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Mezi Vánoci a postem je letos jen málo dní. Masopust je krátký. Sotva stačíme zaznamenat 
Hromnice – Uvedení Páně do chrámu (omlouvám se bratřím nekatolíkům, pokud to mají 
v liturgickém kalendáři trochu jinak)… 

Maria nese dítě do chrámu – takové jsou předpisy: 40 dní po narození dítěte. Koupit berán-
ka – nebo alespoň dvě ptáčata… Odnesly to holoubátka – Maria s Josefem nebyli žádní boháči, 
už když opouštěli Nazaret, a ve stáji za Betlémem se toho taky moc nevydělá… 

Maria nese dítě do chrámu – chtěl bych vědět, co se jí tak asi honilo hlavou… Radost? – 
určitě, vždyť měla dítě, vlastní, krásné, zdravé… Hrdost – taky bych ji očekával, vždyť nesla 
v rukou Mesiáše. Úzkost – znala bibli, přinejmenším tušila, že být Mesiášem není procházka 
růžovým sadem. A taky hejno běžných starostí – co bude 
dnes vařit k večeři – a také kdy, když jsou celý den na cestě? 
a jestli má dost čistých plenek, jestli malému není zima nebo 
horko – jak už mívají matky starosti… 

A taky tam byl Josef – co my vlastně o něm víme? Nej-
spíš nesl ty dva holoubky a byl rád, že na ně ještě měl pení-
ze. A taky asi nesl raneček s plínkami, možná něco k pití pro 
kojící matku… a plnou hlavu starostí, kdy a jak vydělat, aby 
bylo na jídlo k večeři… A taky někde v hloubce zasuté vědo-
mí, že Hospodin se třeba nějak postará… když už mu jed-
nou poslal anděla a jindy pastýře s jídlem… 

No a pak se objevil ten prorok… 
Jak asi mohlo být Josefovi? A Marii? – nejdřív úžasná 

slova o Hospodinově slávě, kterou ten stařec právě vidí – a 
hned v další větě – Tvou duši probodne meč! 

Ten prorok… A proroci mívají pravdu; dávno už minula 
doba králem placených lžiproroků (jak bylo běžné ještě před 
babylonským zajetím), to Maria věděla, vždyť vyrostla v chrámu. A teď ten prorok říká tak 
strašlivou věc… Nadšení – a sražení do prachu… světlo a stín… radost a bolest… 

Mezi vánoci a postem je letos jen málo dní – tak jako bylo jen málo okamžiků mezi jásotem 
a chmurnou předpovědí. Protože radost a bolest tady v tomto světě velmi úzce souvisí. Je to 
tajemství – nikdo z nás nepochopí, proč tomu tak je. Nikdo z nás neporozumí, jak může Bůh 
dopustit, aby pšenice a koukol rostly tak těsně promíchány. Nikdo z nás nedokáže vytrhat kou-
kol, aniž by vytrhal i pšenici. Není lidského řešení, není lidské cesty, jak zbavit svět bolesti, jak 
nastolit již tady a teď ono království, onen Jeruzalém, v němž bude setřena každá slza… 

Jen Bůh ví, proč je to tak. Jen Bůh ví, proč to dopustil – a Bůh bere na svá bedra zodpověd-
nost za to, že na světě jsou radost a bolest, světlo a stín, dobré a zlé promíchány tak, že nikdo 
z nás to neumí oddělit. 

Ne, Bůh nestvořil kouzelné mravenečky či holoubky, aby nám pomohly oddělit štěstí a 
neštěstí, radost a trápení, jako Popelce. Bůh si s námi nehraje na pohádky. Bůh prostě přišel – a 
nechal na sebe dopadnout to, co dopustil. Stal se jedním z nás – aby ukázal, že to tak může být. 
Že pšenice a koukol mohou růst spolu – a že on sám je oddělí, až nastane čas. 

MEZI VÁNOCI A POSTEM  



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2/2008 5 

V RODINNÉM KRUHU 

MLČENÍM Z OKNA 
 

taková nezelená tráva 
studený úplněk slunce 
tichý vítr v hlučné ulici 
samota zrnka prachu na umytém stole 
 

taková modromodrá obloha 
zapomenutý mrak na obzoru 
hlučné kroky na ztichlém nádraží 
samota zrnka prachu na umytém stole 
 

taková bolest neklidné duše 
ráj ticha a peklo hluku 
kam kráčíš po ostrých hrotech střepů rozbitého zrcadla 
osamělé zrnko prachu na umytém stole 
 

slunce a měsíc a voda a hvězdy 
oblak a tráva a tichý hluk 
samota zrnka a společnost stolů 
až budeš obmyto, pochopíš  
 

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

Ale čas ještě nenastal – a to je dobře. Protože světlo a stín jsou neoddělitelně (pro naše chabé 
síly neoddělitelně) promíchány v našich srdcích – a Bůh je nechce rozervat na kusy – on nechá-
vá růst až do sklizně pšenici a koukol v nás. Protože to my bychom byli v ohrožení – kdyby byl 
nepřišel a nevzal na sebe naši smrt. 

A kdyby Mariino srdce neproniknul meč.  
Vladimír Koronthály 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
tož tedy tak. Věci se nám mění pod rukama. Život nám teče mezi prsty a v dlaních zachycu-

jeme jeho lesklé i temné střípky v domnění, že rozumíme… 
Nerozumíme, ale možná o to víc prožíváme ty střípky, které jsme právě zachytili. Ty temné 

jsou ovšem lépe vidět – na ty světlé si musíme posvítit… 
Jednou – marně se snažím si to představit – se to zrcadlo zase poskládá do velké a úžasné 

mozaiky – najednou ty temné dostanou smysl. Protože z jedné barvy obraz neuděláš… 
Snad je to tím, že je leden, na horách je (technicky ovšem) bílo, v nížinách zcela samovolně 

kalno a v ulicích velkoměsta (opět technicky, ale tentokrát bezděčně) špinavěšeděhnědo, jen 
místy prosvitne zametený asfalt či dokonce mozaika před interhotelem nebo módním superbu-
tikem. Snad je to tím, že je letos tak blízko od adventu k postu, od jesliček ke kříži, od tří králů 
ke zmrtvýchvstání. Není to úžasné, jak věci tak zdánlivě vzdálené na sebe tak úzce navazují? 
Jak advent je očekáváním velkého obracení se (nejvyšší čas se taky zapojit, není-liž pravda?), 
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jak zrození Spasitele je začátkem cesty vykoupení, jejíž vrchol byl na hoře ve tvaru lebky? Jak 
tři králové první pochopili, co celému světu bude zjevné, až jako blesk, jenž zazáří na východě 
a ozáří oblohu až na západ, přijde Syn člověka ve slávě? 

Radujme se z toho krátkého masopustu, i z toho dlouhého postu, jako se těšíme z bílé vteři-
ny sněhu, než zhnědne, zšedne a nakonec roztaje v stružku kalné vody. Radujme se z lesklých 
střípků, které nám uvíznou v dlaních, i z těch temných – vždyť bez tmy bychom neviděli svět-
lo. To až jednou, až tady bude nový Jeruzalém… ale tam bude zcela jiné světlo. Tam bude svět-
lem Bůh. 

Teď – se na to můžeme těšit. A pamatovat si ty světlé střípky. 
Přeji vám dobrý zrak a ještě lepší paměť. A obrovskou hromadu zářivé naděje, která netaje. 

VKor 
 

HOUBA, ZUBNÍ PASTA, STROM? 
Tak jsem si v polovině ledna pěkně zaskotačila na farním plese… Jenže druhý den jsem 

dostala nějakou divnou zimnici, teklo mi z nosu a vypadalo to, že na mne leze pěkná viróza.  
A taky že jo. Nedobrovolně jsem ulehla do postele. 

Jenže už moje maminka říkala, že všechno špatné – k něčemu dobré. Jen jsem se trochu 
oklepala, zabral mi totiž můj oblíbený Modafen, ob-
ložila jsem se v posteli rozečtenými knížkami a ze 
skříně jsem také vyhrabala všechna prastará čísla 
Bulletinu Manželských setkání. Schovávám si je od té 
doby, co jsme začali na tyhle kurzy jezdit. Pokaždé je 
v nich nějaké pěkné čtení. Už minule jsem vám do 
lednového čísla vybrala dva fejetony od Bohunky 
Horské. Začaly vznikat v době, kdy se celá jejich 
rodina přestěhovala do Soběšic a odtud název: Sobě-
šická podobenství. Bohunka tenkrát v úvodu napsa-
la, že se dostala díky novému domu blíž k přírodě a 
že ji, třeba při pohledu na probouzející se přírodu po 
dlouhé zimě, začaly napadat různá přirovnání 
k situacím v našem životě. Uznávám, že minulá houba v koupelně a i druhá povídka neměly 
zrovna s přírodou nic moc společného, ale uvidíte sami, že se to většinou kolem přírody točit 
bude. No vlastně ještě jednou to taky bude o zubní pastě, ale to se nechte překvapit. 

Čím víc jsem se začítala do starších čísel, nevěděla jsem, které podobenství vám přinést 
dřív. Nakonec jsem přeci jenom dvě upřednostnila, ale o ty další Vás také nepřipravím. Ty na-
jdete zase příště. A navíc – Bohunka určitě už píše nějaká zbrusu nová podobenství! 

Bohunko, díky! A Vy už honem čtěte! 
Marta Tomsová 

 

PODOBENSTVÍ O KŘIVÉM STROMU 
Tato doba přináší různé pohromy, řádění živlů, jazykem úředním živelné katastrofy. Ani 

tomu našemu kousku světa se nevyhnuly. Ne, nebojte se, tsunami nás nepostihlo. Nebyl to ani 
tajfun. Byla to docela obyčejná vichřice. Vezmu to ale z opačného konce. 
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Za naší zahradou stojí jako hradba krásný les. Zelené tkanivo protíná výšivka silniček, cest 
a pěšinek. Ještě dlouho bude trvat, než všechny projdeme a prozkoumáme. Les se ale stal sou-
částí našeho života. Rádi chodíme na procházku ke krmelci, k hřišti, k jezírku… Vidíme, jak les 
žije, dýchá, jak se mění, radujeme se s prvními zelenými miminky lístečků i s plameny podzim-
ních pochodní. Dar lesního společenství je dotykem Boží laskavé dlaně, kterou nás každý den 
obdarovává. Stačí jen kouknout z okna, a hned je člověku lépe – a co teprve, když do lesa 
vstoupíme a můžeme jej ochutnat všemi smysly… 

Takhle jednou po Třech králích jsme šli na malou procházku. Na naši oblíbenou – ke krmel-
ci a ještě kousek dále. Nesli jsme nějaké přilepšení zvířátkům do korýtka (jak se to vezme, zví-
řátkům – mám podezření, že si naši potravinovou pomoc přisvojila banda divokých kanců) a 
těšili jsme se z toho, jak zima náš les krásně začarovala. Jdeme, povídáme si, když tu přes lesní 
cestu leží strom. A za ním další. Pořádně se rozhlédneme a vidíme, že na kousku lesa řádila 
vichřice. Asi se tam zatočil nějaký vír. Polámal větve, porazil několik stromů. Krásné, statné 
borovice leží bezmocně na zemi, pahýly svítí k nebi, větve udiveně ochutnávají tvrdou zem. 
Rozhlížíme se kolem. Není to hezké podívání. Najednou si všimnu, že na místě, které navštívila 
vichřice, zůstal stát jeden strom. Na první pohled je jasné, proč ho řádění živlů nezničilo. Je to 
strom pokroucený, špatně rostlý, pokřivený. Před několika dny ještě stál obklopen svými šťast-
nějšími, krásnějšími druhy. Když přišla vichřice, jeho hrdé, rovné kamarády porazila. Na něj, 
protože už byl ohnutý, neměla. Jako jediný vydržel. 

