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Máme zde podzim. Dny se krátí, chladná jsou nejen rána, stromy zlátnou – a u silnic postávají 
chlapi v tlustých větrovkách a nabízejí burčák. Já ho teda moc nemusím, i když dovedu pochopit, 
že mnoha lidem chutná. Pro mne je burčák hlavně příslibem mladého vína. Nového vína. Krásné-
ho, jiskřivého, bílého (nebo červeného) vína. 

Ano, ještě si chvíli počkáme. Je to nádherně načasované: když se dny krátí, objeví se příslib 
zvaný burčák – ale ještě není nejhůř, vždyť lesy se teprve vybarvují. Ale za měsíc, až listí přejde 
mrazem, zhnědne a opadá, až v cárech podzimních mlh budou stromy vypadat jako pelichající 
mrchožravci, až na nás vší silou zaútočí nápor podzimní deprese, objeví se na pultech lahve se 
zataveným sluncem uvnitř, tento pozdrav léta, které pominulo a už se nevrátí, leda ve vzpomín-
kách – a v chuti tohoto ušlechtilého nápoje. 

Ovšemže jsem již slyšel, že alkohol je metlou lidstva. Všichni jsme to slyšeli – a jsou nábožen-
ství, která svým věrným nepovolují ani kapku, a to nejen tvrdého alkoholu, ale ani vína. Snad pro 
to měli jejich zakladatelé nějaké důvody, snad měli špatnou zkušenost s alkoholiky – člověk je 
velmi vynalézavý, pokud jde o to, něco dobré zneužít – kdo ví… 

Ale Ježíš při poslední večeři nevzal do rukou kalich s vodou, ač předtím sáhl po tom nejdostup-
nějším pokrmu, po chlebu. Ne, Ježíš použil k poslední večeři víno – a od té doby křesťané na celém 
světě dbají o to, aby vinná réva nezanikla, aby se její pěstování rozšířilo všude, kde to klimatické 
podmínky dovolují. Od té doby se generace nejschopnějších vinařů věnují zušlechťování tohoto 
krásného nápoje. 

A nám zbývá zušlechťovat sebe a své návyky – abychom tento krásný nápoj pili v souladu 
s Boží vůlí, sobě a svému okolí k radosti. Vždyť Bůh stvořil svět takový, aby se nám líbil – aby nás 
těšil, aby nám chutnal, aby nás bavil a naplňoval radostí… 

Máme zde podzim. Za pár týdnů zde budou mlhy, lezavé deštivo, blátivý dušičkový čas. Za pár 
týdnů bude na nás deprese cenit zuby z každého potemnělého kouta. Ale ještě tomu tak není – a 
nemusí být. Bůh stvořil pro každou chvíli něco krásného a dobrého – to jen my jsme slepí. 

A tak tedy děkuji Bohu za to, že ve svém stvořitelském zápalu nezapomněl na víno. Je zde, aby 
mi připomínalo, že Bůh mne má rád, že na mne myslel s každou maličkostí, že pro mne připravil na 
každý den něco krásného. A nejen pro mne – pro nás všechny.  

Vladimír Koronthály 

A VÍNO OBVESELUJ SRDCE ČLOVĚKA! 
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V RODINNÉM KRUHU 

A TAK JSEM ZŮSTAL V TICHU 
 

Zpěv barev 
jiskry tónů 
mlčení paprsků 
křik tmy 
 

Akord duhy 
záblesky soumraku 
zavřené oči 
hukot ticha 
 

nevidíš neslyšíš nezpíváš mlčíš 
 

atlas tajemství 
slovník nevýslovného 
seznam propastného prázdna 
 

nezněle nezáříš neviděný slepý 
 

A přece je cesta mlhou 
průchod zdí 
brod řekou 
klíč ve dveřích 
 

přicházíš tápeš nedýcháš čekáš 
 

protože na konci srdce je hlubina 
na konci myšlenky je touha 
na konci ticha je světlo 
na konci cesty je den  
 

Sa Ze-Č‘ 2008 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

ať dělám, co dělám, nakonec si musím zpívat s Markem Ebenem: „Už to mělo být, ono to  
není…“ – tč. nejoblíbenější písničku mého vnuka Šimona. Ano, už to mělo být v tiskárně, ale  
ono ne. Ne a ne mi napadnout, o čem by tak asi mohl být úvodník, o čem báseň, o čem podčár-
ník… Ne a ne! 

Jsou z toho dvě poučení. První: Máte-li pro Zpravodaj nějaké sdělení, týkající se akce, jejíž 
termín spadá do první dekády měsíce, pošlete to raději o měsíc dřív. Ano, uzávěrka je 21. a během 
týdne by to mělo být v tiskárně… ale občas taky není. Sypu si popel na hlavu a to je tak asi vše, co 
s tím momentálně mohu udělat. 

A teď to druhé: Jednou za čas si potřebuji zopakovat, že nejsem dokonalý. To asi potřebujeme 
občas všichni – mně se to děje třeba i tímto způsobem. Je to hrozně blbý pocit – ale je to nutné. 
Protože jinak bych nejspíš časem dospěl k poznání, že Hospodin se mnou udělal opravdu štěstí, že 
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má vlastně kliku, že mne vůbec má, že až já teda jednou umřu a přijdu do nebe, tak pak to teprve 
bude to pravé a správné nebe… No prostě má setrvale rašící pýcha se musí občas někde zarazit. 

Jsme jen lidé. A Bůh to moc dobře ví – a čeká, netrpělivě čeká, až nám to dojde, a konečně ho 
pustíme k tomu. 

K čemu? Přece k práci na našem spasení. Protože ať máme triko vytahané sebevíc, na to, aby-
chom se doštrachali až do nebeské slávy, prostě nemáme. Jde jen o to: uvědomit si to, přijmout to 
– a pustit Hospodina k slovu a činu. 

Protože jen tak může být dílo naší spásy jednou dovršeno. 

VKor 

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

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 může? 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 všich-
ni 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 hněvivém Bohu Sta-
rého 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 muž-
skou 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 pohled 
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 uvolnění 
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. 
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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 pokoj 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, 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 bude-
te 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 knih Richarda Rohra „A Man’s Approach to God“ a „The Passion of God  
and the Passion Within“. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

UŽ HO MÁM! 
Koho? A proč to zvolání? Protože mám radost! Už asi měsíc mi dělá společnost věrný kamarád. 

Chytrý, často chytřejší než já, pohotový, nenáročný, vždy připravený pomoci, diskrétní. No, někdy 
se zachová indiskrétně a udělá mi ostudu, ale za to si stejnak můžu já. Ozve-li se jindy, než chci, je 
to totiž tím, že jsem ho zapomněla vypnout. 

Mám totiž nový mobil. Mobila se často říká. Mobilní telefon je brán totiž (stejně jako mnou 
v předchozích řádcích) spíše jako společník, živá bytost, a vztah k němu se projevuje i používaným 
mluvnickým fenoménem. 

Můj vztah k mému novému mobilu (značce jsem zůstala věrná – je stejná jako jméno jednoho 
amerického psychologa) je dán i trnitou cestou k němu. Než jsme se spolu sešli, procházela jsem 
zkouškou trpělivosti s tím starým. Baterka nevydržela ani jeden krátký hovor (teď myslím opravdu 
krátký, ne ten typicky žensky krátký), tlačítka si dělala, co chtěla, esemesky mi občas přišly zašifrova-
né tak, že ani Mirek Dušín s Rychlonožkou by si nevěděli rady – no prostě jsem to s ním neměla lehký. 
Nabíječku, a ne zrovna málo objemnou, jsem nosila stále s sebou a v případě potřeby ji zasunula do 
nějaké zásuvky a telefonovala. Jedině tak to šlo. Volala jsem z veřejných WC, to nejčastěji, pak ale 
taky z obchodu a jednou dokonce i ze sídla Hřbitovní správy. Pan hrobník nebo snad hřbitovní úřed-
ník byl docela ochotný. Ale to vše je teď zapomenuto. Protože teď je starý mobil pěkně v domově 
určeném pro přestárlé mobily (rozuměj v šupleti) a já se mám s novým mobilem úplně jinak. 

