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Tak jsem se asi zbláznil. Nebo se mi to alespoň zdá. Čtu noviny (proč to vůbec dělám?), dí-
vám se na zprávy (a raději se nedívám na žádné zprávy, úplně stačí to, co si přečtu), poslouchám 
zprávy (tomu se člověk neubrání, i ta nejlepší hudba dnes končí reklamním sdělením nebo zprá-
vami) a zdá se mi, že žiju bůhví v kolika světech najednou. V jednom z nich se globálně otepluje, 
v dalším ochlazuje, ve třetím kůrovec porazil přírodu, ve čtvrtém příroda právě poráží kůrovce, 
v pátém je oranžová lepší modré, v šestém modrá lepší oranžové, v sedmém ani jedna z nich… 
Řeči, řeči, záplava řečí, moře myšlenek či spíše smyšlenek zaplavuje poslední zbytky zdravého 
rozumu… – a dost! 

Stačí vypnout rádio a televizi, zavřít internet, vyjít z města někam, kde ještě stále rostou 
stromy, voní tlející listí, zurčí potok… ale všude jsou turisté, všude jsou chataři a chalupáři, hou-
baři a cyklisté, pejskaři a myslivci… Všude jsou lidé… 

Celý tento svět je takový, jací jsme my, kdo na něm žijeme. Celý tento svět kdysi vyšel 
z Božích rukou: krásný, čistý, svěží, jasný, barevný, rostoucí, kvetoucí, 
prozářený sluncem, měsícem i hvězdami; dokonalé místo k životu… A 
dnes je celý tento svět (až na poslední nedostupná místa, kam lidská 
noha ještě stále vstupuje jen s velkými obtížemi) upatlaný, umouněný, 
znavený, zašedlý, překynulý, zatuchlý, prozářený kdysi modravým, teď 
již barevným svitem obrazovek a monitorů; dokonalé místo k stresu, 
alergiím všeho druhu, hladu, žízni, únavě… Jako naše duše, obtížené 
smutkem, únavou, neporozuměním, zklamáními všeho druhu, stářím, … 

A přitom stačí tak málo: úsměv, důvěra, přijetí, láska… Slyším, jak ta 
slova zvoní, říkají, že všechno je jinak, že ta skepse a smutek, ta depresivní nálada úmorně spa-
řeného velkoměstského letního podvečera, ta šeď každodenních zpráv o tom, že je zle a bude 
hůř, to všechno je jen zlý sen, z něhož se lze probudit… 

C. S. Lewis v posledním svazku Letopisů Narnie vykreslil skupinku skřítků, kteří již prošli bra-
nou smrti do života, ale ouvej: – sedí v sevřeném hloučku a odmítají se probudit, odmítají uvěřit, 
že existuje ještě něco jiného, třeba ráj… Snad síla zklamání, kterému byli vystaveni, snad ztráta 
důvěry v kohokoli a v cokoli poté, kdy se stali obětí podvodu (nevím, zda jste to četli; je to kniha 
pro děti, ale jednou za čas se k ní vracím – ke všem sedmi dílům – a je to taková očistná kúra pro 
duši…), je vede k tomu, že monotónně skandují: „Skřítkové – za skřítky!“ a dost. Nic víc… 

Tak nějak mi připomínají svět našich novin, komentářů a zpráv… Ne, nechci před nimi utíkat: 
ty zprávy, komentáře, reklamy, názory a polemiky také o něčem svědčí, také jsou jen jakýmsi 
zoufalým výkřikem… Jako kdybych v nich slyšel volání po tom čistém a krásném světě, který nám 
byl kdysi nabídnut a který jsme hříchem ztratili – a současně nedůvěru v to, že by se s tím ještě 
někdy mohlo dát něco dělat. 

Ano, my s tím už nikdy nic neuděláme. Ani nemusíme. Protože Ježíš to udělal za nás. On 
jediný měl sílu, moc, právo, schopnost (nazvěme to ještě jakkoli jinak, třeba privilegium) „vzít 
namočenou houbu a smazat tu děsivě zmalovanou tabuli“… 

A od nás se chce už jen jedno: abychom tomu uvěřili. Abychom se přinutili usmívat se, třeba 
i skrze slzy. Abychom se přinutili zamilovat si tento svět, tyto sousedy, tyto davy v ulicích… tuto 
zemi, tento čas. Protože sem jsme byli posláni. 

A On je s námi právě tady a právě teď.  
Vladimír Koronthály 

SKŘÍTKOVÉ – ZA SKŘÍTKY! 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
ať dělám, co dělám, je po prázdninách. Ne že bych musel do školy, to už mám přece jen dáv-

no za sebou… a přece to ve mně tak nějak zůstalo, zarylo se mi hluboko pod kůži to dělení času 
na školní rok a prázdniny… 

Maně si připomínám, jak jsem jako malý kluk poprvé vstoupil do takové velké šedé budovy 
s červenými dlaždičkami, byla tam spousta dětí (i dospělých, protože prvňáky tam alespoň v ten 
první den vodili rodiče i tenkrát), nějaký pán v obleku a s kravatou cosi říkal (bylo to patetické  
a ničemu jsem z toho nerozuměl, ačkoli to zjevně nebyl cizinec) a pak jsme šli do třídy… a pak už 
si to tak nějak nepamatuji; přece jen je to už docela dávno. Ale byly i jiné začátky školního roku, 
kdy jsem se potkal po dvou měsících se spolužáky (i s těmi, bez kterých bych se byl klidně obešel 
třeba i po celý rok) – a také ty, kdy jsem se objevil poprvé v nové škole, mezi kluky a holkami, 

V RODINNÉM KRUHU 

NEVYSLOVÍŠ 
 

kam hledím 

koho hledám 

po čem hladovím 
 

kdo hladí 

koho pohladí 

komu pohledí pod hledí 
 

vysoko vysoko nad nebem za hvězdami a mořem 

hluboko hluboko pod kůží země pod kořeny praprastarých stromů 
 

kdo je ten, jenž jest 

kam hledí koho vidí koho nese 

najde mne? ví o mně? nese mne? snese mne? 
 

zvonky otázek 

stříbrné vlnky pochyb 

zlato nejistot 

safíry obav 
 

trnová koruna radosti 
 

jako bič šlehá  

jako oheň pálí 

jako mráz pálí 

jako déšť šlehá 
 

jako vichr přichází 

jako sen odchází 
 

a přece je krásný 

a se mnou 

 Sa Ze-Č‘ 2009  
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někteří z nich se už znali… a ještě jinak vypadá začátek školního (pardon: akademického) roku na 
univerzitě, ale ten povětšině nebývá prvního září… 

