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Je horká noc pozdního května. Dusno leží na městě a nedá spát. Sedím u stolu, na uších 
sluchátka a v nich George Harrison zpívá Isn’t a pity. Lká… – což to není škoda, což to není 
ostuda, jak si vzájemně lámeme srdce, jak si působíme bolest… Kytara naléhavě kvílí, píseň 
graduje, vrcholí a končí v bouři potlesku… Píseň o obyčejných lidech, o slzách… – a jásot. 

Ano, byl to kdysi velký hit a svou působivost neztratil ani po dvaceti či třiceti letech – ti 
pánové, kteří si říkali The Beatles, opravdu něco uměli. Uměli zaujmout, uměli zprostředkovat 
prožitek pocitu (u této písně zrovna docela ušlechtilého, což se nedá tak úplně zobecnit na 
všechno, co kdy napsali a nahráli), uměli to udělat prostředky ryze hudebními (co na tom, že 
neuměli noty a že jim ve studiu pomáhal, kdo uměl) – a uměli to prodat. Protože z nadšeného 
jásotu publika je nad slunce jasnější, že nikdo (nebo téměř 
nikdo) z toho jásajícího davu se nezamyslel nad tím, o čem 
že to ten zbožňovaný George vlastně zpívá. 

Nikoli vstoupit do sebe, nikoli zamyslet se nad sebou, a 
už vůbec ne něco s tím udělat – s tím, jak se vzájemně zra-
ňujeme, jak si ubližujeme. Jen se nechat opojit pocitem, že je 
tady někde něco velmi ušlechtilého, cosi, co dojímá, tak 
příjemně zamrazí a zastudí – jako chladivý závan v parném 
odpoledni – a to je vše… 

Všechno se dá prodat, na všem se dá vydělat, vše lze 
zpeněžit, i moudrá slova, i výčitky svědomí, vlastní pokání, 
minulost i budoucnost. A co potom? Jak prodat a zpeněžit 
vlastní profit? Jak – a proč vlastně? K čemu to všechno? 
Kam to vede? 

Je to nesmírné pokušení, kterému čelí již téměř sto let 
naše bílá, rádoby křesťanská civilizace: všechno, co potře-
buji nebo si myslím, že by se mi mohlo hodit, si prostě kou-
pit – my na to máme! Jak říkal Mahátmá Gándhí před více 
než 70 lety: k uspokojení svých potřeb používá Británie 
polovinu světa. Od té doby jsme ale pokročili dál: máme 
vymoženosti, o kterých se Britům imperiální doby ani nesnilo, všechno okoušíme, ochutnává-
me a debužírujeme u prostřeného stolu světa… – ale kdo nám ho vlastně prostírá? Kde se be-
rou všechny ty banány, které nám kdysi bolševik tak skoupě odměřoval? Kdo trhá kávová zrn-
ka? Kdo plel někde na druhém konci světa naše lednové jahody? A kdo to všechno platí? 

Je to ještě větší pokušení, kterému čelí naše bílá postkřesťanská civilizace: bavte mne, začí-
nám se nudit! Bavte mne, já to platím. Já si tu televizi koupím, i ten satelit, i ten proud, i ten čas, 
i ty brambůrky a to pivo, a když to nebude stačit, tak si i skočím na laně (co na tom, jak mi to za 
třicet let mé těžce zkoušené vnitřnosti sečtou, to je za dlouho a já žiju teď…), svezu se na střeše 
metra, vyždímám ze své motorky dvěstěpadesátku v plném dálničním provozu a budu tančit 
až do rána a zítra zas, protože … tam někde číhá ticho, jen mne zahltit, zahnat to, co se mi neu-
stále valí ze sluchátek přímo do mozku, a položit mi otázku, která otřásá lidstvem už od oné 
nešťastné aféry se stromem poznání dobra a zla: „Kde jsi, Adame?“ 

Vladimír Koronthály 

NA VŠEM SE DÁ VYDĚLAT 
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V RODINNÉM KRUHU 
ulice 

výlohy figuríny mrkání reklam 

auta tramvaje kola zvonění troubení křik 

lidi 

děti psi matky otcové unavený kočárek stín 

lavičky popelnice zahozené noviny keře stromy tráva 

žhavé polední slunce 

stařec 

jít pokročit nepřemýšlet nezastavit se nezaváhat 

uniknout vlastnímu stínu neseš si ho po celý život s sebou 

ukrýt se do tmy 

nebo do světla  

Sa Ze-Č‘ 2008 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

léto přišlo jaksi náhle. Ještě minulý týden jsme na setkání chlapů „klepali kosu“ a dnes v noci 
je mnohem tepleji, než jak bylo celý minulý týden přes poledne…  Dešti a větru neporučíme… 

Je tomu už drahně let, co jsem opustil školní škamna, vítězně zamával maturitním vysvěd-
čením a vykročil do světa, který mi měl ležet u nohou. No, neležel…  ale s úžasem zjišťuji, že 
dosud pro mne rok končí posledním červnovým dnem. Snad se mi to příliš vrylo do podvědo-
mí, snad v tom hrají roli i děti, které také po léta zahajovaly školu v září a končily v červnu, 
zmožené tím desetiměsíčním školním maratónem a šťastné, že z toho kolotoče mohou na chvil-
ku vyskočit. A my s nimi… 

Přichází léto. Ano, dá se naplnit kilometry dálnic a silnic, diskotékami na břehu moře,  
namáhavými výstupy na hraně našich lezeckých schopností, dá se postavit dům, posekat  
zahrada, natřít plot, projet na kole půlku Šumavy… a všechno to je krásné a dobré, protože 
všechno to pochází z Boží dílny. Ale dá se taky usednout do stínu stromu, ulehnout pod noční 
oblohu, zaposlouchat se do šumění deště, zahledět se do plamenů krbu či táborového ohně… 
zastavit se, nechat do sebe vstoupit ticho a uprostřed šumění dozrávajícího obilí, letního lesa či 
věčně dorážejících mořských vln (a třeba i jednotvárného vrčení motoru autobusu v té vzácné 
chvilce, kdy řidič konečně nepustí další video) zaslechnout tichý hlas toho, jenž rozprávěl 
s Adamem ve večerním 
vánku… 

Přeji vám (i sobě) léto 
plné radosti, odpočinku, 
zdravé únavy a ticha – toho 
ticha, na které je během 
školního roku tak málo 
místa i času… 

VKor 
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OBRAZ BOŽÍ  
Když jsem pracoval v mírovém hnutí v Německu, vzal mě jeden přítel luterán do cisterciác-

kého kláštera ze 13. století. Když jsme do toho starého chrámu vstoupili, uviděl jsem na zdi 
obraz, který skutečně vyjadřoval určitou pravdu o Bohu a církvi. 

Předně je to obraz Otce v tradičním stylu jako starého vousatého muže. V tomto případě 
však drží říšské jablko jako odznak moci – onu zlatou kouli, kterou svého času nosívali králové. 
Je tam však zpodobena tak, jako by mu vyklouzávala z ruky. A první, co mne napadlo, bylo, že 
malíř a já jsme naladěni na stejnou vlnu. Jak by mohlo někoho napadnout, že za tohle Bůh mů-
že? Mnohé mi říká, že to není pravda. Nebo – jak Ježíš daleko moudřeji říká – že na vině je 
vládce tohoto světa. Tak často je na vině lež: svět, tělo, a ďábel jsou viníky. Bůh může málokdy 
postupovat svou cestou. Bůh je zraněný milovník; my sami se chápeme díla. V tom je ten velký 
Boží risk, že se totiž Bůh rozhodl pro lásku, nikoli pro moc. 

V druhé ruce drží Otec meč. Řekl bych, že to zpodobení je nebezpečné – Bůh, který žádá a 
očekává a přeje si, aby realita byla tím, čím je. Je to meč velikého očekávání. Přímo naproti Otci 
je Ježíš, nahý a krvácející. Má ruku v ráně na boku a hledí na druhou stranu na Otce – z očí do 
očí. Je to velmi intenzivní pohled; je to pohled srozumění, vzájemného dávání a přijímání. Je  
v něm veliká síla. Ježíš přitom jako by zbraňoval velkému meči, který Otec drží. 

Otec symbolizuje tu část Boha, která požaduje a přeje si, aby se jeho synové a dcery stali 
všichni tím, kým být mohou. Je to ona nárokující a očekávající část Boha. Rodiče toto pochopí 
ve vztahu ke svým dětem: jak je to někdy obtížné být k nim něžný a milý. Mluvíme tu o hněvi-
vém Bohu Starého zákona. Není to ovšem zrovna to pravé slovo. Je to očekávající část lásky; 
oblast lásky, která na člověka zpravidla trochu tlačí. Je to tvrdá láska. Je to též potřebná část 
lásky. Nazývám ji mužskou stránkou lásky, mužskou stránkou Boha. 

Ježíš pro mne představuje část Boha, která je zraněná, část Boha, která prohrává, část Boha, 
která propadá, která nejde po své cestě, která je zlomená a kterou slavíme v každé eucharistii. 
Je to část Boha, která se vtělila v lásku, a proto se i vtělila do utrpení světa: Beránek Boží. 

A tak je mezi Otcem a Synem dokonale horizontální linie meče, a přece je tu mezi nimi po-
hled lásky; intenzivně hledí jeden na druhého. Je to velkolepý obraz. Dokonale jeden druhého 
přijímá vždy ze své pozice. Syn – slabá část Boha (dovolíte-li mi to slovo) a mocná část Boha – 
Otec. Snad je Otec bezmocností moci a Syn mocí bezmocnosti, což je přesně obraz Ježíše. Jeden 
je doplňkem druhého. 

Ale tím obraz nekončí, neboť na meči, který je mezi nimi, sedí holubice symbolizující Ducha 
svatého. V tomto vztahu, kde každá část přijímá druhou, dochází k obrovské explozi a uvolně-
ní síly, již nazýváme Duch svatý – vztah mezi silou a zranitelností. Je tam síla. Je tam utrpení. Je 
tam voda, je tam dech, je tam vzduch, je tam vanutí. V této tvůrčí lásce a napětí mezi Otcem a 
Synem se rodí církev. 

Ale ani to ještě není celý obraz. Je tam veliký prostor a na druhé straně toho prostoru je 
žena. Je to zjevně Maria, ale je to též církev, církev, která je před Bohem ženou. Církev, která je 
vždy přijímající a věřící a která se stává těhotnou: právě tak jako Maria, která říká své „ať se tak 
stane“, která dovoluje věcem, aby se děly. Důvěřuje. Maria tu stojí v nádherném šatě, s pohle-
dem upřeným k onomu tajemství Trojice. Na tváři má úžasný úsměv Mony Lisy, hluboký po-
koj a radost. Miluje to, co vidí, a chápe to. Nechává věci být a nesnaží se je vysvětlovat. Umí žít 
s tajemstvím a paradoxem. Levou rukou zvedá část svých šatů. Za jejím šatem je zástup opatů, 
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kardinálů a biskupů. Všichni jsou ve svých tiárách, s berlami a mitrami a jakoby vyhlížejí přes 
Mariinu paži. Všichni mají podivně zmatený výraz. Co se tam asi děje? Vypadá to, jako by si 
nebyli jisti, zda tomu rozumějí. 

