
 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2008 3 

Z OBSAHU: 

 
Den hněvu......................................................................................................... 4 
V rodinném kruhu ............................................................................................. 5 
Paní chudoba ...........................................................................................................6 
Velký výlet, malý vláček a pavouk křižák .................................................................6 
Všichni jsme něčím zajímaví ....................................................................................9 
Jak se dělá Kuře à la kachna...................................................................................10 
Manželské okénko........................................................................................... 10 
Egoismus mezi dvěma ...........................................................................................10 
Smutný svatý je věru smutný svatý… ............................................................... 11 
Lepší už to nebude… ..............................................................................................11 
Recepty na listopad ......................................................................................... 11 
Ze života Živé rodiny........................................................................................ 12 
Představují se…......................................................................................................12 
Živá rodina připravuje...................................................................................... 14 
Termínovník 2008/9 ..............................................................................................14 
Nabídka i pro Vás….......................................................................................... 14 
Slavnost světla .......................................................................................................14 
Ženská spiritualita..................................................................................................14 
Uvítání adventu .....................................................................................................14 
Dům setkání Albeřice.............................................................................................14 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ..................................................15 
Inzerce ............................................................................................................ 16 
Ohlasy ............................................................................................................. 17 
Sobota pro manželky aneb Bože, mám já tohle zapotřebí?! .................................17 
Z diskusního klubu........................................................................................... 18 
Škola, ze které se dětem nechce na prázdniny ......................................................18 
Sociální okénko ............................................................................................... 20 
Maminky se mohou těšit na vyšší mateřskou........................................................20 
Napsali… ......................................................................................................... 21 
Evropský nedostatek víry je šokující ......................................................................21 
Doporučujeme................................................................................................. 21 
Sobota pro nezadané nemládežníky......................................................................21 
Na okraj........................................................................................................... 22 



 
4 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2008 

Miluji Michelangelovo vyobrazení Posledního soudu na oltářní zdi v Sixtinské kapli. Snad jste 
ho už někdy viděli (alespoň na obrázku) – mladistvý rek Kristus rezolutně vstupuje na scénu a jed-
ním vševědoucím a všemohoucím gestem rozráží davy vzkříšených na spasené a zatracené – a 
démoni všech druhů a stupňů už vědí, co je jejich úkolem. Ten obraz má dynamiku, vzbuzuje bá-
zeň – prostě: Poslední soud jak z kázání barokních lidových misionářů, navíc se všemi atributy 
vrcholného uměleckého díla… 

Miluji Verdiho Requiem. Když do ztichlého sálu zabouří fortissimo sboru a orchestru, aby plas-
ticky vykreslilo blesk na východě, který ozáří oblohu až na západ, a den hněvu, kdy budou zváženy 
všechny skutky – člověku jde mráz po zádech. Je-li navíc k dispozici skvělý sbor, orchestr a dirigent, 
je o zážitek postaráno. 

Miluji Lisztovu symfonickou báseň „Tanec mrtvých“. 
Těžké a pochmurné téma chorálního nápěvu sekvence „Dies 
iræ“ (ano, rozumíte správně, ta sekvence začíná slovy „den 
hněvu“) poskytuje úžasný materiál pro velkého umělce. 
Člověk se otřese a pak si říká: ještě že je to jen hudba. 

Jenomže ona je to skutečnost. Ten den prostě přijde. A 
„vše, co bylo konáno ve skrytosti, bude hlásáno ze střech…“ 

Ano, věřím v poslední soud, ve vzkříšení těla i v to, že 
Ježíš jednou přijde jako soudce. Ale nevěřím, že by Bůh, 
milující a dobrotivý Bůh, stvořil všechno toto, všechny nás, 
mé rodiče a jejich předky, mé přátele, mou ženu, mé děti a 
vnoučata… jen proto, abychom nakonec vylétli z hrobu jako 
na vojně při budíčku, za jekotu andělských trub, honem 
nebo přijdete pozdě, sem si stoupni a koukej, tohle tady na 
tebe zaznělo, tak proč nic neříkáš, nevíš? tak padej, támhle 
na tebe čeká pekelná propast a nehasnoucí oheň… Nevěřím 
v děs, stres, hrůzu, nevěřím v Boží vztek. 

Představuji si poslední soud úplně jinak. Všichni budou probuzeni a přijdou – uprostřed Ježíš, 
laskavý Ježíš, který kdysi nechal maličké přijít k sobě, teď nechává přijít k sobě všechny, celý svět 
(a že nás budou miliardy, ne-li více). Žádný stres, žádné řvaní trub, žádný děs – jen vědomí, že tady 
a teď se odkrývá každé tajemství, že tady a teď bude posouzeno a zváženo vše – a že je na to věč-
nost času. Že je tady záludný a lstivý Žalobce – a spravedlivý a laskavý soudce, který kdysi visel na 
kříži, aby si vybojoval právo odpustit komukoli cokoli. 

To není morální lhostejnost – já věřím v existenci pekla, věřím, že je možné se do pekla dostat 
a zůstat v něm navěky – ale ne proto, že bych se zmýlil, že bych honem nenašel ta správná slova, 
ten správný rituál… Věřím, že ten, kdo se svobodně rozhodne proti Bohu, zůstane navěky bez Ně-
ho (vždyť Bůh lidskou svobodu respektuje). Ale věřím také, že Bůh se mne bude ptát s láskou – ne 
jako policajt u výslechu, ne jako ředitel školy, když zjišťuje, kdo rozbil okno v přízemí… 

Na ten den se docela těším. Ano, leccos vyjde najevo, za co se budu krutě stydět, a Žalobce 
jistě neopomene zdůraznit každý detail, jen aby mé zahanbení bylo co největší, jen abych se neod-
hodlal poprosit Boha o slitování, jen abych přestal věřit v Boží milosrdenství… Ale soudit bude ten, 
jenž „nalomenou třtinu nedolomí…“  

Vladimír Koronthály 

DEN HNĚVU 
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V RODINNÉM KRUHU 
tak nevím 
 

myšlenka na útěku 

rozpadlá slova 

komu mlčíš 
 

vyplnit prostor skelnou vatou 
 

tak nevím 
 

nerušit ticho 

netušit hluk 

nehlučet slovy 
 

opět vyplnit prostor skelnou vatou 
 

tak váhám 
 

vyslovit prohry 

prohrát věty 

odvětit mlčením 
 

zas jednou vyplnit prostor skelnou vatou 
 

tak čekám 
 

na slova 

na věty 

na sebe 

na Tebe 
 

Sa Ze-Č‘ 2008   

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

také jste se tak těšili na zimní čas? Na tu krásnou noc, kdy se hodiny posunou zpět na středo-
evropský čas a my můžeme spát o hodinu déle? Já teda ano. 

Je ovšem pravdou, že nemám malé děti – těm se jen velmi obtížně vysvětluje, proč mají zůstat 
ještě v postýlce, když už je vlastně světlo. A také domácí zvířata – proč by pes měl čekat na ranní 
procházku o hodinu déle? A zkoušeli jste někdy vysvětlit slepicím, že je ještě noc? 

Leč člověk byl ustanoven nad vším tvorstvem, dal mu jméno a spravuje ho. Zda ke slávě Boží, o 
tom by se jistě dalo diskutovat – ale: co nám brání? To nemá být zelená agitace (zbožnění přírody 
asi taky nebude tak úplně v Božím plánu, stejně jako tam určitě není bezhlavé vydrancování všeho, 
co se dá právě teď spotřebovat) – ale vzpomeňme na svatého Františka a na jeho vztah k bratru 
slunci, sestře vodě… 
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Protože na počátku Bůh stvořil nebe a zemi – a Bůh viděl, že je to dobré. A to platí i o podzimní 
mlze a pošmournu. To jen my jsme se ještě nenaučili vidět i v těchto na první pohled nepříjem-
ných věcech projev Boží lásky. 

Možná mu nerozumíme (jako dítě nerozumí, proč je lék hořký, proč se musí večer jít spát a 
ráno vstávat do školky…) a možná mu ani neporozumíme. Ale můžeme mu věřit. On nás má rád. 

VKor 

PANÍ CHUDOBA 
V roce 313 učinil Konstantin z křesťanství státní náboženství. Snažil se tak prokázat římské 

civilizaci službu. Dnes si ale nejsme jisti, zda to opravdu byla taková služba. To proto, že po celých 
sedmnáct století pohlíželo křesťanství na historii i na sebe nikoli zdola, ale svrchu, z pozice spíše 
privilegovaných než utiskovaných. 

Občas jsme postoupili směrem k chudým. Pohleďme na 
všechny naše zakladatele, zakladatelky a světce: je nesnadné 
nalézt jediného, který by se nezřekl svého dosavadního postavení 
a nevydal se k chudým. Církev tyto lidi po jejich smrti kanonizova-
la, zidealizovala dobré skutky, které vykonali, nicméně ponechala 
si své postavení establishmentu, svůj úhel pohledu na dějiny a 
jejich posuzování z hlediska moci a bohatství. 