Musíme (či museli jsme) tam všichni – alespoň od dob Marie Terezie všichni… Také jsme od 
těch dob vzdělanější, umíme (alespoň podstatná většina z nás) číst a psát, ba dokonce i počítat, 
a také jíst vidličkou a nožem, předbíhat ve frontě ve školní jídelně, včas uhnout větším klukům či 
odstrčit malé holky, posílat si psaníčka pod lavicí, trefit se houbou do koše přes celou třídu, 
opsat písemku z matiky či vyrýt obrázek do lavice – a ještě mnoho dalších dovedností… Zůstává 
to v nás, ať chceme či nechceme, ať je nám to k užitku nebo se s tím pereme, ať je to chvályhod-
né nebo ne: co se v mládí naučíš, k stáru pomalu zapomeneš (říkával můj otec)… 

Ale o zapomínání někdy jindy. Teď jdou opět naše děti (nebo vnoučata – jen někteří z nás 
mají na pár let volno, protože děti jsou již velké a vnoučata ještě malá nebo teprve na cestě) do 
školy. Provázejme je svým požehnáním: setkávají se se světem, který je mimo náš dosah, mimo 
pevné zásady stanovené rodiči, mimo zvyklosti zavedené doma – a nám nezbývá než doufat, že 
těch devět povinných (a popřípadě ještě několik méně povinných) let je naučí poznat, co je ve 
světě dobré a krásné, s čím bojovat a čemu se naopak raději vyhnout. 

VKor 
 

DRUHÉ POKUŠENÍ KRISTA (SPRAVEDLNOST)  
Druhé pokušení Ježíšovo: Satan ho vyvádí na vrcholek chrámu, symbolizujícího náboženský 

svět, a říká mu, aby hrál s Bohem hru na spravedlnost. 
„Vrhni se dolů, on tě chytne“ (Mt 4,6). To je jedinkrát, 
kdy Satan cituje Písmo. Druhé pokušení vyjadřuje 
potřebu být spravedlivý a považovat sebe sama za 
spaseného, nadřazeného, za morální vrchol spočívají-
cí na Bohu a náboženství a citující nosné citáty z Pís-
ma pro svůj vlastní cíl. 

Více zla přišlo na svět skrze „spravedlivé“ ignoran-
ty než skrze ty, kteří hřešili úmyslně: jsou přesvědče-
ni, že mají celou pravdu a že si Boha spoutali do své 
denominace, do svých dogmat a svých správných 
odpovědí (jsem pokřtěný, udělal jsem osobní rozhod-
nutí pro Ježíše, chodím do kostela). 

Není špatné být „spravedlivý“, být „správný“. 
Když už jednou něco funguje dobře, je to jistě pěkné. 
Duchovním problémem je ale potřeba být správný. 
Jsme povoláni k tomu, abychom konali pravdu a důsledky nechali plavat. Člověk se má přestat 
ptát na otázky duchovního úspěchu, v nichž se skrývá egocentrismus bohatého mladíka, který se 
ptá: „Co musím dělat, abych si zachoval život věčný?“ (Mk 10,17) Ježíš mu odmítá odpovědět, 
protože je to špatná otázka. Je to opět ten „ďábel“ citující Písmo, který ve skutečnosti nechce 
odpověď, jen přitakání. 

Jak to ráda říkávala Matka Tereza: „Nebyli jsme stvořeni, abychom byli úspěšní (dokonce ani 
duchovně úspěšní!), ale abychom byli poslušní.“ Pravá poslušnost Bohu nám vždy umožní, aby-
chom viděli a cítili správně. Víra je nebezpečný podnik! 

Z knihy „Preparing for Christmas With Richard Rohr“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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POPÍNAVÉ RŮŽE, SÁDROVÉ ODLITKY A KULOVÝ BLESK V AKCI  
Další dopis ze života české matky v Anglii 

Milí příbuzní a přátelé! 

Děkuji vám všem moc za vaše povzbudivé dopisy, je jich třeba. A taky za všechno, co píšete  
o sobě a svých rodinách, za fotky a tak. 

My se máme dobře. Užíváme si hezkého počasí a zahrady, hlavně malí kluci a já. Je to nád-
herná džungle. Jasmín zvolna odkvétá, a rozkvétá růže jerišská. Popínavky se popínají po dřevě-
né pergole, která naši malou zahradu přepažuje. Zcela jim vévodí clematis, který je nejdivočejší 
ze všech. Občas, když už nemůžu vydržet Eliáškův zvídavý přístup ke světu, resp. jeho následky, 
vydám se na zahradu a procházím se pod převislými květy sem a tam. Nádherně voní, až se  
z toho točí hlava. Připadám si potom jako v jiném světě, kouzelném. Trvá to chvilku, než děti 
nahlásí další zdechlou žábu nebo kočičí fuj. To se pak rychle změním z víly v agenta a musím 
jednat rychleji než blesk, tedy než Eliášek. 

Chci se vám pochlubit, že se, aspoň podle sonografů, dočkáme v září určitě holčičky. Prý jsou 
si naprosto jisti, tvrdili nám na ultrazvuku. Když zabrali její obličej, museli jsme se s Josefem 
smát. Pořád otvírala a zavírala pusinku, vypadalo to, že se nepřetržitě snaží hovořit. Josef řekl, 
že je to typická holčička. Něco se jim na miminku nelíbilo, tak nás honí do nemocnice na další 
ultrazvuky, což je při počtu našich dětí, jejich klubech atd. operace jako vojenské manévry. Jinak 
se má ale holčička čile k světu, kopká a velcí bratři jsou z toho nadšení. Dost mne pozorují a pak 
to taky komentují. Musím přežít podivné poznámky jako: „Maminko, promiň, ale ty vypadáš 
jako žába.“ Následují salvy smíchu. Anebo – to si ke mně Myška zalezl do postele, chvíli mne 
pozoroval a pak pravil – cituji doslova: „Mami, ale v mém těle probíhají jiné procesy než v tvém, 
že jo?“ Připadala jsem si jako ufon. Teď ještě čekám, kdy se začnou ptát, proč vypadám jako 
kredenc, slon, hroch a jiná zvířena. 