Maria pozvedá svůj plášť a druhou rukou jako by jim dávala znamení: Ale pánové, nejsem 
si tak docela jista, že jste na to připraveni. Jen pěkně zůstaňte vzadu. Nemyslím, že jste zralí na 
to, co se tu děje. Pravděpodobně se chystáte, že dalších tisíc let se budete pokoušet vysvětlovat, 
že „to znamená to“ a „tamto zas ono“, namísto abyste se jednoduše vrhli do propasti, kde to 
vše mnoho smyslu nedává, kde se mnoho odpovědí nenajde, kde je pouze tajemství, cesta a 
vášnivý Bůh. Bůh často nedává hojnost odpovědí, zato nám stále říká, kdo jsme. Bůh nás vždy 
zve k onomu místu, kde je živá láska a Bůh v ní.  

Z knihy Richarda Rohra „A Man’s Approach to God“ a „The Passion of God and the Passion Within“. 
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

JEŠTĚ JEDNO ZAHRADNICKÉ TÉMA… 
Nejsem zahradník a asi nebudu, o tom jsem už psala. I když… letos jsem si vypěstovala ze 

semínka kadeřávek. Zelená mračna se rozkošnicky uvelebila na mém minizáhonku a já se na ně 
chodím nevěřícně dívat. Ale o tom to dnes není. 

Letos na jaře jsem se jala naši „předzahrádku“ zvelebo-
vat, byť jí hrozí nebezpečí v podobě stavebních přeháněk a 
bouří. Znovu jsem ji hezky vyplela, ulomila si při tom ne-
het a řekla si, že se mi to prostě pořád dokola nechce dělat. 
V tu chvíli mi myslí, jako záchranný padák, proletěla myš-
lenka: Mulčovací kůra!!! 

A bylo to. Při jedné z návštěv obchodního centra jsme 
na vozík naložili patřičně velký, těžký a důležitě vypadající 
balík – 20 kg kvalitní mulčovací kůry. Stačila nejenom na 
kolo kolem našich milých kamenů, ale i na můj záhonek v zahradě. To jsem byla ráda – hezky 
to vypadalo, s čerstvě zasazenými afrikány se hněď kůry nádherně doplnila, na záhonku bylo 
jenom to, co jsem potřebovala a já si mnula ruce! Je vystaráno! Sbohem pleveli, hlíno za nehty, 
dusící se skalničky! Nad zeleným škůdcem jsem definitivně vyhrála. 

No, řekla bych knižně – svatá prostoto! Věřili byste, že plevel proroste i mulčovací kůru? 
Když je podklad hodně, hodně infikovaný nezmarnými kořínky a potměšilými semínky, tak 
určitě. Nestačilo jej jenom překrýt kůrou a dělat, že tam nikdy žádný plevel nebyl a nebude – 
bylo třeba počítat s tím, že pod vrstvou korových štěpin je stále potenciál, který vede k růstu 
něčeho, co na svém záhonu nechci. A navíc dole v hlíně možná dusí kořeny plevele něco, po 
čem toužíme, aby zdárně rostlo. I když vrstva kůry plevel zbaví světla, které je důležité pro 
jeho růst, sama nad potměšilým býlím nevyhraje. 

A tak pravidelně kontroluji své záhonky. Nedělám, že je to hlína pleveluprostá, ale usiluji  
o to. Když vyroste něco, co na záhonek nepatří, vytrhnu to pěkně se vším všudy. A vždycky 
znovu vidím lidské nitro, plné všelijakých kořínků, semínek a cibulek. Hodně z nich je právě 
plevelných, a zrovna ty se urputně snaží vyrůst a uplatnit se. A že jim to jde. Je tomu tak již od 
doby, kdy se za Evou a Adamem s rachotem zavřely brány ráje. 

Někdy s tímto plevelem v našem nitru nebojujeme dost účinně. Necháme naše sklony ke 
zlému volně růst, jenom je překryjeme nějakou mulčovací vrstvou a řekneme si, že máme  
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vystaráno. Nevidím plevel – není tam plevel. Tak s ním nebojuji. A pod nánosem kůry, někde 
v hlubinách, omotávají kořínky zlého to, co je dobré, a nedovolí mu růst. A možná si nevšimnu 
ani, že někde bují to, co nemá, a nechám to volně růst. 

Ne, nemám nic proti mulčovací kůře, hodně mi pomohla. Ale nedělejme, že plevel neexistu-
je, nebo že ho vrstva kůry vyhubí. Přistupujme ke svým zahrádkám i k sobě tak, abychom pod-
něcovali to dobré, a potlačovali to zlé, co v nás je a co k nám prostě patří. 

Pojďme na to!  
Další z řady podobenství od Bohunky Horské s jejím laskavým svolením pro Vás vybrala  

Marta Tomsová 
 

DROBEČKY, KŘÍDA A SUKNĚ 

ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 
 

Milí příbuzní a přátelé! 
Srdečně vás zdravím a děkuji vám za krásné dopisy. Máme se dobře. Životní tempo se nám 

roztočilo do nevídaných obrátek, ani nevím, jak je to možné. Pořád má někdo nějaký kroužek, 
náboženství, musí nutně na hřiště nebo do bazénu. Josef hodně pracoval, takže jsme o víken-
dech nepodnikali moc výletů, ale něco přece. Domek vypadá jako po výbuchu pumy. Sotva 
uklidím jeden kout, je změť nejrůznějších předmětů v jiném a tak to jde pořád dokola. Neko-
nečné hromady bot, oblečení, hraček a drobečků. Po pravdě řečeno drobečky si u nás vzal na 
starosti Eliášek. Urputně vyjídá drobty pod stolem, které tam utrousili bratři, i když mu před-
kládám lahůdky v jeho vysoké židličce. Je to nekonečná práce. Sysifos se svým balvanem se 
můžou jít vycpat. 

Počasí je poslední týden naprosto letní, velice příjemné. Nebe je bez mráčků a přitom tro-
chu fouká, takže vedro je snesitelné. Všechno kvete, naše zahrada se proměnila v kvetoucí 
džungli, nemůžu se vynadívat. Onehdy jsem se vypravila s klukama a mojí mamkou, která nás 
přijela navštívit, do místního pralesíčku. Vyšli jsme si v podvečer a bylo to překrásné. Nikde 
nikdo, paprsky prosvítaly skrz husté koruny jedlých kaštanů a u země, úplně všude, kvetly 
zvonky. Pravé anglické. Závěje modrých zvonků. Připadala jsem si jako v nějaké romantické 
legendě, čekala jsem, odkud se vynoří Sir Gawain na černočerném oři. Nebo aspoň víla. 

Díky krásnému počasí jsme se odhodlali vyjet k moři. Do přímořského městečka Ramsgate. 
Už jsem o něm psala, je to ospalé městečko, které má lepší časy za sebou. Dochovaly se pavilon-
ky na kolonádě, výtah na útes (mimo provoz), kdysi velmi nóbl hotelový komplex (v rekon-
strukci) a jiné. Na pláži jsme si užili, i když voda byla velice studená. Modroočko běhalo jako 
divé, vody se vůbec nebálo, až jsme měli strach, kam až zaběhne. Velcí kluci se nekoupali, ale 
věnovali se stavbám z písku. Eliáščí miminko se náramně bavilo. Písek, to je něco! Nahoře teplý 
na hrabání, vlhký spodní písek poslouží k obalení děťátka, a ovšem nesmíme zapomínat na 
písek lahůdkový. Eli ochutnával a nedal si to vymluvit. Naštěstí mám již zkušenosti – když byl 
Myška mimino, byli jsme na prázdninách u moře a také jedl písek. Soustavně jsem mu vymýva-
la ústa, než mi jedna Španělka poradila, ať nechám děcko být, že písek z něj po čase vyjde. To se 
také stalo, takže s Elim na pláži jsem již uvolněnější. 

Před nedávnem nás navštívily naše kamarádky Olina a Tereza a společně jsme podnik-
li výlet do Doveru na bílé útesy. To stojí vždycky zato. Počasí nám přálo, bylo slunečno a větr-
no a takové počasí útesům sluší. Rackové křičeli, moře vonělo, křída se bělala, všechny rostlin-
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ky a keře v jarním hávu, plné květů. A pak jsme viděli, co jsme snad v životě neviděli, totiž 
školní výpravu (podle výrazného vyslovování hlásky „g“ to byli Holanďané) a všechny dívky 
měly sukně. Do jedné. A ne uniformové, každá byla jiná. Vypadaly tak půvabně, že jsem se 
ihned rozhodla, že taky musím víc nosit sukně. Modroočko je rádo, za sukni se dá mnohem 
lépe tahat než za kalhoty, je-li potřeba si vynutit neodbytně matčinu pozornost. 

Milou návštěvu jsme vyvezli také do Rochesteru, sousedního starobylého městečka.  
V prázdné katedrále cvičil varhaník a sbor, slunce svítilo přes vitráže. V rochesterské katedrále 
objevím pokaždé něco nového, tentokrát to byla středověká freska „Kolo Štěstěny“. Zachovala 
se jen ta veselejší polovina, jak Štěstěna vytahuje člověka na kole nahoru. Prošli jsme si také 
zachovalý rajský dvůr, to jediné, co se zachovalo z kláštera, zrušeného za divokých církevních 
změn Jindřicha VIII. Vše kvetlo, po anglicku, divoce, a mezi květinami a keři krásný trávník. 

A nakonec něco neuvěřitelného. Vypravila jsem se s dětmi a mojí maminkou na hřiště. 
Dlouho jsem tam nebyla, skoro přes měsíc – měla jsem konflikt se starším pánem, kterému va-

dilo, že kluci kreslí křídami na chodník. Křičel na Tomáše – to mne 
nadzvedlo (doslova – z lavičky). Snažila jsem se mu vysvětlit, že se 
křídy jmenují chodníkové křídy (i v angličtině) a jsou určeny k tomu, 
aby s nimi děti kreslily na chodník. Pán se rozčílil ještě více a začal 
křičet, že to je graffiti a že na mne zavolá policejní síly a to že teda uvi-
dím. Ruply mi nervy, což se obvykle nestává. Dětem jsem v rozrušení 
řekla, že tuto zemi, kde se nesmí kreslit křídama na chodník, okamžitě 
opouštíme – tím jsem v jejich řadách způsobila velkou radost. K jejich 
žalu jsem jim vše večer vysvětlila, omluvila se jim a hlavně odvolala 
okamžitý odjezd. Místo toho jsem napsala na radnici, na oddělení sprá-
vy dětských hřišť, a nevěřili byste tomu, ale kresliti křídami na hřišti a 

kdekoliv jinde se přísně zapovídá a je to delikt! Takže kdyby ten džentlmen skutečně povolal 
policii, možná, že by nás všechny odvedli v klepetech. To, jak na mne byl ten muž ohavný, 
způsobilo, že jsem se zařekla, že už nikdy nevyjdu ven, a na to hřiště už nepůjdu. Na ulici jsem 
vyšla hned druhý den, museli jsme do školy, a na ono hřiště jsem vstoupila až po měsíci. No, 
a tentokrát jsem předvčírem zažila něco moc hezkého, totiž přišla malá holčička a řekla: „Ahoj! 
Jé, vy mluvíte česky?“ Ukázalo se, že je tam s anglickým tatínkem a českou maminkou – s tou 
jsem se hned dala do řeči. Sice bydlí hodně daleko, ale z rodinných důvodů se v naší oblasti 
vyskytují docela často. Pozvala jsem je v neděli na oběd, což s radostí přijali. Ta mladá žena 
několikrát řekla, že jí připadá úplně neuvěřitelné, že jsme se našli. Nápodobně.  

