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Řešili jsme (tedy hlavně má dcera a její manžel) takový zvláštní problém. Jejich téměř dvou-
letý Šimon se zamiloval do krtečka. To by celkem nevadilo – nakonec, je to snad nejmírumilov-
nější hrdina televizních kreslených seriálů, je nezáludný, hodný, vstřícný a nepoužívá násilí ani 
hrubost. Jenomže: přes veškeré úsilí jsme při shánění adventního kalendáře (nevíte, kam se 
poděly ty krásné s jesličkami, pastýři a třemi králi? Ještě před patnácti lety jich byly plné obcho-
dy – hle, výzva pro křesťanské nakladatele a knihkupce!) nenarazili na žádný tzv. nábožný, ba 
dokonce ani ladovská zima nebyla na skladě. Ze všech regálů se na nás tlemili santové a jiné 
disneyovské příšerky – až nakonec jsme narazili alespoň na krtečka. Měl obrovský úspěch – až 
jsme se vyděsili, protože k vánocům jsme pro Šimona měli připravena maňáska – krtečka. Ten 
problém byl, jak to udělat, aby se vánoce pro toto malé dítě nestaly čekáním na – krtečka. 

Dopadlo to dobře. Krteček sice přišel a kraloval dárkům, ale koledy, jesličky a modlitba 
před jídlem a před spaním o svůj prostor nepřišly. S obdobným úspěchem se bohužel naše 
civilizace nemůže pochlubit, co se týče Velikonoc. Morana sice patřila vždy do pokladnice na-
šich folklórních zvyků spolu s dynovačkou a zajíčkem, ale 
v poslední době jsem slyšel i o pokusu prodávat velikonoční 
smrčky… 

Je to tak biblické… Vždyť i před dvěma tisíci lety se do bo-
lestných stonů a výkřiků na Golgotě míchalo bečení tisícihla-
vých stád beránků, trpělivě postupujících k obětnímu noži. 

Je to tak lidské… Jednou si na něco zvykneme, přijmeme 
něco jako pravdu, jako fakt, o němž se nediskutuje, opřeme o 
to všechny své jistoty – a běda tomu, kdo by nám na ně chtěl 
sahat. A je celkem jedno, zda to jsou staří slovanští bozi, na které chtěl našemu lidu sahat svatý 
Václav (s výsledkem tuze nevalným), idea národa (kterou úspěšně řešili naši národní buditelé; 
o výsledcích by se daly napsat celé knihy), myšlenka beztřídní společnosti (ve kterou věřila 
jednu dobu víc než polovina této země) či neviditelná ruka trhu (která za nás zařídí vše, nač si 
jen vzpomeneme, pokud na to ovšem máme peníze). 

S těmi slovanskými bohy to byl skutečný problém: zakázat jejich úctu je jedna věc, ale vlít 
jejich ctitelům do srdce důvěru v jednoho Boha, který je skutečným pánem všeho tvorstva, je úkol 
mnohem obtížnější a dlouhodobější a nedá se řešit mocensky – na to přišli až dva solunští bratři. 

O národním obrození by se opravdu dalo hodiny disputovat – ale svatý Pavel přece jasně 
říká, že už není Žid ani Řek… A o praktické rovině třídního boje jsme se myslím mohli dosta-
tečně přesvědčit sami. Ještě zbývá ta neviditelná ruka trhu… 

Nic proti tržní ekonomice – ale Bůh je někde jinde. Zákony nabídky a poptávky jistě dokáží 
rozhodnout, zda si koupím Danone nebo Jogobellu; o tom, jak bude vypadat moje věčnost, ale 
rozhoduje Bůh – a já. Bůh, protože mne povolal k životu na víc než jen těch pár pomíjivých let. 
Bůh, protože poslal svého Syna, aby nám všem opět otevřel vrata, která Adam s Evou tak  
furiantsky zabouchli. A já – protože jen já sám mohu a smím říci, zda tuto úžasnou nabídku 
beru nebo odmítám. Se vším všudy. 

A to všechno všudy se jmenuje Boží Láska.  
Vladimír Koronthály 

MORANA, KRTEČEK A NEVIDITELNÁ RUKA TRHU 
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V RODINNÉM KRUHU 

NENAPIŠ BÁSEŇ 
 

Nenapiš báseň. Proč taky 
plýtvat slovy tam, kde jen ticho 
prolamuje hráz odvěkého mlčení a křičí 
nevyřčená slova o zapomenutých snech 
 

Nenapiš báseň. Proč taky 
psát nečtené a snít nechtěné v zemi 
věčného ledu a sněhu, kde bílé přeludy 
bloudí po zamrzlých pláních 
 

Nenapiš svá slova. Nejsou tvá 
o nic víc než vzduch, který dýcháš v naději 
na věčnost pomíjivého pozlátka předjitřních přání 
v devátém patře snů 
 

Nevyřkni ta slova a neposílej je 
daleko od sebe do cizí noci mezi vše pohlcující stíny, 
dokud nepochopíš. Pak je vydechni 
do závěje pampelišek v slunné zahradě 
tam daleko za řekou u prázdného hrobu. 
Je tam zahradník 
 

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

MILÍ PŘÁTELÉ, 
jsou dny, kdy od rána svítí slunce, povívá vlahý vánek, člověk kráčí do práce rozkvetlým 

parkem a má chuť si zpívat. V práci jsou všichni milí, protivný a věčně nabručený kolega má 
týden dovolené, termínovaný úkol se podaří dodělat o dva dny dřív a v poště čeká milé sdělení 
o zvýšení platu. Po cestě domů se podaří koupit lístky do kina na jinak docela vyprodaný film a 
večer skončí ještě lépe, než jak začal. 

A pak jsou dny, kdy by psa nevyhnal, tramvaj ujede před nosem, auto nestartuje, protivný 
a věčně nabručený kolega sedí celý den v kanceláři a tváří se jak najatý vrah, počítač se třikrát 
za hodinu zhroutí, po cestě domů se podaří ztratit peněženku (že by kapsáři?), a doma… ani 
nemluvit. 

Jak zpívá Marek Eben v jedné ze svých kouzelných písniček „…dva dny jsem nahoře a po-
tom dva týdny dole…“ – a nemusí ani jít všechno šejdrem. Stačí taková blbost – totální zatmění 
mozku… 

To se sedí u počítače, tupě se civí do obrazovky – a nic. Pak se pustí nějaká hudba – a zase 
nic. Odejde se něco sníst – a k tomu ničemu se přidá ještě ospalost. Tak se jde na to vyspat – 
druhý den je to stejné… 

Je půst těla – nejíst vše, na co mám chuť. Je půst očí – nedívat se tam, kde můj pohled není 
vítán. Je taky aktivní půst – udělat něco, co jsem asi měl udělat již dávno, ale nepřinutil jsem se… 
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A pak jsou posty nedobrovolné. O hladovění by mohla povídat třetina planety, bez civili-
začních vymožeností se musí obejít téměř celý třetí svět (a občas i někdo v této zemi). O nedob-
rovolném postu ducha jste si právě přečetli těchto pár vět. 

Ještě že smyslem postu není vymyslet si nějaké utrpení či nějaký sebezápor, ale přijmout to, 
co přichází odjinud. Protože to obvykle bývá od Hospodina. Job by mohl vyprávět… 

VKor 

SEBEZJEVENÍ BOHA  
Dialog mezi Bohem a lidstvem je dáváním a přijímáním, sebezjevením a odpovědí. Děje se 

to v každém vztahu. Jestliže nechápete sebeodhalení nebo pravidla vztahu, pak nemůžete rozu-
mět pravidlům modlitby. 

V modlitbě se Bůh postupně odhaluje, zjevuje se. A tak je zjevení, revelace, ve vzájemném 
vztahu s vírou: nemůže být víry bez zjevení. Nemůžeme věřit v osobu, která se s námi nesdílí. 
A můžeme v tu osobu věřit právě do té míry, do jaké se nám sdělila. 

Stejně je tomu s Bohem. Jestliže utrácíme čas s Pánem a nasloucháme mu, pak dovolujeme 
Bohu, aby zjevoval nikoli informace, ale sebe. Právě toto je symbolizováno křížem: zde se Bůh 
zcela odhaluje, a to jako Bůh zcela vydaný. Stojí nás to ale mnoho námahy – musíme se obrátit 
a sami se této odhalenosti otevřít. Jsme-li plni sebe sama, pak tu jednoduše není žádného místa 
pro jiného, a zcela jistě ne pro Jiného. 

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

STĚHOVAT DCERU 
Člověk dospěje, zamiluje se, pak se ožení, někde nějakým zázrakem získá bydlení, chodí do 

práce, pak se narodí postupně několik dětí a člověk s nimi chodí na vzduch, pak na pískoviště, 
později do školky, pak i do školy a do nějakých těch hudebek, kroužků či čeho – no a pak  
s nimi už nechodí, protože to jaksi… 

No a pak dítě dospěje, zamiluje se, vdá se, jakýmsi zázrakem si pořídí nepatrné bydlení a 
ještě nepatrnější dítě… Dítě roste, o slovo se pomalu hlásí další – ale byt nějak neroste a nestačí. 
A tak se stane další zázrak a najednou je tu větší bydlení. A stěhování. 

Jak balit ty desítky či spíše stovky nejrůznějších předmětů od kartáčků na zuby přes bačkory 
až k váze na kytky, otvíráku na konzervy, učebnici angličtiny a nafukovacímu míči, když se přes 
vlastní, leč ještě nenarozené dítě nemůžete ohnout? Jak balit knihy, nádobí, šaty, boty, peřiny a 
záclony, když se vám do všeho míchá všetečné dvouleté stvoření, které si nejraději ze všeho hraje 
na schovku v krabicích nebo na přemísťování jakýchkoli předmětů odkudkoli kamkoli? – to jsou 
témata, o kterých zatím žádná vysoká škola neučí. Snad na to ani neexistuje odpověď – ale řešení 
se najít musí. A tak nastoupí přátelé a známí, a především vlastní sourozenci a nakonec i rodiče. 
Zvláště když jeden z rodičů dokáže na dobu nezbytně nutnou opatřit i dodávku. 

A nakonec nastane kýžená sobota, venku prší, kluci už odjeli balit a otec (nebo děda, záleží 
pouze na úhlu pohledu) se kodrcá tamtéž v prastaré, leč dosud zdatně sloužící dodávce, vyba-
ven lahví minerálky, detektivkou a přísným zákazem celé rodiny cokoli zvedat či nosit (jedna 
kýla stačila)… 

…přijet, zaparkovat, zůstat u auta, otevřít, naložené zavřít, přejet k druhému bytu, zaparko-
vat, otevřít, zůstat u auta, vyložené zavřít, přejet, zaparkovat… – a tak pořád dokola. Detektiv-
ka stačila jen na dopoledne… 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2008 7 

A déšť mezitím ustal, chodníky oschly, sluníčko vylezlo a hřálo jako v květnu, kolem šla 
stařenka se psem, kořala s opicí, dvě holky s mobily, matka s dítětem, autíčkem, kočárkem, 
psem a nákupem (co měla ve druhé ruce, nevím), kluk se skejtem, v parku hráli snědí mládenci 
fotbal a několik představitelů pubertální trendy mládeže okupovalo dvě lavičky vedle sebe, do 
toho vál vlahý vítr, v přízemí kdosi maloval rám od výlohy a z domu naproti vyšel uklízeč i  
s rodinou a všichni nesli kýble se špinavou vodou, které spořádaně vylili do kanálu, nad hla-
vou se křižovaly bílé pruhy za letadly a mně se hlavou honily neurovnané vzpomínky na to, 
jak jsem se kdysi stěhoval, jak jsem kdysi chodil s dětmi do parku, jak jsem byl trendy puberťá-
kem (aniž bych věděl, co je to být trendy, protože to slovo tehdy nebylo trendy, ba dokonce 
nebylo vůbec) a jak jsem neměl skejt, protože ještě nebyl vynalezen… 

…a dcera se stěhovala a stěhovala, až se přestěhovala i s tím ještě nenarozeným dítětem, se 
všemi botami, botkami a botičkami, se lžičkami na kaši i na sunar, s dětskou židličkou i s křes-
ly, se skříněmi i skříňkami, s počítačem svého chotě i stavebnicí svého synka, ba i s tou obrov-
skou kytkou v květináči, kterou museli nést dva a třetí je navigovat, protože přes ni neviděli, 
kam šlapou… 

…a slunce zapadlo a rozsvítily se lampy a otec (nebo děda, to opravdu závisí pouze na úhlu 
pohledu) se kodrcal večerním dopravním ruchem vrátit tu starou, ale dosud spolehlivou do-
dávku a říkal si: to je zvláštní, jak to všechno rychle uteklo… 

A tak jsme přestěhovali dceru. 
VKor 

AKÁT, PILA A… 
Před naším domečkem stojí akát. Vlastně ne. Naší ulicí se vine akátová alej. Už něco pama-

tuje. A jeden strom je taky „před našima“. Naše Miriam na něj ráda leze. V létě se do jeho koru-
ny, pěkně kulaté, celá schová a užívá si tam klidu a nadhledu. V zimě na jeho větve věšíme 
dobrůtky pro opeřené sousedy. Mám ten strom moc ráda. Kdyby 
před naším domem nebyl, nebylo by to ono. 