V posledních dnech jsme měli krásné počasí, proto jsme se opakovaně vypravili do Ramsga-
te, přístavu na východní výspě, vzdáleného od nás asi hodinu. Procházkou přes přístav menších 
lodí jsme se dostali na písčitou pláž. Prohlédli jsme si naši oblíbenou loď Emanuel. Je to malinká 
plachetnice, dřevěná a krásná. Vždycky užasnu, že na takové kocábce měl někdo odvahu vypra-
vit se na průjezd Severní cestou, a to v jednom muži. Úspěšně. 

Na pláži se kluci vrhli na stavbu hradů, Eliášek do moře, po hlavě. Já jsem si chvíli četla na 
lavičce, ale pak mou pozornost naprosto zlákal sociální život na pláži. Ramsgate je chudé město 
a na pláži se místní baví, jak umí. Zrovna na sousední lavičce seděla maminka, tatínek a jejich 
šest dětí – samí kluci a nejmladší holčička, asi 7letá. Měla je všechny pod palcem a zorganizovala 
volejbalový mač, kterého se účastnili všichni kromě tatínka (už nebyl ve stavu udržet se na no-
hou). Maminka byla velice hezká, děti povzbuzovala – ideální rodina. Kromě tedy slovní-
ku zúčastněných a toho, že všichni (kromě holčičky) kouřili. Nejmladšímu chlapečkovi mohlo být 
tak 8, možná 9, a zkušeně odpaloval míč s cigaretou v koutku. Cool. A jiní, různých barev pleti, 
trochu mi to připomínalo park před Hlavním nádražím. 

Když se naše děti vyběhaly, oprášili jsme je od písku a vydali se na procházku městem. Děti 
dostaly fish and chips – a protože spolu mluvíme česky, seznámili jsme se s fešnou prodavačkou, 
která je z Trebišova. Město samo nás nadchlo, krásné domy, malé a celé bílé. Maličké hospůdky 
všude. A klid, jen volání racků, slaný vítr a výhledy na moře. 

Jinak probíhají naše dny v učení, hraní a uklízení, a taky poměrně divokém výtvarném tvoře-
ní. Eliáš a Modroočko vypsali vodovky. Velcí kluci se mnou včera vyráběli magnety, resp. sádrové 
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odlitky, do kterých jsme zasadili plastová držátka na magnet. Ideálně bychom měli dnes vyklopit 
odlitky z forem a obarvit je. Bohužel včera pronikl k zasychajícím formám Eliáš-Kulový-Blesk a 
potrestal naši nepozornost. Odlitky jsou plné otisků jeho prstíčků, tak uvidím, jak to dopadne. 
Naštěstí sádry mám ještě dost, tak případně budeme odlívat znova. 

V přístupu ke studiu se dobře projevují rozdíly v osobnostech našich dětí. Zatímco Tom před-
stírá, že vůbec neexistuje, a skrývá se u sebe v pokojíčku za horami beletrie, Myška mne úzkost-
ně honí, abych mu už konečně šla diktovat, poslouchat, jak čte, atd. Chce být úspěšný, to je 
hlavní motiv. Připadá mi to neuvěřitelné, s jakou houževnatostí se každodenně věnuje úkolům, 
které si víceméně ustavil sám, já jsem je jen navrhla. A to ještě měl dojem, že se nedostatečně 
věnuje seberozvoji v matematice – proč nedělá ty stejné testy jako Tom? Hned druhý den jsem 
běžela do obchodu pro testy přiměřené jeho věku. Dělá opravdu velké pokroky. Paní učitelka  
v anglické škole je hodně ambiciózní, bohužel mi připadá, že témata spíše načíná a jaksi očekává 
od rodičů, že dětem doma všechno pořádně vysvětlí. 

Modroočko nám dělá radost, chodí rádo do školky, vypráví o kamarádech… Nadšeně komu-
nikuje anglicky. Dokonce i po telefonu. A tak zatímco my s Josefem si předáváme telefon jako 
horký brambor, Modroočko se po něm sápe a konverzuje. Připadá nám to neuvěřitelné. 

Eliášek je prostě Eliášek. Začala jsem si zapisovat každodenně výkaz jeho aktivit. Jsou dny 
šílenější a dny méně náročné, celkově ovšem zatím nepolevuje. Stále nemluví, proč taky, co 
potřebuje, to si podá. Je-li to vysoko, donese si židli. Rád kreslí, posledním počinem jsou výjevy 
na stropě a zdi nad palandou. Použil lihového fixu, který nejde ničím odstranit. Nechápu, kde se 
k němu dostal, protože všechny fixy byly zabaveny a jsou v tajné skrýši. Že by nebyla tak tajná? 

Spoustu času tráví děti stavěním z lega, čímž vyslovuji jeho vynálezcům vřelé díky. Mají ho 
spoustu a staví a staví, neuvěřitelné věci. Tom organizuje bitvy panáčků, Modroočko projíždí byt 
s metrem vlastního designu. Eliášek jejich stavby rozkládá na prvočinitele a tyto požívá, naštěstí 
ne příliš pravidelně. Já pak nestrávené kousky nacházím při máchání plenek, čistím a vracím zpět 
do oběhu. 

Moc se těšíme na prázdniny v Čechách, kluci se vyptávají, kdy už pojedeme… Občas se vzed-
me v jejich řadách vlna nadšené paniky, že jedeme už zítra (!). Nevím, kdo z nich to vyvolává, ale 
je pak vždycky velké zklamání, že zítra se jde zase do školy… Ale mají to dobré, chodí na zajíma-
vé kluby, Tom hraje kriket a Myška má zahradnický klub. Letos mají dobrého učitele, chvíli trhají 
oschlé rostliny a pak na velké zahradě pozorují hmyz. Myška všechnu tu havěť jmenuje anglicky, 
tak jsem se zase v něčem zlepšila. 

Zdravím vás moc a přeju krásné dny! 

Blanka  

ZAJÍMAVÝ EXPERIMENT  
Na stanici metra ve Washingtonu D.C. se posadil muž a začal hrát na housle; bylo studené 

lednové ráno. Hrál asi 45 minut skladby J. S. Bacha. Během té doby, jelikož byla dopravní špička, 
prošlo stanicí odhadem tisíce lidí, většina z nich cestou do práce. 

Po třech minutách prošel kolem muž středního věku a všiml si hrajícího muzikanta. Zpomalil 
krok a na pár minut se zastavil, pak spěchal za svými povinnostmi. 

O minutu později dostal houslista svůj první dolar: nějaká žena mu hodila peníze do krabice 
a bez zastavení pokračovala v chůzi. 