To neznamená, že Duch v církvi chyběl, ale že církev ztratila 
velký dar – velkou svobodu a velký vhled. Láska k chudobě je jed-
ním z nejhlubších a nejzásadnějších požehnání evangelia. Svatý 
František toto nahlédl. Věc, jako je chudoba, jež běžně nahání 
strach, byl schopen nazývat „paní“. Dokud ji sami nebudeme s to 
nazývat „paní“, nemyslím, že bychom udělali nějaký objev, který 
by mohl být příliš zřejmý těm, kdo jsou na dně či na okraji. 

Vezmeme-li v potaz všechny ostatní věci, chudoba má větší šanci přiblížit se k pravdě než co-
koli jiného. Chudá žena, chudý muž nemají co chránit. Čím jsme bohatší, tím více musíme chránit a 
tím méně jsme svobodni slyšet cokoli nového nebo opravdu chápat to staré. 

Kolik toho musím chránit? Nakolik si musím chránit svou image na veřejnosti i před sebou 
samým, svůj majetek, bezpečnost, komfort, budoucnost? To vše mi říká, nakolik jsem bohatý a 
nakolik chudý. 

Z knihy Richarda Rohra „Embracing Christ As Francis Did: In the Church of the Poor“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

VELKÝ VÝLET, MALÝ VLÁČEK A PAVOUK KŘIŽÁK  
ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Srdečně vás všechny zdravím. Děkuji vám za dopisy! Jelikož jsme se o prázdninách viděli jen  
s těmi nejbližšími, jsem moc ráda, že jsem se alespoň z dopisů dozvěděla, co jste prožili. 

My se máme dobře. Všechno běží jako na drátkách, snad až příliš rychle. Jen se otočím a je 
pátek. To ale neznamená, že si stěžuju! Jsem velice ráda, že se nic neděje. Bohužel teda jenom já, 
myslím, že kluci by občas nějaké to vzrůšo uvítali, na rozdíl ode mne. Počasí bylo šílené, lilo a lilo, 
ale víkend byl krásný – slunce a babí léto. Stromy v okolí jsou krásně barevné, ve vzduchu vlhké 
tlení, divoké husy táhnou na jih. A ti pavouci! Máme na zahradě dva křižáky, které pravidelně po-
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zorujeme. Jeden žije v přízemí, hned za kuchyňským oknem, druhý v prvním patře, za oknem ložni-
ce. Jsou velicí a nesmírně pracovití. S oblibou je pozoruji, jak napínají sítě. To je teda rychlost. 
Hlavně ten z 1. patra, to je dříč. Síť má shora kotvenou o okap a zdola o šňůry na prádlo. Snažím se 
věšet velmi opatrně, abych mu pavučinové vlákno nepřetrhla, ale onehdy jsem zapomněla. Prask-
lo, a ve vteřině se opravář pavouk spustil dolů, přilepil vlákno na Modroočkovy spoďárky a hbitě 
šplhal nahoru. Je to opravdu pilný hmyz. Zahrada sama o sobě je stále tajemnější. Prkna, po kte-
rých se má chodit, jsou vlhkem velice kluzká, takže ani indiáni už netouží tolik vybíhat do pralesa. 
Kromě toho nejmenšího, ten by rád. Zahrada je bohužel plná pastí. Eliáška mi lapila díra mezi prk-
ny – zapadla mu tam nožka až po kolínko a nešla ven. Překvapilo mne, že mu to ani moc nevadilo, 
jen tam seděl a zkoumal to. Ani bych to nevěděla, kdyby ovšem nepřiletěla modrooká siréna.  
A ještě něco o zahradě. Jedno ráno jsem šla pověsit prádlo a koukám, na širokém parapetu fran-
couzského okna krev. Všude. Spoustu. Pátrala jsem po oběti nebo jejích ostatcích, ale v dohledu 
nic nebylo a do útrob zahrady se mi nechtělo. Od té doby chodím večer věšet prádlo pouze v Jož-
kově doprovodu, tomu se nemůže nikdo divit. 

Velcí kluci chodí do školy, jak to tam probíhá, moc nevím. V pánském stylu se zdržují komentá-
řů, alespoň na toto téma. Tom teda nosí náročné úkoly. Musí dělat za pomoci internetu referáty 
na historická témata – probírají Tudorovce. Překvapivě rychle se zorientoval v osobním životě 
Jindřicha VIII. (to je ten se šesti manželkami). Jen nerozuměl jménu Enbolejn, ale vyřešili jsme 
to. Posledním úkolem byl referát o útoku španělské Armády. Tomášův portrét královny Alžběty mi 
vysloveně zvedl náladu. Taky pomáhá, že už jsme alespoň něco viděli naživo – např. repliku lodi 
Golden Hind, na které se plavil Sir Francis Drake. Tomáše tato historická postava zaujala. Kromě 
přepadávání španělských galeon se zlatem (což mu královna schvalovala) se zabýval objevováním 
neznámých námořních cest a vyhráváním bitev pro Anglii, tedy té proti Armádě určitě. Mně se na 
historické události líbil postoj královny Alžběty. Španělská přesila se blížila přes Kanál a ona, ačko-
liv jí už nebylo dvacet let, se neschovávala zbaběle někde v pevnosti (nebo v cizí zemi), ale naopak, 
vypravila se do první linie. Na pobřeží, mezi svoje vojáky a námořníky. Sedíc na bílém běloušovi, 
držela ke svým mužům bojový proslov, prý to byl její nejlepší. Podle mne takhle se má chovat hla-
va státu v krizových chvílích. Jasně vidíte, že se u Tomášových školních úkolů dostatečně odreagu-
ji. Bohužel jen u těch z historie. 

Myška Štěpán se dost uklidnil, ve škole už hodně rozumí. A má tak pozitivní přístup k učení, že 
si až říkám, že po mně teda není. Čte už vlastně všechno. Postupujeme podle slabikáře, ale to hlav-
ně proto, aby si upevnil některá písmena, která se čtou anglicky jinak než ta česká. Slabikář je teď 
už naštěstí obsahově bohatší a probíráme různá zajímavá slova. „Okoun“ například má pro něj 
naprosto magickou přitažlivost, možná proto, že chce být rybářem. Jeho komentáře textu jsem si 
už začala zapisovat, vnímá to neuvěřitelně osobně. V písance do české školy projevuje svůj charak-
teristický rukopis. Doufám, že se to bude jeho české paní učitelce líbit. Musí psát každý den. Tuhle 
řekl, že vět „Sele mele.“ už má dost a že si vymyslí něco sám. Napsal „katapult“. Pořád lepší než 
kdyby napsal „Zlá mamamina“, takové papírky občas nacházím po domě. Občas někde najdu ale i 
dárek – nakreslí mi obrázek, popíše, vystřihne a velmi pečlivě zabalí a zalepí několika metry izole-
py. Mimochodem izolepa je jeho nejoblíbenější materiál, ale to je dědičné. Má to po mně a já zase 
po své babičce. Babička tedy používala zásadně leukoplast, abych byla přesná, a to na všechno. 

Modroočko je už velkej kluk a chce, aby se mu říkalo „Jan“. Pro účely těchto dopisů si dovolím 
používat jeho starou přezdívku, protože je mi líto ji opustit, ale jen mezi námi. Do očí mu prosím 
říkejte „Jane“. „Jene“ se mu bohužel nelíbí. Když ho chce Myška vytočit, říká mu „Jangman“ čili 
youngman. Zabere to vždycky. Modroočko chodí do školky. Prošli jsme fází, kdy řval a nechtěl, 
prala jsem se s ním (a že je s čím!), abych ho vůbec dostala ke školkovým dveřím. Naštěstí učitelky 
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ve školce jsou zkušené a hravě si s ním poradily. Během týdne začal vbíhat do školky jako divej, 
bez rozloučení samozřejmě. Jsem velice ráda, je mezi dětmi, nové podněty, jiná řeč… 

Eliáš, to je kapitola sama pro sebe. Nemůžu říct, že mne vyloženě nepotřebuje, někdo ho musí 
živit a na kojení je v naší rodině pouze jeden specialista. Máme sice dva záložníky, kteří se Eliho 
pokoušeli také kojit. Vzhledem k jejich pohlaví se nedá říct, že jde o přípravu na budoucí roli, ale 
stejně mne potěšili. Eli je jinak velice samostatný. Hlavně co se týče trávení volného času. Mimo-
řádně nás zaměstnává, Josefa i mne, vlastně ne on, ale náprava škod. V kostele se včera zmocnil 
kusu dortu se stolečku „Mothers Union“, který provozují místní pensistky. Což bylo faux pas, pro-
tože přece si ho mám hlídat, a to je pravda. V tomto případě se to urovnalo tím, že jsem za carrot 
cake zaplatila a pak si ho taky musela sníst, protože Eli ho už nechtěl a nikdo jiný z rodiny anglické 
speciality nepozře. Když v knihovně na dětském programu písniček pronikl za výpůjční pult a poku-
sil se vypnout hlavní server, bylo to horší. V knihovně ještě párkrát vyšplhal na kopírku, vběhl do 
výpůjčního prostoru pro dospělé (to se nesmí, je to zároveň studovna), shodil pár knížek a šli jsme 
domů. Miluje taky kuchyň, tam je na lince spousta zajímavých věcí! Má dlouhé ruce, ale ani tak 
dozadu na linku, kde jsou ty nejzajímavější předměty, nedosáhne. Nevadí, po vzoru šimpanzů – 
nástroj! Vzal si naběračku ze šuplíku a jako krupiéři shraboval věci z linky dolů, na dlaždičky,  
k důkladnému prozkoumání. Ach jo. 