Nastěhovali jsme se v létě. Koruna byla velká, zakulacená, 
něžně se vlnící i v jemném vánku. Byla jsem na náš strom pyšná. 
Připomínal mi francouzskou zahradu, možná i můj zamilovaný 
park ve Versailles. Dlouho do podzimu si podržel svou zeleň. 

A pak přišlo předjaří. Jednou si to tak šinu od autobusu, obtí-
žena taškami, těšící se na vlídnou náruč domova, když před naším 
domem prásk! Něco mě udeřilo do očí. Můj akát! Kdo to udělal! 
Kdo ho opižlal! Místo krásné, kulaté koruny jakýsi mrzáček, jen 
kmen s pahýly pučícími jak parůžky malého srnce. Skoro spíš vrba 
než akát. Letím za Pepou, co že se to stalo za katastrofu. Ten na mě 
kouká, co vyvádím – stromy se přece pravidelně ořezávají, tak akát ořezal. To obroste – nemám 
si prý dělat starosti. 

Skoro jsem brečela. Tak on mi zničí ten krásný strom! Copak neví, že právě on pozitivně 
přispěl k mé komplikované adaptaci na nové prostředí? Už to nikdy nebude tak, jak bylo. Jsem 
chudinka a ten akát taky. 

Pak jsem si všimla, že i naši sousedé ořezávají. I jejich pila se nenasytně pustila do akátové-
ho dřeva. Někteří nenechali ani pahýlky – ostříhali akát pěkně dohola. Trochu jsem se uklidila 
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a začala Pepovi důvěřovat, že není expert jen na čtyrtaktní motory a všechno, co má kola, ale že 
i přes zahradničení. 

A pak přišel květen a náš akát začal hezky obrůstat. Větve byly hustější, pevnější – a což 
teprve, když začal kvést! Hrozny květů byly hustě zavěšeny v bohaté zeleni koruny a sladce 
mámily kolemjdoucí. Pepova moudrost a zručnost slavila vítězství. 

To, co jsem se na našem akátu především naučila, bylo víc důvěřovat svému muži. Nejen  
v duchu jsem se mu omluvila. Když letos vytáhl pilu, neměla jsem nutkání bránit mého favori-
ta vlastním tělem, ale byla jsem ráda. Vím už totiž, že je to pro zdravý růst potřeba a že každý 
moudrý zahradník k této operaci vždy znovu přistupuje. 

A to je další věc, kterou mně náš akát dal: I náš nebeský Zahradník o nás pečuje. Stříhá, 
ořezává, zaštipuje. Chce, aby naše bohatá, vitální koruna nesla co nejvíc ovoce a vydržela  
v každém větru. A aby to tak bylo po celý čas, který nám dává. Abychom nežili naplano na 
téhle zemi, do které nás zasadil. Nebraňme se tomuto procesu, i když je často nepříjemný a 
bolestivý. Náš Zahradník tomu, milí přátelé, opravdu rozumí. 

A až budu letos otrhávat akátové listy – má mě rád, nemá mě rád – vím, co mi vyjde. Má. 
Bohunka Horská 

 

RODIČOVSTVÍ JAKO ADRENALINOVÝ SPORT 
V dobách bezstarostného a hlavně bezdětného mládí jsem sama sebe považovala za ženu se 

smyslem pro dobrodružství. Sice jsem neskákala padákem, nelibovala si v bungee jumpingu 
ani o víkendech nesjížděla na raftu dravé peřeje, ale svůj život bych rozhodně nepopsala jako 
nudný nebo usedlý. Slovo „usedlý“ se mi spíše pojilo s člověkem, který se vzdal své svobodné 
existence ve prospěch rodičovství. 

Ne že bych péči o děti považovala někdy za snadnou nebo málo záslužnou. Avšak určitě 
mi nepřipadala přehnaně vzrušující či dobrodružná. Má fantazie mi vykreslovala každodenní 
bytí osoby na rodičovské dovolené jako sled monotónních a všedních dnů naplněných nudnou 
a šedou rutinou. 

Jako vždy se ovšem moje představy na hony lišily od barvité reality mého vlastního mateřství. 
Nedávno jsme sfoukli první svíčku na narozeninovém dortu naší dcery Agáty a já marně 

tápu v paměti, zda jsem během uplynulého roku zažila alespoň chvíli fádní a jednotvárné nudy. 
Pominu-li takové extrémy jako vleklou poporodní depresi (nudíte se? pořiďte si nespavé a 

ubrečené miminko!), heroický boj o zachování laktace či neméně vyčerpávající a urputný sou-
boj s post-těhotenskou obezitou, kteréžto zpestřovaly první měsíce mého rodičovství, ani oby-
čejné a všední dny, jež trávím se svým dítkem, nejsou prosty zážitků vskutku adrenalinových. 

Například minulý víkend se nám to tak pěkně sešlo. Stačilo, aby se nakupilo tropické ve-
dro, manželova absence doma (naléhavá práce v práci), moje rýma (jakožto nefalšovaný hypo-
chondr při ní trpím jak zvíře) a Agátčina špatná nálada (akorát se zotavovala z virózy, tak ne-
byla úplně v rozverném rozpoložení). 

Přes svůj zdravotní hendikep jsem se snažila začít den jako vždy, čili v klidu si vychutnat 
snídani u počítače, užívajíc si blaženou chvilku surfování na netu. 

Za normálních okolností se mi daří držet dítě stranou tím, že mu házím kukuřičné křupky, 
které má dcerka zobe z koberce jak slepička. Je to taková snídaně hrou. Třicítka na rtuti venkov-
ního teploměru v kombinaci se sedmatřicítkou na teploměru lékařském ovšem vyvolaly u mé-
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ho robátka nechutenství, takže jindy oblíbený sběr kukuřičných laskomin ji dnes nechává 
chladnou. Což znamená, že svou e-mailovou korespondenci po ránu asi nevyřídím. 

Zkouším Agi uchlácholit kojením, ale to zabere jen na chvíli. Je podrážděná a pořád jenom 
kničí a chce se nosit. Jako milující matka vydržím deset kilo živé váhy tahat hodinu, i dvě, ale 
pak odpadám a dítě pokládám na gauč. Řev, řev, řev … okenní tabulky se chvějí a moje ušní 
bubínky trpí. 

Stírám kapky potu stékající z mého čela a nosím dál. V okamžiku, kdy mi cosi křupne  
v zádech, docházím k rozhodnutí, že půjdeme raději ven a projedeme se s kočárkem po zahra-
dě. Před domem potkávám tchyni (bydlí v bytě pod námi), která praví, že od nás slyšela straš-
ný křik, ale nemohla se jít podívat, co se děje, jelikož si tahala z ruky klíště … To ale musela být 
pořádná potvora, když její likvidace zabrala celé dopoledne! 

Výrok matky mého manžela nijak nekomentuji (i když bych k němu asi měla co dodat) a 
ukládám nevrlé dítko do kočárku. Místo toho, aby vděčně usnulo, hází po mě kšiltovkou 
(výprodejová za pouhých 50 Kč) a drze se mi směje do očí. Po půl hodině, kdy mě vedro přibíjí 
k zemi, oznamuji dceři, že ji zabiji, jelikož už nevidím jiné východisko. 

Nakonec beru dítě opět domů. Na chvíli ho stavím na zem, abych aspoň posbírala věci, 
které rozházelo okolo … hysterický záchvat na sebe nenechá dlouho čekat (dítěte, nikoliv můj, 
já už jsem na konci sil a jen chmurně přemítám, kolik let vyfasuji za vraždu batolete). 

Zkouším Agi nechat vyřvat. Ta si lehá na zem, bije hlavou o linoleum a vydává zvuky, kte-
ré bych připodobnila k siréně sanitky … po deseti minutách kapituluji a vezmu ji do náručí. 
Vlídně se usměji, ale efekt je bohužel opačný, než bych čekala … můj milovaný potomek ječí, 
jako by jej na nože brali. Hm, asi mě zradila mimika. 

Po dalších deseti minutách, kdy pláču spolu s dcerou, nasazuji zarudlému batoleti hydro-
léčbu. Napouštím vanu a odolávám touze strčit dětskou hlavičku pod hladinu a přidržet ji tam. 

Agáta se uklidňuje vyléváním šampónů (mých) do lázně. Kašlu na to, aspoň je klid. 
Pokládám hlavu na okraj vany a nechávám se mlátit přes obličej zvýhodněným balením 

kondicionéru. 
V mé duši se rozlévá klid a mír … už je mi všechno jedno. 
Vyndávám dceru z vany a kolébám ji na rukou. Vypadá to, že usíná. Plížím se opatrně do 

ložnice a pokládám spáče do postýlky. Že by? Hladím dítko po hlavě a jak se nakláním nad 
postýlku, z nosu mi kane nudle. Ach, ta proklatá rýma! 

Tu mé oko spatří kočky (celkem dva kousky), jak si hoví 
na skříni. Posunky jim naznačuji, ať opustí prostor (pokud 
možno potichu), aby nerušili dítko ve spravedlivém spánku. 
Zvěř se tváří, že mi nerozumí, a válí se dál po nábytku. Zuři-
vě mávám rukama, zatímco dělám směrem k postýlce konej-
šivé „š š š“. 

Nakonec musím vylézt na noční stolek a z něj konečně 
dosáhnu na ty odporné chlupaté bestie. Smetákem je mlátím 
po kožichu a nekompromisně nutím k ústupu. 

Konečně zavřu dveře ložnice a zbitá jako pes se odplížím ke svému počítači. Tupě zírám na 
blikající monitor. Přemýšlím, kdy jsem naposled jedla? Kolik je vlastně hodin? Co je za den? 
Kdo jsem a kam směřuji? A proč jsem si místo dítěte nepořídila štěně francouzského buldočka? 
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Dala bych si panáka, ale jakožto kojící matka si raději nechávám zajít chuť. 
Muž mi volá, že přijede z práce až ve večerních hodinách. Kolem je bordel, v lednici jen 

zima … já jsem zpocená jak čuně a viditelně se mi klepou ruce. 
Dítě se po dvaceti minutách spánku budí … vypadá osvěženě, což se o mě nedá říct ani 

náhodou. Při životě mě udržuje druhý litr coca-coly, který jsem právě dopila. 
Snažím se Agátě vnutit trochu kaše, jogurtu nebo alespoň skývu chleba, ale marná snaha. 

Agi trvá na výlučném kojení. Není nad to, když se v letním parnu po mé propocené hrudi válí 
propocené kojeňátko. 

Zbytek dne trávíme v těsném objetí. Kolem desáté večer se mi konečně podaří odpojit savce 
od bradavky a vložit ho do postýlky. Odpotácím se do sprchy. Když si chci umýt vlasy, vyteče 
z lahvičky místo šampónu jen voda … prostředek na mytí kštice skončil v dětské vaničce. 

Před půlnocí konečně dorazí manžel. Ptá se mě, jak jsem se celý den měla a co jsem dělala. 
Odpovídám neartikulovaným zavytím a divoce při tom koulím očima. Můj důvtipný druh 
pochopí, že nemá klást zbytečné otázky, a něžně mě ukládá do postele. 

Ve dvě hodiny ráno mě probudí nesnesitelné křeče v žaludku. Uvědomuji si, že jsem od 
oběda neměla v ústech (jaká to hrůza!) a že asi umírám hlady. Z posledních sil se doplazím  
k lednici. Během pěti minut v mých útrobách skončí dvacet deka salámu, tři studené párky, 
okurka, balíček sušenek a půl litru pomerančového džusu. Je mi těžko. Připadám si jako vlk  
z Červené Karkulky, když mu myslivec do břicha zašil kamení. 

Uléhám zpět na lůžko ke své dceři. Ta ze spánku tiše sténá. Otáčím se na bok a sténám též. 
Až si budu chtít trochu odpočinout, vyrazím za nějakou nenáročnou, uklidňující zábavou. 

Třeba si konečně skočím padákem. 
Převzato z http://www.rodina.cz. Autorka je bohužel podepsána pouze přezdívkou „Bellana“ a nemá 

na sebe připojen kontakt, tak jsem se nemohl zeptat, zda s otištěním souhlasí. Ale řekl bych, že to je menší 
problém než vyhnat dvě kočky z pokoje, v němž usíná nemocné dítě… Sazeč. 