Mockrát vás všechny zdravím! 
Blanka 

 

U HOLIČE 
Jeden muž, stejně jako každý jiný měsíc, šel k holiči. Začali spolu hovořit o různých  

věcech ... a najednou ... hovořili o Bohu. Holič řekl: 
– Víte, já nevěřím, že Bůh existuje. 
– Proč si to myslíte? zeptal se klient. 
– Je to velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se přesvědčil, že Bůh není. Kdyby byl Bůh, 

myslíte, že by bylo tolik nemocných? Existovaly by opuštěné děti? Kdyby Bůh byl, nebylo by 
bolesti, utrpení ... Prostě ... nemůžu si představit Boha, který tohle všechno dovolí. 
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Klient se zamyslel, chtěl něco říct, ale rezignoval. Nechtěl vyvolat nepotřebnou diskuzi. 
Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel. A v tom momentě uviděl na ulici člověka  

s dlouhými zanedbanými vousy i vlasy. Vypadalo to, že už delší dobu jeho vlasy i vousy nevi-
děly holiče. Byl zanedbaný a špinavý. 

Tehdy se klient vrátil a řekl: 
– Víte co? Holiči neexistují! 
– Velmi směšné! Jak to: neexistují? zeptal se holič. – Já jsem jedem z nich! 
– Ne! odporoval klient. – Holiči neexistují. Kdyby existovali, nebylo by tolik lidí s dlouhými 

vlasy a vousy, jako ten člověk na ulici. 
– Ale nééé... Holiči existují, to jen lidé nás nehledají. Z vlastní vůle! 
– No právě... řekl klient. – Přesně tak. Bůh existuje, to jen lidé ho nehledají. A dělají to  

z vlastní vůle. Proto je tolik utrpení a bolesti na světě. 
„Bůh nesliboval dny bez bolesti, radost bez utrpení; slunce bez deště. Sliboval sílu na každý 

den, útěchu uprostřed slz a světlo na cestě...” 
mailem od Heleny Tyburcové 

ROZPOZNAT MILOST  
Když se zdá, že Jobovi bude jeho život odňat, může říct jednu ze 

dvou věcí. Může Boha proklínat, jak to také chvíli dělá, a říkat: „Bože, 
proč ne jedenapadesát let?“ Nebo může kapitulovat před láskou a milos-
tí a říkat: „Bože, proč padesát let? Proč jsem si vůbec něco zasloužil?“ 
Jestliže jsme zaujali tento postoj, učinili jsme rozhodnutí pro milost. 

„Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; 
jméno Hospodinovo buď požehnáno“ (Job 1,21). Sestry a bratři, je z toho, co mám, něco, co 
by mi nebylo dáno? Všechno je milost. Všechno je mi dáno. Kdo mi dal tuto ruku? Kdo ohý-
bá tyto prsty? Kdo stvořil toto oko, které nedovedu vysvětlit ani pochopit? Nedokážu ani, 

aby mi narostly vlasy. Všechno je dar. Od začátku do kon-
ce, všechno je milost, všechno je dáno. Není nic, co by-
chom si zasloužili. 
Nemáme žádná reálná práva. Není nic, co bychom museli 
mít. Když ztratíš svého přítele, někoho, kdo tě miluje, mů-
žeš Boha proklínat a říkat: „Proč mi byl vzat?“ nebo „Proč 
mi byla vzata?“ Anebo můžeš říct: „Proč mi byla vůbec 
dána?“ Můžeš říct: „Proč ta láska zahynula?“ Nebo můžeš 
říkat: „Čím jsem si vůbec zasloužil tuto chvíli lásky? Čím 
jsem si vůbec zasloužil i jedinou vteřinu života?“ Bůh je 
Stvořitel a já jsem tvor. Bůh mne stvořil z ničeho a před pár 
lety jsem tu vůbec nebyl. „Hospodin dal, Hospodin vzal; 
jméno Hospodinovo buď požehnáno“ (Job 1,21). 

Z knihy Richarda Rohra „Days of Renewal“.   
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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PRVNÍ, DRUHÉ A TŘETÍ DÍTĚ 
NĚCO PRO RODIČE A PRO TY, CO SE CHYSTAJÍ MÍT VÍC NEŽ JEDNO DÍTĚ. 

Ano, rodičovství všechno změní. Ale rodičovství se také mění s každým dítětem. Zde jsou některé 
příklady, jak se mění s druhým a třetím dítětem. 

VAŠE OBLEČENÍ 
1. dítě – Začínáte nosit těhotenské oblečení, jakmile vám doktor potvrdí, že jste těhotná. 
2. dítě – Nosíte své normální oblečení tak dlouho, jak je to možné. 
3. dítě – Vaše těhotenské šaty jsou vaše normální oblečení. 

JMÉNO DÍTĚTE 
1. dítě – Studujete knihy se jmény a trénujete vyslovování a psaní kombinací všech vašich oblí-

bených jmen. 
2. dítě – Někdo musí pojmenovat své dítě podle pratety Agáty. Můžete to být klidně i vy. 
3. dítě – Otevřete knihu se jmény, zavřete oči a přečtete jméno, do kterého se zabodl váš prst. 

PŘÍPRAVA NA POROD 
1. dítě – Pravidelně trénujete dýchání. 
2. dítě – Nezdržujete se trénováním dýchání, protože si pamatujete, že dýchání posledně vůbec 

nepomohlo. 
3. dítě – Zažádáte o epidurál již v 8. měsíci. 

VÝBAVIČKA 
1. dítě – Oblečky na novorozeně předem vyperete, sladíte je podle barev a srovnané uložíte do 

skříňky. 
2. dítě – Zkontrolujete, zda jsou oblečky čisté, a vyřadíte pouze ty s nejtmavšími skvrnami. 
3. dítě – Chlapečci mohou taky nosit růžovou, není-liž pravda? 

STAROSTLIVOST 
1. dítě – Při prvním náznaku zafňukání či zamračení zvedáte dítě do náruče. 
2. dítě – Zvedáte dítě v okamžiku, kdy hrozí, že se nářkem vzbudí prvorozeně. 
3. dítě – Naučíte 3leté dítě, jak natáhnout mechanickou houpačku. 

AKTIVITY 
1. dítě – Berete dítě na cvičení rodičů s dětmi a vyprávění pohádek v knihovně či divadle. 
2. dítě – Berete dítě na cvičení rodičů s dětmi. 
3. dítě – Berete dítě do supermarketu a čistírny. 

ODCHODY Z DOMOVA 
1. dítě – Když poprvé zanecháte dítě doma s někým na hlídání, zavoláte během té doby 5krát 

domů. 
2. dítě – Před tím, než odejdete, nezapomenete zanechat telefonní číslo, na kterém je vás možno 

zastihnout. 
3. dítě – Zanecháte následující instrukce: Volat pouze tehdy, když se objeví krev. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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VYRÁBÍME S DĚTMI 

KORÁLE Z TĚSTOVIN 
 

Potřebujeme: pytlík těstovinové zavářky do polévky kytičky (nebo makarony, 
kolínka, mohou být i různé barvy dle nabídky vašeho obchodu a fantazie), 
silon nebo jehlu a nit, větší děti mohou použít jehlu a kloboukovou gumu. 

Postup: Vyrábíte-li ze zavářky, nasypete si suchou syrovou zavářku na pánev a opražíte do 
hnědšího odstínu, jaký se vám bude líbit (pozor, musíte ji stejnoměrně míchat). Dejte pozor, 
abyste zavářku neopražili moc, protože pak je křehká a praská. Potom navlékáte na nit 
nebo silon. Chcete-li mít náramek, je lepší použít kloboukovou gumu. Stejný postup je 
s kolínky nebo makarony. Můžete koupit několik různých barev těstovin, špenátové jsou 
zelené, dostanou se i načervenalé nebo hnědé, rýžové těstoviny jsou bílé. Pak je můžete 
různě kombinovat. Tato technika je vhodná i pro menší děti, ale pozor, aby menší kusy 
nevdechly.          

Petra Ryantová 

DOMA 
1. dítě – Strávíte velkou část dne pouze pozorováním 

dítěte. 
2. dítě – Strávíte část dne hlídáním, aby starší souroze-

nec nezmáčknul, nestrčil nebo neuhodil toho 
mladšího. 

3. dítě – Strávíte část dne schováváním se před dětmi. 

CO SE VŠECHNO ČLOVĚK NAUČÍ OD DĚTÍ: 
1. Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří kouř – 

spousty kouře.... 
2. Šestileté dítě dokáže křemenem založit oheň i přes-

to, že dospělí tvrdí, že je to možné pouze ve filmu. 
3. Lupou lze rozdělat oheň dokonce i za zamračeného dne. 
4. Dříve než zapneš troubu, podívej se dovnitř. 
5. Umělohmotné hračky nemají rády trouby. 
6. Hasiči nikdy nepřijedou dříve než za 5 minut. 
7. Lego je schopno projít zažívacím traktem čtyřletého dítěte. 
8. Duplo toho schopno není. 
9. Slova jako modelína a mikrovlnná trouba by nikdy neměla být vyslovena ve stejné větě. 
10. Videopřehrávač nevyhazuje sendviče s arašídovou pomazánkou.  
11. Z pytlů do koše nelze vyrobit kvalitní padáky. 
12. Kuličky v nádrži auta způsobují za jízdy spoustu hluku.. 
13. Odstřeďovací režim automatické pračky nezpůsobí žížalám točení hlavy. 
14. Avšak kočkám ano. 

Z e-mailové schránky Jindry Janálové 
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NETRADIČNÍ KUŘECÍ STEHÝNKA 
 

Potřebujeme: 1 kg kuřecích stehýnek, sůl, vejce, směs koření Barbe-
cue, 1 sáček slaných brambůrků, 200-250 g eidamu. 

Postup: V kloubu rozpůlená kuřecí stehýnka osolíme a omočíme v rozšlehaném vajíčku rozmí-
chaném s 2 lžičkami směsi koření „Barbecue“. Jednotlivé porce kuřete obalíme v brambůr-
kách, které jsme najemno rozdrtili a smíchali se strouhaným sýrem eidam. Obalujeme  
ve vyšší vrstvě materiálu (protože potom zjistíme, že je to moc dobré) a pěkně jej ke stehýn-
ku přitiskneme. Obalené porce vložíme na suchý pekáč a dáme péci do trouby (200 °C) asi 
na 45 – 50 minut. Obal se nerozteče, ale naopak udělá báječnou kůrčičku a udrží šťávu 
uvnitř masa. 
 

FALEŠNÝ KUŘECÍ ŘÍZEK 
 

Potřebujeme: 2 vejce, 0,25 l mléka, 200 g zbytků tepelně upraveného kuřecího masa, 2 stroužky 
česneku, 1 lžíci Aromat Knorr, sůl, špetku kypřícího prášku, polohrubou mouku, Rama 
Culinesse, petrželovou nať. 

Postup: Žloutky smícháme s mlékem, přidáme nadrobno nakrájené maso, rozetřený česnek, 
jemně nasekanou nať, Aromat Knorr, špetku prášku do pečiva a osolíme. Nakonec vmíchá-
me sníh z bílků. Těstíčko pak klademe lžící do rozpáleného tuku jako kopečky, které roze-
třeme na placičky. 
 

Oba recepty jsem dostal od Jany Běťákové. Bude-li vám chutnat, tak ji poděkujte. Alespoň v duchu… 
Sazeč. 

RECEPTY NA ČERVEN 

HUDEBNÍ VEČER 
Dne 25. 4. proběhl Hudební večer ve farním klubu u Panny Marie Sněžné. Dle mého 
mínění to byl moc hezký večer. Program byl velmi pestrý, na koncertě vystoupily děti 
různého věku s různou technickou úrovní zvládání svého nástroje a s viditelným zauje-
tím. Zlatým hřebem bylo vystoupení pana Poláška, člena Státní opery Praha, který 
představil a zahrál na různé hudební nástroje, od historických a mně neznámých, po 

slovenskou fujaru. O přestávce si děti mohly všechny nástroje vyzkoušet. 
Ráda bych tímto také poděkovala všem organizátorům, zejména Martině Hoškové, Ludmile Jirsové, 

Martě Tomsové, účinkujícím dětem a jejich rodičům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě pohoš-
tění nebo i jinak. 