Po několika minutách se někdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky a odkrá-
čel. Evidentně spěchal do práce. 
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Nejvíce pozornosti mu věnoval 3letý chlapec. Matka jej vlekla kolem, spěchala, ale dítě se 
zastavilo a dívalo na houslistu. Nakonec jej matka postrčila, dítě pokračovalo v chůzi, ale celou 
dobu se za houslistou ohlíželo. Toto se opakovalo s několika jinými dětmi a všichni rodiče, bez 
výjimky, je nutili pokračovat v chůzi. 

Za celých 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze  
6 lidí. Asi 20 lidí mu dalo peníze, aniž by zpomalilo své kro-
ky. Vybral 32 dolarů. 

Když skončil a nastalo ticho, nikdo si toho nevšiml. Ni-
kdo nezatleskal, nikdo jej nepoznal. Nikdo nevěděl, že tím 
houslistou byl Joshua Bell, jeden z nejlepších hudebníků na 
světě. Hrál jedny z nejtěžších skladeb, které byly kdy slože-
ny, na houslích za 3,5 milionů dolarů. Dva dny před tím, než 
hrál v metru, vyprodal Joshua Bell divadlo v Bostonu za 
průměrnou cenu sedadla 100 dolarů. 

Inkognito hra Joshuy Bella ve stanici metra byla zorga-
nizována deníkem Washington Post jako součást experi-
mentu o vnímání, vkusu a prioritách lidí. Zadání bylo: na 
běžném obyčejném místě v nevhodnou dobu – dokážeme 
vnímat krásu? Dokážeme se zastavit a ocenit ji? Poznáme  
v neodpovídajících souvislostech talent? 

Jedním z možných závěrů tohoto experimentu je, že 
jestliže nemáme chvilku na to, abychom se zastavili a na-
slouchali jednomu z nejlepších hudebníků na světě, hrajícímu nejlepší kdy napsanou hudbu, 
kolik dalších věcí nám uniká? 

Z e-mailové schránky Janky Procházkové 
 

VOLNÁ VÝCHOVA DĚTÍ  
Do práce jsem jela MHD a jako vždy bylo docela plno. Zaujala mě skupinka lidí kousek ode 

mě. Na čtyřsedadle seděla stará paní a její manžel, naproti maminka a její asi 4-5letá holčička. 
Obě vyfiknuté jako z posledního módního časopisu. Maminka minisukni jen o pár čísel širší než 
pásek, vysoké podpatky, těsné tričko upnuté na opáleném těle a samý řetízek a prsten. Byla 
trochu víc namalovaná, ale i tak ji to slušelo. Kazil ji to jen ten výraz. Znuděný a znechucený  
a občasný kradmý pohled po lidech jako by říkal: „Proboha, fůůůj, kam jsem se to dostala!“ 

Její malá princezna byla oblečená podobně, jen podpatky a malování nahradily roztomilé 
culíčky jako střapečky. Kývala nožičkama sem a tam a vypadalo to, že je znechucená stejně jako 
její matka. 

Naproti nim seděli staří manželé, oba se opírali o hůlku, byli skromně schouleni tak nějak do 
sebe a tichounce si občas něco řekli. Sálala z nich taková ta domácí pohoda, mír a pokora. Sedě-
li, nikoho si nevšímali, jen paní občas vyrušilo kopnutí malé princezny pod koleno. Nejdřív to 
bylo jen jakoby náhodně, že se holčička nechtěně dotkla špičkou boty. Čím víc ale stará paní 
uhýbala, tím víc bylo na holčičce vidět, že kopance jsou cílené. Kývala nohama, kývala, pohled 
upřený na tvář staré paní a kop – a zase jakoby nic se dívala ven z okna. 

Stará paní trochu poposedla a za chvíli znovu. Číhavý pohled a raz, dva, tři – kop. A zase ne-
nápadný pohled ven. Pořád dokola. Paní už nevěděla, kam s nohama. Snad jenom slušnost jí 
bránila mamince něco říct, a tak se snažila trpělivě vystihnout okamžik výkopu a včas uhnout. 
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Ani lidé kolem neříkali nic. S počtem kopanců se jen úměrně zvyšovalo kroucení hlavou  
a znechucení obou manželů i ostatních cestujících. 

Celé to sledoval i mladík stojící opodál. Měl takové ty široké kalhoty s rozkrokem až u kolen, 
vytahané triko a čepici s kšiltem dozadu. Žvejkal žvejkačku a občas nezúčastněně zavadil pohle-
dem na onu čtveřici. Pak se zase díval znuděně ven, žvejkal a mlčel. Nedělal nic. Byl jeden z mála 
lidí, na kom se nedalo poznat, jestli se baví nebo je pohoršen.  

Když už stará paní neměla kam uhnout a holčička se musela svézt skoro až na kraj sedačky, 
aby si mohla kopnout, neudržel se jeden pán stojící nad nimi a řekl mamince: „Prosím vás, ne-
můžete jí něco říct? Nevidíte, co dělá?“ Maminka se podívala na pána, pak na svoji princeznu, 
pohladila ji po vláskách, upravila jí culíčky a řekla pohrdavě: „Proč bych ji něco říkala? My dětem 
dopřáváme volnou výchovu.“ 

Tou odpovědí šokovala nejen toho pána, ale i všechny cestující. 

Holčička si ještě dvakrát kopla, než autobus dojel k zastávce. 

Mladík s kalhotama u kolen se líně sebral a procházel nezúčastněně kolem čtveřice ke dve-
řím. Když byl těsně u nich, udála se scéna jako z filmu. 

Bylo to dílo pár okamžiků. Dokolíbal se pomaloučku k nim, pořád ten nic neříkající výraz, 
klidně až líně vyndal z pusy žvejkačku a jedním pohybem ji lípnul palcem holčičce doprostřed 
čela. Takové to: „Ááááá – lup ho tam!“ – lehkým, ladným pohybem, jako když malíř jedním ťuk-
nutím lípne na svůj obraz tu poslední, významnou tečku. Bez mrknutí oka postupoval houpavě 
dál k východu, jakoby nic. Maminka zalapala po dechu a vypískla: „No co to děláš, magorééé??? 
Seš blbéééj????“ Mladík jen tak líně otočil hlavu zpět a úplně klidně odvětil: „Né, ale naši mě 
taky dopřávali volnou výchovu… Nashlééé!“ 

Vykolébal se ze schodů ven na ulici, ještě se na starou paní usmál do okna a dvěma prsty 
udělal pozdravný pohyb na čele. Celý autobus se bavil. A já s ním. 