P.S.: Na článek mne upozornila má dcera Kateřina. Zvláště jménem obdobně postižených čtenářek jí 
tímto veřejně děkuji. 

 

TIŠE MU ZÁVIDÍM. USNUL… 
Bylo to jako rána palicí do hlavy, když jsem navečer otevřel dveře do světnice a ten hrozivý a 

nečekaný zvuk se na mě vyřítil s plnou silou. Ticho! Děsivé hrobové ticho, znásobené jen plachým 
tikáním pendlovek ve světnici. Věc, kterou tento dům už dlouhé týdny a měsíce nepamatuje. 

Náš dům je staré a solidní obydlí, vystavěné na skále. Je to bývalá usedlost a tak taky půso-
bí. Usedle. V denním oparu svítí na sever a jih červená sedlová 
střecha a do večerního šera bliká na všechny strany nažlout-
lým světlem jejích dvacet okýnek. Tou dobou už bývají doma 
všechny děti a s chalupou se při bližším pohledu děje zvláštní 
věc. Už nepůsobí usedle, ale spíš rozpustile. Poposedá jako 
přetopený papiňák. Důvod je prozaický – nadupaný počítač a 
výkonná reprosoustava, kterou dospívající synové uvedou 
okamžitě po návratu domů do pohotovostního stavu. Výsle-
dek je ten, že návštěvníka vítá už v předzahrádce cosi, co při-
pomíná vzdálené dunění tamtamů a zvuk tibetských trub, 
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které se pak po vstupu do domu mění v ohlušující kanonádu od Verdunu. Po světnici, odděle-
né od pánského pokoje jen tenkou půlmetrovou pulzující stěnou, pochodují starobylé intarzo-
vané skříně a příchozí se mohou dorozumívat pouze posunky. 

V takové chvíli otevíráme s rizikem ohluchnutí dveře do chlapeckého pokoje a divokou 
gestikulací se dožadujeme snížení hladiny decibelů na přiměřenou míru, kterou nám garantuje 
i Listina základních lidských práv. Po chvíli vzájemného souboje je nám s nechutí vyhověno. 
Řev startujícího Jumbo Jetu se mění na radostné troubení sloního stáda v přírodní rezervaci, 
aby se v příštích pěti minutách vše zase vrátilo do původního stavu. Po zbytek večera pak ná-
sleduje ještě několikrát prosebný průvod, doprovázený lomením rukama. S větším či menším 
úspěchem, dokud se některá ze stran neunaví a nevzdá boj. Bohužel, nemůžu vyhrožovat svým 
synům ublížením na těle a spíláním, že to za našich mladých let nebylo. Bylo. Sám jsem se  
s nástupem Jimi Hendrixe, Doors a Led Zeppelin dopouštěl na svých rodičích téhož zločinu a 
jako začínající muzikant jsem měl k dispozici ještě výkonnější reprosoustavu. Můžu se utěšovat 
jen tím, že moji rodiče zmíněné období nakonec přece jen ve zdraví přežili a mají nás pořád 
rádi. Z toho důvodu synům jen verbálně vyhrožuji, že přestanu platit elektřinu, ustřihnu dráty 
a počítač vypnu kladivem. Asi nevypnu. Rodiče mi to taky neudělali. 

Teď stojím ve světnici a jen zírám na ten dvojitý zázrak. Asi bych se měl štípnout do tváře a 
do ucha, že se mi to nezdá a že neslyším nesnesitelný řev techna, aniž jsem se o to jakkoliv za-
sloužil. To je ten první zázrak. Ten druhý zázrak – čerstvě narozený vnouček Samuel, se vrtí 
uprostřed místnosti v košíku, kolem kterého chodí všichni opatrně a nezvykle potichu tlumí 
hlas. Včetně našich dvou hlučných hromotluků. A to všechno bez požádání. Václav Havel kdy-
si napsal o moci bezmocných. Bylo to sice myšleno trochu jinak, ale je neuvěřitelné, jak to beze-
zbytku funguje i v tomto případě. Už dávno se mi doma nepodařilo slyšet sotva postřehnutelné 
šumění motorku akvária a ze svalnatých reproduktorů se linoucí tiché irské balady. Čeho jsem 
nedosáhl já jako mocný rodič svými sedmdesáti kilogramy živé váhy a zvýšeným hlasem, toho 
lehce dosáhl svou bezmocí ten malý klouček v povijanu s modrýma očima a bezelstným úsmě-
vem, aniž jedinkrát zvedl vrnící hlásek nebo drobounkou ruku. 

Tiše mu závidím. Usnul… 
Luboš Nágl 

MODLETE SE VE SVÉM RYTMU  
Lidé mají odlišné temperamenty, rytmy a období. Neexistuje jen jediný 

způsob, jak žít v modlitbě, společenství nebo vztahu. Neexistuje jen jeden 
způsob dialogu. 

Laici i klerikové si kdysi mysleli, že se musí přizpůsobovat modlitebním zvyklostem mni-
chů. Dosud jsme nerozpoznali, jaký je rytmus života naší společnosti nebo rytmus, jakým žije-
me jako rodiče, dělníci a rodiny. 

V různých obdobích mého života se můj rytmus měnil. Často pociťuji, že jsem se modlil 
daleko lépe, když jsem byl v semináři, než se modlím dnes. Rytmus mého života je tak nepřed-
pověditelný a tak závislý na potřebách a očekávání těch druhých! V několika posledních létech 
mám období, kdy jsem zjistil, že žiji více v týdenním rytmu než v denním. K tomu, abych na-

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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ZOUVAT NÁVŠTĚVU 
 

Zouvám a přezouvám domácí i návštěvy. Při představě, jak po každé nevyzuté návštěvě 
klečím s rejžákem a drbu koberce, je mi zle. Proto bez milosti vyhodím každého, kdo si bagan-
čata v chodbě nevyzuje. 

Jednou, to byly děti opravdu malé, jsem si pěkně naběhla. Ráno mi manžel oznámil, že 
přijde z práce dřív, protože se u nás po poledni zastaví jeho šéf. 

ŠÉF??? Nastala mela. Vygruntovala jsem celý byt, všechno muselo být v pořádku a nikde 
ani smítko. O šéfovi bylo známo, že je to pedant a neodpustí žádnou chybu. A taky jsem se 
chtěla vytáhnout. 

Zápolení s hadrem připomínalo desinfekční maratón, na sporáku syčela voda na domácí 
knedlíky a v kastrolu se tetelili ptáčci. Děti až těsně před obědem dostaly gala oblečky a v jídel-
ních sesličkách vypadaly jako andílci. Ovšem jen do té doby, než jim začala být dlouhá chvíle a 
ony se začaly hlasitým vřískotem a mlácením lžiček do stolečků dožadovat svého papůůů. 

Knedlíky potřebovaly ještě nějakou tu minutku k dokonalosti, když v tom se ozval u dveří 
zvonek. V poklusu jsem loktem otevřela dveře a v domnění, že je to manžel, houkla přes rame-
no: „Vyzout a uklidit boty! Já to po tobě, ty dobytku, uklízet nebudu.“ 

Kmitala jsem po kuchyni za vydatného řevu hladových ratolestí, když mi padl pohled na 
postavu stojící ve dveřích. 

Nebyl to manžel, ale starší elegantní pán v obleku. „Mladá paní, jmenuji se Dvořák a mám 
zde počkat na vašeho pana manžela.“ 

Polilo mě horko a honem mě nic vtipného nenapadlo. V obličeji rudá jako rajče jsem se 
omlouvala. Pan Dvořák jen mávl rukou a doporučil mi nakrmit dítka, než zboří barák. Jako 
správná paní domu jsem nabídla oběd i hostu, a ten se slovy, že domácím ptáčkům neodolá, 
pozvání ke stolu přijal. Já byla tak vystresovaná ze šéfa i řvoucích dětí, že jsem asi úplně vy-
pnula mozek a dělala vše automaticky. Až po nějaké době mi přišlo divné, proč šéf tak vytřeš-
těně zírá do talíře a nejí. Já v první chvíli vůbec nic závadného na jeho porci nenašla. Ale hned 
v té druhé chvíli, kdy mi zřejmě opět myšlení naskočilo, bych byla nejradši na druhém konci 
světa. Zmohla jsem se jenom na to stát a tupě zírat na stůl před šéfa. 

Před sebou měl rozprostřené gumové omyvatelné prostírání s kačenkou, na něm místo 
příboru lžíci a na talíři dokonale pokrájené knedlíky i maso, a to celé rozhňahňané v omáčce. 
Přesně jako děti ve svých stoličkách. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

slouchal Pánu a očekával ho, jsem si obvykle vybíral páteční odpoledne. Nyní na to mívám 
středy, kdy skutečně trávím delší dobu tím, že se ponořím do oné přítomnosti, abych v ní setr-
val. Bývaly doby, kdy mi říkali, abych si měsíčně vyhradil den na rekolekci. A jsou i dny, kdy 
bych nemohl přežít bez dvacetiminutového růžence nebo přestávky ke kontemplaci vprostřed 
dne plného práce. 

A tak berte ohled na své vlastní založení. Respektujte rytmus svého života a vezměte na 
vědomí, že se v různých údobích vašeho života bude měnit.  

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 
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Když mi stud dovolil zvednout oči k panu „Nejvyššímu“, byl v obličeji rudý jako rak od 
zadržovaného smíchu. Nakonec se tak rozchechtal, až mu tekly slzy. 

Když jsem se mu sápala po talíři, abych vše napravila a dala mu novou porci oběda, odmítl. 
Tou polévkovou lžící tu „šlichtu“ snědl a ještě zdvořile poděkoval. 

Když přišel manžel z práce, šéf neřekl o tom, co prožil, ani slovo. Já mu to vyprávěla, až 
když návštěva odešla. Seděl u stolu a přemýšlel s hlavou v dlaních, jaký asi bude mít na výpo-
vědi uvedený důvod. A já už viděla miláčka ve frontě na pracovním úřadě a mě s dětmi žebra-
jící u kostela. 

Celá historka se samozřejmě roznesla po firmě a následně po všech stavbách v širokém 
okolí. Šéf prý to líčil na poradě takhle: „Zazvoním, otevřou se dveře, a než stačím pozdravit, už 
jsem dobytek. Řev mi drásal uši, ale vůně oběda mě donutila zůstat a neprásknout za sebou 
dveřmi. Když se všechno vysvětlilo s tím, že dobytek nejsem já, ale Martin, přijal jsem pozvání 
na oběd. 

Chlapi, já myslel, že je po mně, když jsem dostal dětský prostírání – asi abych paní domu 
neupatlal ubrus – polívkovou lžíci – nejspíš abych si příborem neublížil – a vrcholem všeho byl 
umělý talířek s předkrájeným obědem. Fakt jsem chvíli čekal, že dostanu plínu pod krk, abych 
si neumazal sako, a že mě tou lžící i nakrmí. Ještě že se všechno včas vysvětlilo, jinak bych do-
stal dudana a skončil bych v posteli jako ty děcka. Proto bacha, až půjdete k Martinovi! Vyzout 
už před vchodem a ničemu se nedivit!“ 

Je fakt, že si dlouho chlapi ze stavby – když u nás obědvali – neodpustili narážky typu: 
Můžu jíst sám, nebo mě nakrmíš? Hele, chlapi, už jsem velkej, dostal jsem příbor! Prostírání  
s kačenkou by nebylo? A už od dveří řvali: „Já vím, jsem dobytek a mám si uklidit boty!“ 

Přesto na vyzouvání návštěv trvám, i když už je nenazývám dobytkem. 
 

Našel jsem ve své mailové schránce – kdo je skutečným autorem a zda jde o skutečný příběh, netuším. 
Ale vidím to v barvách… Sazeč 

 

PŘÍPRAVA NA RODIČOVSTVÍ 
 

Zapomeňte na teorii a vrhněte se do praxe. Pokud chcete zjistit, jestli jste na vznešené rodi-
čovské poslání dobře připraveni, řiďte se následujícími pokyny: 

 

1a. Ženy: První krok v přípravě na mateřství je jednoduchý. Oblecte si župan a na břicho si 
zavěste pytel s fazolemi. Noste ho devět měsíců, potom desetinu fazolí odeberte. 

1b. Muži: V rámci příprav na otcovství zajdete do nejbližší drogerie, vysypte obsah peněženky 
na pult a řeknete prodavači, aby si vzal, kolik chce. Pak zajeďte do supermarketu a sdělte 
vedoucímu, že si může nechat od vašeho zaměstnavatele poukazovat celý váš plat. 