Petra Ryantová  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

A další ohlasy nejen na 
téma Hudební večer najdete 
v rubrice Ohlasy o pár strá-
nek dál – pozn. sazeče.  
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ZE SEKRETARIÁTU 
 

Od 5. května nastoupila do sekretariátu nová kolegyně Radana Vášová, která se úspěšně prokousává 
celou agendou a činností sdružení. Takže až se vám do telefonu ozve: „YMCA – Živá rodina, u telefonu 
Vášová“, máte zrovna příležitost se s mojí novou kolegyní seznámit. 

Na výboru jsme zvolili delegáty na VS YMCA v ČR, seznámili se s proběhlými a plánovanými akcemi, 
seznámili jsme se s výší dotací a rozdělením na jednotlivé aktivity. 

Hledáme vedoucí na Tábor rodin, kteří budou zajišťovat dopolední program pro děti a pomáhat 
při společných odpoledních a večerních aktivitách. Tábory se konají na Pavlátově louce u Nového Města 
nad Metují v termínech 9. – 16. 8. a 16. – 23. 8. 2008. 

Vedoucím nabízíme pobyt a stravu zdarma. Můžeme poskytnout potvrzení o pedagogické praxi. 
Podmínkou je dosažení 16 let věku.   

Petra Ryantová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE…  

… KDOPAK TENTOKRÁT? RODINOVI! 
 

Milí přátelé, moc ráda bych Vám představila další rodinu, která je 
členem YMCA – Živá rodina a bydlí v Čechách či na Moravě nebo Slez-
sku a má doma jednoho, dva možná i víc potomků, bydlí v bytě, domeč-
ku či paneláku, bydlí s babičkou, dědou nebo sami, hrajou třeba všichni 
divadlo, chovají slepičky, mají dvě kočky a psa, jejich nejmladší dítě hraje na flétnu … Kdopak by to mohl 
být? Zkusili byste to uhádnout? Je to jednodušší, než myslíte. 
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Nevěřili byste, kolik oslovených moji prosbu o vyprávění o rodině odmítlo… Důvody mají různé, 
jedni se stydí, další si nepřipadají zajímaví, další nejsou prý typická rodina, protože mají třeba „jen“ dvě 
děti, další si myslí, že už by to nechali raději mladým, další, že raději ne, protože by to četly jejich děti, 
někteří se prý v Živé rodině teprve rozkoukávají, ti ostatní jsou přece zajímavější, atd. atd. 

A tak dneska se Vám nepředstaví rodina žádná. 
Jestli tuto rubriku rádi čtete, možná Vás to mrzí, jako mne. Ale neházím flintu do žita! 
Byla bych ráda, kdyby se mezi Vámi, čtenáři, našli tací, kteří seberou odvahu a dostanou chuť a před-

staví se sami. Není v tom nic těžkého! Můžete o to požádat třeba své děti a možná zjistíte, jak zajímavý 
pohled na Vaši rodinu mají. Řekla bych, že vyprávění dětí o svých rodičích a sourozencích patří mnohdy  
k nejkouzelnějším. 

Naplnit Zpravodaj něčím z internetu se také dá a určitě by se toho našlo dost a dost, ten pramen 
skoro nevysychá. Ráda bych ale dala prostor v každém čísle konkrétním členům, abychom si vyzkoušeli, 
jak hodně dovedeme být Živá rodina. 

Těším se, jak se nyní mně nebo Vladovi, či naší nové sekretářce Radaně zaplní schránka s novými 
příspěvky. Opravdu se přidejte, těším se! Znovu připomínám, nemusí to být dokonalé dílo, i já bych bý-
vala naši rodinu už po odeslání vlastního příspěvku Vladovi napsala jinak, hned mne začalo napadat, co 
jsem tam ještě zapomněla, atd. 

Dávám si závazek, že projdu seznam členů ŽR, abych objevila a oslovila ty, kteří ještě příležitost  
nedostali, a už dopředu prosím, abyste se k tomu postavili jako…, jako…, třeba jako chlapi! 

 

A ještě jedna věc jakoby pod čarou: 
Před nedávnem jsem nechala otisknout ve Zpravodaji hádanku pro děti, kolik nohou je v autobusu, 

když je tam sedm děvčat, každá má tašku, v té je sedm koček, každá kočka má sedm koťat, atd. už si to 
přesně nepamatuji. Tenkrát jsem vyzvala ty, kteří to vyluští, aby se mi ozvali na mobil. Přišla jedna správ-
ná odpověď, bohužel bez jména, odpověděla jsem, že je to dobře a chystala se úspěšného luštitele od-
měnit. Jenže mám naprosto předpotopní mobil (vždycky nějaký zdědím po našich dětech) a nabíháním 
dalších nových zpráv se mi tahle důležitá, kde byl kontakt, vymazala. A tak prosím toho, kdo vyluštil po-
čet nohou, a třeba náhodou čte tyto řádky, aby se přihlásil a sdělil svoji adresu. Bude mu zaslána zaslou-
žená výhra! 

 

P.S.: Na září mám už jednu rodinu domluvenou. Mým prosbám nakonec neodolala moje sestra. Ale 
nemohla jsem na ni vyhrknout, napiš to přes noc, takže i proto ta pauza. 

A kdo pozná, kdo že je opravdu na obrázku nazvaném Rodinovi, má u mne obdiv! 

Marta Tomsová 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TÝDEN V TAIZÉ (OPRAVENO) 
 

„Jít k prameni, občerstvit se“, to jsou naše každoroční návštěvy 
Taizé. Na tu letošní vás srdečně zve sdružení YMCA – Živá rodina. 
Nabízí se možnost setkání, společné modlitby, ale i možnost strávit 
týden v tichu a rozjímání. 

Letos jedeme v týdnu od 13. – 20. července, odjezd již 12. čer-
vence ve 21.30 hod., příjezd 21. července brzy ráno. Cena dopravy 
3100 Kč, platba pobytu na místě. 

Skupina 17 – 20 let, vedoucí Martina Hošková, tel. 603 568 222 
(v květnovém čísle se do čísla vloudil překlep, správná podoba je 
tato), mail: martina_hoskova@centrum.cz. 

Více na http://www.taize.fr 
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ČERVNOVÉ AKCE YMCA PRAHA NA ČERNÉM MOSTĚ  
Další z cyklu přednášek pro rodiče proběhne 11. června od 10.15 hod. (v případě potřeby hlídání 

dětí je nutné přijít nejpozději v 9.45 hod.). Jednotlivá témata volně navazují, přítomnost nových účastní-
ků závisí na množství zájemců. Aktuální rozpis témat na nástěnce Klubíčka je přizpůsobován potřebám 
účastníků. 

Školička Beránek: 12. 6. si spolu zahrajeme divadlo O stařečkovi, který měnil až vyměnil, 19. 6. 
(příp. 26. 6.) závěrečné posezení s Beránek. 

Již tradiční desátý Táborák heren Začarovaný les proběhne 18. 6. jako vždy na tomtéž místě. Sraz 
bude opět na zastávce autobusu v 9.30 hod. Trasa k místu bude v obou případech značena fáborky pro 
pozdě příchozí. Kromě táboráků a opékání buřtíků (nutno vzít s sebou, včetně pití) čeká na děti řada 
soutěží a her, v dopoledním programu pohádka.  

Probíhá Duchovní večer pod vedením P. Trefného. Zájemce zveme 10. 6. od 20.00 hod. 
Klubíčko se dá najít na adrese Vlčkova 1067 Praha 9 – Černý Most – přízemí, vstup zahradou, infor-

mace na http://www.praha.ymca.cz/klubicko nebo si je můžete vyžádat mailem na e-mailové adrese 
klubickocernymost@seznam.cz 

Kontakt: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208, Ing. K. Vavrušková 608 134 744. 

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY YMCA PRAHA 

VLČICE U STAŇKOVSKÉHO RYBNÍKA 
Tábor v krásné přírodě u jezera, ubytování ve zděné budově bez elektřiny, vlastní spacáky.  
Věk: 8 – 13 let, termín 28. 6. – 10. 7. 2008, cena 2 270 Kč členové / 2 390 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. 7. 2008, cena: 2 700 Kč členové / 2 900 Kč nečlenové YMCA. 
Bližší informace YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha 1, tel. 224 872 128, e-mail: praha@ymca.cz, úřední 

hodiny sekretariátu: Po 12 – 17 hodin, St 8 – 10 hodin, informace na http://www.praha.ymca.cz  

KONCERT NORSKÉHO TENSINGU 
Y – Open srdečně zve na koncert Norského tensingu ve středu 25. června v 18 hodin do farnosti  

Na Habrovce (Praha 4 – Budějovická). Vstupné dobrovolné. 

TERMÍNOVNÍK 2008 

termín akce kontakt 

změna! - 9.6.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

12. – 21.7.2008 Týden v Taizé M. Hošková � 603 568 222 

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 

úterý 11.00 – 12.00 cvičení pro ženy – do 13.6. Z. Pavlasová � 604 479 724 

úterý 12.00 – 13.00 cvičení pro seniorky – do 13.6. Z. Pavlasová � 604 479 724 

čtvrtek 11.00 – 12.00 cvičení pro ženy – do 13.6. Z. Pavlasová � 604 479 724 

8.9.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
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NABÍDKA Y – OPEN 
Y – Open nabízí ještě několik volných míst na English Camp v Zadově od 12. – 19. července. Zúčast-

nit se může samostatně mládež od 15 let (má vlastní skupinu a ubytování) a rodiny s dětmi. 
Dále pak pro mládež od 15 let sjezd řeky Ohře na kánoích od 5. – 12. července. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

MÁMA A TÁTA PRO 21. STOLETÍ 
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha ve spolupráci s Centrem pro rodinu při AP pořádá  

v termínu říjen – listopad 2008 program tvořený 8 setkáními po 3 hodinách (úterý nebo čtvrtek dopoled-
ne), večerem pro otce a sobotou pro celý pár pod názvem Máma a táta pro 21. století. 

Tento projekt je zaměřen na ženy, které se nedávno staly matkami, a na jejich partnery. Jeho cílem je 
oživení radosti z rodičovství. 

Nabízíme účast ve skupině žen, kde budeme hledat odpovědi na důležité otázky, které přicházejí po 
narození dítěte. Seznámíme se s odbornými pohledy na to, jak rodičovská role ovlivňuje život ženy, její-
ho partnera i život širší rodiny. Hlídání dětí je zajištěno. Projekt je podpořen dotací MPSV. 

Přihlášky a podrobnější informace na tel. 602 972 887 (Ing. Marie Macounová – kontaktní pracovník 
projektu) nebo e-mailu mama.tata21@centrum.cz. 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční opět v pražském Pastoračním středisku 

v termínu 7. října – 2. prosince 2008. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými 
páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem 
v Centru pro rodinu. 

Kromě této formy přípravy je možné absolvovat i přípravu v rodině pod vedením manželského páru, 
který má k této činnosti pověření biskupského vikáře pro pastoraci. 