Nevím, proč tenhle strom začal růst křivě. Snad ho vychýlila nějaká předešlá vichřice, snad 
nemoc, špatné podmínky. Zato vím, co mi chtěl říct. Neboj se, když procházíš něčím těžkým. 
Když věci nejdou tak, jak bys sis představoval. Právě prodělaná zkouška, těžkost, krize ti dá 
sílu, kterou ostatní nemají. Jednou objevíš její dar i její smysl. I kdybys už třeba nezůstal krásně 
rovný, i kdyby se zdálo, že nejsi to, co ostatní. Každá těžkost v sobě nese tajemství, které je dá-
no pochopit v pravý čas… 

Přelezli jsme převrácené kmeny, nasypali nadílku do krmelce a oklikou se vraceli domů. Já 
si zimní procházky odnesla tohle podobenství. Mám ho v sobě a předávám ho lidem, kteří ho 
potřebují. A že je jich na světě hodně… 

Bohunka Horská 
 

DAR MODLITBY V NÁS  
Jeden chasidský Žid řekl, že máme-li sami v sobě zažít dárce energie, musíme nějakým 

způsobem v sobě samých poznat Boha (zde vidíte tenounkou linii mezi pravdou a iluzí!). Musí-
me vědět, ke komu přináležíme, musíme věřit v božské přebývání, musíme důvěřovat ve svou 
duši. Ten chasidský Žid řekl něco nádherného: „Když se modlím, jsem Bůh.“ Modlitba sama je 
Bůh. Není to nějaká aktivita, jíž bych Boha přiměl, aby mě miloval, nebo bych k němu promlou-
val. Není to něco, co pro Boha dělám; modlitba je Bůh ve mně milující Boha mimo mne a Bůh 
mimo mne milující Boha ve mně. Duch je pak darem modlitby mezi námi (viz Ř 8,26–27). 

Mnozí z nás jsou se svým modlitebním životem nespokojeni. Takovým lidem při duchov-
ních cvičeních vždycky říkám: „Opravdu mě nezajímá, na jakém stupni modlitby se nacházíš, 
ptej se jen sebe sama: přeju si, abych se modlil? Pokud tu je přání se modlit, je Duch v tobě pří-
tomen. Pokud tu není ani to přání, pak jsi v maléru.“ 

Z knihy Richarda Rohra „A Man’s Approach to God“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 
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O JEDNOM TRÁPENÍ… 
V době, kdy dostanete toto číslo do ruky, uběhne asi tak 100 dní od chvíle, kdy jsem si po 

delší odmlce (kdysi jsem mívala totiž ve Zpravodaji na starost jenom recepty…) zase musela 
hlídat datum uzávěrky přijímání příspěvků, aby Vlado dostal podklady včas a mohl s nimi 
nakládat dle svého uvážení. A tak mám takový malý důvod k rekapitulaci. Začala jsem tedy 
zostra! Vyhlásila jsem anketu o pomáhání dětí doma, o jejich odměňování a těšila se na Vaše 
příspěvky. Plánovala jsem, jak si budu Vaše dopisy třídit a čekala a čekala na první přispěvate-
le. Jenže nic… Nezbývalo, než jít do sebe. Přemýšlela jsem, kde jsem udělala chybu, ale musela 
jsem si pokorně přiznat, a také mi to ostatní potvrdili, že kdybych si dala asi větší práci s pří-
pravou a raději to připravila jako test pro snadné zaškrtávání, možná by se někdo našel, kdo by 
vyšetřil čas a pár políček vyplnil. Snad by se našlo aspoň tolik hrdinů, že bychom rozdali ty 
čtyři knížky, které byly pro tyto hrdiny připravené. Ale nemyslete si, že vám teď něco vyčítám! 
Ani já sama jsem neodpověděla na nedávnou anketu, o tom, co se nám všem ve Zpravodaji 
nejvíc líbí, nebo bez čeho bychom se obešli. To se ale teď hrozně omlouvám těm, kteří ji dávali 
dohromady… Jak je člověk na druhém břehu, hned to vnímá jinak. 

Na druhou stranu trochu doufám, že jste třeba o tom pomáhání dětí aspoň trochu popře-
mýšleli. Já teda ano. V duchu jsem rozdělovala úkoly a vymýšlela, jak zareagovat na stále se 
měnící skladbu dětí u nás doma. S pár lidmi o tom i mluvila. I získala pár nápadů. Kdyby vás 
to zajímalo, např. u Sedláčků se služby v rodině mění po roce. Jeden má na starost koš, jiný 
podlahy, někdo prádlo, atd. Zajímavý nápad! Díky, Blanko! 

Do stejného čísla jsem také přidala povídání o naší rodině. Vyprávěla jsem Vám, kolik nás je 
teď doma, a představte si, že to už zhruba 2 týdny poté, co listopadový Zpravodaj vyšel, nepla-
tilo. Díky našim přátelům, kteří nám nabídli pro někoho z dětí na nějakou dobu malý byt, se 
nám odstěhoval Vojta. Byl také jediným adeptem, protože si vydělává. Dokonce jsem ho do 
toho sama ze začátku trochu tlačila, bylo totiž nutné, aby se rozhodl rychle – ano nebo ne. Do-
ma s námi nebo jinde sám. Pro mne to byla úplná brnkačka. No prostě teď bude spát jinde, ale 
bude k nám pořád chodit, občas přijde na oběd, stejně bude zatím vozit špinavé prádlo, … 

Pak najednou řekl Vojta: „Ano, beru to!“ A tak jsme se domluvili, že si večer dáme na roz-
loučenou dobré víno a vyprovodí-
me ho do světa. Připravovala jsem 
se na to statečně! Takže i když náš 
Vojta není žádný Kuba, Matěj 
nebo hloupý Honza z českých 
pohádek, inspirovala jsem se a 
upekla povidlové buchty, pocuk-
rovala, zabalila do kostkovaného 
šátku, udělala uzel, provlékla 
hůlku a chystala se ho vypravit do 
světa. Jenže ouha! Čím víc se blížil 
večer, bylo mi smutno, těžko a 
úzko. Víno jsme sice vypili, ale ani 
nevím, jestli bylo bílé nebo červe-
né… Pro slzy jsem neviděla. Celé 
to skončilo příšerně. Před půlnocí 
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jsem utekla do postele a s pláčem se bořila do polštáře. Nedokázala jsem si to vůbec představit! 
Vojta skutečně odchází bydlet jinam, bude mi scházet další dítě! Připadala jsem si jako kvočna, 
která hledá pod křídly všechna svá kuřátka a ono je jich tam čím dál méně! Najednou tady ne-
budu mít už opravdu nikoho z velkých dětí! Ve skutečnosti jsme z domova takhle „definitivně“ 
vyprovodili jen dceru Martičku, která se ale vdávala a čekala miminko, a to bylo v záplavě sta-
rostí se svatbou něco úplně jiného… Jakub tady věci má pořád, (i když je ve Skotsku) a Veroni-
ka je tady vždycky na víkendy nebo na zkouškové období. 

Vojta, který mi někdy dokázal v podvečer po návratu z práce předvádět pyšně v kuchyni 
upečený koláč, polévku, guláš, upečené maso, naložené maso, a já nevím jaké všelijaké možné 
maso – měl být najednou pryč. I když jsem si namlouvala, že se může přece kdykoliv k nám 
domů vrátit, moc jsem tomu nevěřila. 

Pak začaly další dny mizet věci z poliček, vyprazdňovaly se skřínky, ve společném pokoji, 
kde byl Vojta o víkendu po návratu z kolejí i s Veronikou, bylo podezřele uklizeno, už jsem 
nezakopávala o jeho boty v předsíni, najednou se tam všechny vešly…, zmizel holicí strojek, 
kartáček na zuby atd. Mnohokrát jsem pak v následujících dnech obrátila třeba kuchyň vzhůru 
nohama a hledala „ten šikovný černý nůž“ a jindy zase to „pěkné tlusté prkýnko a otvírák a …“ 
a musela jsem si připomenout, že hledám něco, co bylo Vojty a on si to pochopitelně odstěhoval 
s ostatními věcmi do svého bytu. 

Hrozně se mi ze začátku líbilo, jak chodil Vojta po svém odstěhování k nám domů. Zjevil se 
leckdy nečekaně, ale zazvonil a pak si odemkl. Pobyl a zase odešel. 

Pak mne trochu rozptýlila práce kolem 12 kg vánočního cukroví a začala jsem se dávat do-
hromady. Veronika také dělala co mohla, dál jako předtím, když byla doma, vařila, žehlila, 
luxovala. Mám v ní pořád velké zastání! Jenže smečka u nás doma byla menší – Vojta tu prostě 
nebyl. Scházel nám všem. Všichni byli zamlklí. Pak začal chodit smutně náš Ondra a říkal: „To 
je blbý, že Vojta odešel. A proč musel odejít? A proč tady nezůstal? A vrátí se?“ Povídala jsem 
si s ním o tom a i to mi trochu pomohlo. 

Připomínala jsem si dobu, kdy jsem já sama jako nevěsta odcházela z bytu rodičů, a musím 
zpátky říct, že jsem se tím, že by se někomu po mně doma snad stýskalo, vůbec nezabývala. 
Třeba sourozencům! Ani ve snu mne to nenapadlo! A jak to prožívali moji rodiče? To taky do-
teďka nevím, ale ještě se pořád můžu zeptat aspoň maminky! A to jsem ráda. Právě myšlenka 
na to, že se to pořád a pořád všechno dokola opakuje a má to svůj nutný řád, mi pomáhala 
vybřednout z nepříjemné depky. 

Vím, že nejsem první matka, co vyprovodila dítě z domova, a taky vím, jaké všechny ostat-
ní okolnosti ovlivnily moje podzimní prožitky okolo toho, ale je mi jasné, že když se na lecja-
kou záležitost dokáže člověk podívat i z pohledu toho druhého, moc mu to pomůže. Já se mu-
sela vracet 25 let ve vzpomínkách zpátky a promýšlet dodatečně svoje stěhování z bytu rodičů. 
Dokonce jsem neodolala a zeptala se své sestry Helenky, která měla odcházet z domova jako 
poslední z nás, jako šesté dítě, jaké to bylo, a ona mne překvapila! Řekla mi: „No vždyť já 
z domova neodcházela, to spíš naši!“ A je to pravda, přestěhovali se do menšího bytu a začali 
naprosto novou kapitolu svého života. 

A to nás, pokud se toho ve zdraví dožijeme, čeká snad taky! 
P.S.: Nebojte se, že z Vás teď začnu tahat rozumy, jaké to bylo u Vás! Jen si to nechte klidně 

pro sebe. Stejně by nikdo z Vás nenapsal. Chi chi chi. 
Marta Tomsová 
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O DĚTSKÉ VÝŽIVĚ 
No, nadpis předjímá, že vás zavedu do jiskrného světa dětí, nejspíš těch nejmenších, ale 

není tomu tak. I naše nejmladší dcera překročila pomyslný práh dětského věku – občanský 
průkaz už má více než rok. Přesto mě však k napsání tohoto podobenství inspirovala. 

Že si děti nosí do školy svačinku, je nad sluneční svit jasné. Chodívám dělat besedy do škol 
a často žasnu nad tím, co všechno děti o přestávkách nesní. Bagety, sušenky, pudingy, jogurty, 
obrovské láhve s Colou nebo jinými bublinkami… Kolikrát mám strach, že mě malí Otesánci 
slupnou k svačince taky. Naše Mija ale ne. Když jsem jí v loňském školním roce nabízela svači-
nu, často říkala „to je dobrý, mami“ nebo „já nemám hlad“, popřípadě svačinu přinesla zpět. 
Často tedy do školy svačinu neměla, a já z toho zase neměla dobrý pocit. Letošní rozvrh, kdy 
má třikrát v týdnu do půl čtvrté, mě donutil k přemýšlení. Říkala jsem si, že musíme najít něco, 
co by jí lákalo k snězení a doplnění energie, kterou její náročný program spolyká. 

