostatečně jasně a přesně definovat – je tolik věcí mezi nebem a zemí, kde jsme odkázáni na 
jistou neurčitost… 

Učitelský úřad katolické církve se vyjádřil jednoznačně. Jenomže učitelský úřad se v historii už 
tolikrát vyjádřil jednoznačně – a pak se ukázalo, že svět je starší než 6000 let, že země je kulatá, že 
pitva mrtvého těla není hříšná, že Saracény není nutné vyhladit ohněm a mečem… Ano, nebyly to 
slavnostní definice – ale kdo z lidí této země má čas, schopnost a informovanost, aby to dokázal 
rozlišit? 

Je jen jeden důkaz – a myslím, že ten nejsilnější možný: vědomí 
ženy, která podstoupila potrat. Je-li pravda, co se obecně říká a píše 
(už Pilát se s jistou dávkou skepse ptal, co je pravda…) – ale já 
nejsem žena… 

A tak teď myslím na tu šestiletou holčičku, která ještě netuší, že 
její matka si kdysi přála vidět, stále vidět – i za cenu té holčičky… 
Matka, pro kterou ta holka nebyla v tu chvíli tím nejdůležitějším… 
Snad za to může veřejné mínění, které nám všem vtlouká do  hlavy, 
že to přece ještě není člověk… Snad je to vliv reklamního průmyslu, 
který nás den po dni trpělivě učí, že máme právo, ba skoro povinnost 
myslet jen na to, jak bychom si vylepšili a zpříjemnili život (bez 
ohledu na následky)… 

Držte té holčičce všechny palce. Bude to moc potřebovat. A nejen ona… 
VKor 

NA OKRAJ 