První chvíle s ním nebyly nijak jednoduché. Je to takový malý počítač. Barevný displej, polyfon-
ní zvonění, MMS, Jawa hry, služby WAP… Rozdíl mezi tímto a mým minulým mobilem je trochu 
jako mezi počítadlem a kalkulačkou. Moje první SMS zpráva z nového mobilu mi trvala neskutečně 
dlouho. Musím se přiznat, pěkně jsem nadávala. Stýskalo se mi po mém jednoduchém, jednodu-
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choučkém mobilu, jednořádkový displej, systém YES – NO, vše přehledné, prozkoumané, bezpeč-
né. Vzala jsem si manuál a řekla jsem si, že se tento svůj nový mobil naučím používat co nejjedno-
dušeji, tak, jako ten starý, a ničím dalším se nebudu zatěžovat. U esemesek jsem vypnula T9 (pro 
ty, kdo neví, jedná se o funkci rychlého psaní, musí se to ale umět) a pochvalovala jsem si, jak jsem 
na všechno pěkně vyzrála. 

Tak jsme spolu prožili první týden. Byla jsem spokojená, že nám to spolu jde, a nehodlala jsem 
nic měnit. Ale pak mi to nějak nedalo. Z krabice jsem vytáhla manuál a začala studovat. Objevila 
jsem spoustu nových, nevídaných funkcí. Zjistila jsem, že si můžu dát individuální zvonění podle 
toho, kdo mi zrovna volá (takže teď poznám, kdo to je, ani se nemusím dívat na displej). Můžu 
taky třeba nahrát hlas volajícího a pouštět si ho místo zvonění („mami, zvedni to, mami, to jsem 
já…“). SMS zprávy poslat například skupině lidí uložené v jednom chumlu pod určitým kódem 
(rodina, skupinka, VPSky). Taky jsem se naučila, sice trochu klopotně, ale přece, využívat funkci 
rychlého psaní. A co mi značně usnadňuje život, je moje osobní sekretářka, která mi připomene, 
kdy co udělat – tedy, pokud si vše zapíšu a určím, kdy mi má mobil něco oznámit. 

Jsem ráda, že jsem se cestou studia návodu, pokusů a omylů pustila do objevování všeho, co 
můj mobil dovede. Byla jsem (a stále jsem, protože vůbec nejsem u konce) překvapená, kolik mož-
ností v sobě ta malá věc skrývá. Sem tam to je trochu legrace, třeba když místo „Aja“ napíšu „Blb“ 
a nevšimnu si toho, nebo odešlu SMSky jiné skupině, než jsem zamýšlela (když třeba VPSky dosta-
nou zprávu, že pokud je někdo doma, tak ať dá rozmrazit kotlety k večeři) atd. atd. Možností je 
celá řada a já se už těším, co nového zase objevím a co mi zpříjemní, zjednoduší nebo zpestří můj 
všední den. Když si pomyslím, že jsem klidně mohla zůstat u několika základních funkcí… To by 
byla tedy opravdu škoda škodovitá… 

Jasně, takhle bych mohla psát i o jiných přístrojích a zařízeních, doprovázejících život postmo-
derního člověka, třeba o počítači, který často využíváme jenom jako psací stroj, nebo – však si 
dosaďte, co sami chcete. Taky to nemusí byt jenom o zařízeních, strojích a přístrojích. Co takhle 
naše vztahy? Vztah k Bohu, k partnerovi, dětem? Využíváme jenom základních možností, které 
vztah nabízí, a ostatní si necháváme ujít? Třeba jenom proto, že cesta k nim není úplně jednodu-
chá a dá trochu práce, než se prokoušeme dále? Nebo proto, že nám železná košile našich zvyků a 
osvědčených postupů pevně sedí? Kdybych měla užít jiného obrazu, než jsem užila, mohla bych 
použít třeba připodobnění vztahu ke krásnému zámku. Prošli jsme prvním nádvořím do vstupního 
sálu. Obdivujeme jeho rozlehlost, výzdobu, zařízení a spokojeně se zde usazujeme, podléhajíce 
domněnce, že už dál nic není… A zatím nás čekají další síně, komnaty a pokoje, romantická zákou-
tí, vyhlídky, zákruty chodeb, třeba i tajných… A záleží jen na nás, jestli půjdeme dál, nebo ne. Hm, 
třeba se nám už ani nechce… A tak máme krásný zámek, a ani si ho neužijeme. Jaká škoda… 

Pojďme zkusit, jestli náhodnou nemáme ještě co objevovat v našich vztazích, jestli na nás ne-
čeká něco nádherného, co stojí za to dobrodružství. Pojďme objevovat, jaké mají naše vztahy ještě 
možnosti. A léto (podzim určitě taky – pozn. red.), čas dovolených a taky Manželských setkání, nás 
k tomu přímo vybízí.  

 

Další z řady mnoha podobenství od Bohunky Horské, uvedených v Bulletinu Manželských setkání 
v roce 2004, pro Vás vybrala Marta. Ochotně přepsal Filip Toms.  

 

P.S.: S tou zmíněnou T9 jsem si taky užila. Jednou mi sestra napsala radostnou zprávu: „Marjánka 
odmaturovala!“ Ve spěchu, v práci, jsem dala „odpovědět“ a napsala „Hurá!“ – v poslední 
chvíli před odesláním jsem si všimla, že zmíněná T9 nabídla slovo „Husa!“ – ještě jsem to ale 
stihla opravit. To by se sestra asi divila… Nebyla by to zrovna adekvátní odpověď. 

Marta Tomsová 
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ROPUCHY, SLABIKÁŘ A CHLADNÉ MOŘE 
ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Všechny vás srdečně zdravím a doufám, že se máte dobře. My se máme prima. Stále ještě 
vzpomínáme na krásné prázdniny v Čechách. Měli jsme se výborně, u babičky a dědy na Lhotce 
bylo jako v ráji, v Krkonoších a v Louňovicích taky. A navíc – ve vlasti jsme si užili pěkného počasí. 
Tady, podle svědectví domorodců, léto nestálo za nic. Prakticky stále stejné počasí – deště, 
pošmourno a tak kolem 15 – 17°C. A takové počasí tu máme stále. 

Vegetace je místním klimatem nadšená. Hned ráno po našem nočním příjezdu zpět do  
Parkwoodu jsem se vypravila na rychlou obhlídku zahrady. Už v noci jsem si všimla, jak mocně 
vzrostla tráva na předzahrádce. Zahrada mi ale vyrazila dech. Popínavé keře, které na českých 
zahrádkách skomírají v létě vedrem a v zimě zimou, se zde mají jako v ráji. Myslím hlavně clematis, 
boglie a fuchsie, ty ostatní neznám jménem. Na zahradě jsem v pošmourném ránu jen doufala, 
že zdivočelé Adély již večeřely. Šlahouny se pnuly všude, větve nad lavičkou, zahradní nábytek 
propleten divokou růží jerišskou, šňůry na prádlo ovládly houževnaté a žírné ratolesti. Jako z kata-
strofického, leč poetického filmu. Klid opuštěné zahrady si zamilovaly i ropuchy. Dokonce tak, že si 
naše cestičky zvolily jako místo posledního spočinutí. První dvě jsem našla hned ono ráno a uklidila 
je k věčnému odpočinku do pukliny vedle plotu. Když jsem odpoledne vysílala indiány do džungle, 
tak jsem vydala příkaz: „Každou žábu hlásit mamince!“. Myška a Modroočko byli úplně nadšení a 
zuřivě hledali žáby. Oproti tomu Tomáš, když zjistil, že si nedělám legraci, zahradu opustil. Po tom, 
co jsme našli, už tam jen tak nevstoupí, a myslím, že Josef taky ne. Indiáni hledali pilně, ale nako-
nec jsem našla další mumijku já. Modroočko bylo velmi zvědavé a studovalo žabku z mimořádné 
blízkosti. Myška hrozně chtěl najít taky žábu. Nakonec byl za své pátrání odměněn nálezem tako-
vého kalibru, že se radši nebudu pouštět do podrobností. S okamžitou platností jsem ukončila 
přírodovědná pátrání a pozorování a zakázala všechny pokusy o eventuální exhumace tohoto 
exempláře. Doufám, že už tam žádné neživé žáby nejsou – Eliáš chodí občas bloudit do zahradního 
pralesa a nechci, aby přišel po francouzsku se stehýnkem. 