Zaslala H. Chvalová  

BŮH NENÍ DVOJICÍ V KOUTĚ  
 

Vztah mezi dvěma lidmi, pravé dávání a přijímání, se stává něčím, co 
stojí téměř mimo zúčastněné osoby samé. Mohou o svém vztahu mluvit. 
Mohou do svého vztahu vpouštět druhé lidi a svůj vztah i jiným lidem 
předávat. Je to přesně to, co by pro své děti měli dělat otec a matka. Děti, kterým se takového 
daru dostává, jsou nejzdravějšími a nejjistějšími dětmi. 

Mladým lidem, kteří chtějí žít spolu, říkávám, aby si svůj vztah neschovávali jen pro sebe. 
Darujte ho společenství. Vtáhněte do toho prostoru mezi vámi i druhé – do způsobu vašeho 
vztahu, do radostí, které máte, i do vašich zkušeností. Nebuďte dvojicí skrytou někde v koutě. 

Bůh není dvojicí v koutě. Mezi dáváním Stvořitele a Spasitele je vždy sdostatek prostoru pro 
celý kosmos, tedy i pro nás – církev. Církev je to, co je tvořeno ve vztahu dávání a přijímání mezi 
Otcem a Synem. To je i prvním krédem církve: Duch vychází z Otce i Syna. Duch je vztahem mezi 
Otcem a Synem a my existujeme ve vášni této komunikace. Přemýšlejte o tom – stále. 

 

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

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Vysvětlovala učitelka španělštiny, že na rozdíl od angličtiny má španělština mužský a ženský 
rod. Tak například dům je rodu ženského (la casa), tužka (el lapiz) je rodu mužského. Jeden stu-
dent se jí zeptal, jakého rodu je počítač. Místo přímé odpovědi učitelka rozdělila studenty na 
dvě skupiny podle pohlaví a dala jim za úkol rozhodnout, jakého rodu by počítač měl být a proč. 

Pánové rozhodli, že počítač by rozhodně měl být „ženská“ (la komputer), protože: 

a)  nikdo jiný než jejich výrobce nerozumí jejich logice; 

b) jazyk, který používají pro dorozumívání s jinými počítači, je nesrozumitelný komukoliv 
jinému; 

c)  i ta nejmenší chybička je uložena v dlouhodobé paměti pro možné pozdější reference; 

d)  jakmile si počítač pořídíte, utrácíte pravidelně polovinu výplaty na doplňcích. 

Dámy pak se domnívaly, že počítač může být jedině „chlap“ (el komputer), protože: 

a)  abyste z nich něco dostaly, tak musíte „zmáčknout ten správný čudlík“; 

b)  mají mnoho informací, ale použít je sami od sebe neumějí 

c)  mají vám pomoci řešit problémy, ale zpravidla jsou SAMI tím PROBLÉMEM; 

d)  jakmile si jeden pořídíte, tak zjistíte, že kdybyste počkaly o trošku déle, mohly jste mít 
lepší model. 

Dámy vyhrály… 

Ze sazečovy e-mailové schránky  
 

INSTALACE PROGRAMU MANŽEL 
Milá technická podporo, 

loni jsem aktualizovala program Milenec 5.0 na program Manzel 1.0 a zjistila jsem zpomalení 
celého procesu, zejména u aplikací Kvetiny 3.5 a Sperky 2.0, které přitom v programu Milenec 
5.0 fungovaly bezchybně. Navíc program Manzel 1.0 odinstaloval některé velmi důležité aplika-
ce, jako třeba Romantika 9.5 nebo Osobni pozornosti 6.5 a sám si nainstaloval nežádoucí aplika-
ce jako je Fotbal 5.0 nebo Hokej 3.0. Také aplikace Rozhovor 8.0 je nefunkční a při spuštění apli-
kace Uklid 2.6 celý systém zkolabuje. Zkusila jsem aplikaci Rejpani 5.3, abych tyto problémy 
odstranila, ale nepomohlo to. Co mám dělat? 

Zoufalá 

Vážená paní Zoufalá, 

uvědomte si, prosím, že program Milenec 5.0 patří do příslušenství Hry, zatímco program 
Manžel 1.0 je operační systém. 

Prosím, zadejte povel myslelajsemsizememilujes.html a zkuste si stáhnout aplikaci Slzy 6.2. 
Také nezapomeňte aktualizovat aplikaci Vina 3.0. Program Manzel 1.0 by pak měl automaticky 
aktualizovat aplikace Sperky 2.0 a Kvetiny 3.5. 

Mějte však na paměti, že zneužívání výše uvedených aplikací může zapříčinit, že Manžel 1.0 
se změní na program Podrazdeneticho 2.5 nebo Pivo 6.1. Pozor! Program Pivo 6.1 je velmi špat-
ný program, který si sám nainstaluje aplikaci Prdeniahlasitechrapani Beta. 

V žádném případě neinstalujte program Tchyne 1.0, do Vašeho systému by se dostal virus, 
který by postupně převzal nad celým systémem kontrolu!  

Také se nesnažte znovu nainstalovat program Milenec 5.0. Jde o nepodporovanou aplikaci a 
její instalace zhroutí program Manzel 1.0. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Shrnutí: Manzel 1.0 je výborný program, má však limitovanou paměť a nenaučí se nové apli-
kace jednoduše. Možná, že byste měla zvážit zakoupení podpůrného softwaru na zvětšení pa-
měti a výkonu. Doporučujeme programy Vareni 3.0 a Svudnepradlo 7.7. 

Hodně štěstí! 

Vaše technická podpora 

Tak tuhle perlu jsem dostal od Lídy Vernerové. Sazeč 

KDYŽ DO TŘEŠTI PŘICHÁZÍ SRPEN  
 

Když do jihomoravského města Třešť přijde srpen se svým tře-
tím týdnem, nastává zde čas Manželských setkání. 

Na tuto akci jezdíme s ženou Lenkou rok co rok. Proč se sem 
vracíme? Proč chceme opět poslouchat přednášky na stejná témata (manželská krize, odpuště-
ní, rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace, vyjadřování pocitů atd.)? Proč chceme ve skupince 
plnit úkoly podobné těm loňským? Tyto otázky jsem si kladl, když jsem přijel v roce 2005 na 
Manželská setkání podruhé. A tehdy jsem pochopil, že se opakují jen vnější, méně důležité věci, 
ale skutečný děj, který se na těchto místech odehrává, je vzrušující, jedinečný a neopakovatelný. 
Je velkým dobrodružstvím pustit do svého života Pána Boha a to i prostřednictvím své ženy, či 
ostatních lidí, se kterými máme to štěstí zde pobývat. 