O různých formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými subjekty se 
můžete informovat telefonicky nebo na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam naleznete i mnohé 
odpovědi na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v katolické církvi. 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 

INZERCE 

Prosba o pomoc 
Některé sociálně slabé maminky provázíme obdobím těhotenství až k porodu a dosud jsme výbavičky 
k dispozici měly, pokud je potřebovaly. V tuto chvíli však jsou naše zásoby minimální, a rády bychom 
využily Vaše možnosti. Máme zkušenost, že řada lidí hledá upotřebení pro nošené oděvy po svých 

dětech nebo od svých známých či příbuzných a ráda by je nabídla právě pro takové účely. 
Můžete-li tedy pomoci, budeme vděčni.  

Po předchozí dohodě je možné donést pěkné a čisté oblečení pro novorozené děti  
od vel. 56 do vel. 74 (cca do 1 roku věku) přímo k nám do poradny na některou běžnou službu. 

Svou návštěvu u nás si prosím ale v každém případě dohodněte předem  
na emailu kancelar@linkapomoci.cz – adresu najdete i na http:// www.linkapomoci.cz 

Předem děkujeme za pomoc! 
Zdeňka Rybová, Poradna pro ženy v tísní Aqua vitae, (provozuje Hnutí Pro život ČR)  
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LLLLASTASTASTAST    MOMENTMOMENTMOMENTMOMENT    PROPROPROPRO    RODINYRODINYRODINYRODINY    SSSS    DĚTMIDĚTMIDĚTMIDĚTMI    VVVV    CCCCHORVATSKUHORVATSKUHORVATSKUHORVATSKU    NANANANA    OSTROVĚOSTROVĚOSTROVĚOSTROVĚ PAG PAG PAG PAG    
    

    
Nabízíme nečekaně uvolněný pobyt v Chorvatsku, vhodný pro rodiny s dětmi, na ostrově 

Pag, v malé vesnici Dražica. Zde končí silnice, ale je tam kostel, obchod, pekárna a několik 

hospůdek a kaváren. Dům je nad zálivem, pár metrů od moře. Domácí – Ljubo a Katarina 

– jsou velmi milí a abnormálně pohostinní. Ljubo vás proveze na člunu kolem zálivu, bere 

děti s sebou na ryby, zdarma půjčuje 2 kajaky. Dojede s vámi na trh pro ryby a ugriluje vám 

je. Katarina udržuje dům v perfektní čistotě. Na zahradě je hřiště na petanque. Psi mají 

vstup zdarma. Koupání u domu nebo na blízké písečné pláži, kam lze dojít pouze pěšky  

(7 min.), popř. mnoho pláží okolo na dojetí autem. Ostrov je velmi různorodý – najdete tu 

písečné i kamínkové pláže, divoké i s tobogany, bílé skály i olivové háje. Turistické centrum 

Novalja je 10 min autem. 

 

 

Možnosti ubytování: pouze v termínu 28. 6. Možnosti ubytování: pouze v termínu 28. 6. Možnosti ubytování: pouze v termínu 28. 6. Možnosti ubytování: pouze v termínu 28. 6. –––– 19. 7. 2008 19. 7. 2008 19. 7. 2008 19. 7. 2008    

 

2 apartmány + 6 pokojů, každý s vlastní koupelnou a WC. K dispozici společná kuchyně  

s jídelnou a velká terasa porostlá zelení, 3 ledničky, myčka, 2 kuchyňské linky, dobře vyba-

veno. Celkem pro cca 30 osob. Cena 16 EUR dospělý, děti do 10 let polovic, do 2 let zdar-

ma. U vícedětných rodin možnost domluvit slevu. Klimatizace za příplatek.  

 

Podrobnější info na tel.: 777 003 399, mail: kufova@proenvi.cz 

Kateřina Kufová 
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PÁTEČNÍ KONCERT VE FARNÍM KLUBU 
V pátek 25. dubna se konal ohlášený Hudební večer 

ŽR. Podvečerní akci zahájil předseda našeho sdružení 
Vláďa Pištora. 

Vystoupilo 19 účinkujících, kteří předvedli své umění 
ve hře na housle, klavír, klarinet či violoncello a poslechli 
jsme si i sólový zpěv. Velké poděkování patří Martině 
Hoškové, která dokázala sehnat většinu dětí pro vystou-
pení, a také některé z nich doprovázela na klavír. 

Děti předvedly bravurně mnohé skladby, někteří 
hrají a účinkují jistě už mnoho let. Ty nejmladší nebylo 
někdy za pultem s notami ani vidět. 

Součástí programu byla i ukázka historických nástrojů, na které nám Pavel Polášek zahrál krátké 
ukázky. Mohli jsme si prohlédnout a slyšet dvoumetrovou fujaru, zvířecí rohy, šalmaje, duduk, měchuři-
novou píšťalu a další nástroje. 

Program byl tak nabitý, že se o přestávce děti vrhly spíše než na připravené chlebíčky a sladkosti na 
historické nástroje a zkoušely na ně samy foukat a drnkat. 

Na závěr koncertu zahráli sourozenci Vlčkovi Rondo z klavírního tria a na připojené fotografii můžete 
vidět alespoň Josefa a Vilímka při závěrečném tónu celé skladby. Nejstarší z tria, Jan, hrál na klavír. 

Díky všem, kteří k úspěchu akce jakkoli přispěli. Obecenstvo i účinkující byli nadšeni, a tak se těšíme 
na příští hudební večer. Přijdete nám také zahrát? 

Marta Tomsová 
 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
V sobotu 17. května se nás v Komunitním centru sv. Prokopa v Butovicích sešlo přes 80 žen, aby-

chom společně s Kateřinou Lachmanovou rozjímaly nad tématem „Síla přímluvné modlitby“. Nejprve 
jsme si poslechly první část povídání Kateřiny o tom, co to vlastně přímluvná modlitba je a jak velkou má 
sílu. „Je to nástroj, když události jsou nad naše síly a nemůžeme je ovlivnit“. Nezištně se stavím před Boží 
tvář za někoho druhého“. „Vezmu do náruče svého blízkého a držím ho před Pánem“. „Přímluvná modlit-
ba nejsou jen slova, můžu nabídnout cokoliv, co prožívám, za druhé“. Moc mě oslovilo, když Kateřina 
líčila, jak zkarikovaný obraz Boha můžeme mít a přímluvná modlitba se pak nedaří. Např. Bůh světový (je 
všude, ale má toho moc), Bůh perfekcionista (přijímá mě, až když dělám všechno dobře), Bůh zdráhavý 
(nechá se dlouho uprošovat) a mnoho dalších. Taky jsem se tam našla. Po přednášce jsme měly vyhraze-
ný čas na modlitbu, kdy jsme předkládaly Bohu ty, za které nás „napadlo“ prosit, a v závěru jsme si měly 
vybrat jednu z našeho sobotního společenství. Byla to velká síla. 

Po obědě a procházce či posezení na sluníčku, které zvolna vysušovalo mokré chodníky, jsme si 
poslechly druhou část, která se týkala toho, co pomáhá, a naopak, které postoje znehodnocují přímluv-
nou modlitbu. Následovalo setkání ve skupinkách, kde jsme rozebíraly svoje zkušenosti s přímluvnou 
modlitbou, kdy se nám daří a kdy ne (a proč), a také, jak se nám „přimlouvalo“ ve vyhrazeném čase. Větši-
na z nás byly „matky“, a tak řeč šla hodně i o dětech a o prosbách za ně. Za ty malinké i za ty velké, když 
člověk vidí, že zkušenost je nepřenosná a „dobré rady“ většinou škodí. I když máme rády svoje „chlapy“ a 
děti, bylo hrozně příjemné strávit den ve společenství žen, které se snaží o stejnou věc. 

Na závěr jsme spolu s paterem Špilarem prožili mši svatou a pak už pádily za svými rodinami, plné 
odhodlání modlit se za ně (a nejen za ně) ještě daleko víc a radostněji. 

Kateřina Kufová 

Nabídky na dobrovolnickou službu v zahraničí najdete na http://www.ibo.wz.cz.  
Jana Běťáková 

OHLASY 
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ZLATÁ LINKA SENIORŮ 
Už šestým rokem se mohou lidé v důchodovém věku obracet na Zlatou linku seniorů. Tato bezplatná 

linka důvěry pro seniory je jediná akreditovaná svého druhu u nás a od jejího vzniku se na ni obrátilo 
přes 40 tisíc volajících. 

Se kterými problémy se mohou senioři na telefonní číslo 800 200 007 obracet? Zlatá linka je nejen 
linkou důvěry, ale personál linky poskytne volajícím také praktické informace a doporučení z oblasti 
medicíny, práva, psychologie, systému sociální podpory a pomoci i o trávení volného času. S jakými 
problémy senioři na linku nejčastěji volají? „Většinou si potřebují popovídat. Někdy jsou osamělí, zemřel 
jim někdo blízký, mají vztahové problémy v rodině nebo jim neslouží zdraví,“ říká Michal Horažďovský, 
vedoucí Zlaté linky seniorů. 

Na telefonní číslo Zlaté linky seniorů 800 200 007 se dovoláte od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. 
Hovory jsou samozřejmě anonymní. Senioři se také mohou obracet na linku i prostřednictvím elektronic-
ké pošty a poslat svůj dotaz na adresu zlatalinka@elpida.cz. 

ČÁSTEČNÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY PRO MATKY S MALÝMI DĚTMI MAJÍ BUDOUCNOST 
Návrat do zaměstnání by měl být pro matky po rodičovské dovolené mnohem jednodušší než  

dosud. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas chce totiž výrazně podpořit firmy a instituce, které je 
zaměstnají na částečný úvazek. 

Flexibilní pracovní úvazky nejsou v České republice zatím dostatečně využívány. V Nizozemsku, 
Rakousku nebo ve Velké Británii pracuje na částečný úvazek až třetina lidí, zatímco v ČR pouhých pět 
procent. Přitom jsou to právě částečné pracovní úvazky, které podle odborníků z OECD pomáhají řešit 
nezaměstnanost. 

„V případě, že zaměstnavatel poskytne práci na částečný úvazek rodiči po mateřské nebo po rodičovské 
dovolené, bude moci uplatnit slevu na sociální pojištění zhruba ve výši 1500 korun,“ říká Petr Nečas. Podob-
ně by to podle něj mělo platit i pro zaměstnání zdravotně postižených a občanů starších než 55 let. 

Podnikatelům se tak sníží náklady na zaměstnání těchto lidí a budou jich moci přijmout víc. Tyto 
návrhy jsou součástí širšího plánu na podporu dlouhodobě nezaměstnaných. V praxi by měly začít platit 
koncem letošního roku. Zástupci zaměstnavatelů změny podporují. 

Nečasův plán by měl pomoci zejména matkám po rodičovské a mateřské dovolené. „Každý šestý až 
sedmý nezaměstnaný je maminka po mateřské nebo rodičovské. To musíme změnit,“ upozorňuje Nečas. 

Ti, kteří zaměstnání na částečný úvazek přijmou, by navíc měli platit nižší daně. Sociální pojištění 
zaměstnavatelů se totiž od 1. ledna nově započítává do celkového základu daně. A právě snížením soci-
álního pojištění se také sníží daňový základ. Zaměstnanec, který si za částečný pracovní úvazek vydělá 12 
tisíc Kč měsíčně hrubého, ušetří na daních oproti „běžnému“ zaměstnanci se stejným platem 225 Kč. 
Ministr také navrhuje, aby lidé, kteří si na částečný úvazek vydělají měsíčně méně, než je minimální mzda 
8 tisíc Kč, platili nižší zdravotní pojištění. 

Petr Nečas chystá pro podporu rodin s dětmi i další kroky. Firmy by měly mít možnost odepsat si 
z daní náklady na vybudování firemní školky. Budou si také moci odečíst z daní příspěvek pro matky na 
péči o dítě, o které se po dobu jejich pobytu v práci bude starat chůva nebo jiná „nerodičovská osoba“. 

