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Když jsem byl ještě malý kluk, doba postní byla pro mne cosi jako návštěva u jedné tety – teta 
byla bezdětná, v celém bytě nebylo absolutně nic, s čím by se dalo hrát, dostal jsem skleničku 
limonády a kousek buchty a celé odpoledně jsem neměl co dělat (naši si povídali, ale co já s tím…). 
Teta byla hodná – ale jaksi jsem se k ní vůbec netěšil… 

No a v kostele to bylo podobné. Zpívaly se takové pochmurné písničky, které na mou bujnou 
fantasii působily … no: představte si, že jste čtyřletý kluk a máte si na půl hodiny vystačit se „Svatý 
kříži, tebe ctíme…“ A všichni u oltáře byli ve fialové (teď ji mám docela rád, ale jako kluk jsem ji 
považoval za nehezkou, smutnou a nudnou) a pan farář vykládal takové nemilé věci o pokání (co 
to je pokání? taková nějaká divná věc, u které se každý zachmuří a není s ním žádná legrace…), 
sebezapření (a to opravdu nebude dnes ani jeden bonbón?) a pekle (brrr!) – a věděl jsem, že to 
potrvá dlouho a bude to smutný… 

A ještě k tomu se definitivně ztratily poslední zbytky sněhu, ale tráva ještě nevyrašila, venku 
bylo zima a mokro, takže ani do parku se nedalo jít, doma bylo ještě stále brzy tma (jako o váno-
cích, ale bez stromečku a cukroví) – a těšit se na velikonoce? Proč? Vždyť nebude ani stromeček, 
ani dárky, ani koledy – no, půjde se s pomlázkou, ale nakonec to bude stejná nuda, protože ti pří-
buzní si stejně budou povídat s tatínkem o takových věcech, kterým nerozumím, a my kluci dosta-
neme další vajíčko… no, možná kousek čokolády, ale tu stejně nebudeme smět hned sníst, protože 
bychom neobědvali… 

Velikonoce – ve skutečnosti mi to nic neříkalo. Jako zkušený návštěvník bohoslužeb jsem sice 
věděl, že ten jeden den to bude docela zajímavé, protože kněz bude mít na sobě černý ornát (a to 
se jinak vidělo jen na pohřbech a tam jsem nechodil) a pak si ho ještě uprostřed bohoslužeb pře-
vlékne, a kostelník bude tentokrát u oltáře a několikráte zazpívá „Levate!“ (netušil jsem, co to 
znamená, ale měl ze všech nejsilnější hlas), a jiný den to bude až večer a bude průvod a hodně 
světla a samé kytky a zlaté nitky na ornátech a více kněží najednou – ovšem skutečnost byla tako-
vá, že ten večer jsem z toho nic neměl, protože tam bylo děsnejch lidí a já jsem nic neviděl… a 
další rok jsme se se sestrou rozhodli být tam včas, ale přehnali jsme to a hodinu jsme se neskuteč-
ně otravovali v prázdném kostele bez lidí (a bez svíček a bez kytek a prostě bez ničeho), takže i 
následující bohoslužba nám pak připadala prostě jen a jen nekonečná… 

Jak jsem si přál uskutečnit v praxi rčení „Březen – za kamna vlezem…“ – vlézt si do nějakého 
teplého a útulného koutku (kachlová kamna jsme sice neměli, ale něco by se jistě našlo), ve kte-
rém si budeme moci tiše hrát a snít a povídat, než se ta smutná doba postní (tak se skutečně jme-
novala nějaká kostelní píseň) přežene a přijde duben a vyleze tráva a sluníčko a my půjdeme do 
parku a nikdo nám nebude vykládat, že se máme chmuřit a kát a sebezapírat a že jsme vlastně 
děsně hříšní a kdo ví, jestli si nás ten Pán Ježíš vůbec povšimne, až přijde na konci světa, protože 
on si všimne jen těch hodných dětí, které nezlobily, ale ty ostatní si odnesou čerti rovnou do pekla 
a to bude hrozný… 

A přitom to vůbec ani trochu není pravda! Ale to nám tenkrát nikdo neřekl… 

A tak si kladu otázku: zdalipak se pro mne ta doba postní po všech letech dětství, mládí a do-
spělosti stala konečně tou nejkrásnější dobou roku – dobou, kdy mohu a mám více než kdy jindy 
slyšet, že „nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!“ Protože půst není o smutku a hladovění, není o 
nudě a truchlení, a už rozhodně není o pošmourných zpěvech a černých ornátech. Půst je doba, 
kdy více než kdy jindy smím uvěřit v to, že Ježíš přišel právě pro nás – i pro mne. 

Vladimír Koronthály 

„SMUTNÁ DOBA POSTNÍ…“ 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
třeba mají právě Vaše děti jarní prázdniny, a možná se teprve na ně těší – některé už zase 

chodí do školy a mají hlavy přeplněné zážitky ze sjezdovek… Ty, které jely na hory v únoru, to do-
cela vyhrály: už dlouho nebylo tolik sněhu – a (jako bonus navíc) žádná vichřice… 

Ale nejen sjezdovkou živ jest člověk. Existuje mnoho lidí, pro které lyže nic neznamenají (nebo 
kteří nemají prostředky na to, aby pro ně mohly lyže něco znamenat). Existuje mnoho lidí, kteří 
nikdy neviděli sníh (teda, v Česku by bychom je mohli hledat leda tak mezi čerstvými novorozenci, 
kteří ještě neopustili porodnici, ale nejen v Česku a nejen v Evropě žijí lidé). A existuje také mnoho, 
velmi mnoho lidí, kteří nejen že nevědí, co jsou to jarní prázdniny, ale také třeba vůbec nikdy ne-
byli ve škole (a to teď nemám na mysli batolata). 

V RODINNÉM KRUHU 

DRŽET PRAVÝ PŮST 
 

Je snad pravý půst 
vzdát se slaniny, 
zvěřiny? 
Je snad pravý půst věcí úst? 
 

Je snad půst dát si slib 
z masa nepojíst, 
o to víc 
na talíř si nabrat ryb? 
 

Lačnět, v hadrech bloudit 
na odiv lidu 
bez klidu 
klopit zrak, vzdechy loudit? 
 

Ne, půst je víc, toť sklizeň! 
Svaž snopy své 
a dej 
jíst duši, má hlad, žízeň! 
 

V ten čas se hněvu vzdej, 
zvláště zlých řečí, 
všech křečí, 
změň život, směr mu dej! 
 

Jen silou ducha rostem, 
zmoř hladem hřích,  
ne břich, 
pak prošels pravým postem! 
  

Robert Derrick (17. století)  
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Vůbec je to tak, že je na světě velmi mnoho lidí, kteří mají zcela jiné životní prostředí, možnosti 
a zkušenosti než my, Evropané, obyvatelé české kotliny či moravských úvalů (o pohraničních hor-
stvech nemluvě). Jen těžko si umíme představit, jak se asi jeví svět člověku, který strávil celý život 
v zapadlém městečku v sicilských horách, na uprášené ukrajinské vesnici, v osadě na okraji malaj-
ské džungle, v brazilském slumu či někde na pomezí úrodného údolí Nilu a vyprahlé saharské 
pouště. Nevíme, jak se formovaly představy o spravedlnosti, dobru a lidských vztazích u lidí, kteří 
neviděli porodnici ani domov důchodců, neslyšeli evangelní zvěst, neumí si přečíst Deklaraci lid-
ských práv a o bílé civilizaci vědí jen to, co viděli v reklamách na Coca-Colu. Neumíme si představit, 
jak vychovávají své děti, jak se starají o své staré rodiče, o čem sní, po čem touží, v co věří, čeho se 
bojí, koho nebo co uctívají… 

Snad to ani od nás nikdo nechce. Snad se od nás v této věci chce jen jedno jediné: neposuzo-
vat všechno a všechny svými brýlemi. Posuzovat a soudit může a bude Bůh – ten totiž zná všechna 
lidská srdce. I ta naše. 

Přeji Vám (i sobě) radost z toho, že Bůh všechno ví, všemu rozumí a každého chápe: kmenové-
ho šamana statečných lovců mamutů, amazonské Indiány, talibánské bojovníky, sicilského mafiá-
na, zbožné americké kvakery či udřené polské rolníky – pro všechny tyto lidi poslal svého Syna na 
svět (a nakonec i na kříž). A taky pro nás – abychom nikdy a nikde nebyli sami a bez pomoci. Aby-
chom nemuseli prožít celou naši věčnost v temnotách. Abychom se mohli dříve nebo později obrá-
tit k Němu – k věčné a nekonečné Lásce. 

VKor 
 

MILUJ SEBE SAMA 
Není jiného způsobu, jak milovat, než že odpustíš sám sobě, že nejsi dokonalý, že nejsi svatý 

tak, jak sis představoval. Když použijeme obrazu z františkánského světa, dokud nepřekonáš pro-
past, abys objal malomocného: dokud nepoznáš, že malomocný není ve skutečnosti na druhé 
straně propasti, ale že se především nachází ve tvém nitru, potud nikdy opravdu nepoznáš svou 
vášeň ani nebudeš schopen ryzího soucitu. 

Soucit se rodí v prostorném místě, kde pospolu koexistuje spousta věcí, kde poznáváš, od-
pouštíš a usmiřuješ se s nepřítelem ve svém nitru. Není pak nic, co bys na druhých lidech nenávi-
děl a bál se toho a s čím by ses dosud sám nesetkal a čemu bys ve své duši neodpustil. Z vášnivého 
zápasu s tvým vlastním stínem se stává soucit se zápasem tvého bližního. 