Zahradu jsem už zase civilizovala, opět jsem ovládla své šňůry na prádlo (víc, než bych si přála), 
už se dá projít po cestičkách. Hustou vysokou trávu nakonec sekačka nějak vzala, takže domek 
zase vypadá i zvenku civilizovaně. 

Školní rok se nám rozběhl pěkně svižně, nemůžu se z toho vzpamatovat. Máme teď povyražení 
navíc – Myška se učí číst z českého slabikáře. Sice anglicky čte, ale anglické čtení se neučí slabiko-
váním jako české. Chudák u kapitoly o písmenu M, kterou náš slabikář začíná, propadl zoufalství. 
Věty jako „Máma má mimi.“ a “My máme mámu.“ četl s vysloveným odporem a právem poukazo-
val na obsahovou chudobu. Musela jsem vysvětlovat, že se propracujeme k zajímavějším textům. 
Dnes už byl spokojenější. Že Pepovi pípá kuře (kuře bylo na obrázku) ho pobavilo, hlavně když 
jsem vysvětlovala rozdíl mezi slovy „pípá“ a „pípa“. Naopak věta „Pepa má sílu.“ mého bojovníka 
rozdráždila. Pravil: „Chachá, to bychom viděli, kdo tady má sílu!“ Je mi velkou inspirací, jak můj 
druhorozený přistupuje ke světu, i když někdy ho nechápu. 

K Tomášově češtině přibyla ještě vlastivěda. Jsme v pravěku a jeho akvarel opočlověka si mu-
sím někde vystavit. Do toho Modroočko stávkuje se školkovou docházkou. Nechce tam. Podezří-
vám ho ale, že mu nevadí nic ve školce, alebrž se chce zdržovat v domě v nepřítomnosti velkých 
bratrů, nehlídán, neokřikován, svobodný. Nejmenší Eliáš se vyvíjí směrem k naprostému samoros-
tu. Není to vůbec tak, že bych se mu nechtěla věnovat. On o to prostě nestojí (většinou). Má své 
představy o tom, jak bude trávit čas a co se bude zrovna zkoumat/rozebírat/rozpatlávat a kam se 
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bude utíkat/padat/skákat/lézt. Naposledy se dnes pokoušel strhnout velké zrcadlo v těžkém rámu, 
které tu nechal majitel. Vyleze na židli, na stůl a už rve zrcadlo ze stěny dolů. Já přijdu, řeknu nene-
ne, sundám ho na zem. Chvíli sedí a pak jde znova na věc. Koupelna je mu stále zemí zaslíbenou, 
hlavně kohoutky na vaně a WC – neodolatelné a tajemné, se svěží vodou na dně. „Jak to, že se ti 
mami nelíbí, že jsem tam vykoupal klukům angličáky?“, říkají jeho kulatá očka. Ach jo. 

Z reality každodenního kolotoče vystoupil teď trochu Josef. Vypravil se totiž na anesteziologic-
ký kongres do Devonu, konkrétně do města Torquay. Torquay je považováno za anglickou Riviéru. 
Josef říkal, že je to tam fakt pěkný. Kromě toho tam žila moje milovaná Agatha Christie. Josef se 
vrátil poměrně osvěžen, a protože v sobotu bylo hezky, vyvezl nás taky k moři. Na Ostrov Ovcí 
Sheerness, tam to máme nejblíže. Všichni jsme si užili, hlavně Modroočko. Dostálo své pověsti 
neúnavného plavce a milovníka studené vody. Vlny nevlny, boty neboty, chlad nechlad, užívalo si 
volnosti. Nakonec jsme z něj sundali mokré šatstvo a nechali ho chvíli se brouzdat. S úzkostí jsem 
čekala, jestli bude nemocnej. Dopadlo to tak, že jsme nastydlí všichni kromě něj. 

Ještě jsem chtěla napsat o našem mimořádně povedeném výletu na hrad Leeds, který jsme 
uskutečnili v pozdním červenci. Ale už mi padá hlava, tak to nechám na jindy. 

Opravdu moc vás zdravím a těším se na vaše dopisy! 

 Blanka 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
VĚTŠINA Z NÁS JE POVOLÁNA K MANŽELSTVÍ  

Většina lidí je správně povolána k manželství. Většina je povolána setr-
vat v jednom vztahu na dlouho, projít agónií a extází konkrétní druhé oso-
by. Jestliže my, křesťané, věříme, že Bůh je vztah, Trojice, pak základem 
reality je též vztah: dávání a přijímání. 

Žít v Duchu znamená žít v proudu vztahů, se vším, co nabízí. Nabízí se tu paschální tajemství, 
tajemství agónie a extáze, světla a temnoty. Partner je přitom zrcadlem, které vám ukazuje vaši 
největší a nejhlubší krásu a ukazuje vám i váš největší a nejhlubší hřích. 

Z knihy Richarda Rohra „Enneagram IL Tool for Conversion“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“.  

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

PRO NASTÁVAJÍCÍ SENIORY I PRO TY, KTERÉ TO ČEKÁ … 
 

Chviličku před započetím smutečního obřadu se obřadník v síni otočí ke stařičké vdově a ptá 
se: „Kolik bylo vašemu manželovi?“  

„Devadesát osm“, odpoví vdova, „byl o dva roky starší než já.“ 

„Takže vám je tedy devadesát šest“, podotkne obřadník. 

Dáma odpoví: „Už skoro nemá cenu chodit domů, co?“ 
 

Už jsem opravdu starý! Mám dva bypassy a umělý kyčelní kloub a koleno, bojuji s rakovinou 
prostaty, s cukrovkou, jsem napůl slepý, neslyším nic tiššího než startující letadlo, beru čtyřicet 
různých léků, z kterých jsem malátný a mám okna. Demence na postupu, mizerný krevní oběh,  
v rukách a nohách nemám cit. Už si nepamatuji, jestli je mi osmdesát osm nebo devadesát jedna. 

Už jsem přišel o všechny přátele. Chvála Pánu Bohu, že mám aspoň ten řidičák. 
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Reportér hovoří se stočtyřletou dámou:  

„A co je podle vás nejlepší na tom dožít se věku 104 let?“ 

„Že už nepodléháte nátlaku svých vrstevníků.“ 
 

Cítil jsem, že mám tělo absolutně z formy a tak jsem se přihlásil do fitness-klubu. Rozhodl jsem 
se, že budu chodit na cvičení pro seniory. Ohýbal jsem 
se, kroutil, svíjel, skákal a potil se skoro hodinu, ale než 
jsem se konečně navlíkl do cvičebního úboru, tak cvi-
čení skončilo. 

 

Starší dáma se rozhodla připravit svoji poslední vůli 
a sdělila svému duchovnímu svá dvě poslední přání. 
Jednak si přála být zpopelněna a za druhé si přála být 
rozptýlena v obchodním domě Tesco. 

„V Tescu“, užasl duchovní, „proč v Tescu?“ 

„Budu mít jistotu, že za mnou děti přijdou aspoň 
jednou za týden.“ 

 

Paměť už mi neslouží jako dřív. 

Jo, a taky paměť mi už neslouží jako dřív. 
 

Poslední dobou je na polovině věcí v mém nákupním vozíku napsáno: Přináší rychlou úlevu. 
 

Modlitba: Bože, obdaruj mě senilitou, abych zapomněl na lidi, které jsem stejně nikdy neměl rád, 
dej mi to štěstí narazit na ty, které rád mám, a dopřej mi zraku, abych je dokázal od sebe rozeznat. 