Rodinné výlety jsme omezili na procházky na hřiště. Občas vyjede Modroočko důstojně a roz-
vážně na kole. Jede pomalu, ale poctivě šlape, až si někdy říkám, že má opravdu velkou sílu a vý-
drž. Ale na větší výlet taky došlo – vydali jsme se na poloostrov Rye. Už jsme tam jednou byli, ale 
tenkrát jsem asi byla ve špatném rozmaru, protože se mi tam nelíbilo. Zato teď to bylo úplně jiné. 
Bylo hezky, i když foukalo. Dojeli jsme až k místní atomové elektrárně, dominantě poloostrova. 
Kdysi býval mnohem menší, ale moře ustupuje. Ústup moře je dobře patrný z pozice majáku z 19. 
stol., který teď stojí asi 2 km od moře. V 70. letech postavili maják nový, na místě, kde je aktuálně 
břeh. Taky rybářským chatám se moře značně vzdálilo. Je to tam trochu jako na poušti, všude 
malé oblázky a nic tam neroste. Na konci 19. stol. dva místní podnikatelé a nadšenci do železnice 
postavili minikoleje, po kterých jezdí dodnes parní minimašina s pidivagonky. Vlak vozí výletní-
ky od majáku do blízkého městečka a zpět. Jsou ve vagoncích pěkně namačkaní, ale pro děti je 
to správná velikost. Strojvedoucí naházel malou lopatkou z uhláčku uhlí do kamínek, narval se do 
mašinky a jelo se. Mně to teda připadalo legrační, ale kluci, hlavně Myška a Modroočko byli ne-
smírně nadšení. Počkali jsme, až mašinu přepřáhnou a vypraví a pak jsme si šli k moři. Kluci se 
hrabali v kamenech, zdolávali oblázkovou horu a Josef se vykoupal, k úžasu přítomných rybářů. 
Eliáš se nadšeně zapojil do řádění v oblázcích, vůbec mu nevadilo, že padal a padal. A pak ještě 
jednou na mašinku, která se vrátila z Dymchurch, to je to městečko. Bylo to pěkné a užili jsme si.  

V nevelkém osobním volnu se s Josefem zabýváme sledováním filmů z půjčovny. Je to ale těž-
ké, protože co se líbí jemu, u toho já se bojím, a co se líbí mně, u toho on spolehlivě usne. Dívala 

jsem se na čtyřdílnou adaptaci románu T. Hardyho Bess 
d´Uberville, kterou bylo možno shlédnout na stránkách 
BBC, bohužel jen na území UK. Protože jsem román 
předtím neznala, osud hlavní hrdinky mne úplně zničil. 
Myslím, že do budoucna zůstanu věrná sestrám Bron-
tëovým. Ale Josefovi to pustím, u tohoto filmu určitě 
neusne. A ještě něco, posloucháme spolu s Josefem 
rozhlasový sitcom BBC „Hut 33“. Je to z období druhé 
světové války, ale to je jen rámec. Skupina pracovníků, 
kteří mají dekódovat německé šifry, řeší svoje problémy. 
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Je to opravdu vtipné. Vystupuje tam taky polská sekretářka, která má úplně stejnej přízvuk jako já. 
Jmenuje se Minka a Josef mi tak začal říkat, hlavně když mne slyší mluvit anglicky.  

Dost jsem se zas rozepsala, a přitom můj dnešní program měl být společenský. Seznámila jsem 
se totiž s jednou Kostaričankou, která se zrovna přistěhovala do naší čtvrti. Vídáme se každý den  
u školy. Má dva kluky, Josého a Juana Pabla, jsou to katolíci, jako skoro všichni na Kostarice. 
Dneska měla přijít, ale nevyšlo to, tak jsem se dala do psaní. V rámci příprav na její návštěvu jsem 
na Googlu nastudovala, kde vlastně leží Kostarika, její místopis a historii. Velmi zajímavé – napří-
klad jediný způsob, jak uzavřít sňatek legálně, je v kostele. Tichomořským ostrovem Isla de Coco, 
který Kostarice patří, se nechal Daniel Defoe inspirovat při psaní Robinsona Crusoa. Musím se své 
známé na všechno vyptat, je pro to ideální osobou, protože pracovala v cestovním ruchu. 

Zdravím vás moc a přeji vám hezký podzim! 

 Blanka 

VŠICHNI JSME NĚČÍM ZAJÍMAVÍ 
Jednoho dne požádala jistá učitelka své žáky, aby napsali na kus papíru veškerá jména svých 

spolužáků a vedle jmen nechali volné místo. Pak řekla svým žákům, aby přemýšleli, co je na kaž-
dém kamarádovi nejmilejší – a to ať napíší vedle jména. 

Až byli po celé hodině žáci s tímto úkolem hotoví, odevzdali listy učitelce a opustili třídu. 

O víkendu rozepisovala učitelka pro každého žáka jeden list, připsala poznámky všech spolužá-
ků a v pondělí rozdala hotovou práci žákům. Ti se všichni po chvilce čtení usmívali. 

„Skutečně?“, slyšela šepot. „Ani jsem nevěděl/a, že někomu něco znamenám!“ a „Nevěděl/a 
jsem, že druzí mne mají rádi“, to byly komentáře. Nikdo více o listinách nehovořil. 

Učitelka nevěděla, zda si žáci mezi sebou pověděli o obsahu listin, zdali o tom se svými rodiči 
diskutovali, ale to nevadí. Cvičení splnilo svůj účel. Žáci byli spokojeni sami se sebou a s druhými. 

Několik let poté jeden z žáků zemřel, učitelka šla na pohřeb. V kostele bylo přeplněno dobrými 
přáteli zesnulého. Jeden po druhém, kdo miloval a znal tohoto mladého muže, se zastavil před 
rakví, aby se poklonil. 

Učitelka šla jako poslední, modlila se před rakví – tu byla oslovena: „Vy jste byla Markova uči-
telka matematiky?“, pokývla: „Ano.“ Dále slyšela: „Mark o Vás často hovořil.“ Po pohřbu se shro-
máždili bývalí spolužáci Markovi – i jeho rodiče tu byli – čekali na tento okamžik … „Chceme Vám 
něco ukázat“, řekl otec a vyndal peněženku. 

„Toto se našlo, když Mark tragicky zahynul. Mysleli jsme, že to poznáte.“ Z peněženky vytáhl 
velice opotřebovaný list papíru, podlepeného, mnohokráte poskládaného. Aniž by to učitelka blíže 
prohlížela, věděla, že je to jeden z těch papírů, kde byla napsána krásná slova jeho spolužáků. 
„Chceme Vám tolik děkovat,“ řekla Markova matka. „Jak vidíte, Mark si toho vážil.“ Kolem učitelky 
byli všichni bývalí žáci – Charlie se malinko usmívala a řekla „Také ještě mám svoji listinu, je 
v horním šuplíku mého psacího stolu.“ Manželka Jindřicha řekla: „Jindřich mne prosil, abych nale-
pila listinu do našeho svatebního alba.“ „Já mám svoji listinu také ještě“, řekla Monika. „Je v mém 
deníku.“ Pak sáhla Irena do svého notýsku a ukázala omšelou listinu ostatním. „Stále to mám  
u sebe“, řekla Irena a dodala: „Myslím, že jsme si všichni tyto papíry schovali.“ Učitelka byla doja-
ta… musela si sednout… plakala. Oplakávala Marka, myslela na jeho přátele, kteří Marka už nikdy 
neuvidí. 

Mnohdy zapomínáme ve spolužití s našimi blízkými, že každý život jednou končí a že nevíme 
dne ani hodiny. Proto bychom měli říci lidem, které milujeme, o které máme starost, že jsou ně-
čím zvláštním a důležitým. 

