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My, starší, to máme zažrané hluboko pod kůží: listopad. Jednou to byly lampiony, pak zase 
štafeta, někdy musely stačit vlajky, jindy se šlo organizovaně do kina. Jako pětiletý kluk jsem 
shlédl slavný Ejzenštejnův film o dobytí Zimního paláce – nějak se mne myslím ve školce neze-
ptali, zda bych nechtěl raději Pyšnou princeznu… 

Na Slovensku se kdysi čeledínové, děvečky a služky sjednávali do služby „od všechsvatých 
do všechsvatých“. Měli jsme to takto v čítance – soudružka učitelka byla postavena před velmi 
nesnadný úkol, když nám měla vysvětlit, co to je za slovo. Nějak si poradila… 

Pamatuji si jako dnes, když 2. listopadu 1968 večer bylo v Bratislavě, v dómu svatého Marti-
na, poprvé po dvaceti letech provedeno (koncertně ovšem) Mozartovo Requiem. Do té doby 
jsme ani nesměli vědět, že taková skladba vůbec existuje… Bylo to úžasné – kostel praskal ve 
švech, seděli jsme na zemi a z kůru hřmělo „Rex tremendae maiestatis…“ Byla to jedna 
z prvních příležitostí, kdy jsem mohl opravdu pocítit, že tohle tady, co vidíme kolem sebe, není 
všechno. Ano, věřil jsem tomu od dětství – ale tohle bylo něco úplně jiného – najednou jakoby 
se rozestoupila nebesa a já mohl tušit, že skutečnost je mnohem (nekonečně mnohem) větší, než 
jak nám dovoloval soudruh předpokládat. 

A tak se mi to nějak vždy smíchá v hlavě, když slyším slovo listopad: lampiony, dav vyvrací 
ozdobnou mříž u Zimního paláce, z kůru hřmí Requiem a soudružka učitelka netuší (nebo to ale-
spoň nedává na sobě znát), že všichni svatí jsou všude zde (jen nejsou vidět) a ti ostatní taky, ale těm 
ostatním musí někdo zapálit svíčku, protože jak by jinak věděli, že nám na nich ještě stále záleží… 

A jednou se to všechno rozplete a vyjasní a pak se bude hlásat ze střech (aby to všichni slyšeli,  
i soudružka učitelka), že film je jen film, ale Mozart že měl pravdu – že Král děsivého majestátu je 
děsivý pro ty, kdo si mysleli, že se o něho nemusí zajímat, a odpočinutí věčné není věčný bezesný 
spánek, ale spočinutí v náručí milujícího Boha – a že je tam dost místa pro všechny. 

Pro všechny, kdo o to stojí…    
Vladimír Koronthály 

O LISTOPADU  

V RODINNÉM KRUHU 
MLČENÍ Z KAMENE 
 

mlhavé listí tiše vadnoucí na ošoupané zemi 

jektání zubů osiřelé veverky 

slunce se schovalo a ořechy dozrály 

hledej je v tom listí 
 

pískovcoví andělé němě plačící za úsvitu kahánků 

ticho dopadů osamělých kapek na věčně zelený břečťan 

nebe zešedlo a vítr usnul 

smekni před andělem 
 

klobouk je zbytečný a slova zebou 

veverky nečtou bibli 

vzbuď se, větře   

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

nějak nám to uteklo. Co si pamatuji, tak před chvilkou byl červen a všichni kolem mne se 
těšili na dovolenou (já teda taky, i když jí letos moc nebylo – a to není dobře, s tím musím příští 
rok něco udělat) – a ejhle, za oknem se již hlásí listopad. S blížícím se koncem letního času 
(nezapomněli jste si přestavit hodinky? schválně, kolik z Vás přišlo ráno do kostela o hodinu 
dřív? – nestálo by to taky za anketu?) neomylně uhodily mlhy, smog, tma, vlhko – prostě dušič-
kové počasí, jako kdyby se svatý Petr řídil pranostikami. Člověk jde na hřbitov, v kapse mu 
haraší sirky a pod nohami šustí spadané listí – no, ono se spíše lepí na boty, jak je namoklé. 
„Stále jsou naši mrtví s námi…“ to napsal kdysi Skácel a posléze geniálně zhudebnil Pavlica 
(poslechněte si někdy Hradišťan – O slunovratu: bylo to myslím dokonce jednou i v televizi, 
ani ne před rokem). 

Stále jsou s námi – a nikdy vlastně nejsme sami – no není to úžasné? Vědět (dobře, tak ne 
vědět, ale věřit a doufat), že všichni ti, s nimiž nám kdysi bylo dobře, jimž na nás zde kdysi 
záleželo, jsou stále s námi, stále jim na nás záleží, stále se o nás bojí a nejraději by nás vzali za 
ruku a převedli přes ulici – to ovšem mrtví nemohou… Tak nějak si představuji očistec – stále 
jsem s těmi, které jsem vychoval, na které jsem měl vliv (a měl mít vliv) – a nemohu nic dělat, 
jen vidět na nich důsledky svých pochybení, své nelásky, svých opomenutí… Tak nějak si před-
stavuji vysvobození z očistce – vidět, že už s tím někdo něco udělal, že ti moji potomci už 
nejsou tak vzteklí a líní jako já… 

Všichni, kdo jsme se někdy narodili na tuto zemi, ba i ti, jimž to nebylo dovoleno, jsme stále 
zde společně – jen my to nevidíme a oni nám to nemohou říci. Ale my jim můžeme alespoň 
položit kytičku na hrob – oni mohou prosit Hospodina, abychom neblbli. My se za ně můžeme 
modlit – oni mohou jednou pro nás přijít (ne nás strašit za to, že jsme to či ono udělali jinak 
nebo vůbec, to oni nedělají, ale abychom se tolik nebáli, až budeme mít vstoupit na neznámé 
temné stezky vedoucí stínem smrti). A jednou si to všechno povíme – a budeme mít na to celou 
věčnost… 

VKor 

VYDRŽ TO !   
 

Skutečná svatost se nepociťuje jako svatost; je to, jako kdybys umíral. Jako bys všechno 
ztrácel. Jenže to ztrácíš z centra, z místa, kde všechny věci jsou Jedno, kde se všeho můžeš 
vzdát radostně a s grácií. Víš, že Bůh koná, když se dokážeš smát, když dokážeš důvěřovat 
vzdávání se sebe. 

Nenavrhuji zde stoickou výdrž se zatnutými zuby; mám na mysli nesení věcí s úsměvem. 
Dokud tu není úsměv a radost, není tu Boží dílo. 

Mnozí z nás byli vyučováni říkat radosti ne a nepřitakávat jí. Cvičili nás, jak to vydržet a 
statečně nést. To zničilo mnoho lidí v církvi. Říkat ne svému já nemusí Boha nutně těšit. Jestliže 
Bůh může skrze lásku a svobodu tvořit v tobě radostné ano natolik, že pak dokážeš přijímat 
všechna ne, pak je to Boží dílo.  

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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O JEŽDĚNÍ S BAGREM, MAKOVÝCH KOLÁČÍCH A HOSPODĚ 
DALŠÍ DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé, 
srdečně vás zdravím a děkuji všem, kteří jste mi napsali. Všechno mne zajímá, jak žijete, 

cestujete, co vaše dětičky a vůbec, zkrátka všechno. Necítím se tak izolovaná. 
My se máme dobře, zrovna jsme přestáli střevní chřipku, která se v našich řadách rychle 

rozšířila. Naštěstí jsem zůstala ušetřena, takže měl kdo uklízet a prát. A že bylo co. Už jsme ale 
všichni opět zdraví, velcí hoši ve škole. Ne nadlouho, příští týden mají prázdniny – half term. 
Nevím, kdo se těší více, zda žáci či učitelé. 

V poslední době jsme nepodnikli žádné výlety, protože nás vytěžuje jednak stěhování, které 
se úprkem blíží, a jednak společenský život našich synů, ale nejen jejich. A právě o tom vám 
dneska napíšu. 

Událostí nejvíce očekávanou byla narozeninová oslava Myškova spolužáka Joela, která se 
konala v Diggerlandu. Už pohled na letáček, který dostal Myška k pozvánce, způsobil v řadách 
členů naší rodiny rozrušení. Byl plný fotek dětí, které řídí bagry, závodí na traktorech a ovládají 
další vozy podobného typu. Já sama jsem ten letáček považovala za reklamu a snažila se pokro-
tit Myšku. Jeho představy, jak samostatně bagruje díru, jsem považovala za fantastické. Realita 
však překonala i letáček. Diggerland se nachází asi půl hodiny autem od našeho bydliště, na 
břehu řeky Medway. Myšku jsme doprovodili všichni s tím, že on půjde na párty a my ostatní se 
zatím projdeme po promenádě podél řeky. Jenže ve vestibulu parku, kde se shromažďovali osla-
vencovi hosté, mi bylo jasné, že musíme Tomovi dovolit, aby šel taky. Vypadalo to, že dostane 
nervový záchvat, když ho nepustíme dovnitř. Navíc se nerozbrečel, takže jsme se s Josefem ne-
mohli vymlouvat, že ho nechceme pustit dovnitř, protože brečí, a nezbylo nám, než zaplatit tuč-
né výkupné, vlastně vstupné. Naštěstí Joelův tatínek řekl, že se o Toma postarají, jakoby byl host 
na párty, takže jsme nemuseli platit vstupné ještě my. Je to opravdu drahá legrace, ale v parku 
bylo narváno, to jsme viděli přes plot. Děti doopravdy mohly samy ovládat bagry a jiné stroje, 
jak chtěly. Myška si bezvadně zabagroval, oba se projeli na nákladním vozíku jako na terénních 
závodech. Uprostřed parku je vysoká tyč a na ní houpačka ve tvaru lžíce od bagru. Děti do ní 
usednou, houpačka vyjede po tyči nahoru a pak už jsem se radši nedívala, to ječení mi stačilo. 
Nač dráždit matčinu představivost. Kluci byli nadšení. O zvýšení hladiny našeho, tj. Josefova a 
mého adrenalinu se staral Modroočko. Na promenádě podél řeky Medway dostal uklízecí nála-
du a trval na tom, že všechny kamínky nahází do řeky. Byl odliv a pod navigací se rozprostíraly 
bahenní plochy. Představa, jak ho odtamtud dolujeme, nás udržovala ve střehu. Na závěr pro-
cházky projela kolem místní lokálka, takže Josef i Modroočko si také něco užili. 