S využitím informací z http://www.mpsv.cz připravila Petra Ryantová 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

VELKÁ ILUZE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ 
 

Ve středu 2. dubna 2008 u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové vystoupil prof. 
PhDr. Petr Piťha, CSc., s přednáškou „Velká iluze českého školství“, která se okamžitě stala jedním z nejvyhledá-
vanějších současných textů o povaze školního vzdělávání u nás: Kopíruje se, přeposílá e-maily a lavinovitě šíří 
ze sborovny do sborovny. Mgr. Petr Kukal doplnil mezititulky a se souhlasem autora prof. Piťhy přednášku 
zveřejnil na http://www.stolzova.cz. Se souhlasem prof. Piťhy ji z tohoto webu přebíráme pro Zpravodaj. 

ČETLI JSME… 
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VELKÁ ILUZE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ  
Příští rok tomu bude 20 let od pádu komunistického totalitního režimu. Je to doba stejně dlouhá 

jako trvání 1. československé republiky. Snaha srovnávat vývoj vzdělanosti a školství v období 1918-38 a 
1989-2009 nevedla by k ničemu, protože všechny komponenty života, které ho ovlivňují, jsou nesrovna-
telně odlišné: stav vědy, technika, společenská skladba, politická a ekonomická situace, etický rámec – 
opravdu všechno. 

Na druhé straně ovšem shoda v délce trvání zmíněných údobí takřka nutí k zamyšlení. Dvacet let je 
dobou, za kterou se společnost posune o celou jednu generaci, což znamená, že od listopadu vyrostla 
nová generace, která vstupuje do plně aktivního života. Jak tato generace opravdu vypadá, je obrazem 
toho, co jsme udělali nebo naopak neudělali. Náležitou otázkou rovněž je, čemu jsme napomohli a čemu 
jsme nezabránili. Takto položená otázka je spravedlivější, protože stav vzdělanosti a školství v žádném 
případě není jen dílem pedagogů. Hrají jistě roli významnou, ale ostatní vektory celkového pohybu jsou 
podstatně silnější. Mám na mysli roli rodičů, celkový vývoj dospělé části společnosti, vlivy ekonomické a 
překotný vývoj technologií. Jenže čím větší bude blížící se krize, tím více se bude svalovat na učitele. 
Rodiče, politici, ekonomové a většina dospělých odmítne svůj díl odpovědnosti. Naše společnost jako 
celek se k otázkám výchovy a vzdělávání staví nezodpovědně a sebezáhubně. Jako učitelé, to jest vycho-
vatelé a vzdělavatelé, měli bychom posoudit svou míru chyb a upozornit na chyby ostatních. 

Celá historie posledního dvacetiletí začíná stavem našeho školství před listopadem 1989. Toto ko-
munistické školství trpělo hrůznou ideologizací, třídním přístupem a rovnostářským nesmyslem. Přitom 
to ovšem bylo školství profesionálně dosti dobré a přinášelo dobré výsledky. To platí zvláště pro prvou 
polovinu totalitní éry, kdy v našem školství pracovala převaha pedagogů vychovaných v době první 
republiky. 

Revoluční nadšení, jak to ani nemohlo být jinak, vyzvedlo názor, že vše, co se dělo v předchozí době, 
bylo naprosto špatné. Tak např. byla proporcionalita předlistopadového školství vcelku správná. Co bylo 
ničivé, byl třídní a stranický klíč přijímacích řízení. Nadané děti nepřátel do učňáku, neschopné děti stra-
nických činitelů na vysoké školy. Výsledek revolučních změn vedl k tomu, že máme předimenzované 
vysoké školství, inflaci gymnázií a tichou cestou zavedenou jednotnou školu až do maturity, základní 
školství stlačované na úroveň odkladových škol a kritický nedostatek učňovského školství, kam přicházejí 
žáci, s nimiž lze těžko co docílit. Sociální a ekonomické důsledky se už začínají ohlašovat. 

Dalším výsledkem revolučního nadšení je, že byly otřeseny a odstraněny mnohé zcela nadčasové 
principy školství a výchovy, které s komunistickým režimem neměly nic společného, leda to, že trvaly a 
byly ideologicky zneužívány. Liberalizace, která byla zpočátku neuvážená, se stala bezbřehou. O tom 
budu vícekrát mluvit. Tím vznikly velké škody. Možná ještě větší škody vznikly tím, že jsme nekriticky 
přejímali vzory ze Západu a nebyli jsme ani schopni vidět, že se nadšeně ženeme do něčeho, co se tam 
neosvědčilo a od čeho pracně ustupují. 

Zdá se nepochopitelné, jak je možné, že se národ s takovou pedagogickou tradicí může bezhlavě 
přiklonit jednou k Makarenkovi, podruhé k technologiím behavioristů a nikdy se nezamyslet. Vysvětlení 
ovšem znám a je bolestné. Tlak hrubé moci v případě prvém a finanční moci v druhém byl větší než pev-
nost lidí. Jistě, učitelé jsou státní zaměstnanci, ale jejich submisivita hraničí se zbabělostí a bezpáteřností. 
Nedostatek lidské a stavovské důstojnosti učitelstva je vážným problémem společnosti. Má to staletí 
dlouhé kořeny. Nikoho nepranýřuji, ale konstatuji: školy naplněné zbabělci, kteří se zajímají nejprve, a 
často jedině, o svůj plat, nemohou nikoho vychovat v pevného, pravdivého člověka. Rodiče trvale podrý-
vající autoritu učitelů obecně i konkrétně nemohou očekávat, že učitelé něco zvládnou. 

TŘI POZNÁMKY 
Musím teď, dříve než přistoupím k popisu dnešní situace, udělat tři zásadní poznámky. Vím, že vždy 

je možno upozornit na výjimky. Říct, že jsou i dobří učitelé, školy, studenti atd. Jsou, zůstávají výjimkami. 
Možná že to ani nejsou výjimky, protože jich může být i mírná většina. Tím nelze smést ze stolu, že celko-
vý stav dobrý není. Argumentace, při níž se odmítne problém poukazem na protipříklad, je v podobných 
debatách nejen logicky a věcně, ale hlavně morálně vadná. Když se hospodyni připálí hrnec s rýží, je 
masivní většina zrn nespálená. Nicméně hospodyně spálila rýži, každý to pozná, všecko smrdí. 

Druhá poznámka se týká publikovaných rozborů a statistik. Jejich omezená kvalita mívá své příčiny  
v použitých statistických metodách a hlavně v přípravě a interpretaci. To, co budu dále říkat, opírám o 
dlouhodobé přímé pozorování, které o skutečném stavu říká často víc. Žijeme v dosti zvláštním teroru 
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anket a průzkumů. Jenže to, jak nějaký vzorek lidí něco vnímá, říká jen, co si ti lidé myslí. Nevzejde z toho 
žádné pravdivé zjištění o skutečnosti. To, že 60% lidí řekne, že včera bylo hezky, a 40%, že bylo ošklivo, 
nám neřekne nic o včerejším počasí. Potřebujeme vědět, kolik bylo stupňů, jaký byl vítr, jaká byla oblač-
nost, tlak a srážky. To jsou věcné a důležité skutečnosti – říká se jim fakta – s nimiž musíme pracovat. 

Třetím upozorněním je, že nebudu vyzdvihovat a občas ani zmiňovat kladné stránky. Dělám to nikoli 
proto, že bych propadl dnes rozšířenému nešvaru všechno zpochybnit a pošpinit, ale proto, že je všichni 
známe, zatímco stinné stránky buď dost neznáme, nebo, což je horší, nechceme vidět. 

VÝCHOVA A KÁZEŇ 
Zajímavým, pro mne alarmujícím, jevem je zájem o předmět etická výchova. Má zavádějící název.  

O etiku v něm příliš nejde. Je to nácvik prosociálního jednání. Jako takový je potřebný a přínosný. Jenže 
odhaluje fakt, že prosociální vlastnosti dětí a mládeže jsou v takovém stavu, že takovýto předmět vznik-
ne. Zde leží vina na výchově v rodině a na běžném chování společnosti. Zmíněný předmět je zoufalou 
obranou. Děti přicházejí do školy i do předškolních zařízení nejenom nevychované, nepřipravené, bez 
zcela elementárních návyků, ale dokonce zkažené. Případy, kdy dítě diskutuje s učitelem, to jest hádá se 
s ním, ale neumí se obléct a často si ještě ve škole neumí utřít zadek, jsou docela běžné. Že se děti ve 
zvláštním školním předmětu učí děkovat, požádat, omluvit se a zdravit, stojí za zamyšlení. 

Výchova, která je neoddělitelnou součástí práce učitelů, je dnes omezena, ne-li vyloučena. Učitelé 
nemají v ruce nic, co by mohlo zjednat klid a kázeň. Nemají oporu v zákonných pravidlech. Vše tam ho-
voří pro žáka a jeho svobodu, popř. pro rodiče. Dojde-li ke sporu, neodváží se ředitel postavit za své 
kolegy. Jednou proto, že rodiče školu sponzorují, podruhé proto, že mají vlivné postavení, potřetí proto, 
že jsou ochotni spor medializovat. Drzé, násilnické dítě nelze vyloučit, i když rozvrací celou školu. Učitel 
se nesmí dítěte dotknout, něco mu vytknout, dát mu špatnou známku, protože to je ponižování, nesmí 
se na ně ani vážně a přísně podívat. Listina lidských práv a svobod, listina o právech dítěte při sofistikova-
ném právním výkladu (dnes je to na denním pořádku), znemožňuje vyučovací proces vůbec. Našemu 
dítěti nebudete nutit nějaké vědomosti! Má právo na svůj názor. 

Žákům je třeba vyhovět a pochopit jejich individualitu. Má-li právě potřebu se trochu proběhnout, 
má-li potřebu jít si na zahradu zakouřit, nemá-li potřebu zrovna teď psát diktát. Kdykoli může být učitel 
obviněn, že šikanuje. Nesmí se bránit, je-li napaden. Kopne-li žák učitelku, nesmí ho uhodit. Po incidentu 
musí být na pozoru, aby mu nedala špatnou známku, protože by to bylo podjaté hodnocení. Nikdo se 
neptá, jak se v budoucnu zapojí do pracovního procesu dítě, které nehodlá respektovat a nerespektuje 
časové členění na hodiny a přestávky. Zvonění je středověký nesmysl a nemá ve škole co dělat. 

Trvám na tom, že škola je především určitý řád, pokud chybí, změní se škola na zábavné zařízení. 

„MÁŠ SMŮLU“ 
Nedostatek kázně se dramaticky projevuje na kvalitě jazykových projevů. Nesmyslné bláboly, roz-

padlé věty, to, že žák píše pravý opak toho, co chce vyjádřit, to vše je přijímáno. Kvalitní dopracování 
úloh není vyžadováno. Stačí, aby se ukázalo, že žák rámcově ví, jak určitý typ příkladu řešit. Obávám se, 
že z našich škol začnou vycházet neotřesitelně drzí lidé, neschopní pořádné práce a bez schopnosti se 
dohodnout. Stále více se setkávám s lidmi, kteří jsou tak svobodní, tj. neukáznění, že se to projevuje 
chaotičností myšlení, neschopností něco domyslet. Stěžují si, že jsou neustále stíháni ranami nespraved-
livého osudu. Jsou to lidé, kteří byli vždy chváleni. Jsou to žáci, kterým nikdo neřekl, že nic neumí, proto-
že se neučí. Slyšeli vždy jen dobrý, výborný, skvělý, perfektní, Waw! a někdy máš smůlu. Tato smůla, která 
není náhodná smůla, ale nutný důsledek drzé lenosti, bohorovnosti a nedotknutelnosti, se po vyjití školy 
změní v rány osudu. V běžném životě se na ně na rozdíl od škol nefouká a nerozdávají se utěšující  
dobrůtky. 