2.  Abyste si vyzkoušeli, jak to bude vypadat v noci, procházejte se denně od pěti odpoledne 
po obývacím pokoji a na rameni při tom držte mokrou tašku o váze tří až šesti kilogramu.  
V deset si jdete lehnout, ale přesně o půlnoci vstaňte a pochodujte až do jedné. Pak si nařiď-
te budík na třetí hodinu ranní. Protože neusnete, ve dvě vstaňte a dejte si panáka. Ve tři 
čtvrtě na tři ale určitě jdete do postele. Až začne ve tři budík zvonit, hbitě vyskočte, ale ne-
rozsvěcujte. Do čtyř hodin zpívejte ukolébavky, potom si budík nařiďte na pátou. Vstaňte a 
uvařte snídani. Dělejte to pět let. Tvařte se při tom vesele. 
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3. Vezměte meloun a vydlabejte z něj dužinu. Pak v něm vyvrtejte otvor velikosti pingpongo-
vého míčku, zavěste ho na provázku ke stropu a rozhoupejte. Vezměte misku krupičné 
kaše a zkuste ji po lžičkách do melounu vpravit. Musíte však předstírat, že jste letadlo, to 
znamená, že byste měli vrčet a dělat se lžičkou krouživé pohyby. Vytrvejte, dokud polovina 
kaše nezmizí, a potom si zbytek vylijte do klína. Pokud jste to zvládli, jste připraveni na 
krmení ročního miminka. Abyste se přichystali i na batole, pomažte pohovku nějakou po-
mazánkou a všechny záclony zapatlejte džemem. Za rádio hoďte chleba s máslem a několik 
měsíců ho tam nechejte. 

4. Oblékání malých dětí není tak snadné, jak se na první pohled zdá. K nácviku potřebujete 
chobotnici a sítovou tašku. Pokuste se nastrkat chobotnici do tašky tak, aby žádné chapadlo 
neviselo ven. Máte na to celé dopoledne. 

5. Zapomeňte na sportovní vůz a kupte si kombík. A nemyslete si, že s ním budete moct par-
kovat před domem. Rodinnými auty se totiž majitelé nemohou moc chlubit. Chcete-li vědět, 
jak bude vypadat, kupte kornout čokoládové zmrzliny a položte ho do přihrádky pod pří-
strojovou desku. Pak do přehrávače strčte minci, roztlučte rodinné balení čokoládových 
sušenek a drobky vysypte na zadní sedadlo. Nakonec přejeďte kapotu po obou stranách 
hráběmi. To by snad stačilo. 

6. Nácvik na procházku: Oblecte se a půl hodiny čekejte před záchodem. Potom vyjdete před 
domovní dveře, ale hned nato se vraťte. Totéž zopakujte ještě dvakrát. Pak několikrát jdete 
k brance a zase zpátky k domu. Nakonec vyjděte na chodník a pět minut se velmi pomalu 
procházejte. Podrobně prozkoumejte každý vajgl, žvýkačku, papírový kapesníček a mrtvé-
ho brouka, které najdete. Občas se pár metru vraťte, a pak teprve pokračujte dál. Ve chvíli, 
kdy zvrátíte hlavu a začnete ječet, že už to dál nevydržíte ani minutu, jste připraveni vzít 
dítko na procházku. Vyjevených sousedů si nevšímejte. 

7. Běžte do supermarketu. Vezmete si s sebou něco, co se podobá předškolnímu dítěti. Ideální 
je dospělá koza. Plánujete-li víc dětí, jedna koza nebude stačit. Obstarejte si nákup na celý 
týden, aniž byste z nich spustili zrak. Uhraďte všechno, co snědí nebo zničí. 

8. Naučte se nazpaměť jména všech postaviček z dětských Večerníčků, Křemílkem počínaje a 
Rumcajsem konče. Až se v koupelně přistihnete, že si zpíváte úvodní melodii rozhlasového 
večerníčku Hajaja, budete na rodičovství dobře připraveni. 

9. Všechno, co řeknete, minimálně pětkrát zopakujte. 
10. Ještě než učiníte konečné rozhodnutí, zajděte na návštěvu k nějakým nešťastníkům, kteří už 

děti mají. Proberte s nimi chyby, kterých se podle vašeho názoru ve výchově dopustili, a 
vysvětlete jim, jak by měli postupovat. Nezapomeňte pohovořit o trpělivosti a důslednosti, 
bez nichž žádný rodič ničeho nedosáhne. Navrhněte jim, jak by mohli své ratolesti naučit 
chodit na nočník, jíst příborem, poslouchat a chodit do postele bez odmlouvání. Vychutnej-
te si to – bude to totiž naposledy, kdy budete mít na všechno odpověď. 
 

Tak co, zasmáli jste se? Já jsem tedy při čtení vzpomínala, jaké to bylo, když byly děti malé a něco 
podobného se u nás dělo. Doufám však, že jsem nikoho od rodičovství neodradila. Jestli už to někdy ve 
Zpravodaji bylo, omlouvám se, já bych se tomu ale mohla smát pořád a pořád dokola. 

Přeji Vám pěkné dny a noci s Vašimi dětmi! S těmi, co už máte, s těmi, které plánujete, ale i s těmi 
všemi ostatními.  

 Marta Tomsová 
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ODPOVĚĎ NA REKLAMACI 
 

Slečno Karlíková, 
odpovídám na Váš 

dopis ze dne 30. ledna 
ohledně reklamace opravy 
spojky, která byla provede-
na v naší opravně. 

Nechápu důvod reklamace, vzhledem k tomu, že tato závada se již řešila dvakrát a pokaž-
dé byl důvod spálení spojky stejný. Je velké umění spálit novou spojku za jeden den. Při vy-
světlení příčiny závady jste uvedla: „Rozjížděla jsem se do kopce se zataženou ruční brzdou tak 
vytrvale, až se spojka spálila.“ Druhý případ byl obdobný, akorát že to bylo na parkovišti. 

Další vyvedený kousek se povedl, když vám došel benzín ve voze, který jsme Vám zapůjči-
li, a Vy jste se rozhodla pokračovat v jízdě na startér, který samozřejmě shořel, to nemluvě  
o promáčknutých zadních dveřích a poškozené celé přední části. Tuto záležitost ještě nemáte  
u nás vyrovnanou. 

S pozdravem Kubíček 
 

Ne, to jsem si skutečně nevymyslel. Něco takového snad ani vymyslet nelze. Fotokopii této odpovědi 
na reklamaci mi poslal můj přítel P. Josef Ptáček; za účelem zveřejnění jsem jen změnil jména, zrušil 
ostatní identifikační údaje a opravil překlepy. Sazeč. 

JIDÁŠE 
Tentokrát se vyrábění bude týkat pečení typického velikonočního jídla – 

jidášů. Jidáše se pečou z kynutého těsta. Recept najdete v kuchařce, kterou 
používáte, nebo můžete použít recept na buchty. Podstatný je tvar. Z vyky-
nutého těsta nakrájíte kousky, z nich děti vyválí hady a z těch pak mohou 
kroutit jakýkoli tvar – šneky nebo uzle nebo krucánky, houslové klíče apod. 
Tvary položíte na vymazaný plech a pečete. Jednotlivé jidáše dávejte dál od 
sebe, protože na plechu ještě nakynou a slepily by se vám. 

Petra Ryantová 

HÁDANKA 
Milé děti, tentokrát je tu něco i pro vás! Daly byste si jednu hádanku? Ukažte se, malí či 

velcí matematici – jakpak jste na tom s logikou? 
V autobuse je 7 děvčat, každé děvče má 7 tašek. V každé tašce je 7 velkých koček, každá 

velká kočka má 7 koťat. Všechny kočky mají 4 nohy. 
Otázka: kolik nohou je v autobuse? 
Není v tom žádný chyták, jen jednoduchá matematika! 
Správná řešení posílejte na e-mail do Živé rodiny nebo na tomsovamarta@seznam.cz nebo 

stačí SMS na mobil 606 264 365. 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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– TENTOKRÁT TROCHU JARNÍ! 
PŘESAZOVÁNÍ 

Rostliny byste měli přesazovat v únoru a březnu, krátce před tím, než rostlinám začne nové 
vegetační období. V zimě rostliny odpočívají, a proto by v nové zemině nezakořenily. Nový 
květináč by měl být jen o trochu větší než starý. 

VÁPENITÉ OKRAJE 
Mají-li vaše květináče nevzhledné okraje, vložte je předtím, než je znovu zaplníte zeminou, 

na den do octové vody a nechte pak uschnout. 

HNOJENÍ VAJEČNÝMI SKOŘÁPKAMI 
Nevyhazujte vaječné skořápky. Rozdrcené nebo rozemleté dodají rostlinám v květináčích i 

na balkonech potřebné vápno. Na zálivku dejte skořápky do velké sklenice, zalijte vodou a 
nechte asi 14 dní stát. Rozdrcené skořápky můžete také zamíchat přímo do květináčů. 

ČESNEK PROTI MŠICÍM 
Mšice z rostlin odežene stroužek česneku vsunutý do země v květináči nebo v truhlíku na 

balkoně. 

SIRKY PROTI DŘEPČÍKŮM 
Pokojové rostliny zbavíte dřepčíků, jestliže zasunete do květináčů hlavičkou dolů několik sirek. 

ČAJ PROTI MUŠKÁM 
Pokud kolem vašich pokojových rostlin krouží protivné malé mušky, nasypte na zeminu  

v květináčích lístky, které zbyly po vyluhování čaje. Po krátké době bude obtížný hmyz pryč. 

KRTINCE NA ZAHRADĚ 
Nerozčilujte se nad krtinci. Země z nich, smíchaná s trochou 

kompostované půdy a rašeliny, se výborně hodí do květináčů a 
truhlíků. 

OVOCE A KVĚTINY 
V bezprostřední blízkosti řezaných květin by nikdy nemělo 

stát ovoce. Vůně zralých plodů bývá příčinou toho, že některé 
druhy květin rychleji vadnou. 

JEDLOVÉ ŠIŠKY JAKO VLHKOMĚR 
Vzrostlé jedlové šišky jsou stále fungujícím vlhkoměrem. 

Reagují na změnu vlhkosti vzduchu v době, kdy ji lidé ještě ne-
pozorují. Zavěste šišku na naolejovaném provázku zvenku na okno. Má-li přijít déšť nebo sníh, 
šupiny šišek se zavírají. A čím lepší počasí se blíží, tím více se rozevírají. 

CITRONY NA KOMPOST NEPATŘÍ 
Citrusové plody na kompost nepatří! Jejich chemicky ošetřená kůra odolá i procesu tlení. 

Na kompost také nesmíte dávat části rostlin napadené škůdci. Plevel se semeny patří do středu 
kompostu, kde je nejvyšší teplota. Ta zničí jeho schopnost znovu vyklíčit. 

RADY A TRIKY PRO VAŠI DOMÁCNOST 
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2008 – DOPLNĚNÍ 
Jak jsme uvedli v předchozím čísle, YMCA – Živá rodina pořádá letní 

kurz Manželských setkání v Třešti ve dnech 16. – 24. srpna 2008. 
Všechny podstatné informace najdete v předchozím, tedy únorovém Zpravodaji. Jen jedna 

informace nebyla uvedena, neboť nebyla známa, a to je výše účastnického poplatku. 
Účastnický poplatek: hradí zejména náklady na ubytování a stravu. Ubytovatel nám bohu-

žel oproti loňskému roku zvýšil cenu plné penze o 70,- Kč na osobu a den, což je důvodem 
momentálního navýšení ceny za kurz. Ostatní náklady (pronájem auly, učeben, tělocvičny 
apod., zbývající náklady na pečovatele a veškeré další organizační zajištění) chceme hradit  
z dotací a darů, které se nám, jak doufáme, podaří v letošním roce opět získat.  

Sice jsem slíbila, že to bude tentokrát jarní, ale tohle si nemohu nechat pro sebe! Představte si, že jsem  
v knížce rad a triků našla kapitolu: „Co dělat, když je žena sama doma”… Ale takové rady bych nečekala: 

 

ALKOHOL NA HRACÍ KARTY 
Zašpiněné hrací karty budou zase čisté, když je potřete alkoholem a osušíte měkkým  

hadříkem. 

MINCE V AUTOMATU 
Pokud mince v automatu stále proklouzávají, stačí je jen navlhčit a problém zmizí. 
 

No řekněte samy, dámy, skutečně to jsou rady, které stojí za to zmínit? A v knížce jich bylo ještě víc, 
ale tohle na ukázku určitě stačí. Ty ostatní rady se přiznám, že jsem nezkoušela, ale kytice čerstvých růží 
mi na stole hned vedle mísy s ovocem do rána skutečně uvadla a vůbec jsem to nechápala. Pokud to způ-
sobuje skutečně vůně ovoce, zřejmě se květiny pokaždé urazí kvůli konkurenci. 