Ostatní narozeninové oslavy, které Myška navštívil, probíhaly podle stejného schématu. 
Děti se sejdou v pronajatém objektu (těch je tu celá řada, od společenských místností při koste-
lech po tzv. indoorová hřiště, která se na pořádání párty specializují), hraje ryčná hudba. Na 
určené místo se odevzdají dary. Děti lítají dokolečka, případně skáčou ve skákacím hradu (lepší 
varianta). Někdy se hrají hry „flip-flop-fish“, „pass-the-parcel“ – nejoblíbenější u našich kluků. 
Možná přijde i kouzelník. Hostina – bramborové lupínky, malé párečky na studeno, sendviče, 
čokoládoví indiáni ve staniolu a spousta dalších sladkostí. Na závěr se přinese dort se svíčkami, 
zazpíváme „Happy birthday“ a zatleskáme oslavencovi. Dort se rychle rozkrájí a přihodí do 
„partybags“, takových malých taštiček naplněných zbytečnostmi, které si každý host oslavy 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2007 7 

odnese domů. Velmi oblíbené u našich děti, tyhle taštičky. Nechci, aby vypadalo, že stále kriti-
zuji, je to zde trochu jiná kultura, než na jakou jsem byla zvyklá doma. Prozatím jsem se roz-
hodla, že nebudeme podobnou oslavu pořádat a místo ní podnikneme nějakou zajímavou akci. 

Na konci října zde tradičně probíhá Harvest Festival, takové jakoby dožínky. U kluků ve 
škole je slavnostní mše svatá a děti mají přinést trvanlivé a konzervované potraviny pro místní 
starobinec. U anglikánů, kam chodíme do kostela, se zase vybírají potraviny pro místní drop-in, 
organizaci, která pomáhá narkomanům. Děti (včetně našich) nacvičily příběh z Afriky, který 
předvedly při nedělní mši. Tomáš měl dokonce vlastní text, Myška a Modroočko hráli kozy. 
Odpoledne jsme se zúčastnili svátečního programu. V kostele probíhalo asi hodinové pásmo 
zpěvu, chval a recitace z klasiků anglické romantické literatury, Byrona, Shellyho, Keatse. Ne že 
bych rozuměla, o čem je konkrétně řeč, částečně vlivem vlastní neschopnosti, částečně ovšem 
vlivem příliš uměleckého přednesu. Poté jsme se odebrali do farního centra, kde již byla připra-
vena slavnostní tabule. Stoly byly pokryty bílým papírovým ubrusem a pokladeny barevnými 
usušenými listy ze stromů. Prosté a mimořádně hezké. Hostina byla vytvořena z pokrmů, které 
farníci přinesli. Požadavek tentokrát zněl „Světová kuchyně“. Lámala jsem si hlavu, co bych tak 
přinesla typického pro českou kuchyni. Nakonec mne kluci umluvili, abych udělala bramboro-
vé placky (Angličané říkají gridle cake, jen pro zajímavost), tarator (to je pravda, balkánské 
jídlo) a jako moučník tradiční české koláče, s mákem a s tvarohem, takové, se kterými chodil 
Honza do světa. Úspěch placek byl nebývalý, zmizely jako první. S koláči to bylo zajímavější – 
jakmile se šuškandou rozšířilo, že je na nich mák, tak se zájem zvýšil a pořád někdo chodil a 
vtipkoval o opiu, převáděl, že má halucinace a tak. Zkoušela jsem jim vysvětlit, že na našich 
polích sklízíme mák zralý, na rozdíl od polí afghánských. Marně. Po hostině jsme uklidili, složi-
li stoly a sál se změnil v hlediště. Na pódiu probíhal výborný program, v němž vystupovali 
farníci všeho věku a předváděli, co kdo umí. Zpěv, tanec, scénky, na závěr mimořádně podaře-
ná pohádka o Sněhurce, v hlavních rolích muži z farní rady a pan farář. Naši kluci se usadili  
v první řadě a odmítli se hnout až do konce, který byl značně po 21 hod. 

A teď o tom, jak jsme vzali děti do hospody. Minulý pátek se přiřítil Josef domů, honem, jede-
me na oslavu, vem děti. Na úvod musím napsat, že v U.K. platí již půl roku přísný zákaz kouření 
ve všech restauracích a hospodách, takže mi připadá celá akce ze zdravotního hlediska nezávadná. 
Sekretářka z Josefova oddělení pořádala večírek na rozloučenou, a to v restauraci „The Bell“ v obci 
Bredhurst, od nás vzdálené kousek, když se jede autem. Na dveřích nás ovšem uvítal nápis 
„Strictly no persons under 18 years old in this pub“ a já jsem začala střečkovat. Už jsem viděla, jak  
v sobotu ráno klepe na dveře soudružka Zubatá ze social service. Vydala jsem se s dětmi na pro-
cházku do houstnoucí mlhy a temnoty, zatímco Josef naprosto rozumně zašel do hospody a zjistil, 
že pro zadní salonek, kde se konala oslava, zákaz dětí neplatí. Byla jsem moc ráda, že jsme se mohli 
podívat do opravdové anglické hospody. The Bell je starobylý objekt, vlastně taková jizerská roube-
ná chalupa, ale veliká. Všude na zdech kuriozity a rekvizity nejrůznějšího charakteru, akvarely 
místního umělce a ještě další věci. Modroočko dokázal sám objednat brambůrky a pití i pro velké 
bratry. S Josefem jsme tedy zírali, jak využil svou více než skrovnou zásobu anglických slovíček. 
Nezdrželi jsme se ale dlouho, přece jen Zubatá je Zubatá... Na závěr jen napíšu, že hospoda byla 
nacpaná, i když se v ní nesmí kouřit. Díky tomu byl večírek příjemným posezením. Třeba se jednou 
dočkáme nekuřáckých restaurací i v Čechách, je to opravdu fajn. 

Mějte se moc krásně, těším se na vaše dopisy.  
Blanka 
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JAK VZNIKL ADVENTNÍ VĚNEC? 
Dnes si téměř nedokážeme představit, že by se adventní doba obešla bez adventního věnce 

se čtyřmi svíčkami. Příliš dlouho ale neexistuje: „vynálezce“ adventního věnce se narodil teprve 
před 200 lety. Jmenoval se Johann Heinrich Wichern a byl to evangelický farář v Hamburku. 

Tehdy žilo v tomto městě mnoho dětí na ulici, neměly žádný domov a žebraly, protože se  
o ně nikdo nestaral. To zasáhlo faráře Wicherna tak hluboce, že se rozhodl založit domov pro 
sirotky. Zde tyto děti našly svůj domov. 

Adventní dobu chtěl Johann Wichern slavit se svými dětmi obzvlášť hezky. Každý večer  
v adventní době, když se setmělo, se sešly děti z tohoto domova k pobožnosti. Zpívaly, modlily 
se a vyprávěly. Každý večer byla zapálena jedna svíčka. Na první adventní slavnosti první 
svíčka, druhý večer k ní přibyla další, třetí večer třetí. O Štědrém večeru již hořelo 24 svíček. 

Jednomu příteli Johanna Wicherna se tyto pobožnosti se svíčkami tak líbily, že přemýšlel, 
jak by mohly být příští rok v adventu ještě krásnější. Vymyslel, že by mohli upevňovat 24 sví-
ček na velké dřevěné kolo. Aby to vše vypadalo ještě krásněji, přivázali na tento kruh zelené 
jedlové větvičky a zavěsili ho se všemi svícemi na lustr. 

Dětem se toto kolo se svíčkami velmi líbilo. Nejen jim, ale i dalším lidem, takže brzy se o tomto 
prvním věnci všude vyprávělo. Netrvalo dlouho a lidé si začali své adventní věnce dělat i doma. 

Tak se stal z velkého lustru, na kterém bylo upevněno 24 svíček, zelený věnec z jedlových 
větviček se čtyřmi svíčkami, na každý adventní týden po jedné. 

Přejeme Vám, aby se Vám také povedl doma pěkný adventní věnec, u kterého se často sejdete. 
Marta Tomsová. S laskavým svolením použit text z časopisu DUHA č. 8 (ročník 2005/2006) 

POZITIVNÍ SEXUALITA  
Mohu-li katolickou tradici v jedné věci kritizovat, pak v tom, že za dva 

tisíce let nebylo jediné století, kdy bychom měli pozitivní učení o naší sexu-
alitě nebo o našem emocionálním a tělesném já. I přes existenci Písně písní 
a několika osvícených světců nikdy neexistovalo obecné pozitivní učení, jak integrovat pocity 
našeho těla a mysli. A tak jsou mnozí z nás, dokonce i klérus, v emocionální oblasti dětmi. Rea-
gujeme a hyper-reagujeme, cítíme, aniž bychom věděli, jak máme cítit, a své city potlačujeme. 
Výsledkem jsou vředy, deprese, alkoholismus. Učili nás základům logiky, měli jsme základní 
kurz metafyziky. Kam se však poděla výuka základů emocionality? 