Mohlo by se toho hodně napsat o letošním kurzu: o kněžích, nových přátelstvích, o dětech, 
houbách, legraci, o divadelním představení, atmosféře, o opékání prasete, výborné kapele, do-
provázející společný zpěv, o hře „pečounů“ Staré pověsti české, o sportování, krátkém spánku  
i veselých a vážných chvílích. Mohlo by se toho ještě hodně jiného napsat. Ze všech těchto in-
tenzivně prožitých dní se však zmiňme alespoň o dvou posledních. 

Letošní maturitní zkouška manželů se skládala ze tří částí: rukodělné, písemné a ústní. Nej-
prve jsme vyráběli rozličné pokrývky hlavy. Během krátké chvíle byly stvořeny pokrývky všech 
možných i nemožných barev a tvarů. Jejich velká chvíle přišla večer po slavnostní mši na skoro 
módní přehlídce. Při pohledu na tu pestrou směsici jsme si uvědomili svoji krásnou rozdílnost  
a zároveň blízkost. V náročném testu kvality studia se mělo prokázat, zda si dobře pamatujeme 
obsah přednášek. Jedna z otázek například zněla: Kaplanovi na svatební cestě snídali a) čaj  
a vajíčka b) rum a kaviár c) čaj, rum, vajíčka a kaviár. Tradičně pak maturita vyvrcholila ústním 
pohovorem. Maturitní komise se tentokráte zdála být milosrdná (v duchu letošního motta: 
„Milosrdenství chci…“) a maturitní osvědčení nakonec získal každý. Pikantní však letos bylo, že 
ačkoli jsme po většinu týdne zápasili s nesnesitelnými vedry, na „maturitní vycházce“ vydatně 
pršelo. Kdo nepodváděl, došel do cíle promočený na kost. 

Závěrečný program v den odjezdu se trochu lišil od těch v minulých letech. Nazvali jsme ho 
reflexe. Kdo měl zájem, podělil se s ostatními o své dojmy z uplynulých dní. A tak namátkou 
uvádím některé: …zažil jsem zde největší koncentraci zázraků v tak krátkém časovém úseku … už 
jsem se chtěl sbalit a odjet … ještě jsem nikde nezažil tak skvělou organizaci … my tady na Man-
želských setkáních vždycky omládneme … 

Onen třešťský třetí srpnový týden byl pro mne i moji ženu opět požehnaným časem a vel-
kým obdarováním Božím i lidským. 

Pavel Pospíšil 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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ZE SEKRETARIÁTU 

ÚŘEDNÍ HODINY 
Jenom bych ráda připomněla, že úřední hodiny jsou: 

pondělí 13.00 – 17.00 hod. 

středa 8.00 – 13.00 hod. 

Je možné se domluvit individuálně na jiný čas. 

PRÁZDNINY 
Milí čtenáři, budeme jen rádi, když se s námi podělíte o Vaše zážitky z letních akcí. 

Radana Vášová, sekretář YMCA – Živá rodina 

NOVÉ ČLENSKÉ LEGITIMACE 
Jak jsem Vás informovala před létem, jsou nové členské legitimace. Prosím všechny pražské 

členy ŽR a ty, kdo jsou schopni si nové legitimace vyzvednout v kanceláři ŽR, nechť tak udělají. 
Moc nám to pomůže, protože se nám sníží náklady na poštovné. 

Radana Vášová 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
V květnovém čísle Zpravodaje jsme Vás žádali o finanční příspěvek sociálně slabším rodinám 

na Tábor rodin na Pavlátově louce. Po této výzvě se našli dárci, kteří velkoryse přispěli, takže 
jsme mohli i letos pěti potřebným rodinám snížit účastnický poplatek tak, aby pro ně pobyt na 
táboře byl uskutečnitelný. 

Všem dárcům velmi děkujeme. 

Radana Vášová 

TÁBORY RODIN NA PAVLÁTOVĚ LOUCE 2010 
Jelikož jsem již domluvila se správcem objektu termíny pro další rok, můžete začít uvažovat, 

zda se budete chtít zúčastnit a prožít s námi týden či dva na pěkném místě. 

I. turnus 7. – 14. srpna 2010 

II. turnus 14. – 21. srpna 2010 

Radana Vášová 

RECEPT NA ZÁŘÍ 

KUŘECÍ STEHNA PO ŘECKU 
Potřebujeme: 1 kg brambor, 2 cibule, 2 mrkve, 1 jablko, 4 stroužky 

česneku, grilovací koření, 2 lžíce hořčice, 4 kuřecí stehna, kari koření, 
strouhaný sýr. 

Postup přípravy: Brambory, cibuli, mrkev, jablko nakrájíme na plátky, dáme do mísy, zaka-
peme olejem, přidáme česnek nasekaný na drobno, grilovací koření, hořčici a promícháme. Ma-
so osolíme, posypeme kari a grilovacím kořením. Plech vymastíme, dáme bramborovou směs, 
na to maso. Pokud nespěcháme, můžeme nechat tak hodinku odležet. Pečeme asi hodinu  
a před dopečením posypeme sýrem. 

Radana Vášová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
 

Asociace Center pro rodinu a Národní centrum pro rodinu v ČR pořádají literární a výtvar-
nou soutěž. YMCA – Živá rodina se podílí na zdárném zajištění této pěkné akce. Pokud se jí 
budete chtít zúčastnit, posílejte své příspěvky na naši adresu (Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1). 

Následuje podrobná informace: 
 

Asociace Center pro rodinu a Národní centrum pro rodinu v ČR pořádají u příležitosti oslav 
15. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny literární a výtvarnou soutěž na téma „Naše ro-
dinná oslava“. Podobná soutěž již proběhla v roce 2004 k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny, 
vyhlášeného OSN. Letošní soutěž tedy proběhne v rámci oslav 15. výročí ustanovení Mezinárod-
ního roku rodiny (viz rezoluce Valného shromáždění OSN č. 56/113 z 19. 12. 2001). Vyhodnocení 
se uskuteční v průběhu Týdne pro rodinu v květnu 2010. 