Hezké jaro Vám přeje Marta Tomsová! 
 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

Účastnické poplatky  běžná cena cena pro členy YMCA* 

Dospělý: ubytování, strava 2.960,- Kč 2.860,- Kč 

Dítě: lůžko, strava plná porce, příspěvek na pečovatele 3.200,- Kč 3.150,- Kč 

Dítě nad 4 roky: lůžko, strava poloviční porce, příspě-
vek na pečovatele 

2.750,- Kč 2.700,- Kč 

Dítě do 4 let: vlastní postýlka, strava poloviční porce, 
příspěvek na pečovatele 

1.650,- Kč 1.600,-Kč 

Dítě – kojenec: ubytování v kočárku nebo ve vlastní 
postýlce, vlastní strava, příspěvek na pečovatele 

1.450,- Kč 1.400,- Kč 

* Pokud jste členem jiného sdružení YMCA než YMCA–Živá rodina, tak tuto skutečnost 
uveďte, prosím, do poznámky v přihlášce. 
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ŠNECI Z LÍSTKOVÉHO TĚSTA 
Potřebujeme: 1 balíček lístkového těsta, 15 dkg šunky, 15 dkg 

tvrdého plátkového sýra, 2-3 vejce. 
Postup: Lístkové těsto rozválíme na obdélníkovou placku, 

kterou potřeme rozšlehanými vejci. Na placku dáme vrstvu šunky, potřeme vejci, na šunku 
dáme vrstvu sýra, opět potřeme vejci. Pak placku zarolujeme, jako bychom chtěli dělat rolá-
du, a nakrájíme napříč jako roládu. Každý nakrájený díl (má tvar šneka) položíme na plech 
a opět potřeme vejci. Šneky pokládáme dost daleko od sebe, protože nabydou a slepily by 
se nám. Plech se šneky zapečeme v troubě. Potírat vajíčkem můžeme i v průběhu zapékání. 

Při loňském Silvestru vyzkoušela Petra Ryantová 

SEDLČANSKÝ HERMELÍN ANEB NALOŽTE HO, ON SE ODMĚNÍ! 
Pepa a Kamil nepochybují, že by je alespoň jednou někdo neochutnal v nějakém nálevu. Pokusy 

s jejich nakládáním však pokračují, protože lidské chutě jsou nekonečné a touží po objevování. Stále 
přicházejí ti, kteří procesy s nakládáním vylepšují a zdokonalují, protože chuť Sedlčanského Herme-
línu ovlivňuje nejen přidávané koření (zkusili jste tymián či rozmarýn?), zelenina a podobné ingredi-
ence, ale rovněž druh oleje, velikost kousků sýra, jejich způsob ukládání do nádob, doba uložení… 

Nejčastější úpravou Hermelínu je podélné rozkrojení na dvě poloviny. Ty lze potom poma-
zat či posypat něčím, co bývá tajemstvím chráněným jak oko v hlavě. Důležitá je však vaše 
fantazie a smysl pro experimentování. Až tedy pomažete poloviny sýra něčím pikantním, při-
dejte kolečko cibule, nebo proužky česneku a poté obě poloviny slepte. Zvláštní je, že při těchto 
pokusech nemůžete prakticky nic zkazit. Alespoň budete vědět, že například čerstvý zázvor 
není pro vás to pravé. Slepený Hermelín můžete dále zmenšovat na poloviny, čtvrtiny či  
osminky. Čím menší kousky, tím bude vyluhování v oleji důkladnější, proběhne rychleji a vaše 
netrpělivost bude kratší. Než zvolíte olejový nálev, zaměstnejte čichové i chuťové buňky. Nej-
levnější oleje dodávají sýru mnohdy nepřijatelné pachuti, drahým olejem nic nepokazíte. Nej-
lepší bude, když si na kouscích Hermelínu olej otestujete, a poté můžete nakládat ostošest. Také 
vězte, že jakmile Pepa nebo Kamil zakončí svoji pouť ve vašich útrobách, olej můžete samozřej-
mě použít (někdy s výhodou) k dalšímu nakládání nebo v kuchyni. 

Než začnete svůj Hermelín vkládat do skleněné nádoby, snažte se, aby přitom vznikalo a 
zůstávalo v oleji co nejméně vzduchových bublin. Ty totiž někdy (byť zřídka) způsobují, že sýr 
může kvasit. Nejjednodušší je sýr včetně dalších ingrediencí postupně položit do nádoby ve 
vrstvách a poté zalít olejem, aby nečouhal ani kousek Pepy nebo Kamila. Vzniká přitom víc 
bublin (lze se jich pomalu zbavit třepáním s nádobou i jejím pootáčením), než při postupu 
opačném, při němž si prožijete zápas s olejem, do kterého jednotlivé kusy sýra, koření i zeleni-
ny nakladete. Jistě si to dovedete představit: zejména cibule a některá koření mají tendenci stále 
plavat, což může mít vliv na jejich nedostatečné vyluhování. Podle úpravy a velikosti sýrů se 
doba louhování liší, ale pokud je nesníte dřív, pak vydržte alespoň 4 dny a u celých Hermelínů 
vyčkejte i 14 dní. Jak si ho naložíte, tak se Vám odmění. 

A něco málo známého na závěr. Každý naložený Pepa nebo Kamil má ještě jednu dimenzi 
chuti. Zkuste ho na okamžik po vylovení ohřát přímo na talíři v mikrovlnné troubě. 

Recept je od Heleny Chvalové 

RECEPTY NA BŘEZEN 
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VÝZVA PĚSTOUNŮM 
Vážení přátelé, členové Živé rodiny a další příznivci, 
v souvislosti s příspěvkem o bolestech náhradní rodinné péče v podmínkách Prahy a 
patrně i celé ČR uvedeným v tomto čísle Zpravodaje (v rubrice „Dokument“ – pozn. 
sazeče), jsme se s kolegy z výboru ŽR zamýšleli nad situací, kdy víme, že i v rámci naší 

organizace je řada rodin, které s nevšedním úsilím a péčí vychovávají svěřené děti. 
Uvědomili jsme si, že ač jednotlivě osobně tyto rodiny známe, slýcháme o jejich problémech, snaží-

me se je jednotlivě podpořit alespoň účastí nebo i praktickou pomocí, vídáme se s nimi i na táborech 
rodin, dosud jsem jim věnovali málo prostoru. Nezaměřili jsme se na jejich potřeby jako určité specifické 
skupiny v rámci naší organizace. 

Rádi bychom to alespoň poněkud napravili. Prvním krokem k tomu je tato výzva. 
Obracíme se na vás, ozvěte se nám všichni, kdo pečujete o děti bez vlastní funkční biologické 

rodiny. Rádi bychom měli pokud možno úplný přehled o vašem počtu a aktuální kontakty na vás. 
Velmi uvítáme vaše připomínky k textu o závěrech pracovní skupiny k náhradní rodinné péči, 

vaše zkušenosti i náměty, abychom porovnali situaci v Praze s jinými regiony. 
Prosíme též o laskavou odpověď na několik následujících otázek, které nám velmi pomohou  

v jednáních s magistrátem i na dalších úrovních úřadů a rovněž nás mohou inspirovat, jaký druh 
podpory, jaké aktivity, bychom se mohli napříště pokusit zajistit pro vás na půdě Živé rodiny: 

 

♦ Jaké jsou vaše zkušenosti s procesem „žádání o děti“, jak náročný časově a jinak pro vás byl? 
♦ Domníváte se, že jste byli při svěření dítěte dostatečně informováni o jeho zdravotním i psychickém 

stavu a případných rizicích pro jeho další vývoj? 
♦ Jaké máte zkušenosti s přístupem orgánů sociálně právní ochrany (místně příslušných sociálních 

pracovnic, popř. pracovnic v dětských domovech a kojeneckých ústavech)? 
♦ Použili jste při procesu přípravy na svěření dítěte/dětí služeb nějaké neziskové organizace (jmenujte 

co nejpřesněji vč. kontaktu na ni). Jestliže ano, pak s jakým výsledkem, jednorázově, opakovaně, jste 
s jejími pracovníky dlouhodobě v kontaktu? 

♦ Jak se vám dařilo v případě výchovných, studijních a jiných možných problémů svěřeného dítěte/
dětí spolupracovat se školami v místě? 

♦ Jaké služby pro vás a vaše děti nejvíce postrádáte (např. poradenství – sociální, právní, výchovně-
pedagogické, v oblasti zdravotní: při případném postižení dítěte, výměnu zkušeností, půjčovnu 
hraček a pomůcek, podporu při materiálních problémech – specifikujte zda se jedná o bydlení, mož-
nost zajistit dítěti/dětem sportovní nebo jiné zájmové vyžití, pobyt v přírodě o prázdninách nebo 
jakékoli jiné)? 

♦ Bylo by z vašeho hlediska přínosem, kdyby se Živá rodina pokusila podpořit vznik nějaké formy pod-
půrně rodičovské skupiny pro vaše specifické potřeby, korespondenční skupiny, speciální rubriky 
pro vás ve Zpravodaji? 

♦ Uvítali byste nějaké jednorázové aktivity speciálně pro vaše rodiny – např. návštěvu Zoo, prohlídku 
pamětihodností Prahy určenou dětem, jiné? 
 

Předem vám děkujeme za důvěru, pozornost a čas, který této výzvě věnujete. 

PhDr. Markéta Doležalová jménem výboru YMCA – Živá rodina  
 

HUDEBNÍ VEČER – PROSBA O SPOLUPRÁCI 
(současně i nabídka) 

 

Na pátek 25. dubna 2008 je naplánována každoroční akce – Hudební večer členů Živé rodiny. 
V minulých letech se organizaci akce věnovala Zdeňka Pavlasová, a tak jsme pro tuto akci mohli využít 
jejich krásný sál na náměstí Kinských v Praze 5. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Letos mají Pavlasovi docela jiné starosti, a tak Zdeňka požádala o pomoc ostatní. S Martinou Hoško-
vou se toho rády ujmeme, ale velmi bychom ocenily, kdyby se nám ozval nějaký další pomocník nebo 
pomocnice. 

To k té prosbě o spolupráci. 
A ta nabídka? Ta spočívá v tom, že kulturní program je třeba něčím naplnit. Už máme nadějného 

houslistu i malou zpěvačku, možná přijde i jeden „kouzelník“ s nástroji – leccos by Vám mohl ukázat! Na 
celý večer to však rozhodně není. A tak bych Vás chtěla požádat, pokud máte doma – a určitě máte – 
malou či velkou rodinnou ratolest, která se věnuje muzicírování nebo třeba i recitaci a jiným dovednos-
tem, a chtěli byste dopřát i ostatním, ať se z jejich úspěchu potěší, kontaktujte, prosím, přímo mne, nebo 
Petru Ryantovou na sekretariátu Živé rodiny. Pokud se najde také někdo, kdo by přispěl upečenou buch-
tou, sladkostmi, něčím slaným, bude to fajn. 

Čím bohatší program dáme dohromady, tím hezčí to bude akce. 
Hudební večer se bude konat v centru Prahy ve Farním klubu u kostela Panny Marie Sněžné (pater 

Reinsberg kdysi říkával u Panny Marie v chumelenici) v Praze 1 na Jungmannově náměstí od 17.00 hod. 
V příštím zpravodaji to ještě jednou připomeneme. 

Na dobrovolníky a účinkující se těší Marta Tomsová 

ZE SEKRETARIÁTU 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 
Vzhledem k tomu, že Petra Ryantová navštěvuje vždy ve středu školení, ruší se středeční úřední hodi-

ny (místo nich budou úřední hodiny v pondělí dopoledne). 
Až do 14. dubna 2008 budou úřední hodiny pouze v pondělí 8.00 – 10.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod. 
 

Znovu připomínáme placení členských příspěvků: 400,- Kč na rodinu a rok 2008, č.ú. 
193506832/0300. 

 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY: 
Možná vás někdy napadlo, že byste chtěli být v Živé rodině aktivnější, ale nevíte, jak na to. Teď právě 

se naskýtá vhodná příležitost: 
1. Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s organizací Hudebního společenského večera. Prosí-

me o pomoc s přípravou sálu a pohoštěním. Své síly můžete nabídnout Martě Tomsové (tel. 606 264 
365) nebo Petře Ryantové (tel. 224 872 421) 

2. Hledáme dobrovolníky na pomoc s programem na Pouti rodin na Tetíně. Na starost budeme mít 
odpolední program pro děti. Program proběhne venku přímo na Tetíně, připravíme hrátky pro děti i 
dospělé. Po loňských zkušenostech se do přípravy se může zapojit celá vaše rodina (nechtěla by i ta 
vaše? – moc by nám to pomohlo). 