Afektivita, intelekt a vůle: všechny tyto tři schopnosti musí být otevřeny Bohu. Bůh k nám 
může promlouvat skrze naše city, skrze naše emoce, skrze zkušenost naší tělesnosti. Dovolili 
jsme si soustavně nazývat své tělesné funkce, své vášně „padlou“ součástí lidství. Nicméně 
naše emoce nejsou více padlé než intelekt nebo vůle! Možná, že jako křesťané nejdeme do po-
stele s každým, nicméně mnozí s nás – kněží i laici – uléháme s pocitem moci, chtivosti a nadřa-
zenosti. A to nás vzdaluje Bohu stejně jako kterýkoli hřích těla. 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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E-MAIL OD ZÁKAZNICE 
 

Vážený pane řediteli, 
děkuji Vám za Vaši ochotu aktivovat mi internetové zvýhodnění Surf+ na dva měsíce zdarma. 

Bohužel Vám ale musím sdělit, že jsem si žádnou takovou službu neobjednala, nevyužívám jí a 
ani v budoucnu ji využívat nehodlám. Proto tímto prosím o deaktivaci této služby. Bohužel mám 
problémy s telefonem, proto deaktivaci řeším e-mailem a ne požadovanou SMSkou. 

Jako vstřícnost z mojí strany za vaši nabídku bych vám tímto ráda také něco nabídla. Jsem 
tři měsíce matkou a zbývá mi část mateřského mléka. Nabízím vám tímto zbylé mateřské mlé-
ko, které moje dcera nespotřebuje, po dva měsíce zdarma. 

Mléko je Vám kdykoli k dispozici na adrese, na kterou zasíláte vyúčtování za vaše služby. 
Věřím, že Vám mateřské mléko chutná a že budete stejně spokojen, jako když pijete běžné mlé-
ko z obchodu. Tato nabídka platí od 24. 7. 2007 pro vás, ředitele marketingových služeb, Miro-
slava Výborného. Krátce před vypršením testovací doby 2 měsíců, vám pošlu SMSku na vámi 
uvedené telefonní číslo (+420) 603 603 603. Pokud se vám tato nabídka líbí, klidně ji využívejte i 
po 2 měsících, po které máte nyní přebytečné mateřské mléko zdarma. Poté vám budu účtovat 
měsíční paušál ve výši 6 000,- Kč. Nepřejete-li si dále mateřské mléko odebírat, pošlete prosím 
SMS zprávu ve tvaru *JA MIROSLAV VYBORNY, REDITEL MARKETINGOVYCH SLUZEB, 
UZ NADALE NECHCI ODEBIRAT MATERSKE MLEKO“ na telefonní číslo + 420 604 371 287. 

Náklady na odeslání této SMS zohledněte, prosím, v mém měsíčním vyúčtování. 
 

Skutečný mail zaslaný společnosti T-mobile. Zaslala Helena Chvalová. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

ODLÉVÁNÍ SVÍČEK – PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI 
Potřebujeme: parafin nebo zbytky svíček, svíčkové knoty, voskovky, prkén-

ko, formičky na cukroví, nejlepší jsou košíčky, špejle. 
Postup: Rozehřejeme parafin v nádobě. Nejlepší je džezva – je to nádoba na vaře-

ní kávy a já jsem ji koupila levně v bazaru. Má tu výhodu, že má hubičku na 
nalévání, takže s tím tolik nenabryndáte. Abyste svíčky měli barevné, přidáte 
trochu voskovky, ale opravdu jen trochu, protože jinak když svíčku zapálíte, byla by voskovka 
cítit. Nastříháte knot a kápnete trochu vosku do formičky, do něj strčíte konec knotu a chvilku 
držíte, než vosk zatvrdne. Nalámete špejle na trochu delší velikost, než je průměr formičky. Pak 
opatrně lijete vosk kousek pod okraj formičky. Knot narovnáte a zafixujete dvěmi špejlemi, aby 
byl uprostřed, a necháte vosk ztuhnout. Když je vosk trochu tuhý, můžete dát svíčku i 
s formičkou do ledničky. Nejlépe, máte-li v ledničce šuplík pod mrazákem. Svíčka se pak pěkně 
vyklopí. Pozor! Když dáte svíčku do mrazáku, může vám vosk popraskat. Svíčky můžete také 
odlít do skořápek od ořechů a na vánoční stůl dát misku s vodou a do ní tyto svíčky. Vždycky 
jsme odhadovali, která svíčka vydrží nejdéle hořet.  

Hezké předvánoční vyrábění přeje Petra Ryantová 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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ZE SEKRETARIÁTU 
Měsíc říjen se nesl ve stylu grantů. Takže trvalo-li něco déle, než byste očekávali, ne-
zlobte se na nás. Na výboru jsme diskutovali o Setkání činných členů, organizačním 
zajištění Veletrhu pro všechny generace, o víkendu rodin v Jizerských horách (již je 
naplněn, tak ani není v termínovníku), Valném shromáždění YMCA v ČR, pracovní sku-

pině pro rodinu děti a mládež na Praze 6, o dotazníku Evropské komise k sociální situaci v ČR a 
v neposlední řadě o grantech. Podrobnější informace o věcech a akcích, které stojí za zmínku, jsou níže. 

Chtěla bych touto cestou také poděkovat Ivaně Novákové, která mi pomohla s psaním grantu na 
MPSV, a Martě Tomsové, která je novým členem redakční rady za Mirku Šílovou. Daleko lépe jde práce od 
ruky, když na ni člověk není sám… 

Děkuji také všem, kteří se přihlásili na výzvu pomoci sekretariátu. Už jsem některé z vás oslovila, 
každá pomoc je velmi vítána.  

Termíny příštích výborů: 12. listopadu 2007, 3. prosince 2007, 7. ledna 2008 

Petra Ryantová 

OPĚT ANKETA PRO VÁS 
Milí čtenáři zpravodaje a členové Živé rodiny, 

máme pro Vás zase jednu anketu. Tentokrát bych Vás ráda požádala, zda byste se s námi nechtěli 
podělit o své zkušenosti ohledně zapojení dětí do zajištění provozuschopné a příjemné domácnosti – 
bez ohledu na to, zda se jedná o malou či velkou rodinu, s maminkou, které bývá označována často za tu, 
„která je doma“, anebo maminkou, co chodí (k tomu velkému úvazku doma) ještě do práce. 

Jak děti u Vás v rodinách pomáhají při úklidu, nákupech, vaření, žehlení, hlídaní menších sourozen-
ců, atd.? Jsou to stálé služby, nebo se střídají podle nějakého klíče? Jak se Vám daří reagovat v průběhu 
let na dorůstání dětí, které s Vámi ještě bydlí a přitom si vydělávají a jejich pomoc může být i jiného rázu? 
Podle jakého klíče přispívají na domácnost? A co talent dětí? Někdo je šikula, někdo ne, a některé dítě 
práci, která je potřeba udělat, vidí a udělá jí bez říkání? Daří se Vám tohle své ratolesti naučit? 

Považuje se „přiložení ruky ke společnému dílu“ za samozřejmost, nebo za to děti dostávají příleži-
tostné či stálé odměny? 

Je rozdíl, které služby dostávají holky a kluci? A co tatínkové? Dostanou se k něčemu během týdne 
nebo o víkendu? Nebo si to raději všechno uděláte, maminky, samy? Protože by to nikdo neudělal tak, 
jak byste si to přály? 

Dopustili jste se někdy i nějakých chyb a nyní při ohlédnutí to vidíte kriticky? Stálo to za to, že jste 
děti honili s košem a vysavačem? I to nám můžete napsat do redakce. 

Rádi bychom Vaše odpovědi zpracovali a na stránkách Zpravodaje uveřejnili nějaký výsledek ankety, 
Vaše postřehy či nápady. Vylosované odpovědi odměníme několika pěknými knihami, které nám věno-
valo nakladatelství Vyšehrad. 

ČOKOLÁDA (VÁNOČNÍ) 
Potřebujeme: 1/4 kg 100% tuku, 1/4 kg cukru moučka, 2 x 

vanilkový puding v prášku, 5 dkg kakaa. 
Příprava: Ve vodní lázni rozpustíme tuk, přidáme cukr, pu-

dinky a kakao a dobře rozmícháme (nesmí se vařit). 
(A pak to všechno sníme – iniciativní návrh sazeče.) 

Tento recept zaslala Ludmila Horová. Jménem všech šťastných mlsalů jí děkujeme. 

RECEPT NA LISTOPAD 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Prosím, nečekejte jen na to, co napíší ostatní a jak anketa dopadne, ale napište nám v hojném počtu 
všichni, koho téma zaujalo. Podělte se s námi i s ostatními. Možná, že se z Vašich zkušeností někdo poučí 
a najde inspiraci. 