 Poslala H. Chvalová, které to poslal její bývalý žák… 
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JAK SE DĚLÁ KUŘE À LA KACHNA 
Když jsem se jednou chystala na sobotní nákup, aby byl na druhý den svá-

teční oběd, jak se patří, zavolala jsem sestře Marunce a nechala si od ní celý 
recept vysvětlit (recept najdete v tomto čísle Zpravodaje na obvyklém místě – 
pozn. sazeče). Přidala k tomu různé rady a ještě mnoho aktualit z rodiny a já vyra-
zila do Tesca. 

Jezdila jsem s vozíkem mezi regály a tu a tam něco vybrala. Samozřejmě jsem 
zamířila i do oddělení chlazené drůbeže a vybrala jeden krásný exemplář. K tomu zelí, 
knedlíky, atd. 

Doma jsem se hned pustila do pečení, aby bylo druhý den po návratu z kostela všechno včas 
hotové. Většinou to totiž dopadalo tak, že jsme přiběhli skoro v poledne domů, do kuchyně na-
běhla četa v čele se mnou a do 2 hodin byl oběd na stole. Často u nás v té době bývali na nedělní 
oběd mladí a tímhle přístupem jsme našemu Honzovi zprotivili kuřecí maso – no jo no, málo plat-
né, bývalo nejrychleji hotové. Trochu jsme se od té doby ale polepšili. 

Tak jak to ale tenkrát dopadlo s obědem? V každém případě byl úžasný a všichni si moc neděl-
ní menu pochvalovali. Pekáč na stole zel prázdnotou. Pointa však teprve přijde! 

Odpoledne, v klidu po kafi, jsem zvedla telefon a volala mamince: „ Jak se má a co dělá a tak…“ 

A maminka povídá: „Prý jsi dělala dobrý oběd, mluvila jsem s Marunkou, tak mi říkala, co chys-
táš. Copak jsi koupila za maso? Už naporcovaná stehna nebo půlky?“ 

A já: „Koupila jsem včera v Tescu krásnou mladou kachnu…“ 

Chvíli bylo ticho, maminka se evidentně snažila zorientovat se v situaci, mě už to v té chvíli 
také došlo. 

„Ale Marunka říkala, že budeš péct Kuře à la kachna, a tos měla koupit kuře, ne?“ 

… Ano, přesně tak! Jak jsem si pořád opakovala, co že to bude k obědu, utkvěla mi v hlavě 
kachna! 

Prosím Vás, nevíte někdo, jak se peče kachna à la kuře? „Kachna à la kachna“ už umím! 

Marta Tomsová 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

EGOISMUS MEZI DVĚMA  
Marie Magdalena lpěla na Ježíšovi, na vztahu, který byl tak dokonalý a 

dobrý. Musel jí říct: Marie, nelpi na mně. Musím k svému Otci a k Otci va-
šemu (viz Jan 20,17). Tento vztah je nám darován, aby nás učil struktuře 
správného vztahu: jednota, ale ne příliš! 

Mnozí nalezli sebe sama ve svých dětech nebo ve svém partnerovi. Nemůžeme ale nekonečně 
hledět někomu do očí a doufat, že nalezneme věčnost. Dívejte se společně směrem k něčemu, 
čemu věříte a co sdílíte. To vás vymaní z vás samých a uvede do něčeho nového, báječného i ne-
bezpečného, do něčeho, co si žádá, abyste riskovali svou lásku, abyste – mohu-li to tak říct – risko-
vali své manželství, abyste shledali, oč více života a oč více manželství vám Bůh touží dát. Každá 
láska nás otevírá k tomu, co opravdu milujeme. Každá naplněná touha nám pomáhá dále hledat 
to, po čem dosud toužíme. Nepřestávejte! Každý vztah lásky nás svádí do Vztahu. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family .  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“.  
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LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE … 
 

Už jste se někdy zadívali na druhé lidi stejného věku  
s tím divným pocitem: „Snad nevypadám tak staře?“ 
Jestli ano, tak tenhle se vám bude určitě líbit! 

 

Seděla jsem v čekárně svého nového zubaře a prohlí-
žela si to tam. Zahlédla jsem i diplom, který uváděl celé 
jméno svého majitele. Najednou jsem si vzpomněla – 
vysoký, hezký, tmavovlasý kluk stejného jména se mnou 
chodil na gympl, už je to nějakých 40 let. Že by to byl 
tentýž chlapík, na kterého jsem tehdy měla tajný zálusk? 

Když jsem ho však uviděla, rychle jsem podobné 
myšlenky zahodila. Tento téměř plešatý, prošedivělý 
muž s vrásčitým obličejem, ten byl příliš starý, než aby 
mohl tehdy být mým spolužákem. Nebo – že by? Poté, 
co mi prohlédl zuby, jsem se ho zeptala, jestli nechodil 
na gymnázium Klementa Gottwalda. 

„Ano. Ano, chodil jsem tam. Byl jsem jedním z nejlepších,“ zapýřil se. 

„A kdy jste maturoval?“ zeptala jsem se. 

Odpověděl: „V šedesátém šestém. Proč se ptáte?“ 

„Tak to jste byl v mé třídě!“ prohlásila jsem nadšeně. 

Pozorně si mě začal prohlížet. 

A pak se ten hnusný, starý, vrásčitý chlap zeptal: „A co jste učila?“ 
 

Pro rozveselení zvláště nás, kteří jsme „chodili do školy s Boženou Němcovou“,  
zaslal Arnošt Toms.  

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

Jelikož se letos urodilo hodně jablek, dělám tento koláč dost často. 
Je velmi oblíbený a většinou v naší pětičlenné rodině do druhého dne 
nevydrží. Kdo má vyšší cholesterol, určitě ocení i nulovou účast vajec. 

JABLKOVÉ ŘEZY 
Potřebujeme: ½ kg polohrubé mouky, ¼ kg másla (může být i Hera nebo Rama …), 3 lžíce moučko-

vého cukru, 3 lžíce mléka (i více, dle potřeby), 1 prášek do pečiva. 

A na náplň: 1,5 kg nastrouhaných jablek, 12 lžic moučkového cukru (já dávám i méně, podle slad-
kosti jablek), 3 vanilkové pudinky. 

Postup: Nejdřív uděláme náplň – vše smícháme dohromady. Pudinky se nevaří, jen se nasypou do 
jablek. Pak zpracujeme těsto a rozdělíme na dva díly. Jednu polovinu těsta rozválíme a dáme 
na vymazaný plech, poklademe náplní z jablek. Rozválíme druhou polovinu těsta a položíme 
na jablečnou náplň. Pečeme asi ½ hodiny. 

Radana Vášová 

RECEPTY NA LISTOPAD 
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KUŘE À LA KACHNA 
Dnešní recept je od Krejbichů. „Kuře à la kachna“ jsem u nich ochutnala asi dvakrát a vždycky 

jsem se olizovala až za ušima. Pokud jste Zpravodaj četli pečlivě, jistě již víte, jak to bylo, když jsem 
se do pečení této laskominy pustila poprvé sama. 

 

Do pekáčku dáme sklenici kysaného zelí i s lákem. Na to dáme porce kuřete. 
Osolíme a poklademe plátky anglické slaniny. Můžeme krátce péct pod poklič-
kou, ale nemusíme. 

Jako přílohu brambory, nejlépe však bramborový knedlík. 
 

Abych napravila reputaci, přidávám jeden recept na moučník. Jmenuje se 

HRABĚNČINY ŘEZY 
 

Potřebujeme: 40 dkg polohrubé mouky, 10 dkg cukru krystal, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 
citronovou kůru, 4 žloutky, 1 Heru. 

Postup: Z uvedených surovin vypracujeme těsto, oddělíme polovinu a dáme ji do mrazničky. Větší 
část těsta rozválíme (tak moment, Marto: Jestli to správně chápu, tak těsto rozdělíme na dvě 
poloviny – tedy na dva stejně velké díly – a pak ten menší stejný díl dáme do ledničky a ten 
větší stejný díl rozválíme... No, já jsem jen obyčejný mužský, ale tento přístup k matematice 
mne dostal – pozn. sazeče) na předem vymaštěný vyšší plech. Poklademe ovocem, může být i 
kompotované, čerstvé, můžeme kombinovat i s tekutější marmeládou, atd.  

 Mezitím si připravíme sníh ze 4 bílků, ke konci zašleháme 15 dkg pískového cukru. Navršíme 
na ovoce a urovnáme. Poslední vrstvu tvoří nahrubo nastrouhané těsto z mrazničky. Nepéci 
ani zprudka, ani příliš dlouho, vrstva těsta není velká. 
 

Přeji dobrou chuť! 

Marta Tomsová 

PŘEDSTAVUJÍ SE... 

… KUCHAŘOVI 

Naše rodina má sedm členů. Bydlíme 
v Praze na Černém Mostě, kam jsme se 
přestěhovali před 10 lety z Prahy 8 – Troje. 

Nejmladší dcera Dominika navštěvuje ještě základní 
školu, hraje na zobcovou flétnu a zpívá ve skupině Tři slova. 