Na spolupráci se předem těší Petra Ryantová 

PŘEDSTAVUJÍ SE…  

…HAMALOVI 
Letos to již bude 10 let, kdy jsme spojili svoje cesty do jedné 

společné. 
Poprvé jsme se viděli v Praze na Chodově na faře, kde jsem 

já pracovala jako pastorační asistentka a také tam bydlela. Stan-
da přišel v roce 1997 do farnosti jako civilní služba. 

Po nějaké době jsme zjistili, že si máme stále více co říci 
(povídali jsme často do noci) a že je nám spolu dobře. Když jsem 
po roce služby měla z fary odejít, přišel Standa s nápadem, že bychom se mohli vzít, že to určitě nějak 
zvládneme, než dokončí civilku. 

A opravdu s Boží pomocí se nám podařilo sehnat podnájem malého bytečku, kde jsme mohli začít. 
Po roce jsme se vrátili zpátky na Jižní Město. Tady se nám postupně narodily tři děti. Ondřej (7) už je 
prvňáček. Takový malý všeználek a všudybyl a všechnozkusil. Chodí hrát fotbal, na skautské výpravy a ze 
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všeho nejlépe zkouší naší trpěli-
vost. Po něm máme krásnou prin-
ceznu Marii Annu (4,5 roku). Nejra-
ději zpívá, tančí a něco tvoří. Je to 
taková malá parádnice a křehká 
dušička. A náš benjamínek dvoule-
tý Karlík. To je takové malé sluníč-
ko, které má dva učitele navíc a tak 
nás leckdy překvapí svými pře-
moudřelými výroky a hláškami. 

Standa pracuje už několik let 
jako technik informačních systémů 
a já jsem po 6 letech na mateřské 
začala dělat na část úvazku koordi-
nátorku mateřského centra Dome-
ček na Jižním Městě, které je pod 
YMCA Praha. 

Standa (36) není Pražák, tak asi 
i proto potřebuje každoročně svoji 
dávku hor, a tak rád jezdí do Dolomit do Itálie nebo do Slovinska do Julských Alp. Než jsme měli děti, 
jezdili jsme společně, ale teď by to prý nebyl ten správný adrenalin. Standa má rád volejbal, lyže a nás. Je 
také nadšený z chlapských setkání, které mu ráda dopřávám a tak trochu závidím. 

Já, Vlasta, jsem Pražačka křtěná nejen Vltavou, ale i Duchem svatým až ve svých 18 letech u P. Micha-
ela Slavíka v pražských Vršovicích. Mojí velkou láskou je tancování, country a divadlo a historie. Ale nějak 
na to všechno není příliš mnoho času, a tak divadlo sleduji ze záznamů v TV. Také ráda čtu, ale v poslední 
době jsem změnila žánr na pohádky. 

Na Manželská setkání jsme jeli poprvé v roce 2002 do Čáslavi. Poznali jsme tam bezvadné lidi, kteří 
mají svoje místo v našich srdcích. Po delší pauze jsme jeli loni manželsky třeštit do Třeště. Snažíme se 
jezdit na obnovy. Rádi se setkáváme se známými a milými tvářemi. Manželáky doporučujeme všem jako 
ozdravný pobyt pro vztah. Nám osobně to pomáhá nacházet k sobě cestu a nemíjet se. 

V mezičase (2006) jsme „vyzkoušeli“ i tábor rodin na Pavlátově louce. Líbilo se nám, že jsme měli více 
času na sebe jako na rodinu a děti mohly zakusit společná dobrodružství. 

 YMCA – Živá rodina je opravdu jedna velká rodina a nám se v ní žije dobře. 

 Vlasta Hamalová  

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 19.15 hod. 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 
 

MÁJOVÝ SPOLEČENSKÝ VEČER V PODĚBRADECH 
Pro velký úspěch prvního Společenského večera vás zveme na 2. společenský večer – Májový. 
Kde: Dům dětí a mládeže Symfonie – Poděbrady 
Kdy: 30. 5. 2008 od 20.00 hod. 
Příspěvek: 100,- Kč (zaplacení sálu a kapely) 
Rezervace míst: hokubin@seznam.cz 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Unie katolických žen vás zve na již tradiční Postní duchovní obnovu 

pro ženy. Jako každý rok, nabízíme Vám i letos, abyste se s námi uprostřed 
postní doby na chvíli ztišily a nabraly duchovní posilu. 

Obnova se koná v sobotu 15. března 2008 od 9.00 do 16.00 hodin ve 
farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 (vchod 
z Františkánské zahrady). Duchovním průvodcem nám bude P. Michal 
Pometlo, OFM. Odpoledne zakončíme mší svatou. Pro přihlášené může-
me zajistit oběd v refektáři kláštera. 

Přihlašujte se na tel. 220 181 329 – UKŽ (v době naší nepřítomnosti 
použijte záznamník) nejpozději do středy 12. března. Pokud se nechcete 
zúčastnit společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení. 

POUŤ RODIN NA TETÍNĚ 
Pouť rodin na Tetíně se koná dne 31. května 2008. Pouť začíná mší svatou v 10.00 hod., kterou bude 

na prostranství před kostelem sv. Ludmily celebrovat biskup Václav Malý společně s dalšími kněžími. 
Odpoledne od 13.00 hod. bude doprovodný program: 
♦  vystoupení Jiřího Černého s duchovními písněmi, 
♦  různé dovednostní aktivity pro děti i rodiče. 
Během pouti bude zajištěna příležitost ke svátosti smíření. 
Zajištěno je občerstvení ve stánku i z fary.  

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 

8.3.2008 14.30 – 18.00 Sportovní sobota Ložinští � 731 178 242 

17.3.2008 19.15 
Možnosti prorodinné důchodové reformy – 
sen a realita? (beseda s Mariánem Hoškem, 
náměstkem MPSV) 

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 

25.4.2008 Hudební společenský večer M. Tomsová � 606 264 365 

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 

12.5.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

31.5.2008 Pouť rodin – Tetín sekretariát � 224 872 421 

30.5.2008 Májový společenský večer – Poděbrady � 604 401 093 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
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GÉNIUS SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE 
Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA vás zve na 14. přednášku cyklu 
„Ženská spiritualita“ na téma Génius sv. Terezie od Ježíše. Přednášet 

bude ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D., OCD. 
Přednáška se koná ve středu 12. března 2008 v 18.00 hodin  
v učebně P 3, 1. patro budovy Katolické teologické fakulty 
Thákurova 3, Praha 6. 
Všechny vás srdečně zveme ! 

 

YMCA PRAHA PŘIPRAVUJE TÁBORY 
Vlčice u Staňkovského rybníka – tábor v krásné přírodě u jezera, ubytování ve zděné budově bez elek-

třiny, vlastní spacáky, věk: 8 – 13 let, termín 28. června – 11. července 2008, cena 2 370,- Kč členové / 
2 490,- Kč nečlenové YMCA. 

Kosí potok u Černošína – tábor na louce u potoka, ubytování ve stanech tee-pee, věk: 7 – 12 let (tábor 
pro mladší), 13 – 18 let (tábor pro teenagery), termín: 12. – 26. července 2008, cena: 2 600 ,- Kč členo-
vé / 2 800,- Kč nečlenové YMCA. 

Bližší informace: YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: 224 872 128, e-mail: praha@ymca.cz, http:// 
www.praha.ymca.cz, úřední hodiny Sekretariátu: pondělí 12 – 17 hodin, středa 8 – 10 hodin.  
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

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

v učebně P5 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. 

EXERCICIE PRO MANŽELSKÉ PÁRY DO 5 LET MANŽELSTVÍ 17. – 21. 8. 
Centrum pro rodinu nabízí mladým manželům do cca 5 let manželství exercicie pod vedením P. Ing. 

Ladislava Štefka ISch. a P. MUDr. Zdeňka Králíka ISch. Exercicie se uskuteční na Svaté Hoře u Příbrami ve 
dnech 17. srpna (večeře) až 21. srpna (oběd). Předpokládaná cena 1500 Kč na osobu / 3000 Kč na pár. 
Předpokládá se účast bez dětí, účast s kojenci je po předchozí dohodě s organizátory možná. Otcové 
Ladislav a Zdeněk jsou ze Schönstattského hnutí a dlouhodobě se věnují práci s rodinami. Účastníkům 
exercicií bude též po celou dobu k dispozici zkušený manželský pár. Zájemci, hlaste se telefonicky, mai-
lem nebo formulářem z internetových stránek Centra pro rodinu. 

EXERCICIE PRO MANŽELE „MOJŽÍŠ – NA CESTĚ DO ZEMĚ ZASLÍBENÉ“ 
Centrum pro rodinu Plzeň ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá ve 

dnech 17. – 23. srpna exercicie pro manželské páry ve Štěkni (cca 6 km od Strakonic) v zámku, který patří 
sestrám Congragatio Jesu (dříve Anglické panny). Exerciciemi nás bude provázet příběh vyvedení  
z Egypta a putování Izraelitů do zaslíbené země (2. kniha Mojžíšova – Exodus). Budeme se dívat na náš 
každodenní všední život, připomeneme si náš křest, další důležité kroky našeho života s Pánem i to, co 
nám pomáhá na naší společné cestě do zaslíbené země . Náplň: katecheze, čas pro sebe, prostor ke sdíle-
ní v páru i ve skupinách, slavení eucharistie, osobní a společná modlitba, adorace, židovské tance. Exerci-
cie povedou P. Petr Hruška a Jana a Jindřich Fenclovi. Jsou určeny pro manželské páry, s účastí dětí se 
nepočítá. Účastnický poplatek je 2340 Kč na osobu (ubytování plus plná penze). Zájemci, hlaste se telefo-
nicky, mailem nebo formulářem z internetových stránek Centra pro rodinu. Podmínkou přijetí přihlášky 
je zaplacení zálohy 1000 Kč na osobu do konce května. 

MAMINKY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 
Pravidelné sekání osamělých maminek pokračují v sobotu 1. března, 5. dubna a 7. června od 14 do 

17 hodin v Komunitním 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 
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po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. Dále společenství maminek zve na post-
ní výlet do Posázaví v sobotu 15. března. Bližší informace vám rádi poskytneme v Centru pro rodinu. 
Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

 

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, ThD. 
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 je na http://svata-hora.cz/user/registerExercicie. 

JAK BY SE MĚLA ROZVÍJET PÉČE O DĚTI BEZ RODINNÉHO ZÁZEMÍ  
A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE ? 
(k úsilí o koncepci rodinné politiky magistrátu Hl. města Prahy) 

 

Koncem roku 2006 byla Živá rodina YMCA oslovena, aby se zapojila do práce na vytvoření koncepce 
pražské politiky vůči rodinám. Živá rodina je sice organizací s celorepublikovým dosahem, ale řada jejich 
členských rodin žije v Praze a v nejbližším okolí. Zároveň vítáme každé fórum a iniciativu, kde můžeme 
zájmy našich rodin, rodinného života a výchovy v křesťanském duchu a principy rodině přátelské politiky 
zdůrazňovat a hájit. 

Vzhledem k množství problémů souvisejících s potřebami rodin a dětí bylo magistrátem rozhodnuto 
rozdělit práci na několik skupin. Zapojila jsem se v lednu tohoto roku do činnosti skupiny pro náhradní 
rodinnou péči (vlastní jednání pracovní skupiny proběhlo v budově kojeneckého ústavu pro Prahu 4  
v Sulické ul. dne 14. 1. 2008). Tato tématika je mi blízká. V předchozím zaměstnání jsem měla v popisu 
práce zabývat se otázkami nefunkčních rodin, dětí v ústavní péči a ochrany dětí před násilným jednáním 
a trestnou činností všeho druhu. V souvislosti s tím jsem byla dva roky členkou výboru pro práva dítěte 
při úřadu zmocněnce vlády ČR pro lidská práva. 

V roce 2002 jsem v rámci činnosti tohoto výboru navštívila řadu státních výchovných ústavů včetně 
ústavů diagnostických. Měla jsem tehdy možnost beze svědků 
hovořit s řadou dospívajících dětí s velmi vážnými psychickými, 
zdravotními problémy, ba neváhám říci i se silnými tendencemi  
k asociálnímu chování. Byl to velmi silný, burcující zážitek, který 
mi jednoznačně ukázal, že sebelépe materiálně zajištěná, státem 
poskytovaná „výchova“ institucionálního typu nevede ke kýže-
ným výsledkům. Jedinou šancí těchto dětí na plnohodnotný 
život v občanské společnosti je velmi časné nalezení milujících a 
ve výchově důsledných náhradních rodičů. Ideální je již kojenec-
ký věk. 