Daly jsme hlavy dohromady a zanedlouho vznikl seznam potenciálních svačin, které by 
byly nejenom lákavé k snězení, ale splňovaly i další parametry – dietetické, transportní i další. 
A bylo to. No, a jedna z položek byla právě dětská výživa. 

Dostáváme se ke smyslu tohoto slova – ten je přenesený. Mám na mysli tu specifickou dob-
rotu ve skleničce, podávanou od kojeneckého věku, vyráběnou z ovoce, popřípadě i zeleniny. 
To je moc dobrá věc, osvěžující, dodávající energii, s nějakým pečivovým doplňkem i zasycují-
cí. Výživa se samozřejmě dá koupit. Na regálech obchodů pózují výživy všech barev, chutí i 
vůní, jen si vybrat. A pak taky zaplatit – hm, není to úplně levná záležitost. 

A tak jsem si vzpomněla na to, když byly naše holky malé a já pro ně vařila výživy doma. 
Trochu to byla piplačka, ale výsledek stál za to – a, jak by se dnes řeklo, byly zaručeně bio. Teh-
dy to taková hodnota nebyla, dnes už opravdu je. 

Od vzpomínky nebylo daleko k myšlence, od myšlenky jenom kousek k činu. Ze špíže na 
mě jukal košík jablek, tak do toho. Za chvíli už se nakrájená jablíčka blaženě rozvalovala 
v teplíčku hrnce na plotně, za další už rozvařená hmota chladla na dlaždicích… Já jsem si mezi-
tím vybírala další ovoce, se kterým jsem chtěla jablka zkombinovat. Zralé banány, meruňkový 
kompot, z mrazáku černý rybíz a jahody. Z police už se za mnou nedočkavě hrnul můj milý 
pomocník – mixér, že bude mít konečně zase pořádnou práci. A taky že měl. Jednu várku jsem 
umixovala čistě jablečnou, do jiných jsem přidávala další ovoce. No a v tu chvíli jsem nejenom 
dělala výživu, ale taky v hlavě psala toto podobenství. 

Možná si řeknete, že to už trochu přeháním, ale mixování byl skvělý zážitek. Zvlášť, když 
se spojovaly dvě složky. U těch hodně barevných, třeba jablko a černý rybíz, bylo opravdu na 
co koukat. Nejprve světlá hmota, pak vesele mourovatý vír barev, nakonec nádherně lila paste-
lový výsledek. Když jsem tak nadšeně pozorovala ten proces, říkala jsem si, že je to jako 
s mužem a ženou. Taky se spojují dvě složky. Základ je stejný – tak jako jablko a třeba jahoda je 
oboje ovoce, tak muž a žena jsou oba lidé. Každý je ale trochu jiný, má jiný tvar, je jiný uvnitř, 
jinak voní, chutná, má jinou barvu. Ano, mohou s úspěchem existovat každý zvlášť. Ale když 
se stane ten zázrak, a oba se spojí a doplní své vlastnosti, vznikne něco ještě lepšího, dokonalej-
šího. Jako u výživy – jenom z jahod ji neuděláš, byla by příliš řídká – jablka ji krásně zahustí a 
zjemní. Samotné jablko zase bývá poněkud fádní. Oba druhy ovoce se krásně doplňují a výsle-
dek je – no, škoda superlativů, to je potřeba ochutnat nebo se zeptat naší Miji. A u muže a ženy 
může dojít ke stejnému, chutnému a užitečnému výsledku, kterého by jednotlivec nedosáhnul. 
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Ale ještě je tu ten proces. Proces mixování, kdy dochází k propojování a spojování obou 
druhů ovoce. Asi nic příjemného, přesto však nezbytného. Bez něj to prostě nejde – chceme-li jít 
směrem k žádoucímu výsledku. 

Řekněte, necítíte se někdy se svým partnerem jako v mixéru? Že ano? No, tak se nedivte a 
nemračte. To je právě ten proces, kdy se vaše složky mají šanci spojit. Teprve v mixéru krizí, 
stresů, ponorek či konfrontací dochází k pravému mísení a propojování. Jistě, nemusí to vždy 
dopadnout dobře. Ale když to dopadne, výsledek stojí určitě za to. 

Jednou se můžete zeptat svých dětí. 
Douška pro ty, kteří chtějí víc: Ono taky záleží na tom, kdo má v ruce tlačítko od mixéru… 

Bohunka Horská 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ A KONFRONTACE  
Před každým duchovním cvičením bychom se měli ujistit, že je zde 

aspoň jedna věc, s níž bychom se měli vyrovnat. Všichni bychom měli ko-
nat duchovní cvičení, ale pro některé lidi se takové exercicie stávají způso-
bem života. Chodí na ně každých pár měsíců. Přitom je zřejmé, že celá řada z nich nejsou lidé 
zapojení do pastorace nebo jakékoli jiné služby. Je to pouhé „pupkozření“. Ve jménu hledání 
Boha od něho ve skutečností utíkají. Není účinnější cesty, jak před Bohem utéct, než přehnaná 
zbožnost, zapojení do zbožných a svatých aktivit, konaných pro sebe sama. 

Dobrá rovnováha mezi mužskou a ženskou energií znamená správné ustálení života mezi 
duchovními cvičeními a životními konfrontacemi. Postarej se, abys měl čas být v ústraní a rozjí-
mat o samotě nebo v modlitbě, ale postarej se také o to, abys byl do něčeho aktivně zapojen, 
aby slovo v tobě mělo své vtělení a projevovalo se též nějakou aktivitou. 

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

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

PÁR ŠKOLNÍCH PERLIČEK 
– Rez železo ničí a proto se železné předměty natírají a dávají do sběru. 
– Elektřina se vzbuzuje třením. O tom se můžeme přesvědčit tím, že potmě hladíme nějakou 

známou kočku proti srsti. 
– Levý břeh řeky poznáme od pravého nejlépe, když jdeme od pramene. 
– V Čechách dýcháme CO a na Slovensku ČO. 
– Protože nikdo neví, jak je Země stará, je rodu ženského. 
– Když se „x“ rovná nule, tak jsme počítali úplně zbytečně. 
– Protože jsme běželi dva, doběhl jsem jako druhý vítěz. 
– Plavu dobře. Už poznám sama, kdy se začínám topit. 
– Měli bychom pravidelně cvičit, jednou ráno a jindy zas jindy. 
– Ve sportu je možné všechno. Dokonce i ženské mužstvo. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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– Maminka poslala tátu na hokej, aby se zase nevztekal doma u televize. 
– Největší uhelná pánev je na Ostravsku, protože je tam nejvíc horníků. 
– Do Vysokých Tater jezdí hodně cizinců a část místních obyvatel se jimi živí. 
– Dívka by měla vědět o životě všechno, ale nic víc. 
– V ložnici máme tři postele. Ve dvou spí rodiče a ve třetí já. Nade mnou visí babička. 
– Demolovat znamená ničit moly ve skříni. 
– Rozdíl mezi maminkou a tatínkem je u nás v tom, že táta si ničeho nevšimne, zatímco má-

mě nic neujde. 
 

A jako poslední jednu kantorskou perličku: 
– Za zvláštní cvičení napíšeš doma 100x: „Jsem největší lenoch!“ – a necháš to tatínkovi pode-

psat. 
Marta Tomsová 

 

PRÉMIOVÝ VTIP NEJEN PRO HOSPODYŇKY 
Jednou se jeden ministrant při čtení žalmu během bohoslužby jen trochu, trošičku přeřekl 

od ambónu. Chtěl důstojně odříkat verš: „Hospodine, ty vládneš nade vším!“ Jenže se právě 
trochu přeřekl a zahlaholil na celý kostel: „Hospodyně, ty vládneš nade vším!“ 

Údajné odposlechnuto věnuje zvláště hospodyňkám Marta Tomsová 

To jsem blázen – dvě ženy, které bydlí od sebe vzdušnou čarou nejméně 10 kilo-
metrů, dostanou stejný nápad… Jak si vybrat, který nápad zveřejnit? Suď, Paride! 

Tak aby z toho nebyla další trojská válka (přinejmenším památkáři by byli jistě 
proti zničení dalšího antického města…), rozhodl jsem se vysázet obě verze. Alespoň 
můžete posoudit sami, která verze Vám bude více vyhovovat. 

Sazeč na rozpacích 

VARIANTA 1: 

JEDEN NÁPAD NA CHŘIPKOVÉ OBDOBÍ 
Zůstanete-li doma, možná trochu proti své vůli, s nemocným školním dítkem, mám pro Vás 

tip, jak to přežít. 
Zajděte do papírnictví nebo hračkářství a zakupte 

„akrylové barvy“, které se používají na zdobení keramiky, 
skla, atd. Potom stačí cestou domů nasbírat nějaké tvarem 
zajímavé kamínky, větší či menší, záleží, na jaké si troufnete. 
Raději je umyjte a osušte. Tenkým štětcem pak malujte přímo 
na kameny veselé obrázky. Během tvorby je vhodné použít 
pracovní oblečení, o které se nemusíte bát, neboť se bezpečně 
neví, jestli lze barvy vyprat z látky. Zato se však bezpečně ví, 
že na kamenech drží jako přibité, i kdybyste je každý den máčeli ve vodě. 

Ozdobené kameny jistě vaše děti potěší, rozveselí a možná i uzdraví všechny nemoce. 
Sousedku Janu Petrusovou přemluvila k sepsání „sova Marta“ 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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TŘETÍ (A MOŽNÁ POSLEDNÍ) ČÁST RAD A TRIKŮ  
V únorovém čísle zpravodaje přináším třetí várku rad nejen mladým ale i zralým a zkuše-

ným hospodyňkám (Jé, teď jsem si vzpomněla na vtip, ten Vám řeknu jako prémii – a najdete ho 
v rubrice „Smutný svatý…“; přidal jsem ho tam, aby tam perličkám ze školní lavice nebylo o samotě 
smutno – pozn. sazeče)) a přidávám jednu odstrašující z vlastní zkušenosti, spíše by se dala na-
zvat: Co propánajána opravdu nedělat! 

Ale teď to, co je vyzkoušené: 
 

PŘÍLIŠ MNOHO PEPŘE 
Utrhla se vám, řečeno lidově, ruka s pepřem a jídlo je stěží použivatelné? Nebojte se,  

zachránit se to ještě dá. Nakrájejte dvě jablka na kostky a přihoďte do hrnce. Chvíli povařte a 
uvidíte, že se ostrost chuti zmírnila. 

 

PLASTOVÁ FÓLIE NA SPORÁKU 
Stane se, že se vám na varnou desku přilepí kousek plastové fólie. Drží pevně, takže co s ní? 

Pomoc je snadná. Vezměte odlakovač na nehty a tampon, fólie půjde lehce odstranit. Sporák 
pak ještě umyjte čistou vodou. 

 

ABY SE MRAMOR LESKL 
Mramorové desky bývají i při dobré údržbě matné a vypadají, že na ně nemáme moc čas. 

Což se změní, když na ně vezmete sprej s lešticím voskem na auta. Mramor pak bude vypadat 
báječně a lehce se z něj bude stírat prach. 