Martina chodí do třetího ročníku Křesťanského gymnázia. Jejím velkým koníčkem je hra na 
příčnou flétnu a na tenorovou zobcovou flétnu, na kterou hraje v kvartetu, a v současné době se 
učí i na kytaru. 

Lucie navštěvuje druhým rokem Evangelickou teologickou fakultu na Univerzitě Karlově v Pra-
ze, ráda zpívá při mších ve skupině Tři slova a ve skupině Dezertéři. 

Markéta je vedoucí skupiny Tři slova, hraje na housle, kytaru a v současné době se učí na kla-
vír. Je také členkou skupiny Dezertéři. Letos studuje prvním rokem obor Učitelství pro 1. stupeň na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Naše nejstarší dcera Veronika vystudovala střední zdravotní školu v Praze 2, pracovala potom 
několik let jako zdravotní sestra v Nemocnici svatého Karla Boromejského v Praze a nyní je 
v postulátu u Dcer Panny Marie Pomocnice – salesiánek. Tato formace probíhá v Itálii, kde je mezi-
národní postulát. 

Maminka Marie je zdravotní sestra se zaměřením na paliativní a hospicovou péči. Dá se říci, že 
doprovázení umírajících a jejich rodin není pouze jejím zaměstnáním, ale povoláním a svým způso-
bem možná i koníčkem. V současné době pracuje ve Vinohradské nemocnici na hematologii. Záro-
veň připravuje tým sester pro budoucí paliativní jednotku. 

Posledním členem naší rodiny je tatínek Václav, který pracuje v jedné agentuře. Jeho koníč-
kem je také hudba, i když pouze pasivně, ale i divadlo a film. 

Jak je z předchozího zřejmé, je celá naše rodina zatížena hudbou, naopak ke sportu má poměr-
ně dost daleko. 

Velkou část volného času trávíme v Kobylisích u salesiánů ve farnosti sv. Terezie z Lisieux. Dří-
ve děti navštěvovaly kroužky v Salesiánském hnutí mládeže, nyní se zapojují spíše v místní farnosti. 
Rodiče Maruška a Václav jsou salesiáni – spolupracovníci. 

Pokud v tomto čísle postrádáte obvyklou rubriku „Ze sekretariátu, tak bych rád prohlásil, že to  

v žádném případě neznamená, že by snad sekretariát stávkoval, vymřel po přeslici či po meči či jinak přestal 

existovat. Znamená to pouze, že nepřišla žádná nová informace, kterou by bylo potřeba otisknout. 

Ale nebojte se: jen co se Radana rozkouká ještě více, zahrne Vás složenkami na příští rok a nejrůzněj-

šími výzvami – mimochodem: jestlipak reagoval někdo na tu minulou ohledně sportovních sobot? 

Sazeč. 
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ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

SLAVNOST SVĚTLA 
Srdečně zveme na modlitbu „Slavnost světla“ v pátek 21. listopadu ve 20 hodin v kostele sv. Václava 

v Praze 10 – Vršovicích. Tato modlitba je přípravou na Evropské setkání mladých, které se koná 

v Bruselu ve dnech 29. 12. 2008 – 2. 1. 2009 a na které zvou bratři z Taizé. Více informací o setkání na 

http://www.taize.fr. 

Martina Hošková 

ŽENSKÁ SPIRITUALITA 
UKŽ zve všechny zájemce o ženskou spiritualitu na přednášku Dr. Vojtěcha Eliáše 

„Stupně víry: rozdílná či společná cesta žen a mužů“. Přednáška se koná v rámci cyklu 

„Ženská spiritualita“, který pořádá UKŽ ve spolupráci s ČKA, tentokráte ve středu 12. 

listopadu 2008 v 18.00 hod. v budově KTF UK v Praze 6, Thákurova 3. 
 

UVÍTÁNÍ ADVENTU 
Zveme všechny velké i malé na 11. cestu světel k uvítání adventu. Sejdeme se v pátek 28. listopadu 

v 16.30 na náměstí na Kampě pod Karlovým mostem. Půjdeme s lampiony a vánočním zpěvem přes 

Karlův most na nádvoří Klementina. Pořádá YMCA Praha. 

Info: 602 834 923 – H. Šormová 
 

DŮM SETKÁNÍ ALBEŘICE 

VÍKENDOVÁ OBNOVA PRO MUŽE  

7. – 9. listopadu 2008 

Další ze série víkendů zaměřených na spiritualitu muže. Volně navazuje na předchozí témata: Cesta 

divokého muže a Čtyři archetypy. Je určen všem mužům „s myslí začátečníka“, bez ohledu na to, zda už 

TERMÍNOVNÍK 2008/9 

NABÍDKA I PRO VÁS…  

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  

3.11.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

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

15.11.2008 14.30 – 17.30 hod. sportovní sobota sekretariát � 224 872 421 

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

15.3.2009 14.30 – 17.30 hod. sportovní sobota sekretariát � 224 872 421 
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na nějaké podobné akci byli nebo nikoliv. Tentokrát budeme mít příležitost prohloubit své mužství na 

cestě od divokého k moudrému muži zamyšlením, ztišením a sdílením na téma Čtyř dohod, které nám 

opět jiným způsobem umožní lépe se poznat: Jaké jsou mé domnělé a skutečné životní postoje? Jak 

myslím, vyjadřuji se a jednám? Čemu věřím? Kdo jsem? Lektoři: M. Vyleťal a J. Šlachta. Kněz: J. Rybář SJ.  

TVOŘÍ CELÁ RODINA  

14. – 17. listopadu 2008  

Jedinečná příležitost pro rodiče a jejich děti strávit tvořivý, ale zároveň osobní víkend v křesťanském 

společenství, sloužící k prohloubení jejich vztahu. Účastnit se mohou jak pouze maminky nebo otcové  

s dětmi, tak i celé rodiny, případně i staří rodiče s vnoučaty. V průběhu 3 dnů bude možnost si vybrat  

v každém dni jeden z nabízených tvořivých programů (dílen/ateliérů), které povedou profesionálové a 

zkušení odborníci (výtvarník, umělecký řezbář, restaurátor). Podmínkou je pouze účast vždy jednoho 

rodiče s alespoň jedním svým dítětem. Program bude prokládán podle vaší volby výlety do krkonošské 

přírody, hrami, sportem, hudbou, společným povídáním u krbu, modlitbou atd. 

PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PROUTÍ – VÍKEND PRO RODINU  

16. – 18. ledna 2009 

Na této akci se můžete naučit, pod vedením zkušeného košíkáře R. Ševčíka, plést z vrbového proutí 

nebo pedigu a odnést si vlastnoručně vyrobený košík – a současně prožít vzácný čas se svojí rodinou a 

přáteli, vyplněný nejen tvořením ale i společným sdílením, lyžováním, modlitbou či hrami. 

EXPEDICE ARCTOS – POLOLETKY PRO OTCE S DĚTMI 

29. ledna – 1. února 2009 

Dobrodružný a hravý čas pro společné prožívání vztahů otců se svými dětmi, podbarvený atmosférou 

objevů a dobývání severní točny a reality drsné krkonošské přírody. Vhodný pro děti ve věku 7 – 12 let. 

ZIMNÍ REKREACE RODIN 

únor, březen 2009 

Dům setkání, Albeřice (Krkonoše) nabízí v době školních prázdnin týdenní zimní pobyty rodin 

v příjemném prostředí křesťanského zařízení a krásné horské přírody, s vynikajícími podmínkami pro 

zimní sporty, za velmi příznivé ceny. Program je individuální podle zájmů rodin. Některé turnusy mají 

možnost využít nabídku společných programů: duchovních, tvořivých, nebo poradenství a přednášky 

zaměřené na rodinné vztahy.  
 

Přihlášky a podrobnosti najdete postupně na http://www.setkani.org nebo u M. Vyleťala: e-mail: 

ymca@setkani.org, tel.: 731 625 615. Další informace též na http://www.alberice.setkani.org. 

Miloš Vyleťal 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 

Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 20. ledna až 10. března 2009 opět v praž-

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

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

páry, psychologem, jáhnem a knězem. 

Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je 

omezena! Následující termín přípravy je 7. dubna – 26. května 2009. 

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/. 
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OSAMĚLÉ MAMINKY 

Duchovní obnova společenství osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) bude pokra-

čovat v sobotu 8. listopadu 2008 od 14 do cca 17 hodin v pražské rezidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. 

Program povede P. Josef Čunek SJ. Na setkání srdečně zveme všechny maminky žijící v obtížné situaci, 

také ty, které se setkání osamělých dosud nezúčastnily. Následující setkání budou v neděli 7. prosince: 

Mikulášská v Praze – Nových Butovicích pro předem přihlášené maminky s dětmi a dále 10. ledna a  

7. února 2009 pravidelná setkání opět u jezuitů od 14.00, program bude včas upřesněn na stránkách 

http://cpr.apha.cz/osamele/. 