Z knihy Richarda Rohra „The Passion of God and the Passion Within“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

SNĚHOVÁ KALAMITA, NOVÉ „OKOLNOSTI“ A VRTAČKA V NEPRAVÝCH RUKOU  
ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Moc vás všechny zdravím a děkuji vám za dopisy a zprávy o vašich dětech všeho věku, oblože-
ných koupelnách, maškarních bálech, výletech na lyže a o všem ostatním. Jsem moc ráda, že mi 
píšete. 

Jaro k nám dorazilo přes sněhovou kalamitu. Zprávy o závějích v jižní Anglii byly prý i v české 
televizi. Místní mi tvrdili, že se jednalo o nejhorší sněhovou kalamitu za posledních 18 let. Mezi 
námi – u nás sněžilo 3 dny, z toho dva nepřetržitě. A mrzlo. Chodníky tu nikdo neuklízí, bojovat  
s kočárem v rozježděném umrzlém sněhu byla chuťovka pro znalce. Ven jsme ale chodili, protože 
bylo nádherně. Sníh se třpytil ve slunci, prostě jako na horách. A byly zavřené školy! Kluci byli 
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nadšení, stavěli na 
zahradě pod palmou 
sněhuláky, takové 
mrňavé. Za 10 dní na-
sněžilo znova, opět 
kalamita, opět zavřené 
školy. Tentokrát na-
štěstí jen na jeden den, 
než sníh roztál. 

Kromě sněhové 
výstřednosti je ale 
typické počasí, kolem 
10 stupňů. Na střídač-
ku prší a mží a mrholí a 
leje. Vegetaci to pro-
spívá. Sněženky vylezly 
ze země už před sněho-
vou nadílkou, a stateč-
ně ji přežily. Tento 
týden rozkvetly krokusy, na předzahrádce mám fialové a žluté. Modroočko, něžná duše, se jim 
velice obdivuje. Každý den je pozoruje, opatrně je hladí. Bohužel při tom rozšlápl narcisy, které 
začaly vylézat hned vedle. Když to zjistil, byl smutný a musela jsem ho utěšovat, že to kytičky přeži-
jí. Někteří domorodci mají předzahrádky plné prvosenek a macešek, vše kvete. Je to radost, vydat 
se na procházku. Čekají mne jarní práce na zahradě. Na podzim jsem nechala džungli zetlít přiroze-
nou cestou, tak teď musím odstranit, co tam nepatří. Jen se děsím, že jako vloni vyruším hibernují-
cí obojživelníky. Mám z toho špatný pocit, budit někoho ze spánku tím, že mu zbořím ložnici. 

Dneska je Masopustní úterý. Tady se nazývá Pancake Day. Děti přišly ze školy celé rozdivoče-
né, že dneska prostě musíme mít palačinky, protože to paní ředitelka řekla. Informovala jsem je, 
že je mi z vůně smažení čehokoliv mimořádně zle a že u nás letos palačinky nebudou. Nakonec se  
s tím nějak smířili. Stran jídla jsou poslední dobou poměrně rezignovaní. Josef totiž usoudil, že 
velcí chlapci jsou bledí a slabí v důsledku nesprávné výživy. Zavedl s otcovskou autoritou (kterou 
používá jen výjimečně) nový režim ve stylu „všechno sníme, když to smíme“, který funguje již 14 
dní. Kupodivu chlapci bez odmlouvání jedí, co jim předložíme, včetně zeleninových salátů a masa. 
Oba velcí si vyzkoušeli předvádět dávení u stolu. Reakce rodičů byla taková, že už to znova neopa-
kovali. Modroočko ani Eliáš nemají potíž jíst cokoliv. Eliáš dokonce, když dojí svou porci, šmejdí 
nenápadně kolem stolu. Dojde až k svému chlebodárci Myškovi, vyleze k němu na židli a žebrá. 
Myška, dobrá duše, se vždycky rozdělí… 

Jinak se máme dobře, přiměřeně okolnostem. Děti teď měly týden prázdniny. Jezdily s Jose-
fem na kole, pokud nelilo. Také se společně vypravili do místního plaveckého bazénu. Radnice se 
rozhodla bojovat s dětskou obezitou tím, že v prvních třech měsících letošního roku budou mít 
děti do 16 let vstup do městských bazénů zdarma. Už jsem vám psala, že hygienické mravy jsou  
v místních bazénech, ehm, jiné než na jaké jsme zvyklí u nás. Ovšem záplavy návštěvníků celou 
situaci značně zhoršily. Josef přišel znechucen a řekl, že už tam nejdou. Zase jsme vzpomínali na 
plavecký bazén v Liberci, o vánoční prázdninách jsme tam byli asi 6x. Naštěstí v sousedním městě 
Maidstone je velký plavecký bazén. Vstupné je vyšší, také ale úroveň čistoty. Tak budou chodit 
tam, jako doposud. 
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A teď něco bližšího k těm „okolnostem“. Ukázalo se totiž k našemu nezměrnému překvapení, 
že čekám mimino. Když jsem ho na těhotenském testu odhalila, tak jsem byla jako v Jiříkově vidě-
ní. Josefovi jsem strkala test do ruky, ať se laskavě podívá sám. Díval se na počítač a nevnímal, tak 
jsem mu v rozrušení test hodila na hlavu. Připadala jsem si jako Klára z filmu Chyťte doktora, je-
nomže jsem neměla testů plnou kabelku jako ona. Pak už zbývalo jen, abych situaci psychicky 
zpracovala (stále jsem ve fázi potlačování skutečnosti), sebrala odvahu říct to rodičům (jak se pro-
boha oznamuje rodičům na dálku, že čekáte neplánovaně pátý dítě?) a připravit se na nekonečné 
těhotenské nevolnosti. Naši přijali situaci se stoickým klidem, dokonce prý si otevřeli víno na osla-
vu. Mamka se už těší na tu holčičku. Alespoň někdo je v rodině optimistou. Kluci chtěj chlapečka – 
Myška mi zrovna dneska ráno řekl, že holky jsou yucky (= e-aný – pozn. sazeče). Ach jo. Děti vědí, 
že dostanou sourozence, nemá cenu tajit, proč maminka soustavně blinká nebo leží. Jeden by si 
myslel, že tělo uvykne procesu těhotenství a s jejich vyšším počtem budou se nevolnosti snižovat. 
Bohužel tomu není tak. Je mi tak špatně, jako mi snad bylo jen v prvním těhotenství. Ovšem tehdy 
byly jediným problémem zameškané přednášky a případné prchání z menzy na toalety. Zato teď… 
Oprostila jsem se od vykonávání všech věcí, které nejsou nezbytně nutné pro přežití, a i tak máme 
všichni co dělat, abychom toto období překlepali. Josef mi držel přednášku na téma „Těhotenské 
nevolnosti – síla autosugesce“. Bohužel posluchač přijal jeho slova s vyslovenou nevraživostí. Josef 
se své hypotézy o tom, že si nevolnosti pouze namlouvám a kdybych zapojila vůli, to bych panečku 
viděla, drží jako klíště. Ve vlastním zájmu ji nenadhazuje často, zato však vytrvale. 

Taky jsme navštívili porodní babici, která zde vede poradnu. Opět mi (jako když jsme čekali 
Eliáše) nabízela možnost, že se mimino může narodit doma, mám přece zkušenosti, ne, tak proč se 
obtěžovat do nemocnice? Zdvořile jsem odmítla. Pak jsme spolu vyplnily neuvěřitelně tlustý dotaz-
ník, několik dalších lejster a obří těhotenskou průkazku. Postrašila mne, že bych taky mohla čekat 
dvojčata. V důsledku toho jsem souhlasila s výpravou do nemocnice, kde budu v doprovodu všech 
dětí (nemá je kdo hlídat) čekat několik hodin na ultrazvuk… V tomto případě je ovšem lépe even-
tuální krutou pravdu zříti. Poradila mi, že nevolnosti překonám, když budu soustavně jíst, anebo 
bych mohla zkusit náramek proti nevolnostem. Umím si představit pěkný zlatý náramek, který by 
mi zvedl náladu. Ovšem na kouzla a amulety nevěřím, tak by na mě zázračný náramek asi neza-
bral. Hezky jsme si popovídali a šlo se domů. Modroočko sedělo po celou návštěvu spořádaně na 
židli a Eliáš jim udělal z ordinace kůlničku na dříví. Myška čekal venku na hřišti a pak se mne usta-
raně ptal, jestli mne operovali. Ach jo. 

A tak se protloukáme neveselým obdobím. Výlety nepodnikáme, jen procházky na hřiště a do 
obchodu pro potraviny. Děti totiž jedí jako šílené. Tak třeba včera – přišli ze školy, snědli každý 
misku plnou polévky. Za chvíli vepřové s omáčkou a hory rýže. Následovala kritika kuchařky – bylo 
málo omáčky. Uklidnili se, buchty na obzoru (vlastně v remosce). Uklízím talíře v kuchyni a hle – 
zbylo trochu masa, to bude mít tatínek radost! Tak ještě dodělat pro něj omáčku, teď ty buchty 
vyklopit. Tak, hotovo, maso přihodíme do omáčky. Ale KDE je? Vyšetřování ztráty plátku masa. 
Myška dotčeně: „To si nemůžu vzít kousek masa?!“ Když přišel Josef z práce, přijal situaci poměr-
ně filosoficky. Zná své pappenheimské. Příště musím maso pro něj schovat asi do sejfu. 