 

Ve své e-mailové schránce objevil sazeč.  

VYRÁBÍME S DĚTMI 

BERUŠKY 
 

Potřebujeme: skořápky od pistáciových oříšků, jednu špikovací jehlu, tempery, 
lak, případně kožený řemínek. 

Postup: nejdříve rozžhavíme špikovací jehlu nad plamenem vařiče a rozžhave-
nou jehlou uděláme do skořápky dírku (na jednom konci skořápky). Pak 
nabarvíme skořápku jako berušku. Po zaschnutí barvy nalakujeme. Dírkou provlíkneme šňůrku 
nebo řemínek. Berušky můžeme použít jako přívěsek na náušnice. 
 

A až už vyrábění nebude to pravé, zkuste třeba 
 

HRU S KAMENY 
 

Vybereme 12 kamenů skoro stejně velkých, ale různých barev a tvarů. Položíme je na zem do pra-
videlného obrazce. Necháme dítě, aby si je pořádně prohlédlo. Pak se dítě otočí a my dva ka-
meny vyměníme. Dítě hádá, které kameny byly vyměněné. 
 

Petra Ryantová 
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 16. – 24. 8. 2008 TŘEŠŤ  
Po několikaletém váhání a přemlouvání ze strany mé drahé polo-
vičky Marušky jsem se konečně letos nechal přesvědčit o užitečnos-
ti a prospěšnosti tohoto kroku pro náš vzájemný vztah a přihlásil 
nás na Manželská setkání. 

Po našem příjezdu do místa setkání v Třešti se nás ujali ochotní organizátoři, kteří nám ochot-
ně zodpověděli naše dotazy týkající se věcí příštích a poslali nás, abychom se ubytovali. 

Bydleli jsme v šestém patře devítiposchoďového domu a velmi jsme oceňovali pěkné ubytová-
ní hotelového typu s příslušenstvím. 

Velmi kvalitní byla každodenní celodenní strava a (jako tradičně, jak jsme se dozvěděli od slu-
žebně starších účastníků) i dopolední a odpolední přednášky na jednotlivá předem určená témata, 
které si připravily již zkušené manželské páry. Nás nejvíce zaujala přednáška Komunikace I + II 
(manželé Telekesovi a manželé Horských), možná právě proto, že vzájemná komunikace je naším 
kamenem úrazu a měli jsme bezprostřední možnost si tento společný handicap okamžitě vylepšit 
při praktických cvičeních ve skupinkách, ale i samostatně ve dvojici. Při další oslovující přednášce 
na téma Křesťanské manželství jsme ocenili hlavně tvůrčí invenci manželů Kalinových. Z této před-
nášky také vznikla originální letní znělka setkání „Rolničky, rolničky…“. Nikdy před tím by nás nena-
padlo si zazpívat koledu v parném létě… Ale jak je vidět, na Manželských setkáních je možné 
všechno. Při závěrečné maturitě totiž došlo i na vyrábění vánočních ozdob! 

Přiznám se, že nejsem příznivcem akcí, kterých se účastní velké množství lidí. O to větší je můj 
obdiv a uznání k těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě těchto manželských setká-
ní. Praktické uskutečnění všech nápadů, které tvůrčím způsobem rozvíjel celý realizační tým, bylo 
mnohdy fantastické. 

Velmi kvalitní bylo i duchovní vedení otců Petra, Václava a Ládi, na jejichž přednášky budeme 
ještě dlouho vzpomínat a čerpat z nich poučení do všedních dnů našeho dalšího společného života. 

Velké poděkování patří ale i vedoucím jednotlivých skupinek, kteří to s námi mnohdy neměli 
vůbec jednoduché, ale tím intenzivněji se nám věnovali, a hlavně „pečounům“, kteří se po celou 
dobu našeho manželského snažení pečlivě a svědomitě starali o naše nejmenší potomky. 

Maruška + Vašek Kuchařovi 

ZELNÍKY 
Potřebujeme: 400 g 

kysaného zelí, 
400 g brambor, 1 vejce, 4 lžíce polohrubé 
mouky, sůl, kmín, pepř. 

Postup: Nahrubo nastrouhané syrové brambory 
smícháme se zelím, přidáme koření, vejce a 
mouku. Ze vzniklé hmoty pečeme na pánvi 
placičky. 

Radana Vášová 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

RECEPT NA ŘÍJEN 
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ZE SEKRETARIÁTU 
Hledáme rodinu s menšími dětmi (předškolní, mladší školní věk), která by se chtěla 

ujmout organizace Sportovních sobot. Sportovní soboty se konají 5x do roka 

v odpoledních hodinách v sobotu (po dohodě je možné i v neděli). K dispozici je tělo-

cvična, mateřské centrum a sportovní potřeby. Náklady se hradí částečně z grantu. 

Možné využití nabídky několika rodinami. Bližší informace na tel. 224 872 421 (sekretariát). Neváhejte, 

využijte příležitosti si s dětmi zacvičit i v době, kdy je špatné počasí a zima. 

Radana Vášová  

PŘEDSTAVUJÍ SE... 

… KREJBICHOVI 
Tak dnes je neděle 14. září 2008, 4.59 ráno, a já sedám 

k našemu počítači, abych konečně odeslala na adresu Živé rodi-

ny pár řádek o rodině Krejbichových. Pravda, slibuji to své 

sestře Martě již od června. Svědomí mi nedá spát a tady v domě 

je naprostý klid. Dnes bude i vstávání o trochu pozdější, protože jedeme na kolech do Zdiměřic, kde se 

koná vždy v neděli po 12. září v 11 hod. poutní mše sv. venku u kapličky uprostřed polí nedaleko Průho-

nického parku. Naše rodina si přiveze s sebou „piknikový košík“ a když všichni poutníci odjedou a ode-

jdou, užijeme si oběd v přírodě. 

 Rodina Krejbichova: rodiče Tomáš a Marie, děti Marie, Josef, Anežka a Antonín z Prahy 4 – Kunratic 

(několik kroků od Arcidiecézního centra mládeže Nazaret). 

Bydlíme v řadovém rodinném domku, který jsme si svépomocí, tedy i s přispěním některých členů 

ŽR, vystavěli před 26 lety. Tak dlouho trvá také naše manželství. S manželem jsme se poznali před více 

jak 30 lety při společném účinkování ve Svatojakubském sboru a orchestru (Cantores Pragenses), který 

řídil p. dirigent Josef Hercl. V souboru jsem zpívala od r. 1967 a působila později i jako archivářka, což 

mne hrozně moc bavilo a těmto činnostem jsem maximálně věnovala svůj volný čas. Dovolím si připo-

menout, že nás párkrát dirigoval i Vlado Koronthály, zeť p. dirigenta Hercla. Ve Svatojakubském orchest-

ru hrál na lesní roh Tomáš, takže když byly velké křesťanské svátky nebo koncerty a ve skladbách byly 

požadovány lesní rohy, vídávali jsme se. Zaměstnán byl ale v Karlovarském symfonickém orchestru jako 

hornista 14 let, tedy až do naší svatby. V současné době Tomáš působí skoro 18 let jako ředitel Základní 

umělecké školy Na Popelce v Košířích – Praha 5. 

 Nejstarší dcera Marie (nar. 1985), ukončila v červnu bakalářské studium a nyní bude pokračovat na 

magisterském studiu, ale v angličtině, na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity 

v Praze-Suchdole. Ráda cestuje, tč. je na 10 dní v Edinburghu, mnoho let se věnuje skautingu 

v Kunraticích, sporty: volejbal, brusle in-line, florbal, plavání. Hraje na klavír, na kytaru a 14 dní na skaut-

ském táboře i na trumpetu. Sbírá obaly od „jeleňáků“ – tyčinek na rty (Jelení lůj – pozn. red.). Má jich 

přes 200 druhů. 