LEKTORSKÝ KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ 

V termínech 6. a 13. prosince 2008 a dále pak 10. ledna, 24. ledna a 7. února 2009 pořádáme ve 

spolupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum Praha kurz pro lektory Programu efektivního rodi-

čovství. Pětidílný kurz akreditovaný Ministerstvem školství povedou lektoři z brněnského Centra pro 

rodinu a sociální péči. Bližší informace na http://cpr.apha.cz/lektor/, je možné se ještě přihlásit jako 

náhradník. 

KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

Klienti s osobními i vztahovými problémy se přihlašují mailem nebo telefonicky na čísle 220 181 777. 

Konzultace vedou věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci. Jednorázové konzultace jsou zdar-

ma. Poradna neposkytuje dlouhodobé psychoterapeutické služby. Více na http://cpr.apha.cz/poradna/. 

CESTA K AKTUÁLNÍM INFORMACÍM O NAŠICH PROGRAMECH 

Nejaktuálnější informace lze získat na našich internetových stránkách, popř. prostřednictvím hro-

madně rozesílaných mailových informací, k jejichž odběru se lze přihlásit v pravém horním rohu stránky 

http://cpr.apha.cz. 

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 

ABC-Travel – cestovní agentura nabízí: 

- pobyty na horách pro jednotlivce, rodiny i větší skupinky (ČR, SR, Rakousko, Itálie, Švýcar-
sko, Francie atd.) 

- letenky do celého světa – národní dopravci i nízkonákladové společnosti 

- ubytování v ČR i v zahraničí 

- pronájem aut 

- mezinárodní autobusové jízdenky Eurolines a Student Agency 

- letecké eurovíkendy 

- jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé, mládež i děti (Anglie, Austrálie, Barbados, Čína, 
Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korea, Kostarika, Malta, Maroko, 
Německo, Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Thajsko, USA a další) 

- lázeňské pobyty 

Kontakt: 

Dorota Kosmáková, info@abc-travel.cz, tel. 722 544 739, http://www.abc-travel.cz 
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SOBOTA PRO MANŽELKY, ANEB BOŽE, MÁM JÁ TOHLE ZAPOTŘEBÍ?! 
Je sobota 25.10.2008 05.55 hod., zvoní mi budík a já si nadávám. Jediný den, kdy si můžu při-

spat po hektickém týdnu, ve kterém chodím spát kolem půlnoci a vstávám ve stejném čase. Místo 
toho lezu z postele, abych o hodinu později ve vedlejší vesnici, kam se musím dopravit na vlastní 
pěst, stihla autobus do Prahy. Cesta trvá cca 90 minut, autobus je jak Záhořovo lože, u topení mě 
pálí nohy, u okna mrzne horní část těla. Ještě 45 minut v metru s přestupem, úprk od metra, abych 
„to“ stihla. Uf, je 08.57 hod. a já vstupuji do kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích, kde bude muž, a celi-
bátník k tomu, povídat o tom, jaká je moje identita a poslání. Mám já tohle zapotřebí? 

P. Vojtěch Kodet O.Carm. začíná Sírachovcem 26,1-4 a Přísl 31,10-27 a já znovu začínám lito-
vat, že jsem nezůstala doma v posteli: V poslední době jsem nějak citlivá na slova o ženských pra-
cech. Že bych opravdu byla už stará a protivná, jak mi občas neomaleně připomíná moje pubertál-
ní dcera? Jenže náhle se všechno mění a najednou slyším to, co potřebuji slyšet. Totiž, že člověk 
nežije pro práci a povinnosti, ale proto, aby byl obdarován, aby zjevoval Boží lásku a aby na tu 
lásku a obdarování odpovídal. Souhlasím s tím, že mužům občas chybí úžas nad tím darem, a radu-
ji se z toho, že nám ženám je takové vnímání vlastní. Díky oběma přednáškám patera Kodeta, myš-
lenkám, které v nich zazněly, a pobídkám v podobě připravených otázek se dívám do knihy ve 
svém srdci a následně ve skupince si přiznávám a dělím se o to, po čem touží moje srdce, co, příp. 
kdo mi bere a naopak vrací důstojnost, a konečně odpovídám (si) i na otázku pro mě nejtěžší: 
V čem vnímám krásu ženství? A s tím vším zároveň přichází další obdarování v podobě Lucie, Zdeň-
ky, Beáty, Ireny, Majky, Patricie i Jany, sedmi žen, se kterými 
skupinku tvořím. Opět se ukazuje, jak je Hospodin poměrně dost 
šikovný. Na to, že se vidíme (až na jednu výjimku) poprvé a mož-
ná i naposledy, jsme sehraný tým. I díky nim snad poprvé 
v životě vyslovuji nahlas, že jsem ráda za to, že jsem ženou. 
Ostatně, neříkal přeci pater Kodet v dopolední přednášce, že 
žena je vrcholem Božího stvoření, nejkrásnější a nesložitější 
(sama pro sebe si druhý atribut překládám jako nejpropracova-
nější) Boží dílo, které vypovídá o Jeho srdci? 

Takže teď „už jenom“ ten znovuobjevený a vyčištěný pra-
men svého ženství nenechat jen tak zaházet. Při závěrečné mši 
sv. mi tane na mysli: Díky Bože, protože takovýchto sobot mám 
opravdu zapotřebí! 

Ivana Doubková 

Kdo daruje funkční mikrovlnnou troubu nebo malý vařič? 

Zn.: sekretariát potřebuje teplou stravu. 

OHLASY 

Komorní orchestr QUATTRO CORDE srdečně zve do svých řad 1. houslí mladého talentovaného 
houslistu nebo houslistku. Zkoušky jsou vždy v úterý od 18.30 v budově hudebního gymnázia  

na Žižkově pod vedením Jirky Kubíka. 

Zájemci se můžou telefonicky hlásit u Doroty Kosmákové na tel. čísle 728 336 545  
nebo na e-mailové adrese dorota.k@seznam.cz. 
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ŠKOLA, ZE KTERÉ SE DĚTEM NECHCE NA PRÁZDNINY 
Naše tři děti mají za sebou první rok pobytu v zahraničí. V Amsterdamu, kde nyní bydlíme, si 

můžeme vybrat z bohaté nabídky základních škol. Na cestách městem míjíme školy obyčejné, wal-
dorfské, daltonské, montessori a kdovíjaké další. Všechny při letmém pohledu do oken tříd slibují 
příjemné a tvůrčí prostředí. 

I když je nizozemské školství proslulé svojí otevřeností a kvalitou, z praktických důvodů jsme 
náš výběr omezili na školy mezinárodní, kde se učí anglicky. Říkali jsme si, že dětem se v životě 
bude angličtina hodit více než holandština, tu se navíc ve škole stejně učí v hodinách „cizího“ jazy-
ka. Můžeme tak i lépe sledovat, co se učí, a případně jim pomoci, což bychom v holandštině při vší 
snaze asi nezvládali. V mezinárodní škole také už předem odpadá problém případné marginaliza-
ce, protože každé dítě tam je přistěhovalcem z ciziny. 

Školy s anglickou výukou se v našem městě nabízejí tři: britská, mezinárodní a komunitní. Zvo-
lili jsme tu třetí, z našeho pohledu nejzajímavější. Na rozdíl od britské tam děti nemusejí nosit 
uniformy. Většinu školného dotuje město, tudíž je tam opravdu kulturně i sociálně pestrý kolektiv, 
nikoliv jen děti bohatých manažerů korporací. Angličtina je tam také druhým jazykem pro většinu 
dětí, což snižuje jazykovou bariéru pro nás, nově příchozí ze střední Evropy. Svoji roli sehrály i 
praktické důvody, cestu z domu zvládneme za patnáct minut na kole. 

Hned při zařizování prvních formalit spojených se změnou bydliště nás překvapilo, že 
v Nizozemí je povinná školní docházka už od dovršených čtyř let dítěte. Dcery tedy chodily do 
zdejší už čtvrté a šesté třídy a náš syn začal chodit do první třídy. Jak se však ukázalo, první dva 
roky fungují zčásti jako školka a příprava na „opravdovou“ školu. Ve třídě jsou spousty hraček, děti 
tam mají i malé pískoviště a vanu s vodou na hraní. Zároveň má ale den už svůj pevný řád 
s výukou: každý týden se děti učí jedno písmeno, nosí si podle něj hračky a povídají si o souvisejí-
cích věcech, zpívají, zkoušejí ovládat počítač, chodí na hodiny angličtiny a holandštiny. Rok byl 
rozdělený také do projektů – bloků s tématy – Kdo jsem já, Zvířata, Rostliny, Látky… V prvních a 
druhých třídách je patnáct až dvacet dětí a kromě třídní učitelky i jedna asistentka. 