Připadá mi, že Eliáš jí snad ze všech nejvíc. Pěkně se nám zakulacuje, myslím, že brzy přebere 
Modroočkův titul „rodinný bumbrlíček“. Když jsem zmínila Eliáše, tak se u něj trochu zastavím.  
S Josefem nám až přechází zrak nad tím, čeho je schopen. Šmejdí po bytě a hledá, čím se tak zaba-
vil. Není to ale proto, že bych si ho nevšímala a neposkytovala mu zábavu. Potíž je v tom, že on o 
hračky a dětské knížky nestojí. Chce si hrát s Josefovým nářadím a vařit v kuchyni. Přinese si židli, 
přistaví k lince a zatím, co matka leží v polomdlobách v ložnici, pachole připraví v kuchyni osvěžují-
cí drink – šťávu s olejem, popráší solí (i celou linku), vykramaří sklenici s medem tak nešťastně, že ji 
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rozbije, a pak se dojde celý popatlaný pochlubit. A tak je to pořád a pořád, každý den něco. Ještě 
že chodím do bazaru, tam získávám velmi výhodně stále nové skleničky, misky, talíře… Naprosto 
chápu že lidé, kterým se přihodí takovéto nadělení jako první dítě, mají jen jedno. 

Naštěstí Modroočko je 
zlaté dítě, velice hodné. Chodí 
do školky, kde je oblíben, jak 
jinak. Naprostou většinu dní je 
příjemný a veselý, velmi dob-
rosrdečný. Rozladí ho jen 
opožděný přísun potravy a 
Tomáš. Tuhle jsem je špeho-
vala, co si říkají v pokojíčku. 
Když došlo na „Jsi divoký pra-
se, víš, tlustý, a půjdeš na 
porážku a nadělají z tebe buř-
tíky“, vlítla jsem tam a Tomáš 
schytal diktát a opakování 
vodstva České republiky (to je 
trest spíš pro mne). Ubožátko 
modrooké se u mne druhý den před obědem ujišťovalo, že ho nedám řezníkovi… Tak jsem měla 
cestou ze školy k Tomášovi přednášku. Doopravdy mne naštval. Jen proto, že sám je scrawny 
weed (= vychrtlík – pozn. sazeče), nebude se posmívat bratrovi. A víte, co udělal večer? 
Píchl Modroočka vidličkou do zadečku! Že prý na něj dostal chuť. Tak bylo další kázání. Pak si mu-
sel vyslechnout historku „Plosím jeste jednu olivu, dedectu“ (z Tomášova vlastního ducatého dět-
ství). Snad už dá Modroočku svátek. 

Velcí chlapci se probíjejí anglickou a českou školou, jak se dá. Myška statečně píše do písanky, 
tuhle jsem v jeho aktovce objevila popis dne v anglické škole, v češtině. Vypracoval zcela sám a 
dobrovolně, ve volné chvíli ve škole. Tomáš musí k češtině bojovat ještě s místopisem vlasti a čes-
kými dějinami. Témata zpracovává i výtvarně, jeho akvarel „Cyril a Metoděj přicházejí na Velkou 
Moravu“ byl mimořádně zdařilý. Když ovšem už zase nemůže na mapě najít Šumavu, tak ztrácím 
nervy. Pak jsem si ale řekla, že nebudu pokrytecká. Totiž až letos jsem díky vlastivědě pro 4. třídu 
zjistila, že Ještěd není součástí Jizerských hor, jak jsem si zarytě myslela. 

Tak to je z našeho života vše. Těšíme se velice na příjezd našeho dědy, už tento čtvrtek! Kluci si 
stříhají metr, kdy už ten děda přijede! Pojedou mu s Josefem naproti na letiště, jinak bych s nimi 
doma nevydržela. 

Loučím se s vámi, Eliáš se zmocnil vrtačky, tak jdu na něj, než ji spustí a vyvrtá někam díru. 
Mějte se krásně a napište mi! 

Blanka 

IDENTIFIKACE 
TÉMA Z PÍSMA 

Když se přiblížili k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze 
svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, 
na kterém neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: -Proč ho od-
vazujete?-, odpovězte mu takto: -Pán ho potřebuje.-“ 

Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na něho Ježíše. (srv. Lk 19,29-35) 
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VARIACE 
Nedílnou součástí výchovy jsou vzory. Chudý národ, který je nemá. Bez velikých vzorů z minu-

losti je totiž jeho budoucnost malá. 

Vzory jsou potřebné nejen pro vytváření lidských charakterů, ale také pro výchovu v oblasti 
sportu nebo umění. Dobrý trenér mládeže na elitních hráčích ukazuje, jak přihrávat, jak bránit, jak 
tvořit hru. Stejně tak učitel hudby potřebuje předložit žákům hudební nahrávky a nikdy k tomu 
nepoužívá produkci hospodských šumařů, ale koncertních mistrů. 

Podobně se bez velikých vzorů neobejde ani výchova ke křesťanskému životnímu stylu a 
k duchovním hodnotám všeobecně. Církev nám v tomto smyslu předkládá vzorové jedince ze své 
dvoutisícileté historie. Nejvýznamnějšími jsou v tomto směru jednotlivé novozákonní postavy. 

Krátce poté, co jsem jako vysokoškolský student přijal víru v Ježíše Krista a dělal první odvážné 
kroky v katechismu a biblické dějepravě, setkal jsem se s nezapomenutelným knězem, paterem 
Ladislavem Simajchlem, který působil na jedné farářské „trestanecké“ štaci – naštěstí pro mě hned 
v sousední obci mého rodiště. Pater mi doporučoval, abych se při čtení Písma s jednotlivými posta-
vami občas konfrontoval. Dělá prý to také. Jednou se poznává v postavě Janově, podruhé v situaci 
setníka, potřetí v roli rozsévače. Ale vzhledem k tomu, že potřeboval vylepšovat také svůj pasto-
rační styl, začal kromě konfrontace s jednotlivými postavami hledat i svůj identifikační vzor. 

„A už jsem ho našel,“ řekl mi a požádal mne, abych se onu evangelijní postavu pokusil uhád-
nout. 

„Nevím, pane faráři, ale jak Vás znám a z toho, co jsem o Vás dobrého slyšel, nebude to ani 
zrazující Jidáš, ani zapírající Petr. A jiné postavy moc neznám. Jsem ve víře učedníkem.“ 

Pater se šibalsky usmál. Otevřel na stole ležící Nový zákon a nalistoval výše citovaný úryvek 
z Lukášova evangelia. 

„Osel! Tak vidíš, žádná postava lidská, ale osel. A to 
hned ze dvou důvodů. Za prvé, to zvíře bylo k dispozici, 
a za druhé, mělo ochotu jít.“ 

Vzpomínám si na toto setkání, když potkám lidi, 
kteří jsou „buď, anebo“. Buď jsou k mání, ale nejsou 
ochotní jít, anebo by byli ochotní jít, ale nejsou 
k dispozici. A to mi potvrzuje, že onen oslík byl skuteč-
ně ideální. 

 

PROSBY 
Vídávám občas prachaté, svalnaté a mladé muže, kterým, jak se mi zdá, svět leží u nohou. 

– Prosím tě, Bože, ať mne v takové chvíli nepřepadá mrtvice závisti a neskolí komplex méně-
cennosti. 

Občas mám pocit, že bych vyletěl z kůže, ale nevím o jiné, do které bych skočil. 

– Prosím tě, Bože, ať je to raději kůže osla než kůže hlupáka. 

Tu a tam si říkám, že bych pro tebe rád něco udělal, ale nemám ani tituly, ani kazatelské 
schopnosti, ani svěcení, ani vysílací studio. 

– Prosím tě, Bože, dej mi vědomí, že k tomu stačí pouze moje ochota. 

…  

Z knihy Maxe Kašparů „Zápisník potulného kazatele“. Převzato s laskavým svolením autora.  
Přepsal Ondra Toms. 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2009 11 

CHLAPEČEK A BOTIČKY 
 

Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale pořád se 
do těch botiček nemohli dostat. A když se to konečně podařilo, tak si oba upocení sedli, chlapeček 
se podíval na boty a říká: „Paní učitelko, my jsme ty botičky dali obráceně.“ 

Paní učitelka se také podívala a skutečně, boty byly obuty 
obráceně. Zachovala klid, znovu je sundala a znovu je rvali na 
nohy. Tentokrát správnou botu na správnou nohu. 

Potom se chlapeček podívá na boty a říká: „To ale nejsou 
moje botičky.“ 

Učitelka se kousla do jazyka a místo toho, aby na něj 
zařvala: „Ty hovado, to jsi nevěděl dřív?“, s námahou zase 
botičky sundala. 

Když byly boty dole, povídá chlapeček: „To jsou botičky 
mého brášky. Maminka říkala, že je teď budu nosit já.“ 

Učitelka už nevěděla, jestli se má smát nebo plakat, a 
znovu pomohla chlapečkovi do bot. Když mu po té úmorné 
práci pomáhala do kabátu, tak se zeptala: „A kde máš rukavičky?“ 

Chlapeček odpověděl: „Rukavičky mám schované v botičkách.“ 

Trestní proces s učitelkou začne příští měsíc… 

ZAMILOVAT SE 
Každého dne se někde musíme zamilovat – do někoho, do něčeho, do 

nějakého okamžiku, události, věty. Každého dne musíme nějak dovolit, aby 
naše srdce změklo. Jinak se bude naše srdce nevyhnutelně zatvrzovat. 
Budeme upadat do cynismu, zahořklosti, strachu a beznaděje. Právě v tom 
je velká část světa polapena, a ani o tom neví. 

Svět se tak dlouho snoubil se smrtí, že smrt nazývá životem. Pokouší se vykouzlit si život faleš-
nými vzruchy, pořádáním oslav tam, kde není co slavit. 

Musíme vytvořit a objevit slavnosti srdce, místo, o němž víme, že se v něm můžeme radovat, 
místo, z něhož se můžeme vydávat. Jestliže nejsi připraven své myšlenky a emoce dávat a pouštět, 
totiž „od-pouštět“, budeš pouze brát. Nicméně jedinou cestou, jak zakusit radost, je vy-dávat se 
realitě. Radost přichází až tehdy, když se svým bližním půjdeš onu míli navíc a každého dne budeš 
předně nabízet sebe sama. 