Na Vaše mnohé odpovědi se opravdu těší 

Marta Tomsová 

SETKÁNÍ ČINNÝCH ČLENŮ – DRUHÝ ROČNÍK  
Setkání činných členů na zahradě u Ludvíků v Dejvicích se tentokrát konalo v komornější sestavě než loni (že 

by vás odradilo počasí? nebo že by termín pátečního večera byl méně vhodný než loňská neděle večer?). 
Kromě tradičních Pražáků – převážně z výboru – byli zastoupeni i mimopražští (Krýsovi), kteří za tímto 

účelem přijeli z Havlíčkova Brodu. Počasí se sice tvářilo na déšť, ale nakonec kromě pár kapek se déšť neko-
nal, tak jsme mohli v klidu venku na ohni opékat buřtíky a dát si nějaké to pivo, limo, bábovku apod. Při 
posezení kolem ohně se kromě přátelského popovídání probíralo i pár provozních věcí, počítače a progra-
my v sekretariátu, zrovna napsané granty a spousta dalších záležitostí, mezi nimiž významné místo zaujímal 
dotazník Evropské unie k naší místní sociální situaci (najdete ho na jiném místě v tomto Zpravodaji; 
prosím, věnujte mu pozornost a napište do sekretariátu svá stanoviska), a příprava naší aktivní účasti na 
„Veletrhu pro rodiny“, který se bude konat 15. – 17. listopadu v Národním domě na Smíchově. Po setmění 
se ještě pár vytrvalých jedinců odebralo ze zahrady dovnitř, kde jsme při čaji a v teple dále diskutovali. 

 

PŘEDSTAVUJÍ SE… 

...TOMSOVI 
Bylo nám tenkrát 16 a 23, když jsme se poprvé potkali 

v tanečních a rovnou jsme se do sebe zakoukali. Arnošt už byl  
o několik „tanečních“ tříd výš, vyhrával soutěže ve společenském 
tanci a já, Marta, k němu obdivně vzhlížela. Během našeho 4letého 
chození poznal více moji rodinu a přátele, začal se stýkat s dalšími 
přáteli ve společenství, uvěřil a byl 2 roky před svatbou pokřtěn. 

V roce 1981 jsme se vzali a naše rodičovství začalo po roce hned dvojnásobně, narodily se nám holky 
– dvojčata, Veronika a Marta. Když pominu komplikace, bylo to moc pěkné překvapení pro nás i pro 
doktory na porodním sále. Doma jsme měli připravené všechno pro jedno miminko. Včetně jména! 

Za 2 roky se nám narodil Jakub a po stejné době i Vojta. Během 4 let jsme měli najednou 4 děti a 
měli jsme se oba co otáčet. Byl to vážně fofr. Našemu dalšímu synovi Filipovi jsme říkali revoluční dítě, 
ale děti se nás ještě několikrát pak ptaly, proč mu tak říkáme, když se narodil až třičtvrtě roku po revolu-
ci… No a pak ještě v roce 1994 narozený poslední Ondra, naše šesté dítě. 

Bydlíme v Praze v paneláku na modřanském sídlišti, ale zdaleka již ne všichni pohromadě. Poslední 
tři roky již v bytě ubýváme. Naše Martička je vdaná a čeká se svým manželem Honzou po Vánocích druhé 
miminko. Doma, na Moravě, kam se letos přestěhovali se svým prvorozeným Adámkem, budou tedy 
brzy čtyři. Dávají si do pořádku byt v obci Zubří kousek od Rožnova pod Radhoštěm. Náš zeť Honza 
(mimochodem ogar každým coulem) by měl začátkem roku dělat státnice na strojní fakultě v Praze. Zá-
věr studia se rozhodl zvládnout už jen s občasným dojížděním z Moravy. 

Veronika díky studiu na liberecké fakultě střídá bydliště doma a na koleji. V Liberci je druhým rokem 
a my jí držíme palce, aby vydržela. Díky škole teď hodně sportuje a taky jí baví angličtina, kterou si v létě 
za velkou louží procvičila. Ve volných chvílích přispívá na jedny webové stránky, kde můžete najít spous-
tu nápadů, kam vyrazit v Čechách ve volných dnech jen tak na výlet nebo za poznáním. 

Jakub nám před 3 roky odjel na zkušenou do Skotska, ale několikrát do roka přijede či přiletí domů. 
Jsme rádi, že se tak rád vrací. Kuba má rád auta a hodně si v tomhle společně libují s Filipem. Jezdí spolu 
na srazy vozů Ford Sierra a užívají si to spolu. 

Vojta loni odmaturoval na hotelovce a od té doby pracuje v cateringové firmě a díky velmi náročné 
práci ho někdy nevidíme tři dny a on pak doma vyspává a neví, jestli je den nebo noc. Mezi jeho koníčky 
by se daly kromě degustací vína zahrnout i veškeré těžké práce v lese s řetězovou pilou, lopatkou na 
kácení a sekyrou. To se u nás na chalupě dost hodí. Po tvrdé práci nám dá někdy ochutnat ze své vinoté-
ky, kterou si na chalupě ve sklepě založil. 
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Filip studuje na Obchodní akademii, skoro se zdá, že „levou zadní“, a díky tomu má moře času na své 
koníčky. Nejraději fotí ta nejdražší auta, občas si za to užije i spolujízdu. Naštěstí ještě nemá řidičák, i když 
už jednou dokonce řídil Ferrari na velké a bezpečné ploše letiště. Miluje Formuli 1 a obdivuje jezdce 
italské stáje. 

Ondra (skoro bych řekla náš nejmenší, ale už to neplatí, přerostl mne) je v 7. třídě. On se zase s ver-
vou před časem vrhl na chov fretky (ano, skutečně v tom našem panelákovém bytě), čímž si zajistil oproti 
svým sourozencům poměrně rychle svůj vlastní pokoj. 

Také je velkým „simpsonologem”, spustil své www stránky, dostal se vysoko na žebříček sledovanos-
ti. Kamkoliv se podíváte u něho v pokoji, kouká na Vás Bart, Homer a ostatní. 

 

Do Živé rodiny jsme vstoupili hned na začátku, získali nás tehdy Böhmovi, však se také informace od 
sestry k sestře nesou dost rychle. 

Díky mnohým aktivitám ŽR jsme získali mnoho přátel a také jsme se snažili při organizaci leckterých 
akcí. Nejraději vzpomínáme na taneční kursy pro mládež. Arnošt se svou bývalou taneční partnerkou při 
závěrečné prodloužené oblékli po 20 letech závodní šaty a smoking a vystřihli takový waltz a tango, že 
tleskal celý sál! 

Od svých původních profesí jsme se s Arnoštem poměrně dost vzdálili, ale myslím, že teď oba dva 
děláme práci, která nás těší. 

Já jsem v cestovní agentuře, kde pronajímáme chaty a chalupy po ČR a jsem ráda, že si udržuji kon-
takt s lidmi. Nemohla bych pracovat někde zavřená, na to jsem moc upovídaná. 

Arnošt pracuje v jedné firmě zabývající se geodetikou a geologickým průzkumem a má tam na sta-
rost videodokumentaci. Někdy má práce nad hlavu. 

Občas si ještě přibereme práci s knížkami, ale to už je spíš koníček. 
Když jsme u koníčků, Arnošt rád běhá a tak si v roce, kdy dosáhl ve zdraví „50”, uběhl svůj první ma-

ratón. Běchovice už má za sebou přesně dvacetkrát. 
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Já ráda pečuji o zahrádku na chalupě, ale občas se celá péče smrskne na počítání škod, které nasta-
nou, když Arnošt vyjede se sekačkou. To pak můžeme uplatňovat všechno, co se již několik let učíme na 
Manželských setkáních. Zopakovat si lekce o manželské krizi, komunikaci, odpouštění, atd. 

Po našich prvních návratech z kursů MS někdy děti velmi dobře odhadovaly, kolik dní nám to 
„takhle” vydrží. Myslím ale, že nám to jde s Arnoštem čím dál tím lépe. Známe se. 

Však už můžeme letos říct, že spolu 30 let stárneme! Stárneme? 

Marta Tomsová 

DEN PRO RODINU 
Jednou za měsíc se v Poděbradech koná „Den pro rodinu“. Na tuto akci jsou zvány všechny rodiny, 

které projeví zájem. Svůj vlastní program tu mají děti pod vedením hlídačů a svůj vlastní program mají 
rodiče. Jedná se většinou o přednášku a diskusi či neformální popovídání na různá rodinná témata. Na 
akcích bývá přítomen psycholog, či jiný odborník pro rodinnou problematiku. Den pro rodinu probíhá 
nejčastěji některou sobotu nebo neděli v daném měsíci cca od 9.00 hodin. Stravování je vždy zajištěno a 
platí se jen příspěvek na stravu. 

Nejbližší Dny pro rodinu budou v listopadu na Římskokatolické faře v Poděbradech (najdete ji naproti 
kostelu. Termín sledujte na mailové adrese rodinec@seznam.cz (heslo – rodina). Odborný program pro 
rodiče zajistí Mgr. Ing. Ladislav Traxler. V prosinci plánujeme, že budou Dny rodin s PhDr. Danou Markovou. 

Na všechny se těší Kubínovi 

SPOLEČENSKÝ VEČER YMCA – ŽIVÁ RODINA 
Zveme všechny tancechtivé zájemce do Poděbrad na Společenský večer. Koná se 

dne 11. ledna 2008 od 20.00 hodin v domě dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech. 
Příspěvek 100,- Kč je na zaplacení sálu a kapely. Rezervace míst na mailové adrese 
hokubin@seznam.cz. Další podrobnosti uvedeme v příštím Zpravodaji. 

Jana a Honza Kubínovi 

VELETRH PRO VŠECHNY GENERACE  
Srdečně všechny zveme na Veletrh pro všechny generace, který se koná v termínu 15. – 17. listopa-

du 2007 v Národním domě na Smíchově, Náměstí 14. října 16, Praha 5. Tento veletrh by se měl stát 
pravidelným setkáním všech, kdo nabízejí výrobky a služby pro všechny věkové kategorie. Veletrh bude 
pojat jako průvodce člověka jeho životem od založení rodiny přes narození dítěte až po stáří. Nebude 
tedy členěn striktně oborově, ale hlavně generačně. 