 

RÝŽE DO VÁZY 
Po pár dnech zanechává každá kytice ve váze nepěknou břečku. Ta se špatně čistí, pokud je 

váza úzká, a další kytici ohrožuje zahníváním. Co s tím? Vodu vylijte, do vázy nasypte trochu 
rýže (nevařené) a několik minut vázou pořádně třepte. Poletující rýže ji dokonale vyčistí. 

 

ČISTÉ ŠÁLKY 
Černý čaj zanechává v šálcích povlak, který se dá jen s námahou odstranit. Pokud chcete, 

aby byly zase jako nové, vezměte sůl, nasypte do šálku a nasucho vydrhněte. 
 

VARIANTA 2  
(vhodná zvláště pro ty, kdo nechtějí „pokoušet“ akrylové barvy): 

MALOVÁNÍ NA KAMENY 
Potřebujeme: kameny nejlépe placaté, oblé, kulaté, tempery, štětec, bezbarvý lak ve spreji. 
Postup: nejprve si kámen pořádně prohlédneme. Možná má tvar domku, auta nebo brouka… 

Pěkně to s dětmi prodiskutujeme. Podle tvaru pak na kámen malujeme to, co vidíme podle 
tvaru, nebo jen nějaký obrázek, obličej apod. Když barva zaschne, posprejujeme kámen 
lakem. Můžeme mít jen jako ozdobu, těžítko nebo dárek. 

Petra Ryantová 

RADY A TRIKY PRO VAŠI DOMÁCNOST 
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POLITÝ KOBEREC 
Pokud máte malé dítě, pak využijete úžasnou sací sílu současných plenek. Na vylitý džus 

nebo čaj plenku okamžitě přitiskněte a tekutina je rázem z koberce pryč. Pak už jen hadrem 
dočistěte. 

PERŠAN V PLNÉ KRÁSE 
K té mu dopomůžete kyselým zelím (nikoliv sterilovaným). Půl kila zelí poházejte po ko-

berci a košťátkem dobře promeťte. Nechte vyschnout a vyluxujte. Barvy září v nové svěžesti. 

POPEL PROTI HMYZU 
Smrdí vám popel z cigaret? Obtížnému hmyzu, jakou jsou mšice či mušky, zřejmě také, což 

zjistíte, když nebudete popelníky vyklepávat do odpadkového koše, ale roztrousíte něco pope-
la do květináčů a truhlíků. 

LESKLÉ LISTY 
Pokojovky s velkými listy bez chloupků budou vypadat naprosto úchvatně, když listy otře-

me hadříkem namočeným v pivě. Ale musíte ho dobře vyždímat, aby piva nebylo moc a neu-
cpalo póry na listech. 

BRAMBOROVÉ HNOJIVO 
Až uvaříte brambory, vodu slijte stranou a počkejte, až vystydne. Pak jí zalijte vaše poko-

jovky. Prospěje jim to a budou se mít k světu. 
 

A teď ty prémie. Tu první dal sazeč do „Smutného svatého“ a nesvedla s tím nic ani celá redakce. Tu 
druhou nakonec šéfredaktor s využitím všech svých sil a schopností proti sazeči uhájil – pozn. šéfredaktora. 

 

DRUHÁ PRÉMIE? TA BUDE O TOM, CO JSEM VYVEDLA S JEDNOU MIKINOU. 
 

Možná v prvním díle rad a tipů do domácnosti jsem od někoho přepsala, že skvrny od rzi 
se dají velmi dobře odstranit horkou citrónovou šťávou. 

A to jsem tedy nejednou s úspěchem vyzkoušela. Naše Veronika měla velmi oblíbené, a 
díky citrónu pořád má, sněhobílé tričko, moc příjemné na omak. Jenže, ouha! Často naházíme 
na radiátory po bytě, hlavně v zimě přes noc, všech asi tak 60 kusů vypraných ponožek, aby-
chom si ušetřili věšení. Nejenže do rána uschnou, ale navíc nedýcháme úplně suchý vzduch. 
Jednou někoho z dětí napadlo, asi nebyly zrovna ponožky, že na lehce orezlá žebra radiátoru 
dá uschnout tohle oblíbené bílé Veroničino tričko. Tu spoušť, kterou vymalovala žebra na bí-
lých plochách oblíbeného oděvu, si asi dovedete představit. Všude se táhla tenká rezavá nitka a 
kopírovala tvar topení. Mokré triko totiž dost dobře přilehlo ke kovu… 

Napřed jsem se zděsila, Veronika určitě i slzu utrousila, ale pro mne to byla výzva. Co totiž 
nemůžu slyšet, je věta: „To nepůjde!“ 

Vymačkala jsem citrón a začala s náročnou operací. No šlo to, ale ohřívat kapky kyselé te-
kutiny mne brzo přestalo bavit, a tak jsem dostala ten nápad. Pokapala jsem skvrny šťávou a 
vrzla triko do mikrovlnky! Nastavila přístroj na prvních pokusných deset vteřin a zírala na 
zavřená dvířka. Dobrý! Skvrny menší! Další várka potřebných sekund triko vyčistila a já se 
dmula pýchou, že já muší váha jsem zvítězila nad těžkou váhou radiátoru. Tričko jsem dala 
vyprat, aby si Veroniku nepletli s ovocným čajem, a bylo po starosti. Uběhl nějaký čas… 
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A pak se na mne jednoho dne obrátila kamarádka s dotazem, že má na takové bundičce 
fleky od rzi a neví, co s tím. Hurá! – zajásala jsem. Vždyť já na to znám recept! Uklidnila jsem 
kamarádku, mávla s přehledem rukou, že to nic není! Na to stačí citrón! 

Připravila šťávu, pokapala skvrny, prohlédla, zda se ještě někde nějaká neskrývá, a šup 
s tím do „mrkvolinky“ (jak tomu říkával náš Ondra, když rozum bral). Netrpělivě jsem hleděla 
skrz sklo dvířek, jak se začíná na otočném talíři bundička vrtět. O stěnu občas zavadila, jak se 
tam skoro nevešla, přeci jenom to není talíř s polévkou. Zřejmě v tom pohybu látky uvnitř jsem 
přehlédla jeden důležitý moment… Během pár vteřin se začalo ozývat z útrob podivné praská-
ní, asi jako kdybyste dali ohřát potraviny ve zlatém nádobí, nebo nechali v hrnečku lžičku… 
V první chvíli jsem nestihla zareagovat. Jsem paličatá a musím se vždycky o všem napřed pře-
svědčit. Nezdálo se mi to? Jakmile se ale začaly objevovat mezi záhyby látky blesky a dým, už 
jsem uvěřila, že je zle. Celé to mohlo trvat tři – čtyři vteřiny, ale ke zkáze to stačilo. Vyndala 
jsem obleček (ještě k tomu cizí) ven tak rychle, jak to šlo. Ale za rychlost jsem hned zaplatila 
spáleninou na prstech. 

Víte, co se ve skutečnosti stalo? Zaslepena vidinou úspěchu a výhry nad rezavými fleky 
jsem si vůbec neuvědomila, že na růžové bundičce je kovový zip! Jeho malé dílky se v mikrošce 
totálně rozpálily do ruda a na několika místech vypálily nepřehlédnutelné díry. 

No, byla jsem na omdlení. Ale pozdě bycha honit. Bundička byla nenávratně zničená. 
Naštěstí ne naše přátelství. To trvá doteď. 

Jako varování pro Vás sepsala citrónová expertka Marta T. 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2008 – KURZ PARTNERSKÝCH 
VZTAHŮ 

YMCA – Živá rodina Vás zve na letní kurz Manželských setkání, který letos pořádá již  
podvanácté. Uskuteční se ve dnech 16. – 24. srpna 2008 v Třešti (16 km od Jihlavy).  

Kurz je zaměřen na obnovení a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Jeho náplní 
jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné 
skupinovou prací. Ve skupinkách 3-4 párů se společně zamýšlíme nad tématikou přednášek a 
nad problémy našich vztahů. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními  
o úspěchy a neúspěchy, a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše 
se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost. 

Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebe-
vědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumě-
ní, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí je manželské 
páry, které v nich nabízejí svědectví z vlastního života. 

Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi 
úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání 
jsou ekumenickým setkáním, na němž nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu 
muže a ženy v lásce, která je spojuje, a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově. 

Po celou dobu trvání kurzu budou k dispozici rodinný poradce, kněz a psycholog. 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Podmínka účasti: společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním pro-
gramu. Není možné účastnit se pouze části kurzu. 

Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné. 
Pokud své současné problémy řešíte s odbornou pomocí psychiatra či psychoterapeuta, 

prosíme Vás, abyste svou účast nejprve konzultovali s tímto odborníkem. 
Přihlášku, která je součástí tohoto Zpravodaje, posílejte na adresu: YMCA – Živá rodina, 

Hana Pištorová, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašle-
me další informace a pokyny k zaplacení účastnického poplatku, který bude nutné zaplatit do 
15. 5. 2008. Odpovědi budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do počtu 
kapacity letního kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci. 

 

Datum:  16. – 24. srpna 2008 
Místo:  Třešť (cca 16 km jihozápadně od Jihlavy), K Valše 1251/38, areál Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště ve velmi pěkném prostředí na okraji města. Areál tvoří 
ubytovací část, škola s učebnami a tělocvičnou, jídelna s kuchyní – vše je propojeno chodbami. 

Začátek: sobota 16. 8. 2008 v 18.00 večeří. 
Ukončení: neděle 24. 8. 2008 obědem. 
Kapacita: cca 70 párů. 
Ubytování: ve dvoulůžkových, příp. třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní příslu-

šenství. Na každém patře je k dispozici kuchyňka s lednicí. 
Stravování: plná penze v areálu internátu. Možnost zakoupení jednoduchého občerstvení 

v kantýně v areálu. 
Další údaje: Součástí areálu je fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště. Učebny a tělocvična 

budou k dispozici především pro děti v případě špatného počasí. Pokud nebudete cestovat 
vlastním autem, dejte nám včas vědět, abychom vám zajistili odvoz z nádraží. 

Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít zajištěn svůj vlastní 
program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodi-
ny odpoledne). Postarají se o ně zdatní mladí pečovatelé – školení dobrovolníci, kteří se již 
během roku na tuto činnost připravují a o vaše děti budou pečovat bez nároku na odměnu. 
Prosíme Vás však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to především proto, 
abyste měli dostatečný prostor pro Vás dva a mohli tento týden pro sebe maximálně využít. 
Ze zkušeností párů vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, když jej mohly  
absolvovat bez dětí. 

Účastnický poplatek: hradí zejména náklady na ubytování a stravu účastníka. Ostatní náklady 
(pronájem auly, učeben, tělocvičny apod., náklady na pečovatele a veškeré další organizač-
ní zajištění) chceme z větší části hradit z dotací a darů, které se nám – doufáme – podaří  
v letošním roce opět získat. 
Momentálně bohužel nemůžeme uvést závaznou výši jednotlivých účastnických poplatků, 

protože doposud nemáme k dispozici závazné ceny od majitele internátu v Třešti. Zatím je 
pouze jasné, že vzhledem k současné situaci (navýšení DPH na ubytování, růst cen potravin  
a energií apod.) všechny ceny budou navýšeny. Po obdržení Vaší přihlášky Vám pošleme  
pokyny k zaplacení účastnických poplatků s uvedením přesných částek okamžitě, jakmile bu-
deme mít informace nezbytné ke stanovení ceny. Konkrétní výše účastnických poplatků se 
rovněž objeví v příštím čísle Zpravodaje ŽR a také na webu ŽR. 
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Poznámky k platbě účastnického poplatku: Pro mnohé z nás je zaplacení účastnického poplat-
ku z vlastních příjmů velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let proto doporučujeme  
obrátit se podle možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci, obecní úřad nebo farní 
úřad se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit význam-
nou část účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Tam, kde to bude potřeba, 
na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou 
vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli. 
Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek financí 

by byl hlavním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání – obraťte se na nás, udě-
láme vše pro to, abyste se kurzu mohli zúčastnit. Zatím se vždy podařilo najít řešení. 

Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které by zaplacení 
ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného rozpočtu. Děkujeme všem, kteří  
o této možnosti uvažují. Takovýto dar je možno na základě potvrzení od YMCA – ŽR odečíst 
od základu daně (daňové úlevy mohou využít i zaměstnanci). 

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte. Rádi vám zodpoví-
me Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem 
nebo písemně na níže uvedené adresy. 

Za všechny, kdo se podílejí na přípravě, 
Lenka a Jiří Tkáčovi 

Důležité kontakty: 
Lenka a Jiří Tkáčovi 
739 47 Kozlovice 857   
tel.: 558 697 152 
mobil: 602 681 888 
e-mail: tkacovi@seznam.cz 

Hana Pištorová 
YMCA – Živá rodina 
Na Poříčí 12 
110 00 Praha 1 
tel.: 224 872 421, 606 745 048 
e-mail: hana.pistorova@familia.cz 

Milí přátelé, hladovci a milovníci experimentů!!! 
Tentokrát Vám přináším dva chutné a voňavé recepty 

z brambor, a navíc oba připravované v troubě. Oblékněte zástěru, 
připravte škrabku, rozehřejte troubu, v kuchyni pusťte příjemnou 
hudbu, nalijte si skleničku vína a jdeme na to… 

 Marta T. 

GRÁZLŮV MLS 
Potřebujeme: 6 větších brambor, 300 g salámu Vysočina, 200 g slaniny, 200 g sýru Niva, 150 ml 

smetany ke šlehání, 3 stroužky česneku, zeleninu na oblohu. 
Postup: Brambory lehce povaříme, částečně zchladíme a rozkrojíme na půl. Každou polovinu 

lžičkou vydlabeme a plníme připravenou směsí. Směs vyrobíme z nastrouhaného salámu, 
sýru a smetany. Na jednotlivé brambory pokládáme plátky slaniny, uložíme na pekáč, při-
kryjeme alobalem a v rozehřáté troubě zapékáme. Brambory podáváme se zeleninovou 
oblohou. 

Podle receptu Vojcka Spurného z Nových Syrovic vyzkoušela Petra Ryantová. 

RECEPTY NA ÚNOR 
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MILÍ ČLENOVÉ YMCA – ŽIVÁ RODINA, 
na počátku kalendářního roku jsme se v našem sdružení podívali zpět na uplynulý rok, 
jaké aktivity a v jakém rozsahu jsme dělali. Příležitost k tomu nám dala povinnost vy-
pracovat pro YMCA v České republice přehled našich aktivit pro tzv. systém vnitřních 
grantů. Zde je každá aktivita, ať již velká akce jako týdenní tábor, nebo i jednodenní 
akce pro několik málo lidí, ohodnocena jistým počtem bodů dle kritérií YMCA. 

Toto hodnocení se dělá každý rok. Na jeho základě dostávají jednotlivá sdružení YMCA příspěvek od 
YMCA v ČR na svou činnost. Nutno konstatovat, že celková výše tohoto příspěvku již několik let klesá, což 
nám způsobuje problémy, a prostředky musíme hledat jinde. 

Potěšitelným faktem však je, že v roce 2007 po několikaleté stagnaci počet bodů za naše aktivity 
vzrostl, a to cca o 10%. Toho bylo dosaženo větším počtem akcí a vyšší účastí na nich. Díky za to všem 
organizátorům. Nárůst jsme zaznamenali prakticky ve všech oblastech naší činnosti s výjimkou táborů na 
Pavlátově louce (konaly se 2 turnusy oproti 3 předloňským) a kulturních aktivit (v r. 2007 odpadly vycház-
ky po Praze a taneční kurzy, které se však již opět rozjíždějí, tentokrát na Dobříši). Největší nárůst byl 
dosažen v aktivitách Manželských setkání (více účastníků na letním kursu) a ve sportu (hojně navštěvo-
vané cvičení pro seniorky). Děkuji také těm, které zpracovaly přehled naší činnosti včetně všech nutných 
podkladů (je to administrativně velmi náročné), jmenovitě Petře Ryantové, Aleně Votýpkové a své ženě 
Hance. 

Přeji celému našemu sdružení, aby nárůst našich aktivit pro rodiny pokračoval podobně i v letošním 
roce. 

Vladislav Pištora, předseda  

ZE SEKRETARIÁTU 
Pomalu plánujeme akce na léto. V tomto Zpravodaji dostáváte informace o Letním táboře rodin. 

Tentokrát chybí dopis od Blanky Vorlové, protože Blanka i s rodinou přijela na měsíc do Čech. 
Magistrát hl. m. Prahy chce vytvořit koncepci rodinné politiky v rámci Prahy, proto zřizuje pracovní 

skupiny k této problematice, ve kterých budou pracovat i naši zástupci. První schůzka již proběhla. Plá-
nujeme také schůzku s náměstkem MPSV M. Hoškem o připravované důchodové reformě. Podrobnější 
informace jsou uvedeny níže. 

Ráda bych také poděkovala Martě Tomsové za pomoc se Zpravodajem. Určitě i vy, čtenáři jste pozo-
rovali osvěžení a 'čerstvý vítr' v našem Zpravodaji, který sem Marta vnesla (i já jsem si povšiml a dělá mi 
to velkou radost – pozn. sazeče). 

ŘECKÁ MUSAKA 
Potřebujeme: 0,5 kg lilku (resp. 1 kus), 0,5 kg mletého masa, 2 cibule, 5 rajčat nebo rajčatový 

protlak, paprikový lusk (může být i jen na ozdobu poslední vrstvy), oregano, pepř, sůl, 
rajský protlak, bešamel (mléko, hladká mouka). 

Postup: Maso orestujeme s cibulí, paprikovým luskem a rajským protlakem, opepřit, osolit, 
okořenit. Brambory oloupeme, nakrájíme na spíše silné plátky, opečeme je na pánvi, nebo je 
můžete hromadně opéct ve fritovacím hrnci. Do vyššího pekáče začneme vrstvit nejprve 
plátky brambor, osolíme! Na to plátky lilku, pak vrstva ochuceného obdělaného masa a 
zakončíme ne příliš silnou vrstvou bešamelu, který můžeme ještě vylepšit 1 rozšlehaným 
vejcem, získá hezčí barvu. Někteří z pilnosti doporučují dvě opakované vrstvy, ale není to 
nutné. Pak pečeme v troubě, a to cca 40 – 50 minut, ke konci hlídat, spíše dopékat. Bešamel 
by měl zezlátnout a lilek změknout. 

Z receptáře naší paní účetní Boženky Šilínkové zapsala a jednou ochutnala Marta Tomsová. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Také děkuji Aleně Votýpkové za velkou pomoc při sestavování tabulky na vnitřní granty (je to tabul-
ka, na jejímž základě dostáváme peníze od YMCA v ČR). Tím, že mi pomohla, mohla jsem v klidu přemýš-
let, co se kdy stalo, a připravovat další seznamy, oslovovat další lidi, takže jsme myslím vykázali opravdu 
vše, co se vykázat dalo. 

Připomínám placení členských příspěvků. Letos činí 400,- Kč na rodinu a rok, VS je začátek 
vašeho rodného čísla. Platit můžete složenkou (vložena v minulém čísle) nebo na účet  
č. 193506832/0300. 

Termíny příštích výborů: 11. února, 17. března (po besedě s dr. Hoškem), 21. dubna (Valné 
shromáždění), 12. května, 16. června.  

Petra Ryantová 

PŘEDSTAVUJÍ SE…  

…KRÝSOVI 
Je nás pět. Tři malí a dva velcí. Malí, jak se to vezme: sestra 

Anička měla v červnu 15 roků, je v prváku na hotelovce v Po-
děbradech a jezdí domů jenom na víkendy. Mně, Elišce je 11 let 
a studuji první ročník gymnázia, nejmladšímu Vašíkovi táhne na 
desátý rok (22. ledna) a je žák čtvrté třídy základní školy. Bydlíme 
v Havlíčkově Brodě, menším městě (25 000 obyvatel) asi 20 km 
od Jihlavy, v činžáku, blízko nádraží. Táta Honza pracuje v počítačové firmě jako počítačový technik  
(na vizitce má síťový specialista). Mamka Daniela pracuje jako mzdová účetní v místním pivovaru.  
V YMCE-Živé rodině jsme od roku 2002 díky Ludvíkům. Hobby nás všech je četba, táta rád fotografuje, 
mamka dělá patchwork, já ráda maluju, Anička vaří a Vašík hraje na počítači už asi půl roku hru Feuda-
lism. Já a Anička sledujeme Červenýho trpaslíka a kreslíme postavičky z japonských seriálů. V hudbě taky 
nejsme zaostalí: Anička do šesté třídy hrála na zobcovku, poslední čtyři roky zpívá. Co nastoupila na 
hotelovku, nemá k tomu možnost. Já hraju šestý rok na housle a chodím do dvou pěveckých sborů, Vašík 

zpívá asi 4 roky. Na manželá-
ky jezdí táta s mamkou od 
roku 2002, celkem tam byli 
čtyřikrát, poslední manželáky 
v Třešti jsme absolvovali 
všichni. Táta vede místní 
chlapské společenství a 
chodí zvonit na zvonici. Moc 
rádi jezdíme na dovolené  
s naším karavanem a taky 
moc rádi fotografujeme, a to 
má za následek, že nemáme 
žádnou společnou fotku 
z poslední doby, na které 
jsme sami společně, a tak 
přikládáme tu, na které nás 
všechny nevidíte, páč jsme 
vevnitř v karavanu a vznáší-
me se okolo. 

Zapsala Eliška Krýsová 

Hledáme sál na pořádání Hudebního společenského večera, poblíž centra Prahy, v termínu 
nejlépe v pátek během dubna. Sál by měl být pro cca 50 lidí, s klavírem. Pronájem do 3000,- Kč. Víte-li 
o něčem vhodném, ozvěte se sekretariátu na tel. 224 872 421. Děkuji. 

Petra Ryantová 
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MOŽNOSTI PRORODINNÉ DŮCHODOVÉ REFORMY – SEN A REALITA? 
Zveme vás na besedu s náměstkem MPSV MUDr. Mariánem Hoškem o připravované důchodové 

reformě. Beseda se bude konat dne 17. 3. 2008 v 18.00 hodin v Klubu „Mluvme spolu“ v YMCA,  
Na Poříčí 12, Praha 1. Zájemce prosíme, aby se hlásili na sekretariátu na tel. 224 872 421 nebo na mailové 
adrese zr@ymca.cz. V případě, že získáme nějaké materiály, týkající se důchodové reformy, pošleme je 
zájemcům ještě před besedou. 

Petra Ryantová 

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

a to tentokrát na sobotu 8. března 2008 od 14.30 do 18.00 hodin. Děti si v tělocvičně YMCA mohou za-
sportovat 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 60,- Kč za rodinu. Určitě přijďte!   