Smyslem soutěže je podporovat děti v přemýšlení o rodině a zapojit je do společné diskuse 
uvnitř rodin, škol a celé společnosti. Cílem projektu pak je podpořit spolupráci škol, rodin, proro-
dinných organizací a také orgánů státní správy a aktivně je zapojit do oslav 15. výročí vyhlášení 
Mezinárodního roku rodiny. 

1. ZADÁNÍ SOUTĚŽE 
a. děti vyjadřují představu o své rodině a rodinném životě prostřednictvím literární a vý-

tvarné soutěže; 

b. v rámci tématu „Naše rodinná oslava“ mohou děti formulovat a vyjádřit svoje představy, 
zážitky, zkušenosti a naděje, přemýšlet o různých příležitostech, které rodina oslavuje,  
a uvidět, jaký smysl a jakou hodnotu mají společně strávené chvíle; 

c. děti mohou buď vyjádřit představu, jak by někdy chtěly oslavovat a při jaké příležitosti, 
nebo se mohou zaměřit na určitou konkrétní událost ze života své rodiny – téma a forma 
vyjádření jsou velmi široké a otevřené; 

d. k výtvarnému zpracování mohou použít libovolné techniky: malování, kresbu, fotografii, 
koláž, různé druhy rukodělných výrobků a jiné…; maximální formát výtvarné práce „Naše 
rodinná oslava“ je A3 

e. v literární části mohou použít prózu (jednoduché vyprávění, popis, úvahu apod.), poezii  
i jiné literární formy, různé druhy a styly písma atd.; 

2. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
Své práce posílejte na adresu: YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. 

3. VĚKOVÉ KATEGORIE 
1. kategorie: 5 – 7 let 

2. kategorie: 8 – 10 let 

3. kategorie: 11 – 13 let 

4. kategorie: 14 – 16 let 

Pozn. k 1. kategorii: literární část soutěže může být u této věkové kategorie pouze heslovitá 
nebo může být zpracována za pomoci dospělé osoby. 

4. ÚROVNĚ 
a. krajská kola 

b. národní kolo 
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5. ČASOVÝ PLÁN 
a. pro krajská kola: září 2009 – únor 2010 

– září 2009: začátek soutěže na školách 

– 28. února 2010: uzávěrka krajských kol 

– březen 2010: výstavy prací krajských kol 

– věcné ceny pro vítěze jsou v kompetenci organizátorů 

b. pro národní kolo: březen – duben 2010 

– 15. 4. 2010: uzávěrka národního kola 

c. vyhodnocení národního kola 

– věcné ceny pro vítěze jsou v kompetenci organizátorů 

d. 15. 5. 2010 „Mezinárodní den rodin“ – slavnostní vernisáž a předání cen vítězům národ-
ního kola – zahájení výstavy prací národního kola 

6. PODMÍNKY SOUTĚŽE 
Každá práce musí být čitelně označena následujícími údaji o autorovi a jeho práci: 

a. jméno a příjmení 

b. datum narození 

c. zpáteční adresa školy 

d. soutěžní kategorie 
 

Zaslané práce se zásadně nevracejí. Vyhlašující organizace (Asociace center pro rodinu  
a Národní centrum pro rodinu) si vyhrazují právo s prací a jménem autora dále disponovat pro 
využití ve sdělovacích prostředcích nebo tyto práce vystavovat, šířit je mediálně nebo využít 
jiným způsobem v souladu se zněním zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Každý soutě-
žící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje sou-
hlas s těmito podmínkami. 

Základní školy, které by měly zájem se k soutěži připojit, nebo by potřebovaly další informa-
ce, nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy acer-cr@volny.cz 

Radana Vášová 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2009 

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  

14.9.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

10.10.2009 Sobota pro manželky H. Pištorová  606 745 048 

13.—15.11.2009 Podzimní obnova MS – Seč H. Pištorová  606 745 048 

11.12. – 15.12.2009 Zimní pobyt Albeřice sekretariát  224 872 421 
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RODINNÝ LYŽAŘSKÝ KURZ YMCA – ŽIVÁ RODINA (JIŽ 5. ROČNÍK) 
 

Kdy: pátek 11. 12. – úterý 15. 12. 2009 

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

Kapacita: cca 50 míst v šestnácti 2-6lůžkových pokojích plus přistýlky (sociální zařízení pro deset 
pokojů jsou společná na patře, šest 2-3lůžkových pokojů má sociální zařízení vlastní). Velmi 
dobře zde vaří – budeme mít polopenzi. 

Doprava: každý vlastním autem nebo autobusem do Horního Maršova a odtud budete na chalu-
pu přivezeni (zorganizujeme vlastními silami nebo požádáme pana správce, který má mikro-
bus). 

Ceny: ubytování s polopenzí bez dopravy a vleků: 

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

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

děti 3-10 let na přistýlce 560,- Kč na čtyři dny (budou-li v pokoji obsazeny všechny lůžka); 

děti do 3 let bez nároku na stravu a lůžko 150,- Kč za čtyři dny; 

děti do 3 let bez lůžka, ale s polopenzí 500,- Kč za čtyři dny; 

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

Pojede s námi kněz a psycholog P. Vyhnálek, se kterým budeme moci večer debatovat  
a který bude sloužit nedělní mši sv., a také Jirka Ludvík, který poskytne odborné a hlavně ověře-
né lyžařsko-instruktorské vedení a rady. 

 

Další podrobnosti: 

dolní společenská místnost – kober-
ce, hračky, hry, vozítka, výtvarnický 
koutek pro děti, piano, krb 

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

kaple – tiché místo k četbě, rozjímání 

ping-pong 

2 dětské postýlky – správce je rád 
umístí na vámi vybraný pokoj 

parkovací plocha pro cca 15 osobních aut přímo u domu. 
 

Lyžování a další zimní sporty: 

svah za domem – boby, saně, radovánky na sněhu 

vlek u Staré Celnice – (6 min pěšky od domu) nejspíš ještě nebude v provozu 

areál Jánské Lázně – Černá Hora – autem 20 min. – tam je sníh vždy, terény pro každého, 
navíc v tuto mimosezónní dobu jsou permanentky značně levnější. 