Jedná se o prodejně veletržní akci. Ale to nejdůležitější: YMCA – Živá rodina tu bude nabízet svoje 
aktivity spolu s YMCA Praha a YMCA Setkání.  

Přijďte se podívat! 

Na všechny se těší Petra Ryantová 
 

PPOZOROZOR, , ZMĚNAZMĚNA  ––  SOBOTASOBOTA  SESE  PŘESOUVÁPŘESOUVÁ  NANA  NEDĚLINEDĚLI !!!  !!!   

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

sobot, a to tentokrát na neděli 18. listopadu 2007 ve 14.30 – 17.00 hod. (Uf! – to jsem se vylekal! Už jsem 
se bál, že v neděli bude sobota – a co v sobotu? Ale naštěstí se mění jen termín sportovní soboty – pozn. 
vyděšeného sazeče). 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 
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RODINNÝ LYŽAŘSKÝ KURS YMCA-ŽIVÁ RODINA 
(předvánoční – 3. ročník) 

 

Termín: pátek 7. 12. 2007 večer – úterý 11. 12. 2007 večer 
Místo: Krkonoše – Dolní Albeřice (Hor. Maršov) – Dům Setkání (rekreační a školicí středisko YMCA – tam, 

kde už jsme byli takto před vánocemi dvakrát) 
Dům Setkání leží v klidném a půvabném koutě Krkonoš stranou turistického ruchu. Byl postaven 1887 

jako škola, po 2. světové válce chátral. Od roku 1958 tam byly sestěhovány řádové sestry, které tam 
později vedly Charitní domov. YMCA jej získala v roce 2003 od sester jako dar a od té doby po nej-
nutnější rekonstrukci slouží jednak pro programy sdružení YMCA – Setkání, jednak jako cenově do-
stupný rekreační objekt pro rodiny (i početnější). 

Kapacita: cca 50 míst v šestnácti 2-6ti lůžkových pokojích plus přistýlky (sociální zařízení pro deset poko-
jů jsou společná na patře, 6 dvou až tří-lůžkových pokojů má sociální zařízení vlastní). Velmi dobře 
zde vaří (budeme mít polopenzi). 

Doprava: každý vlastním autem nebo autobusem do Horního Maršova a odtud budete na chalupu při-
vezeni (zorganizujeme si vlastními silami nebo požádáme pana správce, který má mikrobus). 

Ceny: ubytování s polopenzí (bez dopravy a bez vleků): 
dospělý 1150 – 1550 Kč za čtyři dny 
děti od 3 do 10 let 1000 – 1400 Kč za čtyři dny (s řádným lůžkem) 
děti od 3 do 10 let 560 Kč za čtyři dny (na přistýlce) 
děti do tří let (bez nároku na lůžko) 120 Kč za čtyři dny 

Pojede s námi P. Vyhnálek, se kterým budeme moci večer debatovat a který bude sloužit nedělní mši sv. 
 

Další podrobnosti: 
dolní společenská místnost – koberce, hračky, hry, vozítka, výtvarnický koutek pro děti; piano, krb, 

posezení 
jídelna – posezení, příruční obchůdek (pochutiny, nápoje, suvenýry, drogerie), knihovna (literatura pro 

děti i dospělé, časopisy, mapy, průvodce, orientační plánek okolí s nabídkou výletů), 3 dětské sedač-
ky ke stolu 

kuchyňka pro hosty – vybavená linka, mikrovlnná trouba, el. vařič, varná konvice, kávovar, úklidový 
koutek 

kaple – tiché místo k četbě, rozjímání, ... 
horní společenská místnost – ping-pong 
společná sociální zařízení – záchody, 

sprchové kouty, umyvadla, dětský 
přebalovací stoleček s vaničkou pro 
kojence, dětská vanička, nočníček, 
dětská prkénka na záchod 

2 dětské postýlky – správcovi je rádi umís-
tí na vámi vybraný pokoj 

parkovací plocha pro cca 15 osobních aut 
– přímo u domu  

Lyžování a další zimní sporty: 
 k dispozici (dospělým zájemcům i 

dětem) bude lyžařský cvičitel 
svah za domem – boby, saně, radovánky 

na sněhu 
vlek u Staré Celnice – (6 min pěšky od domu) nejspíš ještě nebude v provozu, zato Areál Janské Lázně 

– Černá Hora – autem 20 minut – tam je sníh vždycky, terény pro každého, navíc v tuto mimosezón-
ní dobu jsou permanentky značně levnější. 
 

Prosíme zájemce, aby se ve vlastním zájmu co nejdříve přihlásili v sekretariátu, abychom věděli, 
s kolika zájemci máme počítat. 
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TERMÍNOVNÍK 2007/8 

NABÍDKA I PRO VÁS... 

SLAVNOST SVĚTLA 
Srdečně zveme na společnou modlitbu v pátek 16. listopadu ve 20 hodin v kostele Nejsvětějšího 

Salvátora u Karlova mostu (v Praze). Tato modlitba je přípravou na Evropské setkání mladých v Ženevě, 
na které zvou bratři z Taizé. 

Více informací o setkání na http://www.taize.fr 
 

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN  
vás zve na 12. přednášku přednáškového cyklu Ženská spiritualita s názvem „Ještě k tématu ženská 

spiritualita“. Přednášet bude Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík. Přednáška se koná ve středu 7. listopadu 2007 
v 18.00 hodin v budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, posluchárna P3, I. patro vlevo. 

Unie katolických žen Vás též srdečně zve na další přednášku v rámci projektu „Společenská odpoled-
ne, která se koná ve středu 21. listopadu 2007 ve 14.30 hod. v Klubu u kostela Panny Marie Sněžné,  
Jungmannovo nám., Praha 1. Téma: Hory Balkánu (Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora), přednáší  
RNDr. Ondřej Bartušek. Přednáška je doprovázena promítáním diapozitivů. 

 

Y – OPEN  
pořádá v neděli 18. listopadu ve 14.30 hodin v zámečku Českého hydrometeorologického ústavu  

v Praze 4 – Komořanech (ulice Na Šabatce) divadelní představení Amatérského divadelního spolku PRKNO 
z Písku s pohádkou pro děti i dospělé s názvem POHÁDKA O OFRFŇANÉ PRINCEZNĚ. Poté vystoupí v 16 hodin 
chlapecký pěvecký sbor BONI PUERI. Všichni jste srdečně zváni.Vstupné je dobrovolné. 

 

ADVENTNÍ KONCERT  
V úterý 4. prosince Y – Open o.s. zve na Adventní koncert spirituálové vokální skupiny GESHEM a chla-

peckého pěveckého sboru BONI PUERI v zámečku Českého hydrometeorologického ústavu v Praze 4 – 
Komořanech (ulice Na Šabatce) v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. 

 

termín akce kontakt 

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

12.11.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

15. - 17.11.2007 Veletrh pro všechny generace sekretariát � 224 872 421 

18.11.2007 Sportovní neděle 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 

11.1.2008 Společenský večer rodinec@seznam.cz (rodina) 

12.1.2008 Ples Manželských setkání Pištorová � 606 745 048 

20.1.2008 Rodinný víceboj Ložinští � 731 178 242 

17.3.2008 Sportovní sobota Ložinští � 731 178 242 

během prosince Den pro rodinu Poděbrady rodinec@seznam.cz (rodina) 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ  
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 22. ledna až 11. března 2008 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 termín přípravy je 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. 

ADVENTNÍ REKOLEKCE PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
na téma „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu (Iz 2,3)“ se uskuteční v sobotu 1. prosince od 9.00 

do 16.00 ve farním sále a v kostele farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha 10 – Strašnice, Ke 
Strašnické 10. Obnovou budou účastníky doprovázet P. Petr Hruška z Chebu a manželé Jana a Jindřich 
Fenclovi z Centra pro rodiny plzeňské diecéze. Během dne bude příležitost ke svátosti smíření a na závěr 
mše svatá. Občerstvení v poledne bude zajištěno. Na obnovu je nutné se přihlásit předem telefonicky 
nebo mailem, a to nejpozději do 29. 11. 2007. 

MAMINKY V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 
Příští sekání maminek (nejen rozvedených, vdov a svobodných) se uskuteční v sobotu 3. listopadu od 

14 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Náplň setkání bude výroba 
vánočních přání a ozdob. Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. 

KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Klienti s osobními i vztahovými problémy se přihlašují telefonicky v Centru na čísle 220 181 777. 

Věnují se jim věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci. Konzultace jsou zdarma.  

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 

OHLASY 
BYLA JSEM NA PRÁZDNINOVÉM TÁBOŘE 

Už pošesté jsem jela na prázdninový tábor s Cúthovými z Neratovic a nikdy mě ani ve snu nenapadlo 
říci si: Už se mi tam nechce, stejně mají moc dětí, o jedno míň nebo víc, to je fuk. 

I tentokrát byl super program. Byli jsme rozděleni na Universitu (děti do dvanácti let) a na Magistry 
(od dvanácti let), některé věci se dělaly společně, ale jinak měla každá skupina své vlastní aktivity. Snídali, 
obědvali a večeřeli jsme společně. Jídlo nám, jako na každém táboře, vařila výborná kuchařka Maruška, 
které také občas někdo pomohl. Činností bylo tolik, že bych je ani nevypsala. Parádní akcí byl noční výsa-
dek Magistrů, kteří byli se zavázanýma očima odvezeni autem daleko od chaty a museli za tmy, bez bate-
rek, najít cestu zpátky. Magistři měli také jednou za úkol strašit Universitu (menší děti) v noci na rozhled-
ně v Krásně. Taky jsme se často koupali, lovili jsme utopené koňské kostry a spoustu dalších věcí. 