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

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2008 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

úterý 12.00 – 13.00 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 604 479 724 

čtvrtek 11.00 – 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

11.2.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

8.3.2008 14.30 – 18.00 Sportovní sobota Ložinští � 731 178 242 

17.3.2008 18.00 
Možnosti prorodinné důchodové reformy – 
sen a realita? (beseda s MUDr. Mariánem 
Hoškem, náměstkem MPSV) 

sekretariát � 224 872 421 

17.3.2008 (po besedě) výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

28. – 30.3.2008 Jarní obnova Manželských setkání – Seč (?) H. Pištorová � 606 745 048 

21.4.2008 Valné shromáždění YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

12.5.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

16.6.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

9. – 16.8.2008 Tábor rodin – Pavlátova louka I. sekretariát � 224 872 421 

16. – 23.8.2008 Tábor rodin – Pavlátova louka II. sekretariát � 224 872 421 

16. – 24.8.2008 Letní kurs Manželských setkání – Třešť H. Pištorová � 606 745 048 

LETNÍ TÁBOR RODIN 
Jako v předchozích letech, i letos vás zveme na Tábory rodin. Tábory se budou konat v těchto termí-

nech: 9. – 16. srpna (so – so) 
 16. – 23. srpna (so – so)  

na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Celé tábořiště je obklopeno lesy a leží asi 2 km od města, 
kolem protéká menší potok. Objekt nabízí sportovní halu, jídelnu a sociální zařízení se sprchami. Dále je 
možno využít hřiště na fotbal a volejbal i menší bazén. Stravování bude zajištěno čtyřikrát denně. 
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Ubytování nabízíme v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje se třemi a šesti lůžky). 
V domku přednostně ubytováváme rodiny s velmi malými dětmi. Pokud je pro vás nezbytně nutné uby-
tování v domku, uveďte to, prosím, i s důvodem na přihlášce, kterou zašlete ve vlastním zájmu co nejdří-
ve. Dále upozorňujeme na to, že pokud při ubytování v chatce (šestilůžkovém pokoji) nebudou obsazena 
alespoň čtyři lůžka, budeme nuceni účtovat doplatek 90,- Kč/lůžko a den do počtu čtyř lůžek. V tomto 
případě však nelze trvat na umístění ve třílůžkovém pokoji (domek je určen přednostně pro rodiny 
s malými dětmi). Tyto doplatky Vám budou sděleny až po definitivním umístění rodiny v objektu. 

 

Program 
Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách na témata o rodině, manželství, mezilidské 

vztahy. Přítomen bude odborník, psycholog. Děti mají vlastní program zajištěný pečovateli. Odpoledne 
se pořádají různé sportovní hry a soutěže, kterých se účastní celé rodiny. Večer uspořádáme besedy 
na různá témata, dále se můžete těšit na táboráky a noční bojovku. Součástí programu je i celodenní 
výlet, dětská pouť, olympiáda apod. Samostatný program, a tedy i hlídání dětí, které umožní klidné pose-
zení rodičů při diskusi, zajišťujeme pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné zajistit hlídání 
Vašeho mladšího dítěte, nabízíme Vám tuto možnost: můžete spolu se svou rodinou vzít někoho, na 
koho je Vaše dítě zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábora. Úhrada za jeho pobyt bude účtována 
Vám nebo jemu, a to dle dohody. Pokud bychom totiž měli zajišťovat pečovatele i pro děti mladší tří let, 
došlo by k významnému navýšení ceny pobytu a tábor by pak byl pro mnohé nedostupný. Respektujte, 
že na tábořiště není dovoleno vozit psy. 

Pro zajištění programu (který leží i na účastnících) prosíme, abyste se zamysleli nad dotazníkem na 
rubové straně přihlášky a pokusili se něčím přispět ke zdárnému chodu tábora. Znáte-li někoho, koho 
bychom mohli pozvat jako přednášejícího na večerní program, dejte nám vědět. 

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

 

Cena tábora 
Děti do 2 let bez stravy  500,- (nečlen)  400,- (člen) 
Děti malá porce 1750,- (nečlen) 1650,- (člen)  
Děti velká porce 1950,- (nečlen) 1850,- (člen) 
Dospělý 2100,- (nečlen) 2000,- (člen) 
Sleva pro vícedětné rodiny: od 4. dítěte výše poskytujeme slevu 400,- Kč na každé dítě. 
Dospělý sponzorský  2500,- a více. 
Cena tábora je vypočítána na pokrytí nákladů na jeho uspořádání. Abychom si případně mohli dovo-

lit něco navíc anebo pomoc sociálně slabším rodinám, zavedli jsme kategorii sponzorského táborového 
poplatku. Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, velmi prosíme tímto o přispění.  

 

Pokyny pro vyplnění přihlášky: Na přihlášce nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná čísla, veli-
kost porcí u dětí a zda jste členy YMCA, příp. výši množstevní slevy. 
Způsob placení: Nejpozději do 30. 4. 2008 složte, prosíme, zálohu 2000,- Kč za rodinu. Jinak nebu-

deme moci vaši přihlášku považovat za závaznou. Kapacita tábora je omezená a v posledních letech byla 
brzy naplněna. O přijetí rozhoduje pořadí zaplacení zálohy, takže doporučujeme zaplatit co nejdříve. 

 

Zálohu můžete složit:  
1. hotově v kanceláři 
2.  poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol viz níže, konstantní symbol je 0380) 
3.  složenkou „A“, vyzvednete na poště, a kde, prosíme, vypište: 

– Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4 
– Název účtu adresáta: YMCA – ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 
– Číslo účtu – 193506832/0300, konstantní symbol – 0379, VS – prvních šest číslic rodného čísla 

některého z účastníků. 
Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého důvodu odhlásit, 

učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do 15. 6. 2008, později odhlášeným 
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nebude vrácena (pouze v případě velmi závažných důvodů). Odhlášení musí být písemné, adresováno 
na sekretariát. 

Po obdržení celé platby vám během června pošleme bližší informace o táboře a mapku s vyznače-
nou cestou do tábora. 

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby s další možností podpory 
od zaměstnavatele. Platbu proveďte nejpozději do 31. 5. 2008! Upozorňujeme, že je bezpodmínečně 
nutné zaplatit v termínu, jinak nelze počítat, že na tábor pojedete. V případě komplikací se však lze 
individuálně domluvit o jiném postupu platby. 
Pořadatel tábora:  

YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, mail zr@ymca.cz, tel./fax 224 872 421. 
Těšíme se na vás. 

Pavel Bernard, Jan Kubín, Vojtěch Novák 

NABÍDKA I PRO VÁS…  

JARŇÁKY V KRUŠNÝCH HORÁCH 
Y – Open pořádá v týdnu od neděle 24. února do neděle 2. března 2008 týdenní jarňáky v Perninku. 

Účastnit se mohou rodiny s dětmi i mládež. Cena s jídlem pro děti do 10 let: 2.050 Kč, ostatní: 2.250 Kč. 
Pobyt je možné zajistit bez společného stravování. 

Přihlášky a info: J. Běťáková, kontakt: 241 760 985 nebo betakp@volny.cz 

ENGLISH CAMP 
Tradiční letní English Camp s výukou angličtiny s Y – Open a rodilými mluvčími z Chicaga se bude 

letos konat od 12. – 19. července v Zadově na Šumavě. Účastnit se mohou rodiny s dětmi, mládež i jed-
notlivci. Rezervujte si místa včas, objekt je omezen na 80 lůžek. 

Další informace přineseme později nebo můžete kontaktovat sekretariát Y – Open (J. Běťáková),  
tel. 241 760 985 nebo mail: betakp@volny.cz 

PŘIJĎTE PRACOVAT MEZI NÁS! 
Léčebné a rehabilitační středisko v Praze 9 – Chvalech – stanice metra Černý Most (církevní zdravot-

nické zařízení) hledá personalistu, vedoucí lékárny, zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky do 
domovinky pro seniory, na lůžková oddělení a do domácí péče. Možné ubytování v areálu moderního 
zařízení. Přátelské prostředí.  

Info: vrchní sestra: Dagmar Fialová, tel. 281 040 771 nebo záznamník 281 040 773 (volat nejlépe od-
poledne) nebo mail: fialova@lrs-chvaly.cz 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM – ZMĚNA TERMÍNŮ! 
Program se koná vždy v sobotu 23. 2., 15. 3. a 29. 3. od 9 do 17 hodin v Komunitním centru sv. Proko-

pa v Praze-Nových Butovicích. Kurz je určen především rodičům předškolních a mladších školních dětí, 
kterým nabízí podněty, jak z domova vytvořit pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky, jak rozumět 
chování svých dětí, jak ho ovlivňovat, jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, zvládání 
těžkostí … prostě: jak zkvalitnit vlastní rodičovskou roli. Třídenní trénink obsahuje přednášky, diskuze, 
případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Doporučený účastnický poplatek je 800 Kč 
na osobu. Program pořádá občanské sdružení Rodinné centrum Praha. Přihlášky a bližší informace je 
možné si vyžádat na telefonním čísle 220 181 777 nebo na mailu info@rodinnecentrum.cz. 

 

CO NÁM NESTIHLI PŘI PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ ŘÍCI 
Programy pro „mladé manžele 3. tisíciletí“ jsou určeny bývalým účastníkům příprav na život v man-

želství, ale přijít mohou i další mladí manželé, kterým záleží na kvalitě jejich vztahu. V sobotu 23. 2. 2008 
bude setkání od 9 do 13 hodin v Praze-Nových Butovicích v Komunitním centru sv. Prokopa, které pove-
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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 

de Dr. Michael Chytrý, rodinný psychoterapeut. Vzhledem k omezené kapacitě setkání je nutné, aby se 
mladí manželé přihlašovali telefonicky na čísle 220 181 777 nebo mailem. 

 

MAMINKY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 
Pravidelné sekání osamělých maminek pokračují v sobotu 9. 2. a 1. 3. od 14 do 17 hodin v Komunit-

ním centru sv. Prokopa v Praze-Nových Butovicích. Na setkání bývá vedle společné modlitby a sdílení i 
tématický program (např. beseda s odborníkem, výtvarné dílny atd.). Účast s dětmi je po předchozí tele-
fonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

 

UMĚLÉ OPLODNĚNÍ Z POHLEDU LÉKAŘE 
Centrum pro rodinu pořádá dne 12. března od 18.00 přednášku lékařů – manželů Šmehilových 

v prostorách Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6. Přednáška na toto velmi aktuální 
téma je určena především pro ty, kteří se ve své pastorační práci setkávají s tíživou situací neplodných 
párů, tedy pro kněze a pastorační asistenty. Srdečně zveme také studenty teologie a dalších pomáhají-
cích profesí a ty manžele, kterých se daná problematika bezprostředně týká. 

 

DOPORUČUJEME EXERCICIE PRO ROZVEDENÉ (I ZNOVU SEZDANÉ)  
Exerciční dům na Svaté Hoře u Příbrami pořádá exercicie pro rozvedené včetně těch, kteří vstoupili 

do dalšího manželství. Exercicie povede Mons. Aleš Opatrný, Th.D. 
Začátek ve středu 7. května v 18.00 hod. (večeří), konec v neděli 11. května v 13.00 hod. (po obědě). 

Cena 1320 Kč na osobu. Informace a kontakty http://svata-hora.cz/cz/8/duchovni-cviceni. Webová při-
hláška na http://svata-hora.cz/user/registerExercicie. 

Darujeme stolní elektrický mandl, funkční, dlouho nepoužívaný. Šířka válce 60 cm, vhodný pro ložní 
prádlo, ručníky, kapesníky, s trochou zručnosti i košile a j.  

Marie Fischerová, � 222 251 565, 736 127 291 (prosím dlouho zvonit).  

INZERCE 

ABC-Travel – cestovní agentura nabízí 
– letenky do celého světa 
– ubytování v ČR i v zahraničí 
– pronájem aut 
– mezinárodní autobusové jízdenky od Student Agency (Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, 
Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie) 
– letecké eurovíkendy 
– jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé, mládež i děti 
Kontakt: Dorota Kosmáková, info@abc-travel.cz, � 722 544 739, http://www.abc-travel.cz  . 