 Syn Pepa (nar. 1987), křestním jménem po již zmíněném p. dirigentovi, před 2 lety ukončil obor kuchař-

číšník a po 2leté nástavbě velmi úspěšně odmaturoval na SOUP v Jílovém u Prahy. Od 1. září je zaměstnán 

dočasně v pizzerii, ale chystá se k profesně náročnějším úkolům. Vášnivě rád jezdí autem či svojí motorkou 

Suzuki, sjezdil po ČR i po Evropě mnoho tisíc kilometrů. Několik let se věnoval hře na bicí nástroje. 

 Anežka (nar. 1990) uprostřed prenatálního života se zúčastnila svatořečení sv. Anežky v Římě, protože 

Svatojakubský sbor při slavnostech účinkoval a já jako matka jsem to s ní dobře absolvovala. Anežka hrála 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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několik let na klavír a donedávna byla členkou pěveckého sboru Pražská Kantiléna. Nyní studuje 2. rokem 

na střední škole, protože chce být vychovatelkou v mateřské škole. Internet je její veliký kamarád. 

 Antonín (nar. 1993) je v 9. třídě a rozhoduje se pro to nejlepší gymnázium. Plánuje i vyšší vzdělává-

ní, ale to je až za dlouho. Od 5 let se věnuje hře na housle u významného pedagoga L. Ciglera v ZUŠ Na 

Popelce. Zde Toník hraje již několik let v komorním orchestru, předtím ve smyčcovém. Hraje rád, ale 

někdy zvítězí jízda na kole, či internet. Má pěkné akvárium a o své rybičky se pečlivě stará. 

 Pro mne byl letošní rok končící „8“ osobně také významný, protože jsem po 23 letech péče o rodi-

nu, dům, zahradu a zvířectvo, nastoupila do Advokátní kanceláře jako asistentka. Po tak dlouhé době 

každodenního 24hodinového servisu naše domácnost ještě trochu pokulhává, tak dočasně nebude snad 

„dočasné“. 

Obdivuji všechny, kteří čímkoliv přispívali a přispívají do „našeho“ Zpravodaje. Buď Vám všem i Bohu 

chvála a dík. Ó, jak jednoduché je: jen tak si číst… 

Na příští, třeba zase Vaše, řádky se těší  

Marie Krejbichová. 

V červnovém čísle jsem Vám představila jednu rodinu, pamatujete se? Rodinovi! Kdopak uhádl pravé 

jméno rodiny? Můžete psát na tomsovamarta@seznam.cz. Na správné odpovědi se těšíme s pěknou 

knihou jako odměnou! 

Marta Tomsová 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
RODINNÝ LYŽAŘSKÝ KURS YMCA-ŽIVÁ RODINA 
(předvánoční – 4. ročník) 

Termín: pátek 12. 12. 2008 večer – úterý 16. 12. 2008 

Místo: Krkonoše – Dolní Albeřice (Hor. Maršov) – Dům Setkání (rekreační a školicí středisko YMCA) 

Kapacita: cca 50 míst v šestnácti 2-6ti lůžkových pokojích plus přistýlky (sociální zařízení pro deset poko-

jů jsou společná na patře, 6 dvou- až třílůžkových pokojů má sociální zařízení vlastní). Velmi dobře 

zde vaří (budeme mít polopenzi). 

Doprava: každý vlastním autem nebo autobusem do Horního Maršova a odtud budete na chalupu přive-

zeni (zorganizujeme si vlastními silami nebo požádáme pana správce, který má mikrobus). 

Ceny: ubytování s polopenzí (bez dopravy a bez vleků): 

dospělý 1500 Kč za čtyři dny ( členové YMCA 1400,- Kč) 

děti od 3 do 10 let 1300,- Kč za čtyři dny (členové YMCA 1200,- Kč) 

děti od 3 do 10 let 560,- Kč za čtyři dny (na přistýlce) 

děti do tří let (bez nároku na lůžko a stravu) 150,- Kč za čtyři dny 

děti do tří let (bez lůžka ale s polopenzí) 500,- Kč za čtyři dny 

(v případě využití pokoje s vlastním soc. zařízením se cena navýší o 500 Kč na osobu) 

Pojede s námi kněz a psycholog P. Vyhnálek, se kterým budeme moci večer debatovat a který bude 

sloužit nedělní mši sv., a také Jirka Ludvík, který případně i s některým ze svých potomků poskytne 

odborné a hlavně ověřené lyžařsko-instruktorské vedení a rady. 

Další podrobnosti: 

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

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

kaple – tiché místo k četbě, rozjímání … 

ping-pong 
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2 dětské postýlky – správcovi je rádi umístí na vámi vybraný pokoj 

parkovací plocha pro cca 15 osobních aut přímo u domu. 

Lyžování a další zimní sporty: 

svah za domem – boby, saně, radovánky na sněhu 

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

Černá Hora – autem 20 minut – tam je sníh vždycky, terény pro každého, navíc v tuto mimosezónní 

dobu jsou permanentky značně levnější. 

Prosíme zájemce, aby se ve vlastním zájmu co nejdříve přihlásili v sekretariátu, abychom věděli, s kolika 

zájemci máme počítat, a nevystavovali přeochotné správce příliš dlouhé nejistotě ohledně naplně-

nosti objektu. 

Ivana Nováková 

TERMÍNOVNÍK 2008/9 

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  

6.10.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

18.10.2008 14.30 - 17.30 hod. sportovní sobota  

25.10.2008 Sobota pro manželky cpr@apha.cz � 220 181 777 

14. - 16.11.2008 Podzimní obnova MS - Seč H. Pištorová � 606 745 048 

15.11.2008 14.30 - 17.30 hod. sportovní sobota  

12. - 16.12.2008 Lyžařský kurz Dolní Albeřice sekretariát � 224 872 421 

15.3.2009 14.30 - 17.30 hod. sportovní sobota  

ŽENSKÁ SPIRITUALITA 
Přednáškový cyklus „Ženská spiritualita“ v roce 2008/9 pořádá UKŽ  

ve spolupráci s ČKA v budově KTF UK Thákurova 3, Praha 6 vždy ve středu 

v 18.00 hod. 
 

říjen: 20. 10. (výjimečně pondělí!) – prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.: Biblická 

mariologie I. 

listopad: 12. 11. – Dr. Vojtěch Eliáš: Stupně víry: rozdílná či společná cesta 

žen a mužů 

leden: 21. 1. – PhDr. Jaroslav Šturma: Otcové a matky – synové a dcery 

únor: 18. 2. – JUDr. Ing. Marie Kolářová Th.D.: Rovnost a nerovnost křesťanů a křesťanek 

březen: 18. 3. – Mgr. Ing. Marie Oujezdská: Sebeuplatnění ženy – Edita Stein a současnost 

květen: 13. 5. – prof. PhDr. Ing. Jan Royt: Mariánské atributy III. 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT OLOMOUC 

VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM PRO OSAMĚLÉ MATKY  

Termíny a místo konání víkendů: 10. – 12. 10. 2008, exerciční dům 

Český Těšín 

Víkend je určeny pro maminky, které z nejrůznějšího důvodu vycho-

vávají své děti samy. Program víkendu je určen pouze pro maminky. 

Víkend povede P. Antonín Krasucki OP. Čas bude rozdělen mezi zamyš-

lení nad Písmem, možnost soukromého rozhovoru s knězem, společné 

modlitby, setkání se s ostatními osamělými matkami a příležitost ke 

svátosti smíření. Cena pobytu je cca 600,- Kč. V ceně je zahrnuto ubyto-

vání a strava. 

O přihlášku na víkend a bližší informace o setkání si napište na 

adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, 

tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz 
 

Zrovna v tomto případě mne to moc mrzí, ale mail přišel v době, kdy jsem byl na dovolené, a s vel-

kým zpožděním jsem ho náhodou nalezl ve spamovém koši, kam jej horlivý Outlook přičinlivě a samo-

statně uklidil. A tak se zpráva místo v zářijovém Zpravodaji objevila až v tomto. Je mi to líto. 

Sazeč. 

SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH A ROZVEDENÝCH RODIČŮ  

Termín a místo: sobota 8. 11. 2008 od 10.00 do 14.00 hod., v budově arcibiskupské kurie, sál II. patro, 

Biskupské nám. 2, Olomouc.  