Nejhezčí zážitky jsem si odnesla z třídenního výletu Magistrů, který jsme strávili pod širým nebem. 
Bylo to všelijak dobrodružné, např. jsme každý večer měli už nedostatek vody a museli jsme pak vodu 
„žebrat” u místních. Každý den jsme se někde vykoupali (rybníky, jezera, koupaliště) a pak jsme zase 
hodili krosny na záda a šli (nakonec jsme samozřejmě došli zpátky na faru, a vcelku bez větších bolístek). 
Po celou dobu tábora taky běžela velká táborová hra. 

Zkrátka, ani příští rok určitě nechci chybět. A děkuju. 

AR (kdo to je, vědí Cúthovi. Zkuste se jich zeptat – pozn. sazeče) 
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DOTAZNÍK EVROPSKÉ KOMISE K SOCIÁLNÍ SITUACI V ČR 
 

Milí přátelé, 
od naší spřátelené pro-rodinné organizace v Bruselu jsme dostali zprávu, že Evropská komise právě 

uspořádala skutečně veřejnou debatu o tom, jaký je v různých částech Evropy skutečný stav v ob-
lasti sociální. Do této debaty samozřejmě patří i podmínky života rodin, zvláště těch početných. Pro-
tože jsme v ČR vlastně jediná skutečná organizace zaměřená na podporu a zlepšování života ve funkč-
ních rodinách s dětmi, je určitě náš – tedy váš – názor velice potřebný (protože kdo jiný by za velké rodi-
ny mohl mluvit než právě my – YMCA-Živá rodina, tedy vy sami). 

 

V úvodu k Dotazníku Evropská komise píše: 
 

„V evropské společnosti probíhají dramatické změny: mění se povaha práce (zaměstnání), způsob 
rodinného života, demografické trendy, pozice ženy ve společnosti, sociální mobilita, chudoba, nerov-
nost a další. Současně se mění pohled na hodnoty a společnost se stává multikulturální. Evropská komise 
by potřebovala mít k dispozici co nejširší přehled názorů na tyto změny a proto vyzývá k veřejné deba-
tě o stavu dnešní evropské společenské reality. Evropská komise tedy chce naslouchat, neboť evrop-
ská politika v této oblasti zůstává otevřená.“ 

Jedná se zejména o názory jednotlivců i organizací (kladné i záporné) týkající se současných spole-
čenských trendů a jejich možných důsledků, a dále toho, co přispívá (nebo nepřispívá) k tomu, abychom 
mohli – jako rodiny – říci, že „se máme dobře“ (tzv. „well-being“). Podle mého názoru (J.L.) je důležité 
nejenom kritizovat, ale hlavně navrhovat pozitivní řešení, protože tato se potom mohou prosazovat 
prostřednictvím jednotlivých pro-rodinných organizací (tedy i naší Y-ŽR), jak v každém státě nezávisle 
podle příslušných podmínek, tak i v rámci celé Evropy prostřednictvím mezinárodních asociací, např. 
ELFAC (European Large Families Confederation), jehož jsme (jakožto YMCA-Živá rodina) zakládajícími 
členy, ICCFM (International Confederation of Christian Family Movement), jehož jsme dlouholetými 
členy a pod. Všechny tyto mezinárodní organizace mají u Evropské komise své zastoupení a svůj hlas, 
proto vaše názory rozhodně nejsou zbytečné a budou brány v úvahu. Navíc, Evropská komise plánuje 
všechny zaslané názory zveřejnit jako podklad pro další kolo diskuse.  

Za tímto účelem Evropská komise vypracovala Dotazník, který je uveden níže. Prosím, zamyslete se 
nad ním a napište nám do sekretariátu svá stanoviska nejlépe do začátku prosince, abychom je 
mohli seřadit podle témat a všechny odeslat do Bruselu. 

 

OTÁZKY DO DISKUSE 
 

1. Témata k zamyšlení a současné trendy  
- přechod k postindustriálnímu hospodářství založeného na znalostech a službách 
- sociální stát 
- zaměření na spotřebitele – vliv blahobytu 
- demografie 
- hodnoty – jedince, rodiny, komunity, společnosti. 
Souhlasíte s analýzou? Máte další údaje, které by ji podpořily (nebo zpochybnily)? 
 

2. Dobré životní podmínky  
Co pojmem dobré životní podmínky (well-being) rozumíte? Co je vedle materiálního jmění pro šťast-

ný a spokojený život opravdu podstatné? 
Jak byste seřadili podle pořadí důležitosti klíčové faktory, jež životní pohodě přispívají: zaměstnání, 

práce přinášející uspokojení, možnost hodnotného rodinného života, přiměřené bydlení, přístup ke 
vzdělávání, vyhlídky na sociální mobilitu, dobří sousedé a přátelé, pevné vazby uvnitř komunity, pocit 
bezpečí na ulici i doma? Co ještě? 

POZOR, DŮLEŽITÉ! 
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Co pokládáte za největší překážky na cestě k životní pohodě v dnešní Evropě? Nedostatek peněz, nouzi 
o solidní práci, přílišný tlak na rodinu a volný čas, chudobu a nerovnost, neodpovídající veřejné služby jako 
je zdravotnictví či školství, trestnou činnost, nedostatek úcty, potíže s migrací a multikulturalismem? 

 

3. Příležitosti a přístup  
Jaké jsou nejvýznamnější faktory pro udržení anebo zvýšení příležitostí v dnešní společnosti? 

(vzdělání, sociální postavení, bohatství, zdraví, veřejné služby atd.) 
 

4. Vzdělání  
Co bude zapotřebí učinit, aby se příležitosti ke vzdělávání rozšířily na celý život? Co lze udělat, aby se 

vyrovnaly důsledky předčasného odchodu ze školy na pozdější život; jak snížit počet žáků, kteří nedo-
končí školu; jak ulehčit přístup k dalšímu a vyššímu vzdělávání zejména sociálně znevýhodněným; a jak 
zpřístupnit celoživotní učení všem? 

 

5. Zaměstnání a pracoviště 
Jaké jsou hlavní překážky při hledání dobré práce a snahy udržovat si kvalifikaci, díky níž nalezne 

v případě potřeby pracovník jiné zaměstnání? Jaké jsou účinná řešení k překonání těchto překážek a 
rozšíření přístupu k pracovním příležitostem? Jak má být na moderním pracovním trhu správně vyváže-
na jistota práce a nových příležitostí? 

Nezvyšuje se stres na pracovišti? Pokud ano, co jej způsobuje (např. nové pracovní nároky, nejistota 
zaměstnání, nedostatečné vyvážení rodinného a pracovního života)? 

Jak je zapotřebí pomoci párům se dvěma příjmy zvládat práci, rodinu a volný čas? Co lze učinit pro 
snížení tlaku vyvíjeného na muže i ženy, kteří chtějí budovat kariéru a kombinovat ji s fungující rodinou a 
soukromým životem? 

 

6. Společnost a společenské vztahy 
Jaký je sociální dopad měnících se hodnot, měnící se role žen a jiné úlohy mužů? Jaké překážky musí 

společnost překonávat na cestě za šťastným rodinným životem? Může vláda učinit něco, aby tyto překáž-
ky odbourala? Je klesající porodnost čistě soukromou věcí, nebo by se na ni mělo začít aktivně pohlížet 
jako na věc veřejnou? 

Proč se v Evropě stále vyskytuje tolik chudoby, zejména u dětí? Co je příčinou, jaké následky společ-
nost ponese a co by se mělo případně dělat? 

Není vážné, že v našich společnostech začínají sílit nerovnosti? Jak může být stále rozmanitější spo-
lečnost zároveň také soudržná? Jak rozmanitost ovlivňuje solidaritu? Kterak lze zlepšit integraci? Jak lze 
zaručit pro všechny přístup k (veřejným) službám, jako je soudnictví, veřejná správa, kultura, sociální 
služby (a sociální bydlení) a sociální zabezpečení? 

Co se týče prodlužující se délky života: O kolik se zvýší břemeno péče o zestárlé a kdo jej ponese – 
jak z hlediska finančních nákladů, tak i svého času? Jaké sociální dopady má vzrůstající počet starých lidí 
žijící osaměle? Jak vyvážit odpovědnost mezi rodinu, komunitu a stát? Jaké sociální a ekonomické barié-
ry nedovolují seniorům lidem pracovat déle? Čím se vysvětluje přetrvávání chudoby u jedné šestiny 
starých lidí EU? 

Jaké nejdůležitější věci by se měly učinit, aby se zvětšil počet let, v nichž se lidé těší dobrému zdraví? 
Lze omezit nerovnosti ve výsledcích zdravotní péče? Co si počít se zdravotními potížemi, které vyplývají 
ze zvoleného životního stylu, a jak nalezneme správnou rovnováhu mezi odpovědností jednotlivce a 
odpovědností společnosti? Jak lze zaručit přístup ke zdravotnickým službám pro všechny? 

Jak se v posledních desetiletích změnilo vnímání kvality života? Jakou prioritu jsou Evropané ochotni 
přiřadit environmentální udržitelnosti kromě jiným bezprostřednějším cílům? Jaké ekonomické a sociální 
důsledky má pro Evropu rozhodné úsilí o přiřazení globálního prvenství významu klimatických změn? 

Jak vážný je dopad trestné činnosti a protispolečenského chování na individuální životní pohodu a 
co lze v tomto směru učinit? 