Pros Pána, aby ti dal milost zamilovat se. Pak teprve bude tvé vidění správné, neboť jen tehdy, 
když jsme zamilovaní, jen tehdy opravdu chápeme. Jen tehdy, když jsme se sami realitě vydali, 
můžeme realitu ve skutečnosti i přijímat. Je to nekonečné mystérium Trojice, vyjadřované každým 
aspektem tohoto světa: dokonalé dávání se rovná dokonalému přijímání. 

Z knihy Richarda Rohra „The Passion of God and the Passion Within“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Ve své e-mailové schránce nalezl sazeč 

20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 
 

Letos v létě uplyne již 20 let od chvíle, kdy se v Kokorách na 
Moravě sešlo 10 manželských párů, aby ještě v ilegalitě prožily svůj 
první kurs Manželských setkání (dále MS). Tento program k nám přinesli manželé Náglovi, kteří se 
jej zúčastnili ve Finsku dva roky před tím. Po roce 1989, již ve svobodných poměrech, se program 
velmi rozšířil. Největších kurzů v letech 1993-4 se zúčastnilo okolo 240 párů. V tomto období se  
z původního kurzu oddělily tzv. „satelity“, většina jich funguje dodnes. 

A PAK ŽE SI MUŽI NEPAMATUJÍ VÝROČÍ! 
 

Žena se v noci probudí a vidí, že manžel není v jejich posteli. Navlékne si noční košili a jde se za 
ním podívat do přízemí. Najde ho, jak sedí u kuchyňského stolu s hrnkem horkého kafe… Zdá se 
být pohroužen do hlubokých úvah, jen tak civí do zdi. Žena sleduje, jak si utírá slzu a srká horké 
kafe. 

„Co se děje, drahý?“ zašeptá, když vstoupí do místnosti. „Proč jsi takhle v noci tady dole?“ 

Manžel vzhlédne od kafe: „Ale jenom jsem vzpomínal, jak jsme se před 20 lety poprvé potkali 
a začali spolu chodit. Tobě bylo jenom čtrnáct. Pamatuješ se?“ vážně dodává. 

Žena je dojata až k slzám, když vidí, jak si vše její manžel pamatuje, jak je citlivý. 

„Ano, pamatuji,“ odpoví. 

Manžel se odmlčí, slova se těžko hledají. 

„A pamatuješ, když nás tvůj táta přistihl v mým autě na zadním sedadle?“ 

„Jo, to si pamatuju…“ říká žena a uvelebuje se v křesle vedle něho. 

Manžel pokračuje: „Vzpomínáš, jak mi vrazil brokovnici do obličeje a řekl: Vezmeš si mou dce-
ru, nebo chceš, abych tě poslal na 20 let do vězení?“ 

„To si taky pamatuju.“odpoví ona něžně a přitulí se. 

On si setře další slzu s tváře a říká: „Dneska bych byl propuštěn!“ 

Do Zpravodaje zaslala Marta Tomsová 
 

VĚCI, KTERÉ NEVYSVĚTLÍŠ… 
 

Žena si objedná do bytu montovanou skříň. Přijedou, namontují, žena zaplatí, odjedou. Najed-
nou projede pod okny tramvaj a skříň spadne. Co teď? Manžel není doma, tak žena skočí pro sou-
seda, ať jí pomůže. 

Soused zvedne skříň a připevní ji vruty ke zdi. Projede tramvaj a skříň zase spadne.  

Soused říká: „Víte co, já to přimontuji, vlezu do skříně a kouknu, který vrut povoluje první, a 
tam pak dám větší.“ 

Žena souhlasí a že půjde zatím postavit na kávu. Vtom se vrátí manžel, vidí na stole prostřeno 
pro kávu a novou skříň. Otevře ji, tam soused. 

„Co tu děláte, sousede?“ zařve. 

Soused se zamyslí a pak povídá: „Víte co, dejte mi rovnou přes hubu, protože když vám řeknu, 
že tu čekám na tramvaj, tak mi stejně neuvěříte.“ 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Na připomenutí tohoto výročí uspořádali organizátoři MS letos 7. února konferenci v Kroměříži 
– ve městě, ve kterém proběhla (a dosud probíhá) většina ročníků „mateřského“ kurzu MS. Konfe-
rence proběhla velmi úspěšně, v přátelském duchu, za účasti asi 300 osob. Tématu byla také věno-
vána zvláštní příloha Katolického týdeníku. 

První část programu konference tvořily přednášky organizátorů, psychologů, kněží i politiků, 
kteří program MS a jeho přínos popsali za svého pohledu. Odpolední část konference byla věnová-
na představování jednotlivých kurzů (v současnosti probíhá v ČR paralelně 6 kurzů pořádaných 
různými sdruženími, jedním z nich je i YMCA – Živá rodina. Dále probíhají 2 velké kurzy na Sloven-
sku). Někteří to pojali jako seriózní přednášku, jiní jako zábavnou show, takže odpoledne příjemně 
uběhlo. Program byl zakončen mší svatou a závěr dne – a začátek dne následujícího – patřil slav-
nostnímu plesu Manželských setkání. Konference se zúčastnili i zakladatelé MS z Finska, Kari a 
Tertu Törmä, a další vedoucí organizátoři z Finska, Kim a Anneli Portmanovi. Manželé Törmäovi 
následně pobyli jeden den v Brně (Kari se zúčastnil setkání chlapů) a dva dny v Praze, kde se s nimi 
uskutečnilo jedno setkání v YMCA na téma současná rodina a jedno setkání pro provázející páry 
MS, kde jsme hovořili o jejich praktických zkušenostech s jejich kurzem. 

Z první části konference byl vydán sborník, jehož některé příspěvky postupně ve zkrácené verzi 
otiskneme ve Zpravodaji, abyste si i Vy mohli udělat obrázek o historii a současnosti MS. 

Vladislav Pištora 
 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2009 – KURZ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 
 

YMCA – Živá rodina Vás zve na letní kurz Manželských setkání, který letos pořádá již potřinác-
té. Uskuteční se ve dnech 15. – 23. srpna 2009 v Třešti (16 km od Jihlavy).  

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

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

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

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

Podmínka účasti: společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním progra-
mu. Není možné účastnit se pouze části kurzu. 

Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné. 

Pokud své současné problémy řešíte s odbornou pomocí psychiatra či psychoterapeuta, prosí-
me Vás, abyste svou účast nejprve konzultovali s tímto odborníkem. 

Přihlášku, která je součástí tohoto Zpravodaje, posílejte na adresu: YMCA – Živá rodina, Hana 
Pištorová, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme další 
informace a pokyny k zaplacení účastnického poplatku, který bude nutné zaplatit do 15. 5. 2009. 
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Odpovědi budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do počtu kapacity letního 
kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci. 

 

Datum: 15. – 23. srpna 2009 

Místo: Třešť (cca 16 km jihozápadně od Jihlavy), K Valše 1251/38, areál Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště ve velmi pěkném prostředí na okraji města. 
Areál tvoří ubytovací část, škola s učebnami a tělocvičnou, jídelna s kuchyní – vše 
je propojeno chodbami. 

Začátek: sobota 15. 8. 2009 v 18.00 večeří 

Ukončení: neděle 23. 8. 2009 dopoledne 

Kapacita: cca 70 párů 

Ubytování: ve dvoulůžkových, příp. třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní příslušenství. 
Na každém patře je k dispozici kuchyňka s lednicí. 

Stravování: plná penze v areálu internátu. Možnost zakoupení jednoduchého občerstvení 
v kantýně v areálu. 

Další údaje: Součástí areálu je fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště. Učebny a tělocvična 
budou k dispozici především pro děti v případě špatného počasí. Pokud nebudete 
cestovat vlastním autem, dejte nám včas vědět, abychom vám zajistili odvoz  
z nádraží. 

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

Účastnický poplatek: hradí zejména náklady na ubytování a stravu účastníka. Ostatní náklady 
(pronájem auly, učeben, tělocvičny apod., náklady na pečovatele a veškeré další organizační zajiš-
tění) chceme z větší části hradit z dotací a darů, které se nám – doufáme – podaří v letošním roce 
opět získat. 

*Pokud jste členem jiného sdružení YMCA než YMCA – Živá rodina, tak tuto skutečnost uveď-
te, prosím, do poznámky v přihlášce. 

Účastnické poplatky běžná 
cena 

cena  
pro členy YMCA* 

dobrovolná  
sponzorská cena 

Dospělý: ubytování, strava 3.100,- Kč 3.000,- Kč 3.500,- Kč 

Dítě: lůžko, strava plná porce, příspěvek 
na pečovatele 

3.300,- Kč 3.200,- Kč   

Dítě nad 4 roky: lůžko, strava poloviční 
porce, příspěvek na pečovatele 

2.850,- Kč 2.750,- Kč   

Dítě do 4 let: vlastní postýlka, strava po-
loviční porce, příspěvek na pečovatele 

2.300,- Kč 2.250,- Kč   

Dítě – kojenec: ubytování v kočárku nebo 
ve vlastní postýlce, vlastní strava, příspě-
vek na pečovatele 

1.500,- Kč 1.400,- Kč   
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Poznámky k platbě účastnického poplatku: Pro mnohé z nás je zaplacení účastnického poplatku  
z vlastních příjmů velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let proto doporučujeme obrátit se podle 
možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci, obecní úřad nebo farní úřad se žádostí o dotaci. 
Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část účastnického poplatku za 
sebe, případně i celou rodinu. Tam, kde to bude potřeba, na vyžádání zašleme žádost o zaplacení 
účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli. 

Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek financí by byl 
hlavním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání – obraťte se na nás, uděláme vše 
pro to, abyste se kurzu mohli zúčastnit. Zatím se vždy podařilo najít řešení. 