Na programu bude přednáška P. Damiána Němce OP na téma: Jak se rozvodem mění naše  
postavení v církvi a možnost konzultace s přítomnými odborníky. Po předchozí telefonické domluvě lze 

zajistit souběžný program pro děti. Setkání je také určeno ovdovělým a svobodným rodičům. Pořádá 

Centrum pro rodinný život v Olomouci, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

MANŽELSTVÍ.CZ 

je nový projekt Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Jeho hlavním cílem je podpořit kulti-

vaci pohledu na manželství v pluralitním prostoru internetu. Postupně vytváříme snadno dostupný a 

spolehlivý zdroj standardních informací o manželství. Náplní stránek jsou přehledné informace o man-

želství z pohledu katolické církve, a to texty filozoficko-teologické, liturgické, pastorační či právní, ale 

také texty k obecnému povzbuzení a poučení. Vlastní obsah stránek tvoří průběžně aktualizovaný sou-

hrn článků, které jsou členěny podle témat a podle zdroje. 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 

Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 7. října až 2. prosince 2008 opět  

v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 a mají informační a 

zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými 

páry, psychologem, jáhnem a knězem. V době uzávěrky Zpravodaje byla ještě volná místa. Snoubenci, 

hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena! 

Následující termíny příprav jsou 20. ledna – 10. března 2009 a 7. dubna – 26. května 2009. 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 
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pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými subjekty se můžete informovat telefonicky nebo na adrese 

http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

OSAMĚLÉ MAMINKY 

Třídílná duchovní obnova společenství osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) bude 

pokračovat v sobotu 4. října a 8. listopadu 2008 od 14 do cca 17 hodin, v pražské rezidenci jezuitů,  

Ječná 2, Praha 2. Obnovu společenství maminek povede P. Josef Čunek SJ. Na setkání srdečně zveme 

všechny maminky, žijící v obtížné situaci jejich manželství, i ty, které se setkání osamělých dosud nezú-

častnily. Viz též http://cpr.apha.cz/osamele/. 

SOBOTA PRO MANŽELKY 

Letošní druhé celodenní setkání žen žijících v manželství na téma „Identita a poslání ženy“ se usku-

teční v sobotu 25. října od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6, tento-

krát s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. na téma „Identita a poslání ženy“. Součástí programu bude sdílení 

ve skupinkách. Polední občerstvení bude zajištěno, odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření a na 

závěr programu bude mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. 

Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru anebo  

na http://cpr.apha.cz/manzelky/, kde naleznou bližší informace a ohlasy z minulých sobot. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Předběžně oznamujeme, že v sobotu 29. listopadu se uskuteční v Komunitním centru sv. Prokopa 

v Praze-Nových Butovicích adventní duchovní obnova pro manželské páry pod vedením P. Vojtěcha 

Kodeta O.Carm. Předběžný časový rozvrh je 9 až 16 hodin. Již nyní se mohou manželé přihlašovat telefo-

nicky či mailem v Centru. Viz též http://cpr.apha.cz/marodi/. 

LOUČENÍ S PAVLÁTKOU? 
Naše pětičlenná rodina se není schopna domluvit, který rok byl na Pavlátově louce náš premiérový. Jedno 

je ale jisté. Od chvíle, kdy jsme na to magické místo vkročili, nás ani jednou nenapadlo, že bychom se příští rok 

nevrátili. Všichni máme rádi změnu, nové zážitky, ale tábor nás vždy lákal právě tím, že víme, co nás čeká. 

Po roce obejmeme staré přátele, pozdravíme správce pana Vacka, zaradujeme se, že kuchař a kuchařky 

jsou pořád stejní, zabydlíme se v chatičce, jako bychom z ní odešli včera, uvidíme o rok vyšší modřín, dominan-

tu louky, o kterou se vždy strhne boj skupinek, protože skýtá vytoužený stín při dopoledním programu. 

Pravidelně budeme naměkko při prvním nástupu, když v kruhu stojí všichni ti, na které jsme rok 

mysleli a zvědavě budeme pokukovat po těch, kteří jsou mezi námi poprvé. Při loučení to už nebudou 

nováčci, ale staří známí, na které se vzpomíná. 

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

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

INZERCE 

Daruji vodní želvu i s akváriem, za odvoz.  

Kontakt: Marta Tomsová, tel. 606 264 365, e-mail: tomsovamarta@seznam.cz 

OHLASY 



 
18 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 10/2008 

KRATŠÍ A ZMĚNĚNÁ PRACOVNÍ DOBA 
Jsem zaměstnána a musím denně vodit dceru do předškolního zařízení a také ji sama vyzvedá-

vám. Potřebovala bych změnit začátek a konec pracovní doby a rovněž by mi lépe vyhovovalo praco-

vat na kratší pracovní dobu. Je zaměstnavatel povinen mé žádosti vyhovět? 

Zákoník práce (§ 241) ukládá zaměstnavatelům povinnost, aby přihlíželi při zařazování zaměstnanců 

do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Zaměstnavatel je povinen 

vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, 

nebrání-li tomu vážné provozní důvody, ve třech případech, tj.: 

− zaměstnankyním nebo zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 15 let, 

− těhotným zaměstnankyním 

− nebo zaměstnanci, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle 

zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 

II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

Ve chvíli, kdy otevřeme dveře auta, musíme počítat s tím, že se naše děti s neuvěřitelnou rychlostí 

napojí na své kamarády a zaregistrují nás až v okamžiku odjezdu. Bydlí s námi samozřejmě v chatce, ale 

myslí jsou jinde. 

Děti ve skupinách rozdělených podle věku mají příležitost strávit týden s vrstevníky naladěnými na 

stejnou vlnu, a to dopoledne pod vedením „hlídačů a hlídaček“, odpoledne ve vlastní režii. 

Tak podobně jim týden ubíhá již po mnoho let. 

Letos podruhé měly program šitý na míru i ti přerostlejší, kteří už hledají něco jiného než hry a bě-

hání po lese. V rámci tzv. zvláštní skupiny, pod inspirujícím vedením psychologa Jirky Černého si zkou-

mali své duše, diskutovali, srovnávali své názory, poznávali do hloubky sebe i druhé. 

Dospělí ve svých skupinách v rámci dopoledních diskusí zatím pokračovali dále a dále ve sdílení. Při 

otevírání problémů a postojů ostatních se dostávali hlouběji i v sobě a ve svém partnerství. Ku pomoci 

duším tu byl pak Láďa Traxler, který byl jako vždy plně vytížen. V podstatě celý týden byl k zahlédnutí 

v táboře a blízkém okolí, jak se prochází s někým, kdo potřebuje jeho psychologickou či teologickou 

radu. 

Odpoledne měl každý šanci účastnit se táborového programu, ať už olympiády, celotáborové hry, 

volejbalu (letos hraného obzvláště intenzivně a vášnivě), soutěžit v ping-pongu, hrát nebo jen radit 

v turnaji partnerských dvojic v pétangue (i děti měly svůj vlastní turnaj). 

Ani ti, kterým je bližší kavárenská kultura, nestrádali. Novoměstské náměstí totiž skýtá kromě krás-

ného zámku či zámeckých zahrad také skvělou kávu, zmrzlinu a jiné požitky. 

Jak to teď tak bilancuji, je mi stále jasnější, že náš původní úmysl, s kterým jsme na tábor letos odjíž-

děli, se stává méně a méně zřetelným. 

Příští rok plánujeme dlouhou rodinnou cestu a po mnoha letech se nám do prázdnin Pavlátka neve-

jde. Říkali jsme si, že pak už děti budou příliš velké, a abychom tam s Vojtou jeli jako bezdětný pár, by 

bylo podivné. 

Při příjezdu jsme všem říkali, že jsme tam naposledy a loučíme se. Při odjezdu jsme už tak kategorič-

tí nebyli a zmiňovali, že se za dva roky uvidíme. Nové Město nad Metují, Pavlátova louka a hlavně lidé na 

ní se nám dostali tak pod kůži, že to jednoduše nejde se nevrátit. 