 

7. Další témata? 
... 

Za Vaše názory děkuje jménem výboru Jiří Ludvík 
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RYTÍŘSKOST A CIVILIZACE 
 

Většině mužů v západní společnosti na sklonku 20. století se nedostává mužnosti a jemnosti. Nao-
pak, jsou v zajetí zženštilosti a hrubosti. 

Abych vysvětlil, co mám tímto zdánlivým paradoxem na mysli, dovolím si upozornit na esej  
C. S. Lewise The Necessity of Chevalry („Nezbytnost rytířství“), jenž vyšel v Time and Tide 17. srpna 1940 
(tedy v době, kdy Británie v celém světě samotná odporovala totalitnímu barbarství). 

V úvodu svého eseje Lewis říká, že rytířství znamená různé věci – od těžké kavalerie až po uvolnění 
místa ženě ve vlaku. Ale chceme-li skutečně porozumět ideálu rytířství, měli bychom si uvědomit slova, 
jež řekl sir Ector mrtvému rytíři Lancelotovi (v díle Le Morte Darthur od sira Thomase Maloryho): „Byls tím 
nejmírnějším mužem, jenž kdy jedl v sálu mezi dámami; a byls tím nejtvrdším rytířem ke svým smrtelným 
nepřátelům, jenž se kdy oháněl kopím.“ 

Lewis upozorňuje, že důležitost tohoto ideálu spočívá právě v tom dvojitém požadavku, jenž vznáší 
na člověka. Rytíř není kompromisem mezi prudkostí a mírností; je vyhrocením prudkosti a zároveň i 
vyhrocením mírnosti. 

Jaká je relevance tohoto ideálu, ptá se dále Lewis. A odpovídá: tento ideál je paradox, a to v dějinách 
velice nezvyklý. Achilles byl hrdina, ale o milosrdenství nevěděl nic. Hrdinové vikingských ság jsou tvrdí, 
vždy připraveni rány uštědřit stejně jako snášet. Attila byl hrozný. Dokonce i staří Římané své zajaté vzne-
šené protivníky předváděli davu v ulicích a poté je zabili. Takto vypadá přirozené hrdinství – hrdinství 
vně rytířské tradice. 

Středověký rytířský ideál spojil dohromady dvě věci, jež přirozenou tendenci k sobě tíhnout nemají: 
učil pokoře a shovívavosti velké válečníky, a požadoval chrabrost od zdvořilých a mírných lidí. 

Obnovení tohoto ideálu je jedinou nadějí lidstva. Nepovede-li se, veškeré řeči o trvajícím štěstí či 
důstojnosti jsou pouhými nesmysly. Neboť lidstvo se rozpadne do dvou skupin: těch, kdo umí bojovat, 
ale nejsou s to být „mírní v sálech“, a těch, kdo jsou „mírní v sálu“, ale bezcenní v bitvě. Lewis podotýká, 
že o třetí skupině – těch, kdo jsou brutální v míru a zbabělí ve válce – nemá smysl mluvit. Pokud tedy  
k tomuto rozdělení lidstva na dvě skupiny dojde, dějiny se stanou strašně jednoduchou záležitostí, o níž 
nás informuje historie Blízkého východu: hordy barbarů slezou z hor a rozvrátí civilizaci. Potom se usadí, 
zcivilizují a změknou. Pak přijde nová vlna barbarů a ta zničí je. A celé se to bude cyklicky opakovat. Nic 
tomu nebude moci zabránit, pokud „tvrdí“ a „mírní“ budou rozděleni do dvou skupin. Nezapomínejme, 
to je jejich přirozeným stavem! Člověk, v němž se kombinují obě charakteristiky – rytíř, není přírodním 
materiálem, nýbrž produktem umění. Rytířský charakter je něco, co se musí v mužích kultivovat, nikoli 
něco, na co se lze spoléhat, že se v nich samo objeví. 

Lewis uzavírá slovy, že stará tradice rytířství je navýsost praktická a vlastně životně důležitá. Skýtá 
nám jedinou možnost úniku před světem rozděleným na vlky, kteří nechápou věci, jež činí život žádou-
cím, a ovce, které nejsou schopny tyto věci bránit. 

Já se obávám, že nyní je pro většinu mužů západní společnosti příznačná právě ona kombinace třetí 
– tj. naprostý protiklad ideálu rytířství: jsou zženštělí tváří v tvář nepřátelům, ale hrubí k ženám ve společ-
nosti vlastní, nikoli mužní vůči nepřátelům a jemní k ženám a dívkám. Mou tezí je, že pokud tento stav 
potrvá, pak – jak prosté – civilizace zanikne. 

Neboť, podívejte, co má vlastně člověk očekávat od života? Existují dvě možnosti, z nichž vycházejí 
dvě různé koncepce státu, společnosti a vztahu občana k nim. Jednu z nich nazvu jako liberálně-
konzervativní, i když lepším názvem je označení klasická. Zastával ji i C.S. Lewis. Tu druhou nazvu jako 
levicově-liberální, či prostě jako moderní. A zastává ji většina současné společnosti. 

V té první z nich je člověk vnitřně i politicky svobodnou bytostí, jež se snaží dělat to, co je správné. Je 
bytostí vnitřně svobodnou a odpovědnou za život svůj i své rodiny, proto nečeká, že stát se bude o něj 
starat a zajišťovat mu jeho blahobyt a pohodlí. Tato povinnost nepatří státu, nýbrž jemu. Stát je v tomto 
obrazu velice omezenou institucí, jež se má soustředit na vynucování práva a pořádku, prosazování spra-
vedlnosti a ochranu svobody občanů. Přitom člověk má morální povinnost svou svobodu uplatňovat 
správně. Co to znamená? 

NAPSALI… 
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Na úrovni mezilidských vztahů to znamená, že se má k ostatním lidem chovat jako k subjektům  
s vlastní vnitřní hodnotou a důstojností, jako k cílům samým o sobě, nikoli jako k prostředkům k uspoko-
jení svých zájmů, či jako objektům a předmětům k uspokojení svých tužeb a vášní. Konkrétně vztah 
mužů k ženám a dívkám si žádá již onu Lewisem zmíněnou mírnost a jemnost; má se jednat o vztah, jenž 
s sebou přináší úctu a vážnost, nikoli o vztah bezstarostný a bezohledný. Muž má být k ženám a dívkám 
vzhledem k jejich vyšší přirozené zranitelnosti protektivní. 

Na politické úrovni si morální povinnost činit to, co je správné, od mužů vyžaduje, aby chránili a 
bránili to, co je politicky správné. A tím je svoboda, ta kvalita politického řádu, jež odpovídá vnitřní lidské 
důstojnosti, neboť lidem umožňuje volby ohledně jejich životů. A pouze volba, jež je volbou svobodnou 
a zároveň volbou toho, co je morálně dobré, je volbou mravně hodnotnou. Svoboda v politickém řádu 
má tedy svou mravní hodnotu, jež odpovídá lidské důstojnosti. Je správným cílem politického řádu a 
tudíž její ochrana a obrana je nejvyšší politickou prioritou – a zároveň morální povinností člověka. Tedy 
lidé – konkrétně muži – stejně jako mají mravní povinnost chránit ženy a dívky, mají rovněž mravní po-
vinnost bojovat a případně i umírat za svobodu, pokud je ohrožena vnějšími či vnitřními nepříteli. 

Jsou tato očekávání a tyto postoje příznačné pro moderní společnost? Kdepak! Člověk očekává od 
státu, že se stát o něj postará. Že když se v jeho životě objeví jakýkoli problém či obtíž, stát má hned 
povinnost je řešit a vyřešit. V tomto nahlížení má stát vlastně povinnost zajistit člověku komfort a blaho-
byt a uchránit ho od všech břemen a obtíží života. 

Co však má být obsahem tohoto života? Snad činění toho, co je správné? Nikoli – jak již očekávání 
lidí ohledně role státu naznačují: činění toho, co je příjemné nebo osobně užitečné. Z toho vychází i 
postoj většiny mužů k ženám a k obraně svobody. Je-li imperativem muže maximalizace příjemného, jak 
může vypadat jeho vztah k ženě nebo k dívce? Pouze jako k prostředku a nástroji toho, co je příjemné. 
Jako k něčemu, co (všimněte si, ani ne „koho“, nýbrž pouze „co“) lze využít a po „využití“ doslova a do 
písmene odhodit. Výsledkem je samozřejmě hrubost, vulgárnost a hulvátství mužů k ženám – hrubost, 
vulgárnost a hulvátství v záměrech, když ne přímo v hezkých řečičkách, které muži používají na dosažení 
toho, o co jim jde. Povědomí o tom, že žena či dívka je někým strašně vzácným, je trochu jiná než jsme 
my, a proto je pro nás zdrojem úžasu, obdivu a fascinace – prostě všeho toho, čemu se říká láska – a tudíž 
se k ní máme chovat jemně, ohleduplně a láskyplně? To absentuje. 

A v politické rovině, má-li stát zajišťovat lidem dostatek a pohodlí, jak by mohl od mužů chtít, aby  
v případě nutnosti bojovali a umírali za svobodu a její přežití? Ostatně jak známo, válka je nepříjemná; a 
vůbec, dejte s ní pokoj, vždyť nám ruší klídek a pohodu! Jinými slovy, syndrom, který zachvátil v roce 
1940 Francii, který od druhé poloviny 60. let opanoval celou západní levici, drží západní společnost ve 
svém sevření dodnes. Kdyby se dnes na obzoru objevila hrozba srovnatelná s nacistickým Německem či 
komunistickým Sovětským svazem, obávám se, že západní společnost jako celek (až na pár výjimek) by 
raději kapitulovala bez boje, než aby snášela všechny ty nepříjemnosti, jež zápas za svobodu obnáší. 
Kdyby lidé byli postaveni před tvrdou volbu: buď boj za svobodu a strádání na jedné straně, anebo za-
chování klídku a pohodlí za cenu ztráty svobody na straně druhé, dají přednost pohodě a bezpečí. Ztráta 
svobody jim nepřipadne jako příliš vysoká cena za přežití a zachování komfortu. Jinými slovy, většina 
současných mužů Západu je zženštilá tváří v tvář svým potenciálním nepřátelům. Raději budou žít na 
kolenou pod těmi, kdo jim chtějí vzít jejich svobodu, než aby se jim postavili, svobodu bránili a raději 
zemřeli vestoje, než se smířili s její ztrátou. 