Podobně jako Listina lidských práv a svobod vznikla z dobrého a jasného důvodu, totiž vyloučit 
opakování hrůz koncentračních táborů, vznikl také pojem pozitivní myšlení z dobrých důvodů. Positive 
thinking se zrodilo z tvrdých zkušeností generací, které vytvořily Spojené státy americké. Životu se nesmí 
uhýbat, člověk se nesmí vzdát a vždy musí životu čelit. Nemocný a starý člověk je hoden pomoci, ale ze 
všech svých sil má udělat, co ještě může. K tomu potřebuje ono pozitivní, odhodlané myšlení a v tom ho 
je třeba povzbudit. Kult positive thinking nás dovedl ke karikatuře původní myšlenky. Chválíme a přijí-
máme všechno, spokojíme se s čímkoli, protože je snadnější na žáky vlastně nemít žádné požadavky. Má-
li je nějaký učitel, nastanou spory. Je obviněn, že děti šikanuje a podrývá jejich sebevědomí. Vyklidit pole 
je určitě snadnější. 
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NEZPOCHYBŇOVANÝ INTERNET PLNÝ CHYB 
Další problém vidím v tom, že se stále honosíme, jak děti učíme myslet, pečujeme o jejich kreativitu 

a díváme se svrchu na každého, kdo by chtěl nějaké vědomosti. Ty nejsou zapotřebí, protože si je žák 
dovede najít na internetu. Debaty a úvahy, kolik vědomostí mají žáci mít, probíhají už celá desetiletí, 
dokonce staletí. V různých vlnách a dobách se na ně klade odlišný důraz. 

Dnes se ovšem, dík lenosti a ve snaze vyloučit cokoli pracného a málo příjemného, došlo ad absur-
dum. Předně si myslím, že bez potřebného množství vědomostí člověk dost dobře nemůže přemýšlet, 
protože nemá o čem a novou informaci nemá kam zařadit a s čím srovnávat. Představa, že si úplný igno-
rant sedne v knihovně, tvořivě zapřemýšlí, vyhledá vše potřebné a napíše geniální studii, je lichá. Neví 
ani, co má dohledat. Když něco najde, neví a nepozná, zda to k jeho tématu patří, a už vůbec nepozná, 
zda našel cennou informaci nebo úplnou pitomost. Výsledkem je, že se vychvalované eseje hemží ne-
smysly a chybami všeho druhu. Učitelé, nadšení, co všechno si žáci dovedou najít, když brouzdají po 
internetu, by měli dát pozor, aby jim žáci neutonuli v bezbřehém salátu, který na internetu je. 

Jistě jde o problém, který se časem vyřeší a určitě se dá vyřešit. Zatím řešen není a v oborech, kterým 
rozumím, zjišťuji, že na internetu je tolik chyb, že je svým způsobem bezcenný. Je to však božstvo, před 
kterým musíme mlčet a pokleknout. Argument, že žák má něco z internetu, je vážnější než učitelovo 
správné tvrzení, že je to špatně. Jako bohemista například zjišťuji, že mladí lidé neumí skloňovat zájmeno 
já. Opravný program, kterým se zbavují chyb z neznalosti, je totiž zatím udělán jen na jednotlivá slova a 
nepracuje ani s nejbližším kontextem. Protože tvary mne, mě a mně všechny existují, program nesignali-
zuje chybu při jejich záměně. Viděl jsem text, internetově opravený, kde byly tvary pannen. 

Dalším nebezpečím, které vzniká odstraněním jakéhokoli memorování (násobilka, básničky, vyjme-
novaná slova, vzorečky atd.) je atrofie paměti a posléze zánik paměti vůbec. Představa, že naše školy 
budou opouštět dvacetiletí lidé s viditelnými rysy Alzheimerovy choroby a odkázaní na přístroje, není 
hezká. Jejich myšlení bude totiž doslova na baterky. 

Problém upadající rozumnosti a těžký pokles kvality myšlení je zastírán jednak dostatečným počtem 
mimořádných výkonů a hlavně triumfálním postupem vědy. V celku však zvláště evropská společnost 
degeneruje, což je ještě podepřeno nechutí inteligence k potřebné reprodukci. Každý demograf poctivě 
přizná, že Evropa stárne a blbne. 

ESEJE 
Zmínil jsem se již o esejích. Nesdílím nadšení, které kolem nich panuje. Předně bych poznamenal, že 

nejde o eseje. Jde o kvaziodborné studie, delší úvahy, popř. o jakoukoli slohovou práci. Žákům jsou bez 
předchozího uvedení do problému zadána témata zcela překračující jejich možnosti. Svými známými 
jsem byl žádán, abych pro jejich děti na třetím, ale i druhém stupni vypracoval „eseje“ v rozsahu a se 
zadáním vysokoškolské seminární, ale i bakalářské a magisterské diplomky. Rodiče se této pitomosti 
nevzepřou, ale shánějí pomoc pro své dítě. K čemu to vede? Žák něco sám slátá, resp. opíše z internetu, 
nebo mu práci napíše někdo, kdo to zvládne. Nejčastěji se eseje kupují od starších spolužáků a přeformá-
tují na počítači. Žák, který chce poctivě přistoupit k úkolu, je deprimován a občas se zhroutí. Učitel, který 
ve dvou nebo více třídách zadá práci, která má mít 15-20 stran (přílohy se nepočítají), není s to práce 
opravit. Většinou je ani nepřečte. Spokojí se s několika škrty sem tam po textu. Nikdy nikomu práci ne-
vrátí. Ti, kteří se snažili, pochopí, že se snažit nemusí a nemají. Ti, kteří se nesnažili, jsou ujištěni, že jejich 
výkon stačí. Tomu říkám kazit mládež. 

Nedávno jsem redigoval knihu mladého kolegy, který má magisterský titul. Když jsem mu rozebral 
první, kratičkou kapitolu, rozplakal se. Seděl proti mně sedmadvacetiletý habán, mladý pan magistr, a 
plakal jako Marcelka, která v druhé obecné dostala první trojku. Přečetl jsem dost veleúspěšných prací. 
Ani jednu bych neklasifikoval lépe než jako sotva dostatečnou. Jak jsou jejich autoři vzděláni? Jak jsou 
připraveni na život, kde existují neúspěchy a bývá žádána nějaká kvalita práce? 

DISKUSE, DEBATY A TLACHY 
V našich základních školách se hojně debatuje, neustále a o všem. Vzpomínám si, že Bernard Shaw 

jednou řekl, že debata vždycky nabude na dynamice, když alespoň jeden zúčastněný o věci vůbec nic 
neví. Vzpomínám si také, jak mi s chloubou řekl jeden učitel výchovy k občanství na 2. stupni, že je to 
úžasné, na co děti nepřijdou. „Představte si, že už sedmou hodinu debatujeme v sedmé třídě o tom, co je 
to duše. Já vždycky přivedu někoho, kdo k tomu má blízko a je debata, třeba různé faráře, nebo psychiat-
ra.“ Doporučil jsem mu, aby na osmou hodinu pozval někoho z opravny pneumatik, že tam o duších taky 
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hodně vědí, a udělal jsem si nepřítele na doživotí. Tento debatní klenot však nevyniká nijak příliš ze stan-
dardu středoškolských debat. Je to nezávazné plácání, při kterém se hodnotí rychlá reakce, bulvární 
povrchní záblesky a uvedení bizarních zajímavostí. Tak lze vychovat v lepším případě dobré povrchní 
společníky, v horším pivní filosofy. 

PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ VS. PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ 
Naše společnost by se měla jako celek zamyslet nad problémem rovnostářství v oblasti školství. 

Rozdíl mezi právem na vzdělávání a právem na vzdělání mnoha lidem uniká. Na prvé mají opravdu všich-
ni právo. Pro společnost i pro určité kategorie žáků je přínosné, když je je jim věnováno zvláštní a dlouhé 
vzdělávání. To druhé nelze nikomu zaručit, protože není-li potřebně nadaný a/nebo nemá-li dostatečný 
zájem, nikdo mu vzdělanost nevdechne. 

Rovnostářstvím je nesena i nechuť ke klasifikaci a snaha vystačit se slovním hodnocením. Jenomže 
slabší, nebo pohodlní jedinci se musí včas dozvědět, že jejich výkon ve srovnání s jinými je slabý. Že to 
nic neubírá na jejich důstojnosti člověka a člena společenství, je druhá věc. Když jsem se setkal s tím, že  
v recitační soutěži získal druhé místo koktavý žák, uvědomil jsem si celou hrůzu nevěcné empatie. Co to 
udělalo se třetím v pořadí? A co to udělalo se čtvrtým, který nepostoupil do vyššího kola? 

TERCIÁRNÍ SEKTOR 
Za dezolátní považuji stav našeho vysokoškolského sektoru. Chápu, že vývoj dospěl k tomu, že lidé, 

aby se plnohodnotně zapojili do aktivního života, potřebují většinou ještě po maturitě další specializova-
né vzdělávání. Je to ovšem nová vrstva v pyramidě vzdělání, která přibyla mezi střední školu a univerzity. 
To, že věc není jasně artikulována, působí mnoho zla. Projevuje se to v hodnocení států, protože nejasné 
pojetí vede k tomu, že jsou mezi univerzity počítány velmi odlišné školy. Statistiky dlouho uváděly, že 
USA nebo NSR mají daleko vyšší procento populace na vysokých školách než my. Jenže do jejich počtů 
jsou v USA zahrnuty všechny collidges, což odpovídá naší septimě, oktávě a ještě roku navíc. V NSR se do 
počtu zahrnují také studenti všech pomaturitních škol, např. školy kosmetiky domácích zvířat. 

Horší ovšem je, že porevoluční nechuť k nástavbovému školství, pomalý růst počtu vyšších odbor-
ných škol a všeobecná touha po akademických titulech způsobily takovou extensi univerzit, že to vyvola-
lo propad jejich úrovně. Všichni politici jsou nadšení, kolik máme vysokoškolských studentů a absolven-
tů. Mnozí volají po tom, aby jich bylo ještě víc. Babičky a dědové se radují na promocích. Vzdělanost však 
trpí a upadá. 

Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově, pokud vůbec, a vždy až  
v postgraduálním studiu. Elity totiž nemůže být 28 nebo 35 % populace. Elita jsou 2 až 3 % z populace a 
prvořadých je tak 6 %. Univerzity, které přijímají víc než 12-14 % populace, se nutně stávají školami pro 
vyšší průměr a ten stále klesá. 

Spolu s tím vzniká inflace univerzitních učitelů udivených, že jejich společenská prestiž už není jako 
kdysi. Je to nutný důsledek extenze. Na konci prvé republiky bylo percentuálně zhruba tolik lidí s maturi-
tou, kolik jich dneska máme s magisterským titulem. Kdyby se spočetli dnešní univerzitní profesoři a 
prvorepublikoví gymnaziální profesoři, kteří měli doktorát, byly by to vyrovnané počty. Na přelidněných 
univerzitách se poflakují mladí lidé, kteří neměli odmaturovat, a žijí v líbezné symbióze s línými a nezod-
povědnými učiteli, kteří ve svém druhém zaměstnání vydělávají peníze. Občas se sejdou, pohovoří a 
vzájemně si vyhoví. Toto stále nákladnější monstrum společnost platí a musí se pak starat o neuplatnitel-
né lidi s akademickým titulem. Zavedení školného, popř. numerus clausus jsou politicky neprůchodné. 