Nabízím hlídání dětí v Praze, cena dohodou.  
Kontakt: Dorota Kosmáková, dorota.k@seznam.cz, � 728 336 545. 

Nabízím lekce anglické konverzace v Praze, cena dohodou.  
Kontakt: Dorota Kosmáková, dorota.k@seznam.cz, � 728 336 545. 
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POHÁDKA O ZAHRADNÍKOVI Z BETLÉMA 
Stalo se to už dávno v dalekém Betlémě. V onen den byl zahradník velmi unavený, protože se do 

Betléma sjeli lidé z celého kraje na příkaz císaře. Všichni si samozřejmě chtěli přivézt nějaký hezký dáre-
ček pro rodinu, koupit květiny pro své milé… A tak měl zahradník ten den spoustu práce, prodal mnoho 
krásných květin. Večer, když přišel domů, únavou ani nemluvil a poslal rychle spát svého syna Jana, aby 
se sám mohl uložit co nejdříve. Vtom náhle uviděl, že celé nebe je tak ozářené, že ani ve dne nikdy nevi-
děl tolik světla. Nebe bylo plné andělů, kteří hlásali a zpívali dobrou novinu, že se v Betlémě v jesličkách 
na seně narodil Mesiáš. Až po dlouhé době se zahradník i Jan, který také vyklouzl z postýlky, vzpamato-
vali. Zahradník vstoupil do domu a na tváři se mu odrážela starost: „Co bychom tak mohli narozenému 
Mesiáši přinést?“ ptal se zahradník sám sebe, když najednou vykřikl: „Už to mám! Zasadíme tady na naší 
zahradě strom a až Ježíšek povyroste, může si sem přijít hrát s tebou. Co ty na to?“ Jan však zblednul a 
chvíli mlčel, což zahradníka velmi překvapilo, protože vždy se svým synem sdílel vše dobré i zlé… Ale Jan 
tentokrát nechtěl o návrhu ani 
slyšet, mlčel a zatvrzele se díval do 
podlahy bez jakéhokoliv vysvětle-
ní. Nechtěl totiž tatínkovi říct  
o svém snu, který měl chvíli před 
tím, než ho vzbudil zpěv andělů a 
nenadálé světlo. 

Zdálo se mu, že jeho tatínek 
zasadil strom, pod kterým si poz-
ději hrál se svým nejlepším kama-
rádem Ježíšem, kterého měl velmi 
rád. Potom však uviděl, jak tento 
strom pokáceli a z jeho dřeva vyte-
sali kříž, na který přibili jeho přítele 
Ježíše. Proto nechtěl o stromu ani 
slyšet, a aby nemusel dát žádné 
vysvětlení, rychle navrhl, že by 
snad raději mohli natrhat tu nej-
krásnější kytici a donést ji Ježíškovi 
hned, místo aby museli dlouho 
čekat, než vyroste strom. S předstí-
raným nadšením se rozběhl na zahradu a začal sbírat květiny. Zahradník nechtěl synkovi kazit radost, a 
tak spolu vybrali ty nejkrásnější růže, lilie i mnohé další a s nimi se vydali směrem, odkud přicházela nej-
větší záře. Jan se rychle postavil do průvodu koledníků za švadlenku a starého pana hrnčíře. Jak na něj 
přišla řada, už nečekal a přihrnul se k Ježíškovi s celou tou nádhernou kyticí. Ježíšek v tu chvíli spal, ale 
když k němu přistoupil Jan, otevřel oči. Jeho pohled byl plný lásky a něhy, ale také se v něm odrážel smu-
tek. Malý Jan v tu chvíli pochopil svůj sen a rozplakal se. Brzy se však utišil, protože už neměl strach, a 
když přišel jeho otec, klidně hovořil s Marií a Josefem. Hned jak se vrátili domů, Jan běžel do zahrady a 
vybral místo pro strom. Poprosil tatínka, aby mu odpustil, a navrhl, aby ho ještě v té samé vánoční noci 
zasadili společně. Tak to také udělali a Jan se pak o stromek vždy staral s tou největší péčí a láskou. 

Tereza Halasová. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 

ČETLI JSME… 

Tak to zamyšlení s názvem „Proč?“, které jsme v této rubrice zveřejnili v minulém čísle, psal Antonín 
Matyáš… Nikdo nejsme dokonalí. To zamyšlení mi poslal na podzim r. 2006… – naštěstí se teď k němu 
přihlásil. A poslal další – některá čekají na redakčním stole na svou chvíli, jedno následuje.  

Sazeč. 
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VTEŘINA OD VĚČNOSTI 

KDO Z NÁS NETOUŽÍ PROŽÍT ZÁZRAK? 
Jaké by to bylo úžasné, kdybychom slyšeli hlasy, mluvili jazyky, otevřela by se nám stigmata… Nevím 

– je to dost nebezpečné. Zázrak bývá počátkem dosti nepříjemných událostí. Bůh, kdyby si nás již vybral 
a učinil svou vůli viditelnou, od nás pak bude něco chtít. Dobrý Bůh není fotřík v bačkorách, který si na 
Vánoce obleče červený stejnokroj, zapřáhne soby a vyrazí sypat dary. Je to špičkový manažer, který pe-
čuje o své investice. Od těch, kteří neposlouchají, pak velmi tvrdě vyžaduje příslušná plnění. Viz Jonáš – 
ať dělal, co dělal, nakonec to, co chtěl Bůh, do puntíku udělal. 

Panna Orleánská vedla armádu. 
Bernadetta Soubirousová byla považována za slabomyslnou a pomatenou – zázračný Lurdský pra-

men našla za cenu nesmírného ponížení a veřejného zesměšňování.  
Možná by bylo dobré jen tak stát opodál a přihlížet zjevení, pak o tom vyprávět a mít z toho dobrý 

pocit. Pověřen úkoly bude – doufejme – někdo jiný. 
Ale ta touha v nás je. 
Strávil jsem mnoho hodin před Lurdskou jeskyní. Byl 

jsem v Medžugorje. Modlil jsem se u hrobu sv. Františka 
a ve Svatopetrském chrámu. Když dnes vzpomínám, co 
jsem po Bohu chtěl, trochu (dost) se stydím. Ale ta touha 
něco zažít, vidět záblesk světla, slyšet tajemný hlas…  

Je to v nás.  
Je to ve mně.  
Dnes už vím, že Bůh zázraky na počkání nedělá. Vím, 

že bych na to neměl – nebylo by to pro mne užitečné, 
nebo bych se vzepřel.  

Snad proto se obvykle zjevuje Maria – Boží moc a 
přání nám předává s mateřskou láskou. To se dá pocho-
pit a přijmout.  

Nikdy jsem neviděl zázrak a neslyšel hlasy.  
Ale prožil jsem zázraky pro několik životů. A jsem si 

jistý, že každý z nás. Pouze tomu neříkáme zázraky, ale 
šťastné náhody.  

Kdo byli ti, kteří mi v mrazivé zimní noci pomáhali 
vystrkat havarované auto z kolejí chvíli před tím, než 
projel vlak?  

Nikdy se nedovím, kde se vzali na pusté silnici a kam 
odjeli. Když jsem jim děkoval, jeden z nich mi řekl: 
„Pánbůh nám to oplatí…“ 

Tolikrát jsem byl vteřinu od věčnosti… 
Pak se člověk otřepe a otře zpocené čelo. Říkáme tomu šťastné náhody, klika (…co je to za pitomce, 

jak to předjíždí?!! ), šikovnost, štěstí … to bylo o fous, fuj, to jsem se lek, zprava dobrý, můžeš – je to vy-
pnuté, neboj, není nabitá, skoč, není tam skála, tady je hloubka, tyhle houby jsou určitě jedlý, vrtej – 
v týhle zdi zaručeně žádný kabel není, děti si hrají na zahradě – neboj se – branka na silnici je určitě za-
vřená a zamčená, držím tě – to lano tě určitě unese, můžeš couvat , nikdo za tebou není … 

Každý z nás to alespoň jednou v životě zažil. 
Pořád jsme vteřinu od věčnosti. Nevidíme světlo, neslyšíme hlasy.  
Bůh pro nás ale pořád dělá zázraky – a nemusíme vykopávat prameny, prorokovat nebo vést armády.  
Pořád jsme vteřinu od věčnosti – ale Bůh nás tu potřebuje a počítá s námi.  
Ta vteřina od věčnosti trvá celý život. 
Mysleme na to. 

Antonín Matyáš 
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NAPSALI…  

ZPOD REDAKČNÍHO STOLU 
JAK SE DĚLÁ ZPRAVODAJ PO VÁNOCÍCH 
Od: Marta Tomsová 
Odesláno: středa, 21. 1. 2008 ve 03.03 hod. 
Komu: VKor 
Předmět: Příspěvky do zpravodaje – únor  
Ahoj Vlado, 
posílám vše, co se mi podařilo vyplodit. Dmu se pýchou, že je to tentokrát najednou. Možná ještě zítra 
přihodím Rady do domácnosti, ale můžeme je nechat třeba zas na příště. Sice není krutá zima, ale radit 
někomu v lednu, resp. v únoru, jak se zbavit skvrn od trávy na kolenou… to si nechám fakt asi na jaro. 
Marta 

CIVILNÍ SŇATEK V IZRAELI – ANO NEBO NE? 
Snad na žádném jiném příkladu jako na příkladu sňatku není tak zřejmé napětí mezi přáním Izraele 

být zároveň moderním demokratickým a zároveň židovským státem. Podle staré osmanské tradice pře-
nechává stát záležitost oddavků náboženským společenstvím. A tak spadají všechny židovské sňatky a 
rozvody v Izraeli podle zákona pod pravomoc ortodoxního rabinátu. Pro Židy v Izraeli neexistuje mož-
nost civilního sňatku ani sňatku reformního nebo konzervativního. 

Podle zákona o návratu do Izraele se smí přistěhovat každý, kdo má alespoň jednoho židovského 
prarodiče. Podle halachy, židovského zákona, je ale Židem jen ten, kdo má židovskou matku nebo 
přestoupil k židovství ortodoxní konverzí. Děti ze smíšených manželství, kde je maminka Židovkou, ne-
budou mít se svatbou v Izraeli žádný problém. Kdo ale má jen židovského otce nebo jednoho 
z prarodičů z otcovy strany, může se sice stát Izraelcem, ale musel by konvertovat, aby se mohl v Izraeli 
oženit nebo vdát. 

Tento problém se týká obzvlášť početné skupiny přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského Svazu. 
Proto stále více lidí požaduje možnost civilního sňatku. Mnozí se ovšem obávají, že se tím v izraelské 
společnosti ještě prohloubí propast mezi těmi, kdo si smí a kdo si nesmí vzít židovského partnera. 

V izraelské diskuzi o uzavírání manželského svazku se často objevuje pojem mamzer. Pochází  
z 5. Mojžíšovy 23,3, kde je zakázáno, aby do Hospodinova shromáždění vstoupil míšenec nebo bastard, a 
sice do desátého pokolení. Mamzer je podle židovského zákona potomek rodičů ze zakázaného židov-
ského manželství nebo sexuálního vztahu. Nemá možnost vzít si židovského partnera ani konvertovat. 
Především v Americe rozšířené reformní hnutí tento pojem zcela odmítá. 

 Náboženští Židé se obávají, že s možností civilního sňatku dojde ještě k silnější asimilaci. V USA na-
příklad přicházejí Židé smíšenými manželstvími každoročně o 50.000 – 60.000 lidí. Zároveň jsou toho 
názoru, že náboženské normy židovskému obyvatelstvu neuškodí, naopak dodají prý manželství du-
chovní aspekt. 