Ale co toto všechno znamená? Znamená to, že civilizace, konkrétně západní civilizace – neboť Západ 
nemůže zůstat Západem, aniž by byl svobodný – nemůže mít dlouhého trvání, pokud se tento většinový 
postoj nezmění a nebude opět nahrazen přístupem klasickým. Neboť jedna věc je jistá: nejste-li vy 
ochotni svou svobodu bránit, bojovat za ní a v tomto boji proti těm, kdo vám ji chtějí vzít, riskovat svůj 
život, pak ve světě, v němž žijí lidé, kteří jsou ochotni riskovat a případně i položit svůj život za to, aby 
vám vaši svobodu vzali (jak byli např. nacisté či komunisté), svou svobodu brzo ztratíte a stanete se otro-
ky. To je tak naprosto evidentní, že to snad ani nepotřebuje žádné zdůvodňování. A přesto: před tímto 
faktem zavírá současná západní společnost své oči. Nechává se ukolébávat iluzí, že na světě není nikdo, 
kdo by chtěl jiným lidem vzít jejích svobodu, že žádná válka se západní společnosti již nikdy týkat nebu-
de. Evidenci pěti tisíc let civilizované lidské existence odbíjí čistě naivním zbožným přáním, nijak nepo-
znamenaným realitou, nedotčeným moudrostí, nepolíbeným prozíravostí. 

Ale zánik civilizace nemusí přijít pouze v podobě ovládnutí ze strany vnějších nepřátel a ztráty svo-
body. Zánik civilizace může přijít i v podobě její vnitřní disintegrace. Již samotný fakt hrubého a bezo-
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK 
 

Nasadit klobouk a hurá do minulosti! Na staré půdě u dědečka objeví Adam se sestřenicí 
Evkou dva čarovné klobouky, které jejich předkům daroval čaroděj z říše jménem Agarvena.  
S jejich pomocí se vracejí do minulosti a skládají mozaiku údajů, ukazující jim cestu ke skrýva-
né rodinné historii. Najdou dlouho hledaný deník tajného předka? Objasní se záhada rodinné-
ho tajemství? 

Kniha Markéty Práškové (*1981) Rodinné tajemství je prvním dílem trilogie Klobouky  
z Agarveny. Fantazijní dobrodružný příběh je určen pro čtenáře od devíti let. 

Všestranně talentovaná autorka žije blízko Světlé 
nad Sázavou. V době své mateřské dovolené píše knihy 
pro děti. Jako učitelka v malotřídce litovala své žáky, že 
pokud chtějí číst dětskou fantasy, jsou odkázáni větši-
nou na zahraniční literaturu. Rozhodla se tedy rozšířit 
řady českých spisovatelů pro děti. 

Jako vášnivá čtenářka fantasy nehledala téma dlou-
ho. V knize najdete kouzla, cestování v čase i nečekané 
rozuzlení. Humorné situace se střídají s napětím, realita 
s jinými vrstvami času. Markéta Prášková v sobě neza-
pře sečtělou učitelku češtiny, což se projevuje nejen  
v bohaté slovní zásobě, ale i v přizpůsobení jazyka době, 
ve které se hrdinové právě nacházejí. 

Všem, kteří rádi rozplétají tajuplná dobrodružství, 
doporučuji tuto knížku jako nekalorickou, přesto však 
výživnou přílohu k vánočnímu cukroví. Kniha vyšla 
v nakladatelství Fragment. 

Kristýna Ludvíková  

hledného přístupu většiny mužů k ženám lze označit za pomalé vymírání civilizace. Neboť tento přístup 
je dán volným průchodem vášním a choutkám mužů. Jenomže nekontrolování svých choutek, bezuzdné 
panování vášní, je pravým opakem civilizovanosti; jest barbarstvím. 

Ať již zánik civilizace nastane tím či oním způsobem, výsledek bude stejný. Je vývoj k němu nezadrži-
telný? Nikoli. Co by měli dělat muži, o tom píši celý tento esej. Co by měly dělat ženy a dívky? Uvědomit 
si svou vlastní hodnotu a důstojnost, a z tohoto vědomí vyvodit potřebu sebeúcty. Odmítnout se nechat 
vtahovat do té hry, kterou by s nimi – na jejích účet – chtěli hrát hrubí, leč zženštilí muži. Právě tímto 
mohou na muže působit výchovně: odmítáním mužů hrubých k nim a zároveň zbabělých vůči těm, kdo 
chtějí jejich děti obrat o dobrodiní života ve svobodě, a naopak vstřícností k mužům, kteří vůči nim pro-
jevují úctu a ohleduplnost a zároveň jsou ochotni bránit je, jejich děti a rodiny, mohou v mužích podpo-
rovat pozitivní návyky, tendence a vzorce chování, jako i kultivovat to umění, kterému se říká rytířství,  
o němž před šedesáti lety psal C. S. Lewis. 

Autor: Roman Joch | Publikováno: 15.6.2007 | Rubrika: Kulturní válka 
Článek nalezenete na adrese http://www.eportal.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=1239. 

Objevil a poslal Ing. Pravomil Novák 

DOPORUČUJEME 
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Tohle si nedokázali vymyslet ani autoři různých reality-shows, všech těch Vyvolených, Velkých 
bratrů či Výměn manželek. Skutečnost překonala všechna očekávání – dvě děti, ještě kojenci, vyrůs-
tají v cizích rodinách. Válka? Přírodní pohroma? Porod na útěku? – Nic takového: normální porod-
nice v normální nemocnici, lékaři, světla, aseptický sál (vždyť to znáte – děláme vše pro vaše dítě, 
musí se přece narodit tam, kde je mu poskytnuta ta nejlepší možná péče…), tým lékařů a sester, 
osvědčené a zaběhané postupy… A pak se najednou ukáže, že dítě váží druhý den o kilo méně… – a 
za pár měsíců je nejméně jednomu z otců jasné, že toto dítě není podobné ani otci, ani matce… 

Je snazší odbýt matku „Asi jsme špatně zapsali porodní váhu“ nebo hned začít hledat, kde se 
stala chyba? Je snazší myslet na to, co to může s rodiči i s dětmi udělat, nebo se strachovat o měsíč-
ní prémie? Je snazší přiznat chybu nebo ji zakrývat podvodem? 

Nechci soudit personál – od toho jsou tu soudy, od toho je, jak se zdá, i nemilosrdný tisk. Ne-
chci řešit, kdo všechno má či nemá být potrestán… Chci se zastat těch dětí… 

Ta situace totiž nemá dobré řešení. Ano, otec si mohl své podezření nechat pro sebe – ale uneslo 
by to dlouhodobě jeho manželství? Rodiče se mohli domluvit, že si nechají cizí děti (a nepoženou to 
k soudům), ale to je řešení dobré jen do chvíle, než nastanou nějaké výchovné potíže… – a v obou 
případech ještě existují „dobří“ kamarádi, kteří neopomíjejí zmínit se, že to dítě vypadá, jako kdyby 
bylo cizí… 

Ve chvíli, kdy se věc dostala do rukou soudům, už tato možná řešení padla. Systém je nastaven 
tvrdě a jednoznačně – děti musí být vráceny rodičům nebo se musí jednat o osvojení – a to je na 
dlouhé lokty a co mezi tím… 

A tak se budou bourat vztahy mezi matkami a dětmi, které se vytvářely po deset měsíců – deset 
nejdůležitějších měsíců v životě těch dětí. 

Asi to opravdu nešlo vyřešit jinak. Asi to tak teď musí být – nechci a nemohu to posoudit. Ale 
držím se za hlavu (a ta zdravotní sestra teď už asi také) u vědomí, co to znamená – pro děti i pro 
rodiče… 

Opravdu ty měsíční prémie (a snad by nešlo ani o ně, snad jen vydržet půl hodiny profesionál-
ního trapasu) stály za to? Co je to v nás, co nás tak silně nutí hájit vlastní čest, vlastní dobré jmé-
no, ať to stojí co to stojí? Co je to v nás, co nás nutí zametat věci pod koberec? – a nehledět na dů-
sledky? Co jsme to zač? 

A zcela úmyslně se neptám na tu ubohou sestru, kterou asi teď trápí výčitky svědomí (nebo 
mnohem delší a větší profesionální ostuda, a možná i ty odměny a možná i zaměstnání…), ale na 
nás. Protože ruku na srdce: kolikrát jsem se dělal v očích těch kolem lepším, dokonalejším, bezchyb-
nějším, než jaký jsem? A to i za cenu, že jsem si tu a tam něco přikrášlil, vylepšil, zamlčel či prostě 
vymyslel? 

A rozhodně jsem nebyl postaven před takovou zkoušku jako ta zdravotnice. 
Ještě že důsledkem mých selhání nebyla záměna dětí na porodním sále… Držme jim, prosím, 

palce – i jejich rodičům. Budou to moc a moc potřebovat. 
A té zdravotní sestře taky.  

VKor 

NA OKRAJ 