Přes veškeré ujišťování zůstávám skeptický k názoru, že scientometrické metody vedou k rozvoji 
vědy. Pozoruji téměř pravý opak, alespoň v oborech, kterým rozumím. Potřeba množství publikací  
v kariérním postupu vede k tomu, že vyjde všechno. Počítá se počet, kritika se rozpadá – každý má právo 
na svůj názor. Ostatně – úplná fantasmagorie, proti které se ozve vlna kritiky a která jako exemplární 
bude připomínána, přinese autorovi nárůst citačního indexu. Navíc se dostáváme do situace, že VŠ učitel 
buďto učí, nebo se publikačně drží. Obojí nejde stihnout. Nakonec se nestíhá ani jedno. 

PEDAGOGICKÉ FAKULTY 
Otazník, který se mění ve vykřičník, visí rovněž nad pedagogickými fakultami. Myslím, že by jim pro-

spělo, kdyby si uvědomily, co je jejich posláním, věnovaly se mu a přestaly si hrát na něco, čím nejsou. 
Výroky, že jsou vlastně univerzitami v univerzitách, že ve všech tam přednášených oborech mají touž 
úroveň jako specializované fakulty, jsou deklasující nesmysl. 
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Strašné na tom je, že přitom svým nejvlastnějším a tak důležitým úkolem, jakým je příprava učitelů 
pro základní školství a především pro prvý stupeň, pedagogické fakulty téměř pohrdají a dostatečně se 
jím nezabývají. Učitelé přicházející dnes do škol jsou nesrovnatelně hůř připraveni, než byli absolventi 
starých učitelských ústavů, což byly školy střední. 

Kamkoli vstoupím do školy, vždy slyším nářek, jak nepřipraveni do škol přicházejí absolventi pedago-
gických fakult. A to z obou stran, ze strany mladých, začínajících učitelů i ze strany jejich starších kolegů. 
Proč se nezeptáte, co od vás očekávají? Protože jste propadli velikášství a vytváříte sen o své důležitosti. 
Když se nadaný absolvent ped. fakulty uplatní jako historik, matematik, bohemista ve výzkumu ve svém 
oboru, je to jistě důvod k radosti. Ale podle toho nebudete souzeni. Hodnoceni, uznáni nebo zatracováni 
budete podle toho, jak budou vypadat stovky a tisíce učitelů, a to zvláště učitelů těch nejmenších dětí. 
Zdá-li se vám, že příprava těchto lidí vám nepřináší dost důstojnosti, takže ji musíte získat jinde, odpoví-
dám: Je to proto, že svůj základní úkol nezvládáte a přitom na soutěž se specializovanými fakultami ne-
máte dost času, protože vás zdržují ti, kterými pohrdáte, nepříliš, resp. jinak nadaní studenti, kteří však 
mají kantorskou jiskru a mají rádi děti. Pravidelně uděláte všechno, abyste tyto vlastnosti zničili. 

PEDAGOGICKÁ VĚDA 
Tím se dostáváme k dalšímu bolavému místu. Je jím pedagogická věda. Je třeba trochu poodstoupit, 

přestat hájit sám sebe a věcně posoudit, co se stalo. Pedagogická věda, jak je dnes provozována, je celo-
světově v těžké krizi, neboť se rozbíhá ve třech proudech. 

Jedním je mrtvý proud, v němž se změnila v terminografii. V tomto proudu zahynuly už stovky kan-
torsky nadaných studentů. Druhým jsou technologické podniky, které produkují předvařené učební 
hodiny. Plíce nám nestačí, jak voláme po kreativitě učitelů, ale dodáváme jim instantní zmetky a degra-
dujeme je na promítače kazet. Třetím, živým, ramenem je pedagogická psycholgie, která ovšem svým 
předmětem patří spíš k jiné disciplině. Co tedy zbývá? Inu právě to, co je podstatné a naštěstí na někte-
rých katedrách dobře pěstované: promyšlená didaktika předmětů pevně opřená o školní praxi. Zvláště 
to druhé je rozhodující. 

Dovolte mi, abych demonstroval, kam to u nás dotáhla pedagogická věda. Nedávno vznikl pedago-
gický výtvor, který dostal platnost zákona. V Rámcových vzdělávacích programech se dočteme podobné 
věci jako např. Vzdělávací cíl je účel, záměr vzdělávání (výuky), směřování k určitému vzdělávacímu vý-
stupu, případně přímo výsledek vzdělávání formulovaný v podobě dosahovaných kompetencí. Tam 
vede terminografický proud. Mezi cílové kompetence v závěru 2. stupně patří, že žák umí aktivně využí-
vat osvojené poznatky při volbě partnera. Z této věty vyplývá, že naše patnáctileté děti žijí už dokonce  
v několikátém manželství. Napadlo mne ovšem, že se to dá zkoumat na volence v tanečních, nebo stu-
dováním promiskuity. Tam vede odtrženost od školní praxe, ale i od života vůbec. 

Autoři se dobrali úsudku, že využití individuálních potencialit žáka znamená ve svých důsledcích 
snížení počtu selhávajících a zaostávajících a k tomu, že s tím souvisí úkol zbavit žáky obavy ze školního 
neúspěchu poskytnutím delšího času ke zvládnutí učiva, přiznáním práva žáka na omyl a další. Zajisté, 
při takto pojatém vzdělávání nebudou žádní selhávající ani zaostávající. Budou pouze dva druhy úspěš-
ných: jedni, kteří budou využívat práva na omyl a delší čas k osvojení učiva, a druzí, kteří těchto práv 
nemusí využít. Tam vede bezhlavá aplikace tendenčních hesel. 

Nejsou to výjimky, tak vypadá celý ten dokument. Kdyby se společnost na chvíli vytrhla ze svého 
nezájmu a třeštění a jednala věcně, musilo by dojít ke trojímu: Odvolání ministra, okamžitému zrušení 
ústavu, který materiál připravil, a k právnímu postihu za poškození vzniklé promrháním nepředstavitel-
ných obnosů, které to stálo. 

PODTRŽENO A SEČTENO: 
Vím, že mnoho věcí je z principu špatně a je obtížné se tomu postavit. V době pravidla Peníze jdou 

za žákem, v době bulvarizace tisku, všeobecné povrchnosti a reklam, je těžké vytvářet kvalitní, klidnou 
školu. O dobrých školách se nebude psát v tisku, nebudou mít úžasně atraktivní nabídku, budou mít 
potíže, protože poctivou prací a péčí o žáky budou rodičům dělat starosti. Vím, že je to nerovný zápas. 
Ale pozor. Je to zápas o vlastní lidskou hodnotu, o čest a také o děti, které jsou bezbrannou kořistí všeob-
sáhlé lži, ve které vesele žijeme. 

Děkuji vám za pozornost a přeji vám vytrvalost a sílu. Sílu k přijetí pravdy, vytrvalost při její obhajobě. 

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. (mezititulky doplnila redakce) 
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PŘEČTĚTE SI:  
Prof. Petr Piťha vydal k uvedenému tématu rovněž několik publikací, z nichž nejvýznamnějšími jsou 

Výchova, naděje společnosti (195,- Kč), kterou vydalo nakladatelství Poustevník, a Učitelé, společnost, 
výchova (160,- Kč), kterou vydalo nakladatelství Karolinum. Obě knihy lze objednat na adrese: Naklada-
telství Poustevník, Rooseveltova 49, 160 00 Praha 6, nebo na mailové adrese: k.poustevník@seznam.cz 

Je snadné nečíst noviny, nedívat se na televizi, neposlouchat rozhlas, na internetu hledat ze všech 
zpráv jen ty o předpovědi počasí, případně jízdní řády městské hromadné dopravy… 

Je snadné číst noviny, dívat se na televizi, poslouchat rozhlas – a společně s nimi nadávat na korupci, 
zvyšování cen a poslance vůbec, děsit se desetitisíců mrtvých po cyklonu v Barmě či zemětřesení v Číně, 
dojímat se osudem nešťastné rakouské rodiny s jejich (troufám si říci) šíleným otcem (je snad i jiné vy-
světlení? což zlo není jistým druhem šílenství?) či jásat nad úspěchy svých oblíbených sportovců. 

Je snadné číst noviny či sledovat televizní zprávy a diskuse, snažit se proniknout jim pod povrch, 
pochopit (nebo alespoň nabýt přesvědčení, že jsem pochopil), o čem to je, co je za tím, kdo kde koho s kým 
jak a za kolik… 

Je snadné horšit se nad pokřiveností obrazu světa, který nám dnes a denně média předkládají. Je již 
docela těžší tomuto obrazu nepodlehnout, nenabýt silného a neustávajícího pocitu ohrožení, strachu, 
neklidu či vzteku na ty, kdo se pokoušejí s námi manipulovat, abychom v konečném důsledku začali kupo-
vat právě tohle a ne snad něco jiného… 

Je o hodně obtížnější naučit se rozlišovat, neházet všechny iniciativy, všechna hnutí, všechny donki-
choty naší i světové politické, ekonomické či společenské scény do jednoho pytle. Je velmi obtížné vyznat 
se v tom, komu jde o něco a komu o sebe (kolikrát je to propletené tak, že se v tom nevyzná pořádně ani 
onen donkichot sám – šlo Donu Quijotovi o to, aby byl dodržován a naplňován morální kodex rytířství 
nebo mu šlo o pocit, že on je jednička, neboť on ho dodržuje?). Je téměř nad lidské síly, věřit, že přes to 
všechno, čeho jsme den za dnem svědky (ať už jde o skutečnosti, o smyšlenky nebo, což je nejhorší,  
o umně sestavené polopravdy), existuje i spravedlnost, dobro, ba i láska. Ale to nejtěžší je, přestat celé 
toto divadlo světa vnímat jen jako cosi vně, co se užívá v půlhodinových dávkách denně mezi večeří a 
seriálem a o čem se pak s mrazením v zádech hovoří druhý den v práci nebo na pískovišti. 

Protože Bůh existuje. On tento svět stvořil, On dopustil, abychom ho svobodně rozvíjeli (to jen my 
jsme si tu svobodu vyložili jako svobodu rvát na kusy a hltavě požírat vše, na co dosáhneme, a ničit to, co 
se nám už nevejde do žaludku) a On si ho také ohlídá (ano, my možná víme o existenci nenapravitelných 
škod, ale co my víme o Jeho úhlu pohledu?). Ale na nás závisí, zda se spolu s tímto světem nakonec pro-
padneme do hlubin Jeho lásky nebo do hlubin ohnivého moře, z něhož není úniku. 

Zní to velmi barokně a ve skutečnosti je to možná jen metafora, obrazné vylíčení toho, o čem nemáme 
a ani nemůžeme mít představu. To, co je na tom pravdivé, je, že my všichni jsme součástí celého toho 
dění kolem a neseme na svých bedrech spoluodpovědnost za všechno to, co nás plní nadšením i děsem. 

Ne, nejsme všichni králi, poslanci ani finančníky. Zdaleka ne všichni píšeme noviny a natáčíme re-
portáže. Nejsme všichni obdařeni nadáním hrát Beethovenovy houslové sonáty, 
tesat sochy či psát básně. Neumíme všichni zastavovat krvácení, poskytovat 
umělé dýchání či léčit malárii. Ale všichni máme moc změnit sebe sama – a tak 
posunout alespoň kousek světa blíž k tomu nevýslovnému Světlu, jímž je Bůh. 

VKor 

NA OKRAJ 