A zde začínají problémy: děti častou nejsou tzv. „právně 
volné“, vyřízení právních formalit se neúnosně protahuje, draho-
cenné měsíce utíkají. I o těchto skutečnostech jsme diskutovali  
v pracovní skupině ve složení sociální pracovnice, dětští psycho-
logové, pediatři, zaměstnankyně denních stacionářů a institucí 
pověřených sociálně právní ochranou a pomocí dětem zřizova-
ných Prahou (např. Paprsek a jiné). 

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 

DOKUMENT 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2008 25 

 Magistrát konkretizoval úkoly naší pracovní skupiny zjednodušeně takto: nalezněte mezery ve stá-
tem resp. magistrátními zařízeními poskytovaných službách pro děti a mládež bez rodin, pro rodiny 
ohrožené odebráním dětí a dále pro rodiny pěstounské. Dalším krokem bude, že se jednotlivé neziskové 
organizace přihlásí k úkolům a činnostem, které by tyto mezery zaplnily. Následně nám bylo nepřímo 
naznačeno, že úkoly se specifikují formou grantů pro jednotlivé organizace a tyto pak stát s pomocí 
zdrojů EU finančně podpoří. 

Jenže již po první hodince usilovné výměny názorů se účastníci shodli na tom, že celá oblast je sou-
stavně podfinancovaná a stát, resp. v naší situaci magistrát, neplní základní úkoly, které by v oblasti péče 
o děti bez fungujících rodin a náhradní rodiny plnit měl. Neziskové organizace nemohou základní péči 
dlouhodobě suplovat, jejich úloha je v rozvíjení a doplňování této péče. 

Po místy velmi bouřlivé další diskusi vzniklo několik základních návrhů. Níže se je pokusím stručně 
reprodukovat s využitím následného zápisu laskavě pořízeného vedoucí pracovní skupiny paní PhDr. 
Vědunou Bubleovou zastupující Středisko náhradní rodinné péče. 

 

PRAZE V OBLASTI PÉČE O DĚTI Z NEFUNKČNÍCH RODIN A NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE CHYBÍ ZEJMÉNA: 
 

♦ programy preventivní práce s biologickými rodinami a včasné intervence (resp. zásahu a ochra-
ny dítěte, pokud se objeví známky ohrožujícího zanedbávání nebo týrání), 

♦ sociální pracovníci, kteří by v terénu – přímo v rodinách s podezřením na nezvládání péče o děti 
– pracovali individuálně a dlouhodobě s celou rodinou, 

♦ programy sanace biologických rodin (tedy jak konkrétně dlouhodobě nikoli nárazově těmto 
rodinám odborně pomáhat), 

♦ doprovázení žadatelů o zařazení do evidence zájemců o svěření dítěte a po předání dítěte 
do péče (to je zásadní požadavek směrem k pomoci rodinám pěstounským. Jedná se nejen o 
poradenství, ale o přímou odbornou podporu v rodině, o iniciaci a vedení rodinných svépomoc-
ných a podpůrných skupin. Velmi nevhodná je též stávající pražská praxe, že rodiče – žadatelé 
projdou relativně přísným psychologickým testováním a sítem stran své motivace a pak rok až 
dva roky čekají na vhodné dítě a již nikdo s nimi nehovoří, zda se jejich situace nezměnila, zda 
nepotřebují některé problémy ujasnit atd. …), 

♦ chybí příprava příbuzných dětí, které mají přejít do jejich péče (tímto se myslí např. příprava 
prarodičů dětí popř. jiných osob z příbuzenstva při selhání nebo úmrtí biologických rodičů.  
K tomuto bodu si dovoluji ze zkušeností z okruhu mých blízkých přátel doplnit, že mám vážné 
zábrany se s ním ztotožnit. Jsou četné případy prarodičů, kteří sami vychovali několik dětí, mají 
bohaté zkušenosti a pouze nepřízeň života přispěla k tomu, že jednotlivé jejich dítě není v situa-
ci, kdy se může samo postarat o potomka. Jak se tito cítí, když je s nimi zacházeno jako s igno-
ranty v oblasti péče o malé děti a jejich vnouče tráví nekonečné měsíce zbytečně v ústavní péči, 
netřeba zajisté dále popisovat.), 

♦ zajištění dostatečné diagnostiky dětí před příchodem do náhradní rodinné péče zejména z vý-
chovných zařízení, jejichž zřizovateli je formálně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
(s tím úzce souvisí otázka, zda za všech okolností je dítě řádně vyšetřeno a jeho zdravotní stav i 
perspektivy dalšího vývoje ve vztahu ke známým nepříznivým okolnostem jeho narození a bio-
logického původu, např. alkoholismus nebo závislost na drogách u rodičů, jsou náležitě zhodno-
ceny a náhradním rodičům vhodnou formou zcela jednoznačně a jasně sděleny), 

♦ v ústavních zařízeních není zajištěna sociálně – psychologická a terapeutická péče o děti (to 
mohu ze svých zkušeností z r. 2002 – a stav se zřejmě příliš nezlepšil – potvrdit. S dětmi a mla-
distvými prakticky nikdo individuálně nehovoří. Posadí je před TV nebo počítač, nechají je chodit 
na jediný možný kroužek nebo do jediného blízkého učebního oboru. Málokoho zajímá, pro co 
mají skutečně nadání a co si přejí, výjimečně někdo rozvíjí zárodky jejich nadání. Nemají soukro-
mí, klid a prostor na soustředěnou práci, nikdo je nevede k tomu, jak je práce sama o sobě důle-
žitá, k soustavnosti, vytrvalosti atd.…). 

 

Tyto závěry jsou nyní ve fázi připomínkování jednak za strany zúčastněných na práci skupiny a jed-
nak ze strany zaměstnankyň magistrátu. Další schůzka proběhne na půdě Střediska náhradní rodinné 
péče v Jelení ulici v Praze 6 dne 21. února 2008. Lze očekávat, že zde bude snaha o formulování jednotli-
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vých úkolů pro neziskové organizace tak, aby se koncepce dovedla ke kýženým konkrétním úkolům 
formou projektů a následně grantů. 

Osobně by mne ale daleko více uspokojilo, kdyby se o celé šíři nastíněných problémů hlouběji disku-
tovalo a magistrát a hlavně příslušné referáty sociálně-právní ochrany dětí byly daleko více náchylné 
skutečné koncepční změně stylu práce. 

Ti ze čtenářů Zpravodaje a členů ŽR, kteří sledovali tragický případ smrti malého Honzíka Rokose  
z Tábora, ti, kteří sledují případ dětí z Kouřimi a nejsou dosud naprosto odrazeni způsoby jeho skandálně 
nevhodné medializace a vyšetřování, zajisté chápou, o co by mělo jít především… 

PhDr. Markéta Doležalová, 15. února 2008 

NOVÉ KNIHY 
Po telefonické domluvě si lze knihy vypůjčit na sekretariátu YMCA – Živá rodina. 
 

Karina Havlů Bylinky v naší kuchyni 
Serge a Carolle Vidal-Graf Jak se dobře pohádat s partnerem …aneb o správném využití 

zdravé hádky 
Patrick Delaroche Rodiče, nebojte se říkat NE 
Ivana Šircová S dětmi v přírodě. Zážitková výchova po celý rok. 
Milota Zelinová Hry pro rozvoj emocí a komunikace 
Gisela Preuschoff Výchova dívek 
Jan-Uwe Rogge Výchova dětí krok za krokem 
Petra Beránková Matýskovy příhody 
T. Hanžl, R. Pelánek Šifry a hry s nimi 
Hlavní město Praha 2007 Mateřství, rodičovství, náhradní rodinná péče (informace, 

kontakty, sociální zdravotní služby) 
J. Kůtý, Š. Jůza, D. Lein Bezpečnost mimoškolní práce s kolektivy dětí a mládeže 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE:  
Bezpečnost mimoškolní práce s kolektivy dětí a mládeže 

Metodická příručka Sdružení Mladých ochránců  
přírody 

Autoři: Jan Kůtý, Štěpán Jůza, David Lein 
Vydalo: Sdružení Mladých ochránců přírody, 2007 
Příručka vhodná pro všechny, kteří chtějí zodpovědně 

pracovat s dětmi a mládeží. Je určena především vedoucím 
dětských táborů, učitelům, vychovatelům, ale i rodičům. 
Publikace se zabývá právní stránkou práce s dětmi, bezpeč-
ností pří konkrétních činnostech s dětmi, zásadami řešení 
krizových situací. Naleznete zde také seznam citovaných 
právních předpisů, seznam použité literatury a odkaz na užitečnou internetovou stránku obsa-
hující formuláře, předlohy a zákony zmiňované v textu (http://www.smop.cz). 

Eliška Svobodová 

DOPORUČUJEME 
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TANČÍCÍ SKÁLY 
Na podzim roku 2005 začala stránky Zpravodaje plnit mnohdy vášnivá debata o PPR, kterou rozpou-

tal článek Marka Orko Váchy – katolického kněze. Asi před dvěma lety jsem objevila na trhu od něho něko-
lik knížek. Jednu z nich se Vám, kteří jste na ně ještě nenarazili, pokusím přiblížit pár úryvky. Ale řeknu 
Vám, že jsem nosila knížku asi 14 dní v kabelce, do práce, z práce, na chalupu, atd. Dalo mi hroznou práci 
se rozhodnout, který úryvek vybrat. Celá knížka je totiž úžasná. I když je pravda, že znám i lidi, které roz-
hořčila a svým způsobem i urazila… Škoda. Osobně se mi na autorovi líbí, že umí naprosto geniálně po-
psat složité procesy, ke kterým dochází nejen v přírodě, ale i v lidském těle. Ač nejsem biolog, pochopím, co 
chce říci a jak to všechno v nás i ve světě dokonale funguje a jak důmyslně bylo vše stvořeno. 

 

Nejprve pár základních informací o autorovi: 
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (*1966 v Brně), katolický kněz: Na Přírodovědecké fakultě MU  

v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bru-
selu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců  
v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a 
náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je farním 
vikářem Akademické farnosti Praha (kostel Nejsv. Salvátora). Publikuje v řadě odborných i 
populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. 

A slíbená vybraná kniha: TANČÍCÍ SKÁLY (O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu). 
Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech 
1998–2001 a je určena především středoškolským studentům. 

Fascinující dějiny naší existence od Velkého třesku po vznik samostatně uvažujících bytostí 
tvoří bohatý zdroj inspirace pro teologii. Jsme bytosti obdarované nesmrtelnou duší a zároveň 
jsme bytosti utvořené z hmoty 15 miliard let vzdáleného Velkého třesku. Prostým vývojem 
událostí vznikají ze žhavé výhně počátku vesmíru tvorové schopní složit Devátou symfonii 
nebo vyzdobit Sixtinskou kapli. Jsme obdařeni nesmrtelnou duší a zároveň jsme stvořeni 
z prachu země. Jsme tančící skály. Čím víc rozumíme vesmíru, tím více si uvědomujeme nesa-
mozřejmost naší existence, nesamozřejmost objevení se života na Zemi – a především nesamo-
zřejmost vzniku nás samých, bytostí obdařených inteligencí a schopností se tomu všemu divit. 