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

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

Za všechny, kdo se podílejí na přípravě, 

Lenka a Jiří Tkáčovi 

RECEPTY NA BŘEZEN 
OŘECHOVÝ ZÁVIN 
Potřebujeme: 20 dkg polohrubé mouky, ¾ dcl mléka, žloutek, 4 dkg 

práškového cukru, 6 dkg másla, citrónovou kůru, sůl. 

Na kvásek: ½ dcl teplého mléka, 1 dkg cukru, 1,5 dkg droždí, trochu mouky. 

Na náplň: 20 dkg mletých ořechů, 1 ¼ dcl mléka, 15 dkg cukru, 5 dkg rozinek. 

Vypracujeme těsto, dáme kynout, mezitím si připravíme náplň (suroviny povaříme) a necháme 
vystydnout. Těsto vyválíme na plát, po celé ploše potřeme náplní a zavineme (závin je asi 10-12cm 
široký). Přendáme na plech s pečícím papírem. Necháme ještě chvíli kynout. Potřeme rozšlehaným 
žloutkem (nebo i celým vejcem). Propícháme vidličkou a upečeme do zlatova. 

Marta Tomsová 

OŘECHOVÁ VAJÍČKA 
Potřebujete: 50 dkg hladké mouky, 30 dkg tuku (máslo, rama, …), 20 dkg cukru moučka, 10 dkg 

mletých ořechů, lžičku skořice, šťávu a nastrouhanou kůru z půlky citrónu. 

Postup: Vše zpracujte v těsto, nechte chvilku odpočinout a pak vyválejte a vykrajujte vajíčka, zajíčky … 
Po upečení slepte zavařeninou (jakou máte rádi) a polejte čokoládovou nebo citrónovou pole-
vou. Můžete je také nazdobit podobně jako perníčky. 

Radana Vášová 

Důležité kontakty: 

Lenka a Jiří Tkáčovi 

739 47 Kozlovice 857   

tel.: 558 697 152, 602 681 888 

e-mail: tkacovi@seznam.cz 

Hana Pištorová 

YMCA – Živá rodina 

Na Poříčí 12 

110 00 Praha 1 

tel.: 224 872 421, 606 745 048 

e-mail: hana.pistorova@familia.cz 
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HERMELÍNOVÁ POLÉVKA  
Miluji hermelín – naložený, nadívaný, smažený, zapečený, grilovaný, se zeleným pepřem, oře-

chy, v pomazánce, jen tak k bílému vínu… ale polévku jsem z něho ještě neměla. A vy? 

K tomuto receptu se ale váže zajímavá historka: Máme jednoho kamaráda – mámina bývalého 
učitele angličtiny, kterému máma vždycky nosila na hodiny svačiny. To ale nikdo netušil, že je to 
velmi šikovný kuchař. (Promiň, mami, ale kuře na bílém vínu, jablkách a rozinkách jsem doma ni-
kdy neměla… –:) Při různých akcích, které se s partičkou z angličtiny pořádaly, jsme si mysleli, jak 
pana učitele neuctíme pečeným bůčkem či jinými domácími pochutinami, a on zatím doma peče 
krkovičku na kávě a grepové šťávě s chilli papričkami, kombinuje bramborový salát s avokádem a 
vytváří lososovo-mozzarelovou pyramidu… Před pár týdny jsem u něho byla na chalupě, kde nám 
uvařil famózní hermelínovou polévku: 

Ze zeleninového bujónu uvaříme vývar (cca 1,25 l), rozpustíme v něm 2 nakrájené hermelíny 
(jediné, co z hermelínu v polévce zbyde, je tuhá kůrčička, tak zvažte, na jak velké kousky ho nakrá-
jíte), osolíme, opepříme bílým pepřem a přidáme kukuřici (může být sterilovaná i mražená). Vý-
borná je k tomu houstička osmažená na másle. 

Možná sem příště dám recept na Bife de cuadril se salsou chimichuri, pečenou slaninou a zele-
ninovým špízem, ale asi si budu muset udělat nějaký kuchařský kurz, jelikož nevyzkoušené recepty 
se sem prý dávat nemají… 

Veronika Tomsová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ZE SEKRETARIÁTU 
Konečně se 15. února 2009 podalo poslední vyúčtování dotací na Ministerstvo 
vnitra. Touto cestou moc děkuji Petře Ryantové, která mi ještě hodně pomohla. 

Zvolna začínáme připravovat letní Tábory rodin na Pavlátově louce. Stále hledá-
me dobrovolníky k dětem, kdo by měl zájem, přihlašte se. 

Ještě jednou připomínám placení členských příspěvků na rok 2009. Díky všem, kteří včas zaplatili. 

PROSBA O POMOC 
Jelikož ústředí YMCA v ČR rozhodlo o tom, že budou jednotné průkazky členů YMCA, hledáme 

dobrovolníka, který by nám pomohl s agendou nových členských průkazů. Kdo by měl čas a zájem 
nám pomoci, přihlašte se na sekretariátu. Práci je možno vykonávat doma, vše potřebné dodáme. 

Moc by nám to pomohlo. 

Radana Vášová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
 

… BÖHMOVI 
 

Marta Tomsová minule psala, že chodí 
smutně po Praze, protože se tu nikdo nechce 
představit. Tak aby nebyla smutná a ruka-
ma nezalamovala, vylézáme z ulity a před-
stavujeme se. 
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Vzdělání:   

Ludmila – Základní škola a Střední stavební průmyslová škola v Praze, Pedagogická fakulta UK 

Karol – Základná škola a Gymnázium v Žilině, ČVUT 

Pracovní zkušenosti: 

Ludmila – Pražský projektový ústav (konstruktérka), 20 let plný úvazek v domácnosti, Arcibis-
kupství pražské, nyní Domov sv. Karla Boromejského 

Karol – Pražský projektový ústav, ateliér AMA, nyní ředitel arch. ateliéru AMA invest s.r.o. 

Dobrovolnická činnost: 

1991 až 2000 Ludmila a Karol – členové týmu zakladatelů, později členové výboru YMCA – Živá 
rodina, K – několik let členem Ústředního výboru YMCA, L – 7 let koordinátorka projektu Euro-
children (spolupráce s belgickou Charitou), L+K – 2001 až 2007 aktivní účast na programu 
Manželská setkání, L+K – v roce 2006 zakládající členové obecně prospěšné společnosti SIRIRI 
(podpora karmelitánských misií ve Středoafrické republice) 

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – BÖHMOVI 
Osobní údaje: 

Jména a příjmení:  Ludmila a Karol Böhmovi 

Bydliště: Rudná u Prahy 

Telefonní spojení: ano 

Data narození: 1955 a 1956 

Stav: v manželství – 30 let   

Děti:  Adam, David, Barbora, Jan, Terezie, Václav 

Snachy: Johanka, Jitka 

Zeť: Marek 

Vnuci: Štěpán, Jáchym, Matouš, Oliver 

Vnučka: Emma 

Vnoučátka v očekávání: dvě – červenec, srpen 
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Ostatní znalosti:   

L a K – oba řidičské průkazy skupiny A, B (pro nezasvěcené – A je velká motorka!) 

Záliby:  

Literatura, hudba, sport – zejména volejbal, golf, cyklistika, lyžování a spolupráce se skvě-
lým týmem přátel a kamarádů v rámci Siriri o.p.s. 

Zajímavosti z našich posledních 365 dnů pele-mele, zapsáno rukou Lídy Böhmové: 

Lída před rokem odešla po 7 letech z Arcibiskupství pražského a vyměnila pozici vicekancléřky 
pro personální záležitosti za místo ošetřovatelky v domově pro seniory, kde pracuje dosud. Karol 
vede firmu o 15 zaměstnancích, v lednu navštívil Terezku ve Středoafrické republice a přivezl Siriri 
nové inspirace pro další projekty. Adam (absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK) a Johanka 
žijí s jejich Štěpánem a Matoušem v Dobříši, v létě očekávají nové děťátko. David letos dokončí 
studium na Akademii výtvarných umění, se svou ženou Jitkou a dětmi Jáchymem a Oliverem žijí 
v Černošicích, v létě očekávají nové děťátko. Barbora skončila studium na Fakultě sociálních věd 
UK a stará se nyní s manželem Markem o jejich novorozenou Emmičku. Jan šťastně pokračuje na 
Fakultě humanitních studií UK a k tomu stíhá několik brigád. Terezka odmaturovala vloni na gym-
náziu Botičská a v září 2008 odletěla jako dobrovolník Siriri na roční misi do Středoafrické republi-
ky, kde učí zeměpis a francouzštinu a pracuje ve stacionáři pro sirotky. Vašek šťastně pokračuje ve 
studiu na střední škole dopravní, miluje hudbu a auta. 

 

P.S.: Předpokládám, že jsem nemohla nevzbudit vaši zvědavost a zájem o Siriri o.p.s. – vše další 
můžete event. najít na http://www.siriri.org. Jako rodiče nás těší, že se do této činnosti zapojily 
podle svých profesí vlastně všechny naše děti. A srdečně děkuji redakci Zpravodaje YMCA – Živá 
rodina za jedinečnou příležitost k neplacené reklamě na obecně prospěšnou společnost Siriri! 

Ludmila Böhmová 

TERMÍNOVNÍK 2009 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

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  

14.3.2009 14.30 – 17.30 hod. sportovní sobota sekretariát � 224 872 421 

16.3.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.3. – 22.3.2009 Seč: Jarní obnova MS H. Pištorová � 606 745 048 

20.4.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

25.7. – 1.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin I. sekretariát � 224 872 421 

1.8. – 8.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin II. sekretariát � 224 872 421 

8.8. – 15.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin III. sekretariát � 224 872 421 

15.8. – 23.8.2009 Třešť: Letní kurs MS H. Pištorová � 606 745 048 
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NABÍDKA I PRO VÁS…  
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Unie katolických žen zve na Postní duchovní obnovu pro ženy v sobotu 14. března 2009 od 9 do 16 

hod. do Farního klubu u Panny Marie Sněžné. Duchovním průvodcem bude P. Josef Čunek SJ; na závěr 

bude mše svatá. Příležitost ke svátosti smíření v kostele po celý den. 