Takže přátelé! Těšíme se na vás za dva roky. A věříme, že pod modřínem potkáme rodiny, které pro 

nás budou nové, zatímco pro ty, kdo příští rok nevynechají, už budou staří známí. 

Ivana Nováková 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
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Ve výše uvedených případech jde o právo (právní nárok), kterého se lze domáhat. Problém může ale 

nastat v tom, zda a jak lze prokázat, že u zaměstnavatele existují či neexistují vážné provozní důvody, 

které mu brání uvedeným žádostem vyhovět. V případném soudním sporu je zaměstnavatel povinen 

existenci vážných provozních důvodů prokázat. 

Dovoluji si vás též upozornit, že zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 

jeden rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale lze se se zaměstnancem na práci přesčas do-

hodnout. Příplatek za případnou práci přesčas náleží ale nad stanovenou týdenní pracovní dobu, nikoli 

nad sjednanou kratší pracovní dobu. Za kratší pracovní dobu přísluší zaměstnanci mzda nebo plat odpo-

vídající této kratší pracovní době. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (§ 18 a 31), stanoví, že fyzická osoba 

se dopustí přestupku a právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku zvláštních pracovních podmínek 

některých zaměstnanců tím, že neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 

15 let, těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou 

osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), o kratší pra-

covní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody, za 

který jí může být uložena orgánem inspekce práce pokuta až do výše 300 000 Kč. 

Z výše uvedeného vyplývá odpověď na váš dotaz: Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti o kratší 

pracovní dobu a o změnu začátku a konce pracovní doby vyhovět, pokud mu v tom nebudou bránit 

vážné provozní důvody. 

Pro úplnost si dovoluji ještě uvést dvě poznámky na závěr: Zákoník práce stanoví jen maximální 

hranici pracovní doby zaměstnance v týdnu, minimální hranice není zákoníkem práce stanovena. Ze 

základních zásad pracovněprávních vztahů, tak jak je zákoník práce stanoví, vyplývá, že zaměstnanci 

pracující na tzv. částečný úvazek mají právo na rovné zacházení ve srovnání se zaměstnanci pracujícími 

po stanovenou týdenní pracovní dobu. 

PRÁCE Z DOMOVA 
Máme tři děti předškolního a školního věku, manžel denně dojíždí za prací mimo obvod našeho 

okresu a vrací se až pozdě večer domů. Nepřipadá tedy v úvahu, abych i já denně za prací dojížděla. 

Měla bych proto zájem pracovat pro svého zaměstnavatele doma. Můžete mi sdělit, co taková práce 

pro zaměstnavatele i zaměstnance obnáší? 

V daném případě se jedná o práci mimo pracoviště zaměstnavatele, zaměstnanec pracuje víceméně 

samostatně a sám si organizuje práci. Zaměstnanec si sám rozvrhuje pracovní dobu a zákoník práce se zde 

uplatňuje s některými výjimkami. Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti 

zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kte-

rou si sám rozvrhuje, se vztahuje zákoník práce s tím, že mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno 

za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek, dále se na něj 

nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětr-

nostními vlivy. Při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, 

s výjimkou těch, které stanoví nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleži-

tých osobních překážek v práci. Uvedeným vládním nařízením se stanoví okruh jiných důležitých osobních 

překážek v práci (např. vyšetření nebo ošetření, pracovně-lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování souvi-

sející s výkonem práce, doprovod, přestěhování a další), rozsah pracovního volna, případy, ve kterých se 

poskytuje náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání 

zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích za-

městnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají sjednanou práci v pracovní době, kterou 

si sami rozvrhují. 
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Zaměstnavatel nemá bez souhlasu zaměstnance přístup na pracoviště tohoto zaměstnance, nemůže 

kontrolovat jeho pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí. Pokud zaměstnanec používá vlastní 

výpočetní techniku, přístroje, stroje a nářadí (např. počítač, telefon a další zařízení), je nezbytné tuto 

okolnost řešit v pracovní smlouvě, popřípadě jiné smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměst-

nancem. 

Olga Bičáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

Od září tohoto roku fungují v Praze dvě nová křesťanská centra předškolního vzdělávání pro 
děti od 3 do 6ti let. Předškolní zařízení s rodinnou atmosférou provozuje sdružení Parentes, sdru-
žení několika katolických rodin, které se rozhodli reagovat na současnou krizi českého vzdělávání 
nejen poukazováním na chyby stávajícího systému. Jsou to lidé, kteří se rozhodli tvořit něco nové-
ho, i když je to stojí nemálo času, energie i finančních prostředků. Cílem sdružení a konkrétně 
nově vzniklých školek je nabídnout nejen místa pro děti, které jinde nechtějí (například děti, které 
mají doma mladší sourozence), ale nabídnout rodinám, které o to stojí, ojedinělý pedagogický 
plán a komplexní na křesťanské hodnotách založené předškolní vzdělávání pro děti. Chceme po-
skytnout rodičům něco víc než jen pokrýt potřebu matek někam umísit své dítě, aby se mohly 
věnovat své profesi – skutečnou pomoc rodině při výchově dětí a potažmo i způsob, jak zkvalitnit 
rodinný život. 

Školka je křesťanská a součástí pedagogického plánu je i dlouhodobé vštěpování křesťanských 
hodnot dětem (například zodpovědnost, spolupráce, odpouštění), získávání ctností a budování 
dalších hodnot, které dětem v dnešní společnosti chybí – například schopnost kontinuálního učení, 
uznávání hranic a důvěra v dlouhodobé vztahy. Součástí pedagogického plánu je také snaha před-
cházet výchovným problémům, pochopit dítě do hloubky, poznat souvislosti, řešit potíže, poznat 
jeho talenty a rozvíjet je, tak aby z dětí vyrostli dobří lidé, schopní komunikovat, soužít s ostatními 
a poznat skutečné hodnoty. 

Klíčovým bodem je úzká spolupráce rodičů a školky při výchově dítěte. Vychází z předpokladu, 
že rodiče hrají zásadní a nezaměnitelnou roli v životě dítěte. Dát dítě do školky rodiče nezbavuje 
jejich odpovědnosti za výchovu, oni zůstávají těmi hlavními vychovateli, škola či školka jim má jen 
napomáhat. To je také to, co zřizovatelé požadují po rodičích, kteří chtějí své děti do nových ško-
lek umístit – ochotu spolupracovat se školkou a mít zájem na odpovědnosti za výchovu svých dětí. 
Školka jim v tom může pomáhat, ale nechce je nahrazovat a nechce sloužit jen jako „hlídárna“, 
kam zaměstnaní lidé své děti odkládají. 

Školky jsou v provozu od září v Praze na Malvazinkách a v Popovičkách u Říčan. A protože škol-
ky právě zahájili provoz, mají zde volná místa. Srdečně tedy zveme všechny děti a rodiče, aby se 
přišly na chod školek podívat. V tuto chvíli sice bohužel (jako mnoho jiných podobných zařízení) 
nemají nárok na státní podporu, proto jsou finančně závislé na vlastních zdrojích a musí vybírat od 

DOPORUČUJEME 

Ida Klímová z Proseče u Skutče  
(rodiče: Olga a Lukáš Klímovi) 
nar. 2. 7. 2008, 4 kg, 48 cm 
 

B l a h o p ř e j e m e !  

NOVÉ MIMINKO 
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dětí školkovné, ale jako nezisková organizace si narozdíl od jiných podobných zařízení nekladou za 
cíl, aby projekt byl jakkoliv ziskový. 

Podrobnější informace pro případné zájemce najdete na webových stránkách  
http://www.parentes.cz, nebo můžete zavolat či se přijít podívat přímo do některého z centra předškol-
ního vzdělávání: 

Centrum Malvazinka: Přímá 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, tel.: 251 565 665, kontaktní osoba: 
Adéla Šípová, e-mail: sipova@parentes.cz, mobil: 606 938 776. 