 

PRVNÍ UKÁZKA Z KAPITOLY „NEŠŤASTNÁ EVOLUCE”: 
…Nelze jinak, musíme zajít do podrobností. Řeč bude o společném genetickém kódu všech 

živých bytostí. Když se teď podíváte jeden na druhého, to, co uvidíte, budou většinou bílkovi-
ny. Bílkoviny jsou opravdu stavebními látkami našich těl. Každá bílkovina každého živého 
organismu je složena z jistých stavebních kamenů, kterým se říká aminokyseliny. Těch je cel-
kem dvacet druhů. Aminokyseliny se v řetězci bílkovin řadí lineárně za sebou, podobně jako 
třeba vagony ve vlaku. Kdybyste chtěli vytvořit novou bílkovinu, mohli byste si představit, že 
jste v pozici chlapce, který si hraje s vláčky. Má k dispozici celkem dvacet druhů vagonků ve 
dvaceti krabicích a chce z nich sestavit vlak. Vagonky se mohou různě kombinovat, stejný druh 
se může ve vlaku vícekrát opakovat, některé druhy vagonků mohou ve vlaku úplně chybět (ne 
každý vlak má jídelní a lůžkový vůz), někdy je celý dlouhý vlak vytvořen jen kombinací šesti 
nebo sedmi druhů, někdy je vlak velmi krátký a má méně než deset vagonků, nejdelší bílkovin-
ný vlak lidského těla má asi čtyři a půl tisíce vagonů. Obvyklé vlaky lidského těla mají méně 
než dva tisíce vagonů. Tyto vlaky se však musejí někde podle nějakého plánu sestavit. Řazení 
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vlaku probíhá pochopitelně v buňce, seřazovací kolejí je útvar, jemuž se odborně říká ribozóm. 
Na koleji stojí výpravčí s plánem, pomocí něhož se sestaví potřebný vlak. Plán je text vytištěný 
na papíře, jenomže ne v češtině, ale v jakési genetičtině. Je to nejstarší jazyk na světě, má svou 
slovní zásobu a svou gramatiku a text se dělí, jak jsme zvyklí, na odstavce, kapitoly a dokonce 
celé knihy. Písmenek není 26 jako v anglické abecedě, ani 42 jako v abecedě české, ale pouze 
čtyři. Pokud se vám to zdá málo, tak stojí za to si uvědomit, že v morseovce máme symboly 
pouze dva, tečku a čárku. V češtině se různá slova skládají z různého počtu písmenek, v gene-
tičtině mají slova jednotnou délku: tři písmenka. Tím je samozřejmě omezena slovní zásoba – 
máte-li k dispozici čtyři druhy písmen a jedno slovo má tři písmena, můžete vytvořit celkem 64 
kombinací, slovní zásoba genetičtiny je celkem chudá. Jedno slovo plánu odpovídá za to, že se 
správný vagon zařadí na správné místo vlaku. Tedy vždycky tři písmenka odpovídají za zařa-
zení jednoho vagonku na správné místo. Ta čtyři písmenka si molekulární biologové pojmeno-
vali A, C, U a G. Plán, který drží průvodčí v ruce, tedy vypadá třeba takto: AUGGUGCCCA-
GAUGCUAG. My tomu sice nerozumíme, protože neovládáme genetičtinu, ale molekulární 
biologové mohou text plynule číst. Průvodčí tedy čte: na první místo vlaku přijde vagon zvaný 
inetionia, po něm přijde valin, pak prolin, pak arginin, pak cystein. Poslední tři písmenka jsou 
signál, že řazení vlaku právě skončilo – těch cizích názvů si nemusíme všímat, je to biochemic-
ká hantýrka pro označení různých aminokyselin. Plánu se chemicky říká nukleová kyselina. 
Právě jsme byli svědky překladu z jednoho jazyka do druhého, z genetičtiny do proteinštiny,  
z jazyka nukleových kyselin do jazyka bílkovin. Takže stejnou informaci o řazení vlaku mohu 
sdělit dvěma způsoby: buď AUGGUGCCCAGAUGCUAG, nebo metionin — valin — prolin — 
arginin — cystein — STOP. Stejně jako „Our teacher is stupid“ a „Notre professeur est bete“ 
znamenají stejnou informaci, vyjádřenou dvěma různými způsoby. A teď to nejdůležitější: 
Všechny nám známé organismy mluví stejnou řečí. To, že AUG znamená metionin, platí pro 
bakterii, kopretinu, trávu, papouška, slona, dub nebo člověka. Takže když držíte v ruce kus 
nukleové kyseliny, můžete z něj plynule číst, jaká má vzniknout bílkovina, ale přitom netušíte, 
z jakého organismu nukleová kyselina pochází. Není to fascinující? Jistěže, Bůh mohl vytvořit 
jednotný genetický kód pro všechny organismy, ale předpoklad vývoje veškerého života ze 
společného předka je velmi logický. Z tohoto důvodu umíme třeba bakteriím podstrčit gen pro 
lidský inzulin, a bakterie jej spokojeně (a pro nás velmi lacino) vyrábějí; bakterie prostě nepo-
znají, že nukleová kyselina patří organismu, od nějž je oddělují tři miliardy let. 

 

DRUHÁ UKÁZKA Z KAPITOLY „VZNIK ŽIVOTA“: 
Současný pohled do nitra buňky je mnohem složitější. Představte si velkou katedrálu, která 

je zevnitř vyplněna lešením a v níž je spousta bočních kaplí, sakristií a výklenků. Na lešení se 
pilně pracuje a sem a tam na kladkách proudí opravárenské stroje s nářadím a barvou, vše je 
samočinně kontrolováno pomocí složitého systému zpětných vazeb. Takhle nějak to v buňce 
vypadá. Jezdí zde automatická nákladní auta s nákladem, který je potřeba v jiných prostorách 
staveniště. Některé látky, jež buňka vyprodukuje, jsou potřeba k jejímu vnitřnímu běžnému 
provozu. Jiné výrobky jsou určeny na export, buď do jiné buňky, nebo do mezibuněčných pro-
storů, kam putují v balonech z membrán. Jsou zde přepravní pásy, které připomínají jezdící 
schody. Všude se táhne velké množství kabelů, které slouží jako závěsné lešení, jež se dá rychle 
postavit a zase rozložit, jak je potřeba. Některá lana tahají při buněčném dělení kontejnery 
dobře smotané a pečlivě zabalené nukleové kyseliny na správnou stranu. Závěsná konstrukce 
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drží obrovskou kouli jádra v přesné prostorové poloze. Membrána jádra je protkána gigantic-
kými póry, jimiž proudí ven xerokopie návodů na výrobu potřebných proteinových materiálů, 
a je zevnitř podporována vlastním komplikovaným proteinovým lešením. Dovnitř putují podle 
potřeby požadavky na plány těch bílkovin, které jsou právě nedostatkové. Bílkovina p53 v pří-
padě poškození DNA zabrání buňce v dělení, a pokud dojde k rozsáhlé krizi, rozběhne kata-
strofický scénář. Všechny tyto reakce podporují prazvláštní buněčné útvary, zvané mitochon-
drie, jakési elektrárny, jež produkují látku zvanou prozaicky ATP. ATP si můžeme představit 
jako buněčné euro, platí se jím všechny chemické pochody, které by neproběhly spontánně. 
Mitochondrie se prostorem přesunují jako rychlé a pohyblivé ponorky. Jiné organely fungují 
jako recyklační stanice: poškozený nebo nesprávně fungující enzym je označen visačkou,  
v recyklační stanici (zvané lysozám) je rozebrán a jednotlivé součástky jsou použity znova; 
buňka provozuje ekologické hospodaření o několik miliard let déle než lidé. Membrána buňky 
je opatřena mnoha dveřmi a branami; panuje však pečlivý dohled nad tím, jaká látka se vpustí 
dovnitř, a jaká ne. Z vnějšího prostředí přichází řada poselství. Někteří poslové jsou vpuštěni 
dovnitř, aby v jádře vyřídili svůj vzkaz, a buď podpoří, anebo omezí výrobu některých bílko-
vin. Jiní poslové do buňky ani nevstoupí, jen zvenku stisknou tlačítko zvonku, a druzí poslové 
uvnitř buňky vykonají uložený úkol. Jedno však v této buněčné katedrále chybí, a to jsou lidé, 
kteří by celý ten složitý provoz řídili. Všechnu práci vykonávají automatické stroje a všechno 
funguje samo! S rozvojem cytologie nahlížíme stále dokonaleji do nitra buněk a připadáme si 
jako astronauti, kteří přistáli na neznámé planetě a s tichým úžasem se rozhlížejí: všude kolem 
sofistikované přístroje, automatické linky řízené počítači, celá fungující města, ale nikde žádní 
lidé! Tyto katedrály – buňky – jsou navíc samy schopny se poskládat do květu kopretiny nebo 
do lidské tváře. 

 

TŘETÍ UKÁZKA : 
Přednášky o hodnotě lidského života nemůžeme začít jinak než konstatováním smutného 

primátu, který v živočišné říši držíme: jsme jediný druh na světě, jenž zabíjí svá mláďata, proto-
že se mu o ně nechce starat. Tvor, který sám sebe klasifikuje jako vrchol evoluční pyramidy, je 
příliš lhostejný k tomu, aby se postaral o své potomky. Obhajuje se tím, že mláďata do určitého 
věku ještě nejsou mláďata, a pak už jsou. 

Křesťan ví, že na rozdíl od textu písně „Život je jen náhoda“ jeho život náhoda není. A to i 
přesto, že při vzniku jeho těla míchala kartami především náhoda. Jenomže, jak už víme, křes-
ťan by vám řekl, že všechno v jeho životě proniká a řídí Boží prozřetelnost a že, jak říká Kristus: 
U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Pro křesťana je Bůh uprostřed všech náhod. 
Zkusím to vysvětlit... 

 

A co píše Marek Orko Vácha dál k tomuto tématu, jak vysvětluje hodnotu lidského života a 
co z toho vyvozuje pro hodnocení palčivých témat potratů a eutanázie, si můžete přečíst v již 
zmíněné knize Tančící skály. 

Přeji Vám, abyste dostali knihu co nejdříve do ruky! Případně se nebojte napsat, ráda Vám 
ji zašlu. Kdo znáte tuto knihu, vězte, že autor má již na kontě další tři a to: Šestá cesta (O havra-
nech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě), Návrat ke stromu života (Evoluce a křesťanství) a 
Poslední země (Antarktida). Opravdu věřím, že Vás alespoň některá z nich uchvátí! 

Marta Tomsová 
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Říká se, že politici jsou jako mouchy: také se dají zabít novinami. O pravdivosti tohoto tvrzení 
nelze pochybovat – zkušenosti z mediálních štvanic posledních let jsou víc než výmluvné. Nakonec – 
klasickou rolí médií v demokratické společnosti je kontrola politické scény. Klasickou nezodpovězenou 
otázkou však současně zůstává: Kdo kontroluje média? 

Odpověď na tuto otázku jistě není snadná – a rozhodně ji nenajdeme v novinách. I když… 
Zkusili jsme se někdy zamyslet nad tím, proč je ve sdělovacích prostředcích tolik skandálů a tak 

málo pozitivních informací? Vždyť srovnání se životem tak, jak jej známe z všední zkušenosti, je jiné. 
Ne že by se neděly různé zlé věci – od nehod a neštěstí až k lidské zlobě a ke zločinům. Ale tolik? 

Zkusili jsme se někdy zamyslet, proč je tolik skandálů kolem politiků některých stran – a tak málo 
kolem politiků stran zcela jiných? Kupodivu v rozporu s tím, co hlásají? 

Zkusili jsme se někdy zamyslet nad tím, proč se tolik píše o ubohých Palestincích v Gaze a tak 
málo o Židech, na které co chvíli vyletí z Gazy nějaká raketa? Proč se tolik píše o obětech války v Iráku 
a tak málo o obětech 11. září v New Yorku? A proč nečteme téměř nic o Dárfúru? A proč se 
z desetitisíců obětavých a úžasných kněží, pastorů, řeholníků, kazatelů a misionářů dočteme jen o tom 
jediném, který obtěžoval malé kluky? 

Otázky, samé otázky… Odpovědi si můžeme domýšlet – domyslíme si ale ty správné? 
Přitom jedna z možných odpovědí má název „Otec lži“ a hovoří se o ní v bibli… Jenomže o bibli 

se v televizních novinách taky moc nemluví… 
Jiná se jmenuje „polopravda“ a v bibli se o ní mluví jen v obrazu o horkém, studeném – a  

vlažném… 
A pak ještě existuje klasický dotaz římského práva při vyšetřování zločinů: „Cui prodest?“ – 

komu to prospívá? Komu a čemu slouží tento zjevně nevyvážený a pokřivený mediální obraz světa, 
zlého, nebezpečného, nemocného a hynoucího, v němž jediné štěstí lze nalézt pouze tak, že budeme 
kupovat právě tyto jogurty, budeme jezdit jen v těchto autech, na dovolenou pojedeme právě sem a na 
cestu si zabalíme právě do tohoto kufru právě tyto šaty, boty, rtěnky, depilátory, deodoranty, žvýkač-
ky, plavky, vybavíme se tímto mobilem a laptopem a připojíme se přes tuto síť (a ne jinou, to bychom 
si své jediné štěstí zaplašili a kdoví, jak by to s námi potom dopadlo v tomto světě plném hrůz, pohrom 
a násilí)… 

A přitom spása přišla úplně odjinud – od toho, který naplnil svět západy slunce, vůní lilií, ně-
hou koťátek, hloubkou hvězdné oblohy a tichem pouště, který stvořil člověka jako osobu, schopnou 
svobodně a radostně milovat, schopnou soucítit, schopnou být spolu a být šťastný. A nabízí to zadar-
mo a bez katalogů. Všem. 

VKor 

Jáchym Kubánek, nar. 30. dubna 2007  
Tomáš Vundra, nar. 27. listopadu 2007 (3,25 kg, 52 cm) 
Samuel Grec, nar. 6. prosince 2007 (3,06 kg, 47 cm) 

B L A H O P Ř E J E M E !  

NOVÁ MIMINKA 

NA OKRAJ 