Oběd si můžete přihlásit na tel. 220 181 329 (v době naší nepřítomnosti použijte záznamník) nebo  

e-mailem: ukz@volny.cz nejpozději do 11. 3. 2009. 

ŽENSKÁ SPIRITUALITA 
Unie katolických žen ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií zve na přednášku Mgr. Ing. Marie 

Oujezdské: Sebeuplatnění ženy – Edita Stein a současnost. Přednáška se koná ve středu 18. března 2009 

v 18.00 hod. v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, v posluchárně č. P 1 (v 1. patře), v rámci přednáš-

kového cyklu „Ženská spiritualita“. 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

Poslední volná místa jsou v jarní osmidílné společné přípravě, která se uskuteční v termínu 7. dubna 

až 26. května 2009 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 tvo-

řený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 

Následující termín společné přípravy je 6. října – 1. prosince 2009. 

MAMINKY V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 

Pravidelná sobotní setkání osamělých maminek pokračují v sobotu 14. března od 14.00 do 17.00 

hod. v Pražské rezidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. Na programu setkání bývá společná modlitba, sdílení 

radostí a starostí a tématický program. Další termín setkání je 4. dubna. Srdečně zveme vdovy, rozvede-

né a svobodné maminky! 

KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

Má pracoviště v Praze 6, Thákurova 3, a v Nymburce, Bedřicha Smetany 541/20. Nabízí jednorázo-

vou psychologickou intervenci s případnou možností následných konzultací nebo s odkazem na speciali-

zované pracoviště. Zaměřuje se především na osobní a manželské poradenství, pobočka v Nymburce též 

na výchovné poradenství. Své služby poskytuje zdarma. Klienti se předem přihlašují telefonicky. Kon-

taktní telefon Praha 220 181 777, Nymburk 603 859 626. 

RODINA – NÁROKY, ÚSKALÍ, VÝCHODISKA 

Národní centrum pro rodinu pořádá 12. března od 9.30 do 16.00 v pražském Emauzském klášteře 

mezinárodní seminář pod záštitou České biskupské konference ve spolupráci s Konrad-Adenauer-

Stiftung, Asociací center pro rodinu a Rodinným centrem Praha, za finanční podpory Renovabis. Téma-

tické okruhy semináře jsou: Podpora rodiny ze strany společnosti s ohledem na rodičovství a kariéru, 

Životní šance pro mladé lidi: manželství a rodina, Úskalí dnešního manželství a rodiny. Program bude 

simultánně tlumočen do němčiny a angličtiny. Seminář je pro přihlášené účastníky bez poplatku. Přihláš-

ky naleznete na stránkách http://cpr.apha.cz nebo http://www.rodiny.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 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY,  

KTEŘÍ BYLI ZASAŽENI UTLUMENÍM VÝROBY A NÁSLEDNOU ZTRÁTOU ZAMĚSTNÁNÍ 
 

1. První kroky osoby, která byla zasažena utlumením výroby, by měly směrovat na příslušný úřad  
práce (podle místa trvalého pobytu). 

Pokud je zaměstnavatel v platební neschopnosti a byl na něho u příslušného soudu podán insol-

venční návrh, může úřad práce vyplatit zaměstnanci jeho mzdové nároky, a to max. v délce 3 měsíců. 

Tyto 3 měsíce ale musí spadat do doby 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán insolvenč-

ní návrh. Znamená to, že nebyla-li zaměstnanci poskytována mzda před podáním insolvenčního návrhu 

na zaměstnavatele v rozmezí 6 měsíců, má nárok na výplatu mzdy náležející za 3 měsíce. Nejvyšší část-

ka, která může být zaměstnanci vyplacena, činí v současné době (od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2009) 

30 317 Kč. Jestliže není zaměstnanci vyplácena mzda po podání insolvenčního návrhu, může své mzdové 

nároky uplatnit u soudu v rámci insolvenčního řízení, popř. v občanskoprávním řízení. 

Dojde-li ke skončení pracovního poměru, může osoba požádat úřad práce o zprostředkování za-

městnání a stát se uchazečem o zaměstnání. Při splnění podmínek nároku jí bude úřad práce poskyto-

vat podporu v nezaměstnanosti. Základní podmínkou je získání 12 měsíců doby zakládající důchodové 

pojištění v posledních 3 letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání. S uchazečem 

o zaměstnání nesmí být v posledních 6 měsících skončeno zaměstnání pro porušení pracovních povin-

ností zvlášť hrubým způsobem. 

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z posledního ukončeného zaměstnání a činí první 

2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % 

průměrného měsíčního čistého výdělku. 

Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče o zaměstnání v době 

podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti a 

♦ do 50 let věku činí 5 měsíců, 

♦ nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, 

♦ nad 55 let věku 11 měsíců. 
 

2. Dalším krokem je, aby se osoba informovala na úřadě práce o nároku na dávky státní sociální pod-
pory. Zde také může uplatnit na předepsaných tiskopisech svoji žádost o některou z dávek (tiskopisy 

žádostí jsou k dispozici na úřadě práce nebo na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/). V této 

situaci přicházejí především v úvahu dávky 

♦ přídavek na dítě (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených s výchovou a výživou nezaopat-

řených dětí), 

♦ sociální příplatek (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených se zabezpečováním potřeb 

nezaopatřených dětí), 

♦ příspěvek na bydlení (opakující se dávka k pokrytí nákladů na bydlení). 
 

Podmínky nároku na přídavek na dítě: 

Nárok má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky 

životního minima (viz pozn. na konci článku) rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí 

kalendářní rok. Dávka je vyplácena ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte, a to 

♦ do 6 let věku dítěte činí 500 Kč, 

♦ od 6 do 15 let 610 Kč, 

♦ od 15 do 26 let 700 Kč. 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
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Podmínky nároku na sociální příplatek: 

Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině 

v předchozím kalendářním čtvrtletí. Tato hranice nesmí překročit 2,0násobek životního minima rodiny. Ve výši 

dávky se odráží nejen příjmy rodiny, kdy s rostoucím příjmem sociální příplatek postupně klesá, ale i další rodinné 

situace. Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě 

zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. 

Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, 

rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia. 
 

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení: 

Nárok má nájemce či vlastník bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) 

příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je 

nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem o státní sociální podpoře. Normativní nákla-

dy na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů do-

mácnosti. Dávka se poskytuje bez ohledu na to, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnic-

tví nebo bydlení ve vlastním domě. 

Společně s nájemcem či vlastníkem bytu jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v témže bytě 

hlášeny k trvalému pobytu. Rozhodný příjem rodiny tvoří příjem všech společně posuzovaných osob a 

zjišťuje se za předcházející kalendářní čtvrtletí. 

Náklady na bydlení se stanoví jako průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Náklady na bydlení 

tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, nebo u bytů družstevních a bytů vlastní-

ků srovnatelné náklady. U všech typů bytů dále náklady za plyn, elektřinu, vodné a stočné, odvoz odpa-

du, centrální vytápění nebo za pevná paliva. 

Výše příspěvku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi příslušnými normativními náklady na 

bydlení a 30ti % (v Praze 35ti %) rozhodného příjmu rodiny. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení 

nižší než normativní náklady, náleží příspěvek na bydlení jen do výše těchto skutečných nákladů. 
 

3. Poslední krok podnikne osoba v případě, kdy má i přes předchozí doporučení nedostatečné příjmy 

(tzn., že osobě nedostačuje nebo jí není vyplácená podpora v nezaměstnanosti, popřípadě dávky státní 

sociální podpory). Je nutné, aby osoba navštívila příslušný pověřený obecní úřad podle místa trvalého 

bydliště, kde lze získat informace o případné další pomoci prostřednictvím dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Na pověřeném obecním úřadě jsou také k dispozici tiskopisy žádostí nebo si osoba může tyto 

tiskopisy vytisknout z internetových stránek (http://portal.mpsv.cz/). Vznik nároku na dávky pomoci 

v hmotné nouzi lze posoudit jen na základě uplatněné žádosti a po následném ověření plnění podmínek. 

Přijetí žádosti nemůže být ze strany úřadu odepřeno. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou 

♦ příspěvek na živobytí (opakující se dávka k pokrytí základních životních potřeb osoby v hmotné nouzi), 

♦ doplatek na bydlení (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených s bydlením, které nebylo 

možné uhradit z příspěvku na bydlení), 

♦ mimořádná okamžitá pomoc (jednorázová pomoc k řešení zákonem stanovených sociálních 

situací, do nichž se osoba dostane). 

U všech dávek hmotné nouze se zkoumají sociální a majetkové poměry, a proto nejsou-li osoby 

bezprostředně ohroženy a mohou po určitou dobu ještě uspokojovat z vlastních prostředků své základní 

osobní potřeby, nelze je považovat pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi za osoby v hmotné nouzi. 
 

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí: 

Osoba se nachází v hmotné nouzi pro účely příspěvku na živobytí, pokud výše příjmu osoby 

(společně posuzovaných osob) snížená o přiměřené náklady na bydlení nedosahuje částky živobytí oso-

by (společně posuzovaných osob). 
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Živobytí osoby vyjadřuje peněžní částku, která je potřebná 

k zabezpečení základních životních potřeb osoby. Výše živobytí se 

odvíjí od existenčního minima a životního minima osoby a zohledňuje 

snahu této osoby o zvýšení příjmu vlastním přičiněním (hodnotí se 

snaha o zvýšení příjmu vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek 

a prodejem nebo jiným využitím majetku). 