Centrum Popovičky: Na Stádlech 69, 251 01 Říčany, tel.: 724 342 659, kontaktní osoba: Mgr. 
Veronika Nosková, e-mail: noskova@parentes.cz, mobil: 776 640 201. 

Kateřina Pulkrábková 
 

ZKUŠENOST Z NÍZKÝCH TAUR 
Léta jezdíme se skupinkou mládeže do hor – převážně na Slovensko. Rozhodli jsme se pro změ-

nu a začali uvažovat o Rakousku a o Alpách. Vybrali jsme Nízké Taury, doma dle internetu a dle map 
jsme si našli město Schladming. Naším cílem byla samoobslužná chata pro cca 25 osob v cenové 
relaci, která bude příznivá i pro studenty. Dále jsme si chtěli projít některé túry a poznat jejich obtíž-
nost. Pro vysvětlení: samoobslužná chata je objekt, který majitel většinou v sobotu odpoledne pře-
dá turistům. Za týden v sobotu si jej zase převezme. Vaření, úklid… si zajišťují samotní turisté. 

Takže jsme si s Maruškou naplánovali jeden prodloužený víkend a vyrazili jsme ve dvou na 
zkušenou. Ve čtvrtek ráno jsme zaparkovali ve Schladmingu u místních turistických informací. Zde 
nás čekalo velmi milé překvapení – informace sice byly zavřeny, ale venku plný stojan propagač-
ních materiálů – podrobný plán města, kontakty na veškeré ubytování včetně samoobslužných 
chat, vše s fotografií, popisem, adresou a s cenou. Po hodině jsme měli tedy splněn hlavní cíl naší 
cesty a vyrazili jsme na túry. Nakonec jsme si tři objekty prohlédli podrobněji a u jednoho, který se 
nám zamlouval nejvíce, jsme mluvili i s majiteli – velmi vstřícná a sympatická rodina. Pro zajíma-
vost – cena za týdenní pobyt pro 25 osob vychází na cca 1000 Euro + energie. 

My jsme se nakonec ubytovali v jediném místním kempu a v ceně ubytování jsme získali i tzv. 
Sommercard. Cena za jednu noc pro dvě osoby, auto a stan činila 28 euro. Výhody karty jsme vyu-
žili až poslední den, kdy jsme odjížděli a počasí se velmi zhoršilo, přesto nás velmi mile potěšily. 
Sommercard vypadá jako platební karta. Je vydávána na jméno a když je aktivní (člověk je ubyto-
ván v objektu, který je partnerem tohoto projektu), přináší propracovaný systém slev – např. zdar-
ma lanovky na některé vrcholy – včetně té na Dachstein do výšky 2700 m, zdarma vstupy do pla-
veckých bazénů, muzeí, a pak bohatý program pro rodiny s dětmi. (Detailní informace jsou na 
www.sommercard.info, na http://summer.schladming-dachstein.at/service/prospekte/ jsou zde i 
prospekty ubytování.) 

Připomínám, že Sommercard vystavuje pouze ubytovací zařízení, které je partnerem tohoto 
projektu (ubytování je pak také dražší), naše vyhlédnutá chata např. tuto možnost nenabízí. 

Některé chaty jsou nabízeny i na http://www.alpy.cz. Chaty jsou zde celkem přehledně seřaze-
ny. Nám nevyhovovalo to, že detailnější informace o objektu (např. co znamená informace, že 
objekt je cca 8 km od Schladmingu) jsou předány až po zaplacení pobytu. Seznam nabízených chat 
se zde aktualizuje na začátku kalendářního roku. 

Pokud naše zkušenosti někoho zaujaly, jsme připraveni podat i podrobnější informace 
(kontakt: 721 468 456, 323 541 115, cuthovi@quick.cz). Zároveň budeme vděčni za informace 
z Vašich cest, které by se nám mohly hodit při dalším plánování. 

Marie a Marián Cúthovi 
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Svatý Václav, mnichovská dohoda, za chvíli vznik ČSR a Den znárodnění, a to jsme se ještě  
nevzpamatovali ze srpna 68. Nějak se nám ta výročí nakumulovala – ani si je nestačíme pořádně 
prožít a užít. 

Což o to, bez Dne znárodnění bych se obešel – je ovšem ještě stále mezi námi řada lidí, kterým 
znárodnění silně (a často nevratně) poznamenalo život. Že ne kladně, je asi jasné všem. Vznik ČSR 
už asi nepamatuje nikdo – ti, kdo se narodili před r. 1918, z toho tenkrát nejspíše ještě neměli  
rozum. To na mnichovskou dohodu a věci následující vzpomínalo letos v novinách hodně pamětní-
ků… ještě nejméně dvacet let to bude živé téma, než i toto datum odejde definitivně jen do učebnic 
dějepisu. 

Do těch učebnic se kupodivu příliš nepropracoval srpen 68. Snad je to téma pro někoho ještě 
příliš živé či dokonce konfliktní. Moc tomu nerozumím, ale je mi divné, že dějepis v této zemi až na 
výjimky končí rokem 1948. Abychom se jednou při volbách nedivili… 

Svatý Václav se v učebnicích vyskytuje. A tak všichni víme, že to byl kníže, který posílal voly do 
Německa, aby si zajistil mír (na rozdíl od mnichovské dohody celkem úspěšně), že byl hluboce věřící 
(dokonce se prý stalo, že pekl hostie a lisoval víno pro bohoslužby) a že ho nakonec jeho bratr Bole-
slav zavraždil u kostelních vrat ve Staré Boleslavi. Asi to ale nebylo v srpnu… 

A co my s tím? Co my s dějepisem? K čemu připomínat výročí? Co můžeme změnit na srpnu 68, 
na vzniku ČSR či na zavraždění sv. Václava? Čemu nás má historie, tato „učitelka života“, naučit na 
znárodňovacích dekretech prezidenta Beneše či na mnichovském ortelu? 

Máme přece svá vlastní výročí. Tak třeba má žena a já… A každý, kdo je ženat… A každý, kdo 
má děti… A každý, kdo se narodil… A každý, komu někdo zemřel… 

A přece… čtouce noviny vidíme a víme, že dějiny se znovu a zno-
vu opakují… Kolik už bylo v dějinách nejrůznějších mnichovů – vzpo-
meňme třeba trojnásobného dělení Polska, trianonské dohody, por-
cování Afriky mezi Brity a Francouze či papežova rozhodnutí o rozdě-
lení nových zemí mezi Španělsko a Portugalsko (jemuž vděčí Brazilci 
za to, že jako jediní v Latinské Americe používají místo všeobecně 
rozšířené španělštiny mnohem méně používanou portugalštinu). 
Srpnů 68 bychom se nejspíše nedokázali dopočítat nikdy, vždyť už 
starověký Egypt si potřeboval chránit své zájmy ve svém okolí – a 
současnost je různých srpnů plná a dalšími těhotná. Mohli bychom 
pokračovat: jen svatých je v katolickém martyrologiu několik tisíc… 

Můžeme rezignovat na jakákoli výročí – to by ale byla škoda. 
Můžeme si slavit jen ta svá – slavit je krásné – ale můžeme si všímat 
i věcí a dění kolem sebe. Ano, možná nás srovnání s minulostí naplňují bázní a strachem – ze zlých 
lidí, z nepoctivých záměrů, z nečestného jednání, z násilí, z nenávisti a sobectví. To všechno je legi-
timní – ani my sami nejsme andělé, takže to dost dobře nemůžeme očekávat od zbytku světa. Ani 
svatý Václav nebyl uchráněn násilného vyřešení sporu o směrování české zahraniční politiky… 

Jen se mi zdá, že teď, s odstupem tisíce let a s perspektivou zbytku věčnosti, mu to možná až 
tak moc nevadí. Nevěříte? Vzpomeňte na svá výročí, na své svatební hostiny – ta, na které je příto-
men svatý Václav, nekončí. A starosti s placením vzal na sebe někdo úplně jiný: Ten, jenž je neko-
nečně a marnotratně štědrý… 

VKor 

NA OKRAJ 