 Zastánci civilního sňatku si nechtějí nechat náboženství vnutit a chtějí umožnit lidem různého nábo-
ženského původu, aby se mohli vzít. Jsou pro zrušení náboženských omezení jako například, že kohen  
(= kněz) si nesmí vzít rozvedenou ženu. Kritizují zároveň, že je otázka manželství a rozvodu zcela v rukou 
mužů, a argumentují občanskými právy. I mezi rabíny se najdou jednotlivci, kteří hledají řešení pro Izrael-
ce, pro které nepřichází ortodoxní svatba v úvahu. 

 V Izraeli jsou kromě ortodoxních židovských uznané i muslimské, drúzské a křesťanské sňatky; např. 
římsko-katolické, řecko-pravoslavné, anglikánské nebo církve baptistů. Páry, které nepatří do žádné 
z těchto kategorií, se musí brát v cizině. Dobře na tom vydělávají obřadníci na Kypru. Prý ani není nutné 
být přítomen při uzavření sňatku v Paraguayi. Izraelské ministerstvo vnitra registruje tato manželství jako 
platná. 

© Krista Gerloffová, Křesťanský mediální svaz KEP (http://www.israelnetz.de).  
Do Zpravodaje zaslala Martina Hošková 
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1. P.S. Tentokrát si šikovně zaškrtnu potvrzení o převzetí mailu, abych si 
pak zase nemusela rvát vlasy, kam ten můj mail přišel… 
2. P.S. Kdyby Tě zaujala ta hodina odeslání, jsou skutečně tři ráno. 
Nejsem si jista, zda bych neměla raději použít po umytí obličeje rovnou 
denní krém. Na těch pár hodin je toho drahého nočního krému proti 
stárnutí :o))) snad i škoda. :o))))) Ale stejně asi ten krém funguje. Možná 
kdybych vyrazila se svým novým druhým vnukem a kočárkem do ulic, 
mnohé bych zmátla. :-)) 
 

Od: VKor 
Neodpověděl – ve tři ráno člověku toho moc nenapadne. Ale setrval  
v němém úžasu.  

Sazeč  

JAK POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÉHO DOMOVA ANEB HOSTITELSKÁ PÉČE 
 

Často ne vlastní vinou žijí tři desítky dětí místo s rodiči v dětském domově poblíž Prahy. 
Jak je také možné jim pomoci? Hostitelskou péčí. 

Domov ji začal využívat asi před rokem a dosavadní zkušenosti hodnotí jako veskrze pozi-
tivní. Jenže hostitelská rodina vytrvala zatím jediná a dětí ve školním věku, které by péči potře-
bovaly, je v zařízení nejméně osm. Proto Dětský domov Lety hledá další zájemce. 

HP je vhodná pro děti, které nemají žádný nebo jen velmi omezený kontakt s vlastní rodi-
nou. Jde o dlouhodobou formu pomoci konkrétnímu dítěti a spočívá ve víkendových 
a posléze případně i prázdninových pobytech dítěte v hostitelské rodině. Děti tak získávají 
šanci poznat život ve funkční rodině, navázat stabilní citové vztahy a nalézt motivaci 
k vlastnímu pozitivnímu chování. 

Vhodným zájemcem o hostitelskou péči je osoba trestně bezúhonná, která netrpí finančními 
problémy a má odpovídající bytové podmínky. 

Zájemce žádá o hostitelskou péči přímo dětský domov a jeho pověřený pracovník o ní také 
rozhoduje. (Vzhledem k prvotní povinnosti státu ochránit dítě před dalšími traumaty stanovuje 
zákon zájemci prokázat splnění určitých podmínek, viz výše. Do rozhodování tedy vstupuje ještě 
odbor sociálně právní ochrany dětí buď v místě bydliště žadatelů, nebo v místě bydliště dítěte.) 

První schůzka zájemců s pracovníky zařízení a posléze i s vhodným dítětem se odehrává 
v dětském domově. 

Pokud vás hostitelská péče zaujala a máte zájem o podrobnosti, volejte na tel. 776 111 032, 
nebo pište na ddlety@dud.cz. 

(S bližšími informacemi o HP, jejích úskalích i přínosech pro konkrétní rodinu, seznamuje zá-
jemce Institut rodinné péče NaTaMa. Konzultace zde jsou naprosto nezávazné a informačně užiteč-
né, mám osobní zkušenost. Nicméně mi z ní vyplynulo, že její poskytovatelé jsou seznámeni se 
situací v jiných zařízeních ústavní výchovy, zjevně méně kvalifikovaně vedených: Dozvěděla jsem 
se tu o stavu péče v dětských domovech informace, o kterých mohu s čistým svědomím ze své 
osobní opakované zkušenosti říci, že se DD Lety netýkají – a pokud mám informace z branže, ně-
které se netýkají ani jiných dětských domovů. S touto výhradou mohu NaTaMu doporučit.) 

Mgr. Blanka Strouhalová 

DOPORUČUJEME 
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LIDEM, KTEŘÍ SE STARAJÍ O BLÍZKÉ, POMÁHÁ PORTÁL  
HTTP://WWW.PECUJICI.CZ  

Novou podobu má informační webový portál Pečující on-line. Stránky, které pomáhají neprofesionál-
ním pečovatelům, jsou inovovány a nabízejí mnoho užitečných informací. „Naším přáním je, aby infor-
mace, které zde budeme zveřejňovat, pronikly k těm, kterým jsou určeny – pečovatelům, obvykle rodin-
ným příslušníkům, starajícím se o starší dlouhodobě nemocné,“ uvádí editorka stránek Tamara Tošnero-
vá z Ambulance pro poruchy paměti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.  

 

STARÁTE SE O STARŠÍ OSOBU A NEVÍTE SI RADY?  
Návštěvníkům inovovaného portálu http://www.pecujici.cz jsou k dispozici mimo jiné rub-

riky Poradna, kde najdou pomoc s problémy týkajícími se péče o staršího dlouhodobě nemoc-
ného člověka, a Vaše příběhy. Tam lidé mohou psát o vlastních 
zkušenostech s péčí o staršího blízkého. „Můžete zde sami zveřej-
ňovat svoje aktivity v rubrice Kalendář akcí. K dispozici je vám i 
rubrika Inzerce, do níž se můžete aktivně s nabídkou či poptáv-
kou zapojit,“ vyzývají autoři webu návštěvníky.  

Web upozorňuje také na zajímavé publikace v oboru a nabízí 
ke stažení řadu příruček. Kromě toho je rozcestníkem na instituce 
a organizace, kde je možné hledat další informace, kontakty a 
pomoc: adresář zahrnuje odkazy na specializované časopisy, 
noviny, nakladatelství a poradny, pomůže najít praktickou po-
moc nebo právní a sociálně právní informaci. 

PRO LAIKY I PROFESIONÁLY  
Cílem projektu www.pecujici.cz je i vzdělávání pečujících o 

těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky a podpora jejich prestiže. Stránky by měly 
být jejich pomocníkem a mostem k vytváření svépomocných skupin a center pečujících osob, a 
to bez ohledu na typ postižení rodinného příslušníka.  

Internetové informace jsou určeny především laickým pečovatelům – rodinným příslušní-
kům, starajícím se o starší chronicky nemocné. Po zkušenostech s ohlasem příruček pro pečova-
tele vydaných Ambulancí pro poruchy paměti autoři webu předpokládají, že webový portál 
najde využití i u profesionálních pečujících ze zdravotní i sociální sféry. 

Podle článku z Novinek Econect upravila Petra Ryantová 
 

RODINA A DÍTĚ, STANOVISKA 2 – VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV  
(OMBUDSMAN)  

Sborník stanovisek veřejného ochránce práv s názvem Rodina a dítě je k dispozici v sekreta-
riátu, na požádání sborník rádi půjčíme. Sborník popisuje hlavní principy právní úpravy vy-
braných témat a zobecnění poznatků získaných z prošetřování jednotlivých konkrétních pod-
nětů a v rámci preventivních systematických návštěv zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy. Obsahuje rovněž přehled nejdůležitějších soudních rozhodnutí z dané oblasti. Sbor-
ník je také vyvěšen na http://www.ochrance.cz 

Petra Ryantová 
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Klárka Mrázková 
14. prosince 2007 v Neratovicích 
(3,19 kg, 49 cm) 
 

Už dlouho jsme tady žádná nová miminka neměli – ale vypadá to, jako kdy-
by si to teď chtěla vynahradit. V tomto čísle budou hned dvě (i když jedno z nich 
nemá rodiče v Živé rodině, zato dědečka a babičku ano). Tož tedy: vítejte u nás. 

 

 
 
 
David Vaculín  
nar. 21. ledna 2008 
(3,1 kg, 49 cm – 2. dítě,  
2. vnouček a 6. pravnouček) 
 

NOVÁ MIMINKA 

B L A H O P Ř E J E M E !  
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Není nad to, sedět doma v křesle a z povzdálí sledovat předprezidentskovolební divadlo, které se 
zvědavému divákovi pomalu, ale jistě rozehrává na televizních obrazovkách či na stránkách novin. 
A nemyslím prezidentské volby v USA: ty jsou sice velmi teatrální, ale ve skutečnosti si v nich 
nakonec může zahrát každý, kdo chce (americký občan ovšem). 

U nás je tomu jinak. Slabá polovina národa před několika málo lety rozdala karty a zadělala tak 
na docela bytelný kotlíkový guláš. Nejprve se sestavováním vlády, pak s tahanicemi kolem rozpočtu 
– a nakonec, jako třešnička na dortu, přichází souboj o křeslo prvního občana státu. Paradoxně to 
musíme nechat na těch, které jsme zvolili či nechali jiné zvolit – na druhé straně jde spíše o symbo-
liku než o skutečnou ústavní moc, byť politický vliv se prezidentovi upřít nedá. 

A to je konec-konců to nejdůležitější – protože víc než kdo jiný (pomíjím-li ovšem zcela neprů-
hledné sdělovací prostředky) hraje prezident u nás roli jakéhosi opinion-makera. Tím, komu dává 
milost, tím, jaké zákony propustí a jaké (obvykle marně) vetuje, tím, co říká do novin či přímo na 
mezinárodním fóru, vysílá této společnosti víc, než kdokoli jiný, poselství o tom, co je dobré a co již 
nelze tolerovat. 

Ano, tato společnost je na autority a na morální poučení citlivá – spíš by se dalo říci alergická. 
Již dávno nestojí o morální nauku církve, nezajímá ji kodex gentlemana, nezabývá se slušným vy-
chováním za volantem či při vedení podniku, dané slovo ji váže méně než loňské podzimní pavuči-
ny… Jistě, jsou i světlé výjimky – a rozhodně to nemají jednoduché. Ale když promluví prezident, 
společnost si toho všimne. Někdo s volí, jiný s nevolí, někdo se tetelí, jak to bylo báječně řečeno, jiný 
prská – ale ke lhostejnosti to má velmi daleko. 

Snad právě proto je volba prezidenta u nás tak důležitá (skoro bych chtěl plédovat za jeho pří-
mou volbu, ale tuto diskusi ponechme pro jiná fóra). Snad proto je věcí nás všech, kdo bude letos u 
nás zvolen na dalších pět let. Jen škoda, že si vlastně neumím vybrat – o jednom vím příliš mnoho, 
o druhém příliš málo. Tak mi poraďte, za co se mám modlit: aby vyhrál ten nebo onen? 

Nebo raději – abychom si za dalších pět let mohli vybírat sami – a měli z koho? 
Nebo – abychom začali odpovědi na otázku dobrého a zlého hledat u Toho, jenž je Jediný kompe-

tentní dát na ně skutečně pravdivou a věčně platnou odpověď? 
Kéž bychom tak činili. I v situacích, kdy nám to opravdu, ale opravdu není ani trošičku vhod. 

VKor 

NA OKRAJ 