Příjem se hodnotí za tři kalendářní měsíce, které předcházejí měsí-

ci, v němž osoba podává žádost o příspěvek na živobytí. Do příjmu se 

započítávají čisté příjmy ze závislé činnosti, z funkčních požitků a ze 

mzdových nároků, a to pouze ve výši 70% jejich hodnoty, dále příjem 

z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 14 dnů dočasné 

pracovní neschopnosti a z dávky nemocenského pojištění, podpora 

v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci opět pouze ve výši 80% 

jejich hodnoty a ostatní započitatelné příjmy, které jsou uvedeny 

v zákoně o životním a existenčním minimu v plné výši, tj. 100% 

(písemný přehled příjmů, které se pro účely posouzení stavu hmotné 

nouze hodnotí, obdrží žadatel o dávku na pověřeném obecním úřadu). 

Přiměřené náklady na bydlení zohledňují pro účely příspěvku na živobytí odůvodněné náklady na 

bydlení maximálně do výše 30% (v Praze 35 %) příjmů osoby (společně posuzovaných osob). Odůvodně-

né náklady na bydlení tvoří nájemné až do výše cílového nájemného, pravidelné úhrady za služby bez-

prostředně spojené s užíváním bytu a úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií (elektrická ener-

gie, plyn, event. další druhy paliv). 

Výše příspěvku na živobytí činí rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejich 

příjmem. 
 

Podmínky nároku na doplatek na bydlení: 

Osoba se nachází v hmotné nouzi pro účely doplatku na bydlení, pokud její příjem spolu 

s příspěvkem na živobytí dosahuje částky jejího živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných 

nákladů na bydlení. Hodnocení příjmu je stejné jako u příspěvku na živobytí, obdobně stejně se hodnotí 

i odůvodněné náklady na bydlení. 

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže jeho příjem (příjem společně 

posuzovaných osob) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí je po úhradě odůvodněných nákladů na 

bydlení nižší než částka živobytí osoby (společně posuzovaných osob). Další podmínkou nároku je získání 

nároku na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory a skutečnost, že 

osoba, žádající o doplatek na bydlení užívá byt v obci, v níž je hlášena k trvalému pobytu. Jsou však po-

voleny výjimky z těchto podmínek. Jde o situace, kdy na nezletilé nezaopatřené dítě přešlo vlastnictví 

nebo nájem bytu a o případy hodné zvláštního zřetele, kdy osoba užívá jinou než nájemní formu bydlení 

(např. podnájem, ubytovna). Obdobně lze doplatek na bydlení přiznat osobě, které nevznikl nárok na 

příspěvek na živobytí proto, že její příjem přesáhnul stanovenou hranici pro příspěvek na živobytí, ale 

nepřesáhnul 1,3 násobek částky živobytí této osoby. 

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení 

zůstala osobě (společně posuzovaným osobám) částka živobytí. 
 

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc: 

a. Mimořádná okamžitá pomoc osobám, kterým hrozí vážná újma na zdraví. Jde o osoby, které 

neplní podmínky nároku na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, ale jejich celková sociál-

ní a majetková situace je nepříznivá a v důsledku toho jsou ohroženy na zdraví. Výše pomoci je 

stanovena do výše existenčního minima, u nezaopatřených dětí do výše jejich životního minima. 
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b. Mimořádná okamžitá pomoc osobám postiženým vážnou mimořádnou událostí. Jde o osoby, 

které nemají dostatek vlastních prostředků k překonání takovéto události, jakou je např. povo-

deň, požár, vichřice, zemětřesení, ekologické nebo průmyslové havárie apod. Výše pomoci je 

stanovena až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (46 890 Kč). 

c. Mimořádná okamžitá pomoc osobám k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Jde 

o osoby, které nemají např. dostatek finančních prostředků k úhradě správního poplatku při 

ztrátě osobních dokladů, které byly okradeny o vyšší finanční obnos, popřípadě došlo u nich ke 

ztrátě tohoto obnosu, event. osoby, které mají nezbytnou potřebu úhrady noclehu. Uvedenou 

dávku lze poskytnout osobám, které nemají dostatek prostředků k úhradě nákladů spojených 

s bydlením, protože jim ještě nevznikl nárok na příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory a 

v návaznosti na to ani na doplatek na bydlení. Výše pomoci lze stanovit až do výše jednorázové-

ho výdaje. 

d. Mimořádná okamžitá pomoc osobám k úhradě nákladů spojených s pořízením nebo opravou 
nezbytných základních předmětů dlouhodobé spotřeby a k úhradě odůvodněných nákladů 
souvisejících se vzděláním nebo se zájmovou činností dětí. Jde o pomoc rodinám, které jsou 

postaveny před úhradu jednorázového výdaje, na který nemají dostatek prostředků a o výdaje, 

které zabraňují sociálnímu vyloučení dětí z chudých rodin. Výše pomoci lze stanovit až do výše 

celkových nákladů na předmět nebo činnost dětí s tím, že v rámci kalendářního roku nelze po-

skytnout více jak desetinásobek částky životního minima jednotlivce (31 260 Kč). 

e. Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. Jde např. o osoby, 

které se vracejí z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, o osoby po ukončení léčby chorob-

ných záležitostí, po propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, popřípadě 

z pěstounské péče, o osoby bez přístřeší i osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 

činností jiné osoby. Jde o první finanční pomoc, která předchází možnostem dalšího zabezpeče-

ní osoby v jednotlivých sociálních systémech a vychází z intenzivní sociální práce. Dávka může 

být poskytnuta až do výše 1 000 Kč s tím, že v rámci kalendářního roku nesmí souhrn vyplace-

ných dávek jedné osobě překročit čtyřnásobek částky životního minima jednotlivce (12 504 Kč). 

Tuto dávku poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 

POZNÁMKA POD ČAROU 
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 126 Kč. Částka existenčního minima osoby činí 

měsíčně 2 020 Kč. Pokud je osoba posuzována společně s jinými osobami, jsou částky životního minima 

odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí posuzovaných osob se stanoví tak, že se nejdříve posuzují 

osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V rámci 

každé z těchto skupin posuzovaných osob se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. 

Věkem osoby rozhodným pro stanovení částek životního minima je věk, kterého osoba dosáhne 

v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno. 

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 2 880 Kč. 

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně 

♦ 2 600 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 

♦ 2 250 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 

♦ 1 960 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 

♦ 1 600 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

Životní minimum osob, které se posuzují společně, se stanoví jako úhrn částek životního minima 

všech těchto osob. 

Autor: MPSV. Pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 
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JESLE? AŤ ROZHODNOU SAMI RODIČE 
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas reaguje ve svém článku na kritiku evropských socialistů 

vůči českému předsednictví za přístup k rodinné politice.  

Strana evropských socialistů, jejímž členem je i ČSSD, kritizuje české předsednictví za přístup 

k rodinné politice. Nelíbí se jí, že chceme maminkám umožnit svobodnou volbu, aby se mohly samy 

rozhodnout, zda chtějí pečovat o dítě doma, nebo se rychle vrátit do zaměstnání. 

Socialisté naopak prosazují, aby co nejvíce žen šlo brzy po porodu do práce a děti daly do jeslí. Odliš-

ný názor někteří z nich považují za snahu „nahnat matky zpátky k plotnám“. Je to omyl. Snažíme se pou-

ze nastartovat debatu o takzvaných Barcelonských cílech, podle nichž je žádoucí do roku 2010 umístit 

do jeslí třetinu dětí do tří let věku. Proč debatu považujeme za důležitou? Protože jde o cíl schválený už 

v roce 2002 – a tedy bez naší účasti. Navíc většina států unie Barcelonské cíle v oblasti péče o děti neplní 

a ani nenaplní. Patří mezi ně i Česko. Podle řady studií i názorů předních českých dětských psychologů 

nejsou jesle pro děti nejvhodnější. A malé děti nelze vnímat pouze jako „překážku“ na cestě k vysoké 

zaměstnanosti. Usilujeme o odstranění tradičního stereotypu, že žena, která pečuje o děti, „nic nedělá“ 

a jediným, kdo pracuje, je muž – živitel. 

Proto budeme prosazovat uznání neplacené péče o děti doma za společensky významnou činnost. 

Chceme tak zpochybnit náhled na pečující rodiče jako „nezaměstnané“ osoby, které je třeba v rámci 

politiky zaměstnanosti dostat co nejdříve „do práce“. Vycházíme z principu svobody rodin, a chceme 

proto ponechat rozhodnutí o způsobu péče na nich samotných. Rozhodnutí pro domácí péči o děti by 

nemělo být automaticky nahlíženo jako nesprávné. Nikdo nenapadá záměry rozšířit počet zařízení kolek-

tivní péče. Jednotlivé státy vycházejí z odlišných kulturních a historických tradic a zkušeností. Otevření 

této debaty tak neznamená jakýkoli „krok zpět“ nebo dokonce návrat ke „konzervativnímu modelu“. 

Českému předsednictví jde pouze o to, upozornit, že se jedná o kompetence členských států, a každý 

z nich má právo zvolit svou rodinnou politiku. 

Požadovat po evropských státech minimální povinný počet zařízení kolektivní péče je nesmysl. Sám 

text závěrů k Barcelonským cílům uvádí, že poptávka má být brána v potaz, proto rozhořčení evropských 

socialistů nerozumím. Například v Česku bylo za totality umístěno v jeslích maximálně 24 % dětí do 3 let, 

i když stát činil vše pro navýšení tohoto počtu. Po pádu komunismu se preference rodin rychle změnily a 

počet dětí v jeslích se v důsledku klesající poptávky snížil na půl procenta. 