Měli jsme zpočátku obavy, jak budou naše děti zvládat cizí prostředí a nakolik je bude frustro-
vat to, že vůbec neumí anglicky. Změna byla pro ně o to větší, že v Čechách jsme do té doby vyu-
čovali doma v rámci domácího vzdělávání. Nicméně už první den přiběhly všechny tři děti nadšené 
a hlásily: „je to tady super, škola je lehká, ničemu nerozumíme!“. Naše škola však s nově příchozí-
mi dětmi bez jazykových znalostí počítá, první tři měsíce je proto učitelé posílali do intenzivních 
hodin angličtiny. Kolem Vánoc už se dcery dokázaly domluvit a poslední měsíce prvního školního 
roku už angličtinu zvládaly velmi dobře, starší se dokonce stala jednou z nejlepších ve třídě. Mluví 
navíc opravdu skvělou angličtinou, na rozdíl od nás rodičů. 

Na celém prvním stupni tady škola začíná ve tři čtvrtě na devět a končí v půl čtvrté s výjimkou 
středy, kdy jdou děti domů už ve dvanáct. Obědová přestávka se řeší typicky holandsky: žádná 
jídelna, žádné teplé jídlo, každý si přinese z domu krabičku se sendvičem (nebo rýží či nudlemi, 
podle rodinných zvyklostí). Děti tráví hodinu mimo třídy v aule nebo venku, dohlížejí na ně dobro-
volníci z řad rodičů. Spolu s dopolední patnáctiminutovou pauzou jsou to jediné chvíle volna ve 
výuce, které děti za celý den mají. 

Výuka sice trvá dlouho do odpoledne, děti zato zvládají všechno ve škole a úkoly si nosí domů jen 
jednou týdně, takže když přijdou domů, mají volno nebo čas na kroužky. Učebnice i sešity nechávají ve 
škole, nemusí tak každodenně vláčet těžké brašny. Letní prázdniny tady trvají jen do půli srpna, dalších 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 
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šest týdnů prázdnin je rozložených v průběhu školního roku: podzimní prázdniny na konci října, dva 
týdny o Vánocích, další volný týden je koncem února, následují velikonoční prázdniny a pak ještě jedny 
dvoutýdenní májové, začátkem května, kdy tu bývá opravdu krásné letní počasí. 

Školní rok je rozdělený nikoliv na pololetí, ale na třetiny. Vysvědčení je kombinací slovního 
individuálního hodnocení a poměrně sofistikované klasifikace, která v desítkách položek definova-
ných pro každý ročník posuzuje ve třech stupních, zda dítě danou oblast teprve objevuje, zda se 
v ní rozvíjí, nebo ji už plně zvládá (například čtení – dokáže dramaticky předčítat a zaujmout ostat-
ní, psaní – dokáže správně strukturovat větu a požívat interpunkci, matematika – dokáže třídit 
soubor dat do tabulky podle dvou vlastností). Součástí vysvědčení jsou i osobní cíle, které si určují 
samy děti. Vysvědčení je pak namísto jedné strany svazek několika listů a kromě ředitele a učitele 
je podpisem stvrzují i děti. 

Průběžně děti nedostávají žádné známky, v sešitech mají jen opravené chyby – často si je 
opravují sami navzájem – a pokaždé pochvalu nebo povzbuzení od učitele (well done, great job, 
keep up, excellent apod.). Každý pátek se ve třídě vyhlašuje „hvězda týdne“, dětí dostávají diplo-
my a sdílí radost z toho, jak se jim daří v učení. Když naše prostřední dcera udělala minulé jaro 
opravdu obdivuhodný pokrok v angličtině, dostala diplom „hvězda měsíce“, dodnes jí visí nad 
stolem. Zářila štěstím a o to víc se pak i doma snažila číst anglicky. 

Na první pohled se pozitivní motivace zdá přehnaná, ale s odstupem musíme říct, že jednak 
opravdu výborně funguje, jednak z dětí vychovává sebevědomé a nebojácné osobnosti. Škola je 
vede k samostatnému uvažování, řešení problémů, aktivnímu vystupování, výměně názorů a dis-
kusi. Teprve tady jsme mohli reálně pozorovat, že učit se dá skutečně úplně jinak, než jak jsme 
zvyklí v Čechách. 

Děti ve třídách sedí většinou ve skupinkách kolem stolů, které se během dne různě přeskupují 
podle potřeby. Často pracují samostatně v připravených centrech, mezi kterými si mohou sami 
vybrat. Trénují si tak samostatně nebo ve skupinkách čtení, psaní, počítání, dělají rozmanité poku-
sy. Základními bloky v rozvrhu jsou angličtina, holandština, matematika, věda a tělocvik. 
V předmětu vědy se vždy několik týdnů ze všech možných stránek zabývají určitým tématem: na-
příklad sopečnou činností, počasím, časovými pásmy, nebo pralesy. Zkoumají v mapách, sestavují 
jednoduché statistiky, vyrábějí modely a kreslí výkresy, čtou si odborné knížky, píšou úvahy, občas 
jedou na exkurzi. 

Učitelky (těch je stejně jako v Česku většina) a učitelé jsou výrazné osobnosti, které rozumí 
dětem a živě se o ně zajímají. Ve škole fungují skupinky rodičů, studentů i učitelů, v nichž společně 
pracují na mimoškolních aktivitách. Všichni rodiče dostávají jednou týdně třístránkový dopis  
o tom, co se ve škole děje a chystá, navíc každá třídní učitelka posílá jednou za měsíc podrobný 
dopis o své třídě a probírané látce. Několikrát ročně probíhají ukázkové dny, kdy mohou rodiče 
nahlédnout do třídy během vyučování a kdy se mohou setkat s třídním učitelem nebo učitelkou, 
projít společně pracovní sešity dítěte a probrat, jak se mu daří a čím mu případně mohou v učení 
pomoci. Na prvním stupni také pracují dvě velmi šikovné psycholožky. Denně se věnují dětem, 
které jejich péči z nějakého důvodu potřebují, navštěvují pravidelně třídy, kde pomáhají řešit pro-
blémy v třídních kolektivech hned, jak se objeví, setkávají se také s rodiči. 

Na druhém stupni má škola vybavené specializované učebny odborných předmětů – biologie, 
chemie, fyziky. Vedení školy najalo jako správce laboratoří vědeckou pracovnici z univerzity a do-
cela velkoryse investuje do zařízení. Mají moderní pece, spektrometry, digitální měřící a analytické 
přístroje, o kterých jsme si na brněnské přírodovědecké fakultě na přelomu osmdesátých a deva-
desátých let mohli nechat jenom zdát. Zaujalo nás, že se už na základní škole učí bezpečně praco-
vat s ionizačním zářením, izotopy a detektory. 



 
20 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2008 

Prostředí v naší komunitní mezinárodní škole je skutečně kosmopolitní, v jedné třídě je běžně až 
deset národností, mnohé děti navíc pocházejí ze smíšených rodin. Když měl syn narozeniny, ve třídě 
mu spolužáci zpívali gratulaci postupně v devíti jazycích. Několikrát za rok probíhají slavnosti, kdy rodi-
če přinesou do školy ukázky domácích a tradičních jídel, což bývá vždycky zajímavé a moc dobré. 

Problémy se řeší otevřeně tak, jak školu během roku potkávají. Šikanování i utlačování mezi 
dětmi zjevně úspěšně zamezuje soupis několika zásad, které žáci společně potvrdí otisky svých 
rukou, nebo podpisy. Když někdo pravidla poruší, řeší přestupek učitel okamžitě v kruhu všech 
žáků, a to nikoliv trestem nebo hanbou, ale otevřenou diskusí. Dětí společně a nahlas přemýšlejí  
o tom, proč se provinilec nezachoval správně, čím tomu druhému ublížil, jak by se na jeho místě 
cítily ony, a navrhují, jak tomu příště předejít. 

Naše škola je mladá, některé – zejména prakticky organizační věci – se teprve zabíhají a po-
stupně vylepšují. Jako ostatně na všem, i tady se dají najít různé mouchy. Když se nám něco nelíbí, 
máme možnost oslovit učitele nebo ředitele a navrhnout lepší řešení. Funguje to většinou dobře,  
i když rodiče mají často rozdílné představy, což je dáno i různými kulturními tradicemi. 

Na konci června probíhalo dojemné loučení s učiteli. Leckteré děti plakaly a naše byly smutné, 
že začínají prázdniny, a to přesto, že se už dlouho těšily na cestu do Čech k babičkám a dědečkům. 
Kdyby tehdy bylo na nich, nejraději by chodily dál do školy i v létě. 

Naši školu máme prostě rádi. 

Hana a Jan Beránkovi. Z mailové schránky Heleny Tyburcové 

MAMINKY SE MOHOU TĚŠIT NA VYŠŠÍ MATEŘSKOU 
Peněžitá pomoc v mateřství se od počátku příštího roku zvýší. Některým maminkám jen o sto 

korun měsíčně, jiným se může až zdvojnásobit. Záleží na tom, kolik před nástupem na mateřskou 
dovolenou vydělávaly. Dosud neměly matky s nadprůměrnými příjmy možnost výši vyplácené 
mateřské ovlivnit. A právě to se změní. 