Bez chybějící poptávky by musel stát hledat donucovací mechanismy, jak děti do jeslí umístit, a to na 

úkor svobody rodin. To by se projevilo zkracováním rodičovské dovolené, snižováním rodičovského pří-

spěvku atd. Tím by ovšem stát pouze rodinám vnucoval určitý „správný“ obraz způsobu sloučení rodiny a 

zaměstnání. Do toho nesmí stát zasahovat, měl by pouze vytvořit podmínky pro nabídku různých možností. 

Česká vláda prosazuje rozvoj alternativních prorodinných služeb. Chceme rozšířit možnosti před-

školní péče o děti, ať už podporou miniškolek nebo individuální nerodičovské péče. Preferujeme model, 

kdy jsou rodinám poskytnuty peníze přímo, a rodiny mají možnost se rozhodnout, zda je využijí na rodi-

čovskou či nerodičovskou péči. Výše rodičovských příspěvků v poměru k průměrné mzdě a doba jejich 

pobírání patří přitom u nás mezi nejštědřejší v Evropě. Nedomníváme se zároveň, že správnou cestou je 

masivní dotování výstavby dalších zařízení kolektivní péče po vzoru komunistického režimu. 

Oblast prorodinných služeb minulé vlády zcela zanedbaly, což se dnes projevuje nízkými kapacitami 

zařízení předškolní péče. Pokud dnes ČSSD tento stav kritizuje, míří tím pouze do vlastních řad. Evropští 

socialisté by tedy měli v našem případě svoji nevoli zaměřit především na své „soudruhy“. 

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, Hospodářské noviny, 5.2.2009. 

Převzato z http://www.mpsv.cz – pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 

NAPSALI… 
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Ráda bych vás upozornila na jeden zajímavý korespondenční kurz s názvem Harmonická rodina. 

Autorem je prof. Jaro Křivohlavý. Můžete si ho prohlédnout na http://www.skk.cz. 

Jana Běťáková 

DOVOLENÁ PRO RODINY S DĚTMI V CHORVATSKU NA OSTROVĚ PAG 

Doporučujeme pobyt v Chorvatsku, vhodný pro rodiny s dětmi, na ostrově Pag, v malé vesnici Draži-

ca. Zde končí silnice, ale je tam kostel, obchod, pekárna a několik hospůdek a kaváren. Dům je nad záli-

vem, pár metrů od moře. Domácí, Ljubo a Katarina, jsou velmi milí a abnormálně pohostinní. Na zahra-

dě je hřiště na petanque. Psi mají vstup zdarma. 

Koupání je u domu nebo na blízké písečné 

pláži, kam lze dojít pouze pěšky (7 min.), popř. 

mnoho pláží okolo na dojetí autem. Ostrov je velmi 

různorodý – najdete tu písečné i kamínkové pláže, 

divoké i s tobogany, bílé skály i olivové háje. Turis-

tické centrum Novalja je 10 min. autem. 

Možnosti ubytování: 

Apartmán č. 1 5-6 osob, velká terasa se stolem, kuchyň s ledničkou, koupelna, 2 ložnice, cena 70 € 

s klimatizací (63 € bez klimatizace) za celý apartmán na den. 

Apartmán č. 2  2-3 osoby, balkon se stolem, kuchyňka s ledničkou, koupelna, cena 45 € s klimatizací  

(40 € bez klimatizace) za den, k apartmánu je možno přibrat 3lůžkový pokoj hned vedle, 

s koupelnou a bez balkonu, s klimatizací, 16 € za lůžko, děti do 10-ti let za polovinu. 

Přízemí: Velká kuchyň s jídelnou a velká terasa porostlá zelení, společné pro 5 pokojů, 3 lednič-

ky, myčka, 2 kuchyňské linky, dobře vybaveno. Slunce zapadá přímo před terasou. 

Pokoj č.1 a 2 3lůžkové, v nouzi i 4lůžkové, každý s vlastní koupelnou, 5 schůdků do jídelny a na terasu. 

Pokoj č. 3  2-3lůžkový s koupelnou a balkonem (situován nad velkou terasou). 

Pokoje č. 4 a 5 2-3lůžkové s balkony (nad terasou), společná koupelna. 

V těchto pěti pokojích cena za lůžko 16 €, děti do 10-ti let za polovinu, děti do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.  

Stary dom dům ob jeden pod tím velkým, 2 ložnice, kuchyň s ledničkou, koupelna, velká terasa zastíně-

ná hroznovým vínem a fíkovníkem. Jednoduše vybavený, ale vždy čistý. Cena 55 € za celý. 

Slevy: do 14.6. a od 14.9. ................................ 20% z ceny pobytu 

 od 15.6. – 30.6. a od 1.9. – 13.9. ........... 15% z ceny pobytu 

V případě zájmu nebo dotazů volejte na 777 003 399 nebo nám pošlete e-mail na adresu 

kuf@proenvi.cz, rádi Vám pomůžeme se zajištěním pobytu. 

Kateřina Kufová 

SRDCE MUŽE 
Muži se nepochybně v mnoha věcech odlišují v porovnání se ženami – jinak se vyjadřují, chovají a 

myslí. V dnešní době je takřka moderní naříkat nad úpadkem mužů. Nejnovější číslo časopisu Rodinný 

život se snaží odpovědět na otázku, co znamená být mužem, jaké je nitro muže, jakou roli hraje zralý muž 

v životě manželském i rodinném, jaký je duchovní život muže. Přináší názory kněží, odborníků i samot-

ných mužů – např. v anketě se muži zamýšlejí nad tím, co pro ně znamenají ženy, k čemu je potřebují. 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské 
nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz. 

Marie Faltýnková, asistentka šéfredaktorky 

DOPORUČUJEME 
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NOVÉ MIMINKO 

NA OKRAJ 

Markéta Nožková 

nar. 20. 12. 2008 

Blahopřejeme! 

Je jen málo konfliktů v lidských dějinách – a patrně žádný jiný 
v současnosti – tak spletitých, zamotaných, zapeklitých a vlastně 
spravedlivě neřešitelných, jako palestinský konflikt. Ne dost na tom: 
média dělají vše pro to, abychom se v tom orientovali pokud možno 
ještě méně. A tak jsme na jedné straně poňoukáni k soucitu s plačící 
arabskou matkou, které zbloudilá střepina bomby zabila dítě, na 
druhé straně konfrontování s izraelskou matkou, které zbůhdarma 
vypálená palestinská střela rozbila střechu nad hlavou a těžce zranila několik členů rodiny… Na 
jedné straně se nám připomínají oběti holokaustu, na druhé děti po léta vyrůstající v provizoriu 
utečeneckých táborů. A do toho zasahují politické sváry, boj o využití vod pramenících na Golan-
ských výšinách (a přitom ty výšiny nejsou jen zdrojem této vzácné a v Palestině nedostatkové teku-
tiny, ale též místem, z něhož lze pohodlně ostřelovat polovinu Izraele), pašování jídla, ale i zbraní a 
cigaret tunely pod hranicí mezi Egyptem a Gazou (je zajímavé, jak se najednou ve sdělovacích pro-
středcích obyčejné pašeráctví na kšeft stává téměř ušlechtilou činností, kterou by mělo mezinárod-
ní společenství přinejmenším chránit, a chraň příroda, aby snad někdo zrušil blokádu Gazy, vždyť ti 
chudáci podloudníci investovali své těžce vyšmelené peníze do výstavby tunelů)… 

A přitom na počátku celé záležitosti byl Abrahám, kterému se dostalo zaslíbení – a který neměl 
dost trpělivosti, nedokázal již čekat, zda a jak Bůh své zaslíbení uskuteční, a rozhodl se vzít to vše 
do svých rukou. Příběh je známý: Hagar – a nakonec její syn Izmael, od něhož odvozují svůj původ 
Arabové stejně jako Židé od Izáka… 

Když se na celou věc dívám z perspektivy 21. století po Kristu, zdá se, že ono zaslíbení: „…tvého 
potomstva bude jako hvězd na nebi, jako písku v poušti…“ se vyplnilo spíše na Arabech; Židům 
zbyla ta část o Mesiáši, který se narodil jako jeden z jejich národa. Ale kdo ví, jak se to vše bude 
jevit z perspektivy posledního soudu, tak raději nedělejme ukvapené závěry… 

Stejně tak se zdá, jako kdyby se opakovala historie z prvních kapitol Genesis: nepřijetí Mesiáše 
neslo s sebou i ztrátu zaslíbené země. Teď se ovšem Izraelité pokoušejí domoci se jí silou… 

A nad tím vším stojí, mírně v rozpacích, částečně v úžasu, ale do značné míry v mravokárném 
postoji křesťanský západ (nikoli třetí svět, ten má svých problémů dost) – málem by se nám chtělo 
poukazovat na převahu křesťanské lásky nad nesmlouvavostí učení synagogy či mešity… ale Židé 
přece neprchali z Evropy před rabíny či imámy! 

A tak teď stojíme bezmocně s máslem na hlavě a díváme se, jak se dva nevlastní bratři tahají o 
zemi zaslíbenou – než fandit jedněm či druhým, než vyčítat jedněm či druhým, než podporovat 
jednoho proti druhému či naopak, můžeme se spíše stydět, že za dva tisíce let naslouchání Dobré 
zvěsti pokoje a lásky jsme se naučili akorát přikrývat kouřem kadidla naše zcela sobecké pohnutky, 
naše malé soukromé války, nenávisti, nelásky… 

Samozřejmě existuje řešení – říká se tomu pokojné sousedské spolužití, láska k bližnímu (i když 
je jiného jazyka a náboženství), říká se tomu ochota rozdělit se s bližním i o poslední košili. Ale 
pokud nebudeme schopni jít příkladem, naše sebelépe míněná slova nikdo v potaz brát nebude. 

VKor  