Účinnosti nabude 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění, navržený již v roce 
2006. Zatímco dosud činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od 
příštího roku to bude 28 890 Kč měsíčně. 

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc 
v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %. Toto opatření by samo o sobě tak výrazné zvýšení mateř-
ských dávek nepřineslo. Podstatné je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítá-
vány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. 
Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu. 

Dojde tím samozřejmě ke zvýšení peněžité pomoci v mateřství především pro maminky, které 
mají vyšší plat. Maminky, jejichž příjem se pohybuje do 18 000 Kč, budou mít mateřskou vyšší v řádu 
stokorun díky jednomu procentu, o něž se zvyšuje výpočet z dávek z tzv. vyměřovacího základu. 

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám 
(mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v letošním roce a v roce příštím jim bude dobíhat. 

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí z nemocenského pojištění, které je součástí pojištění 
sociálního. Vyplácet se začíná šest až osm týdnů před plánovaným porodem. Pokud si tedy žena 
nemocenské pojištění neplatí, nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok. Sociální systém ji však 
bez prostředků nenechá. V okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou začne pobírat rodičovský 
příspěvek ve výši 7 600 Kč. 

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí  

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
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DOPORUČUJEME 
SOBOTA PRO NEZADANÉ NEMLÁDEŽNÍKY 

V mnoha farnostech je alespoň jeden, někde jich potkáte mnohem víc. Obětavců, kteří se pro 
druhé mohou rozkrájet. Nebo naopak tichých, nenápadných, uzavřených introvertů, kteří 
v kostele málokdy chybí, ale jinak se o nich moc neví. Nebo…. 

V mnoha farnostech jsou – už jim není dvacet, mezi -náctiletou mládež nepatří, do společen-
ství rodin už vůbec ne… A přitom by rádi žili v manželství, jenomže – jak se říká – nejsou lidi  
a „člověk už přece pochopitelně má své nároky“. Už není tak snadné někam zapadnout, všichni 
kolem jsou zadaní… Má vůbec cenu se snažit?… 

Znáte to? Máte ve svém okolí někoho 
takového? Je to Váš případ?? Neváhejte 
a přijďte! Kam?? 

Farnost u svaté Terezičky v Praze 8 – 
Kobylisích pořádá dne 22. listopadu 2008 
již druhé setkání „nezadaných nemládež-
níků“ všeho věku, pohlaví i místa bydliš-
tě. V loňském roce se naše setkání vyda-
řilo, proto „přijďte pobejt“ a upozorněte 
všechny potencionální zájemce! 

NAPSALI… 

EVROPSKÝ NEDOSTATEK VÍRY JE ŠOKUJÍCÍ 
Z pohledu východních křesťanů, kteří se pamatují na evropské misionáře, evangelizující obě 

Ameriky, Asii i Afriku, je odloučení se Evropy od jejich křesťanských kořenů šokující. Otec Samir 
Khalil Samir, jezuita, ředitel výzkumného a dokumentačního střediska pro arabské křesťanství na 
Universitě sv. Josefa v libanonském Bejrútu, řekl na 7. mezinárodní konferenci křesťanských arab-
ských studií, který se konal v září 2008 v Granadě za přítomnosti asi 180 účastníků, že pro východní 
křesťany je překvapující, jak velmi se Evropa vzdálila od víry. 

Otec Samir vysvětlil, že východní koncept sekularismu se zásadně liší od sekularizace 
v západním pojetí. Západ „vylučuje projevování křesťanské víry z veřejné sféry a vykazuje ji do 
soukromého života jednotlivce. Na východě však vládne pozitivní sekularismus, který rozlišuje 
mezi politikou a náboženstvím, ale neodděluje je od sebe.“ 

„Nemůžeme pomíjet náboženství, když děláme politická rozhodnutí, protože náboženství 
představuje etickou tradici humanity,“ řekl tento jezuitský kněz. 

Ohledně dialogu mezi křesťany a muslimy Otec Samir prohlásil, že „boj o dialog probíhá uvnitř 
islámu mezi islámským extremismem a tolerantností. Vztahy se sousedy jsou lepší nebo horší 
v závislosti na míře tolerantnosti muslimské většiny vůči křesťanům, což je ještě daleko od skuteč-
né náboženské svobody.“ 

 V této souvislosti Otec Samir apeloval na odpovědnost mezinárodního společenství za to, zda 
a jak velmi se zasadí za to, aby se skutečné náboženské svobody dostalo všem lidem: „Je velmi 
potřebné, aby mocné státy zvýšily tlak na ty země, v nichž nejsou respektována lidská práva, 
zejména pak právo na svobodu vyznání.“ 

Zpravodajství agentury Zenit.org 
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Jako velká podzimní vichřice, rvoucí ze stromů cáry listí i celé větve a definitivně zahánějící 
daleko za obzor poslední vzpomínky na žhavé léto, prohnaly se našimi regiony a senátními okrsky 
letošní podzimní volby. Nezůstal kámen na kameni; co bylo modré, je nyní oranžové (a to platí i  
o tradičních lidoveckých baštách), na Jánském vršku zavládlo zděšení, v Lidovém domě jásot, 
v paláci Charitas se mlčí a na pražském Hradě personifikuje. Církev rozvážně očekává vývoj věcí 
příštích, lid obecný se kojí blahou nadějí na brzký konec nenáviděných poplatků u lékaře a noviny 
se střídavě přidávají na jednu či druhou stranu (jako kdybychom jich neměli více). 

O čem to všechno ale vypovídá? Kde je tomu všemu společný jmenovatel? 

Jeden možný pohled hovoří o referendu proti způsobu vlády. Ano, stávající vládě lze leccos 
vyčítat (i když jistě ne všem a ne všechno), řadu věcí (a mnohdy stejných) však bylo možno vyčítat  
i vládám předchozím. 

Jiný pohled si může povšimnout, že voliči volili sliby (v řadě případů nereálné, vždyť se nejedna-
lo o volby do Poslanecké sněmovny). To také není nic nového – před volbami slibovaly i strany 
dnešní vládní koalice (a také se na to nedalo moc spolehnout). 

Spekulovat o hlasování proti radaru můžeme do libosti, zvláště pokud nebudeme brát v potaz 
aktivity ruské rozvědky – zůstaneme ovšem v rovině pouhých spekulací. 

Za zamyšlení by asi stál diametrální rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky – něčím připomíná 
rozdílné pohledy Čechů a Slováků na společný stát před téměř dvaceti lety… 

A nelze ponechat beze zmínky ani fakt, že opět volila jen menšina voličů… nu což, již skoro dva-
cet let není účast ve volbách samozřejmou povinností uvědomělého občana socialistické vlasti. 

Ve skutečnosti na společném jmenovateli zas tak moc nesejde. A dokonce zas tak moc nesejde 
ani na výsledku voleb (pokud ovšem nejste zrovna kandidáty či členy některého z volebních štábů či 
pokud nemáte na některém kandidátovi či straně přímo osobní zájem). Protože i Ježíš rozlišuje: 
císařovo císaři a boží Bohu. 

Protože volby mají morální rozměr jen tam, kde jde o volbu dobra nebo zla. A toto hlasování 
probíhá úplně jindy a jinde – v srdci každého z nás. 

Kéž bychom volili správně – i ve chvílích, kdy je to tak strašně nepříjemné a nepohodlné… Pro-
tože parlamentní i komunální volby jsou obvykle na čtyři roky – ale v srdci volíme pro věčnost. 

VKor 

NA OKRAJ 

Oč se jedná? Jde o setkání těch, kterým již není -náct, chtěli by žít v manželství, ale života běh 
jim v tom z nejrůznějších důvodů brání. Je těžké se někam zařadit – ale nic se nemá vzdávat!!!! 
Nebude to žádná seznamka (i když seznámení se meze klást nebudou), ale spíše společné zamyšle-
ní se nad životem ve světle víry v Boha, setkání těch, které něco spojuje. Setkání je rozděleno na 
dva bloky, které obsahují přednášku a následnou diskuzi ve skupinkách. Letos bude přednášet 
MUDr. Prokop Remeš. Přijďte a nebojte se. Zahoďte výhrady a udělejte si výlet do kostela sv. Tere-
zičky. Setkání bude od 9.00 do 16.00 hod., jeho součástí bude i jednoduchý oběd a na konci slave-
ní eucharistie. Prosím, přihlašte sebe nebo další vážné zájemce o setkání na e-mailové adrese  
nemladeznici@email.cz, abychom s Vámi mohli počítat na oběd a abychom Vám mohli dát vědět 
další podrobnosti. 

Za přípravný tým se na Vás těší Marie Kotrbová 
 

Teda – nebýt již drahně let šťastně ženatý, taky bych neodolal… Sazeč. 