 

Prosíme zájemce, aby se ve vlastním zájmu včas přihlásili v sekretariátu, abychom věděli,  
s kolika zájemci máme počítat, a nevystavovali přeochotného správce příliš dlouhé nejistotě 
ohledně naplněnosti objektu. 

sekretariát YMCA – Živá rodina 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM  
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spolupráci s Občanským sdružením Ro-

dinné centrum Praha pořádá osvědčený program pomoci s výchovou předškolních a mladších 
školních dětí. Celková délka programu je 24 hodin, které je možno rozložit do 3 nebo 4 sobot-
ních bloků či jako náplň večerních setkání po dobu cca čtvrt roku. Centrum pro rodinu zajišťuje 
vyškolené lektory, materiály pro účastníky a další potřeby. Kapacita programu je 8 až 12 osob. 
Zájemcům nabízíme nejbližší kurz o sobotách 10. října, 7. listopadu a 21. listopadu 2009 
v Křesťanské psychologické poradně v Nymburce, Bedřicha Smetany 541/20. Program povedou 
naši lektoři manželé Jan a Markéta Čapkovi. 

Bližší informace a přihlašovací formuláře naleznete na http://cpr.apha.cz/step/. 

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

v termínu 6. října – 1. prosince 2009. Setkání jsou 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.  

Další kurz nabízíme v Nymburce v prostorách Křesťanské psychologické poradny, Bedřicha 
Smetany 541/20 v termínech 12. října až 9. listopadu, tedy vždy v pondělí od 19.30 do 21.30 
hod. Tento kurz povedou manželé Čapkovi. 

Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem telefonicky nebo přes formuláře na 
stránkách http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

SPOLEČENSTVÍ OSAMĚLÝCH MAMINEK 
Jste bez manžela, máte děti, a cítíte se osaměle? Nenacházíte ve svém okolí plné pochopení 

pro svou těžkou životní situaci? Chtěla byste se scházet s ženami, které potkal podobný osud? 
Chtěla byste najít nové kamarádky, se kterými byste mohla sdílet nejen trápení, ale i radosti,  
a hlavně zažít spoustu zajímavých zážitků a aktivit? Pak přijďte mezi nás! Rády mezi sebou uvítá-
me nové maminky! 

Pravidelné poprázdninové setkání se uskuteční tentokrát na svátek svaté Ludmily ve středu 
16. září v prostorách Dívčí katolické střední školy, Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměst-
ská) od 18.00 do cca 20.00 hodin. 

Maminky ze společenství mají možnost zúčastnit se programů, které nabízejí pomocnou 
ruku, jako jsou besedy s odborníky, duchovní obnovy, letní pobyty maminek s dětmi, společné 
výlety a další. Tyto programy si maminky organizují za pomoci Občanského sdružení Rodinné 
centrum Praha. Projekt podporuje hl. m. Praha. Více na http://cpr.apha.cz/osamele/. 

MÁMA A TÁTA PRO 21. STOLETÍ TŘIKRÁT NOVĚ! 
V termínech od 22. září, 23. září a 24. září pořádá Občanské sdružení Rodinné centrum Praha 

kurzy pro maminky po narození dítěte. Kurzy tvoří 8 setkání po 3 hodinách vždy dopoledne  
v 9.00 až 12.00 hod. Součástí programu je i večer pro otce a sobota pro celý pár. 

Nabízíme účast ve skupině žen, kde budeme hledat odpovědi na důležité otázky, které při-
cházejí po narození dítěte. Maminky se seznámí s odbornými pohledy na to, jak rodičovská role 
ovlivňuje život ženy, jejího partnera i život jejich širší rodiny. 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
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Místa konání: 

od 22. září 2009 – úterky – MC Jablíčkov, Praha 10, Dvouletky 24 

od 23. září 2009 – středy – v prostorách farnosti Praha – Strašnice, Praha 10, Ke Strašnické 10 

od 24. září 2009 – čtvrtky – Praha 9, Kardašovská 671 

Přijetí do kurzu je podmíněno absolvováním vstupního pohovoru a zaplacením účastnického 
poplatku 1500 Kč. Maximální počet účastnic je 10. 

Přihlášky a podrobnější informace: tel. 602 972 887 nebo 737 150 559, e-mail:  
mama.tata21@centrum.cz, http://www.rodinnecentrum.cz/mata/. 

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 

OHLASY 

PAVLÁTOVA LOUKA – TÁBOR YMCA ŽR 
A tady je jedna malá (a milá – pozn. sazeče) vzpomínka na letošní „Pavlátky“: 
 

V letošním roce jsme se vypravili 
na druhý turnus tábora. Protože jsme 
již na táboře třikrát byli, těšili jsme se 
na všechny známé a na společný pro-
gram. Byla dětská pouť, olympiáda, 
cesta za pokladem, byly mše svaté, 
spluli jsme na raftech kus Metuje, měli 
jsme dva táboráky. Hráli jsme petan-
gue, fotbal, florbal a volejbal. Malovali 
jsme hrníčky a talíře, savovali (co to je? 
Jsem zcela out! – pozn. překvapeného 
sazeče) trička a navlékali korálky. Do-
poledne jsme my děti měly dětský 
program ve skupinkách. Rodiče se 
scházeli také ve skupinkách, pili kafe  
a diskutovali (asi o dospěláckých věcech). Po obědě byl odpolední klid. V Novém Městě nad 
Metují je výborná cukrárna, takže jsme tam občas chodili, tedy skoro každý den. 

Myslíte že, se tohle všechno dá zvládnout za jeden týden? Dá, díky skvělým vedoucím, orga-
nizátorům a hlídačům. Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok. 

Klárka, Matýsek a Vašek Janáčovi 
 

DOZVUK PRÁZDNIN 
 

Naše volejbalová parta se rozhodla strávit pár společných dní na místě, kde jsme ještě neby-
li. Neratov byl zkušební pobyt jinde než na naší milované Vlčici. 

O Neratově jsme mnoho slyšeli a tak jsme se tam na začátku srpna vypravili. Měli jsme  
s sebou kola, volejbalové vybavení a chuť se sportovně a radostně vyžít a vyčerpat. 
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Osobně mi vzal dech ze všeho nejvíce tamní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Neratov bylo 
původně pohraniční poutní místo. Po vysídlení Němců v 50. letech zbylo v obci 14 obyvatel  
z původních 1800. 

Nebudu popisovat historii kostela, která mne šokovala, a jehož znovuzrození obdivuji. Jen se 
krátce zmíním, že z chátrajícího kostela se dnes rodí nádherná svatyně s prosklenou střechou. 
Obec znovu začíná žít, má chráněné dílny, hospodu, obchod s poštou, ubytovací zařízení pro 
poutníky a také zvlášť budovu pro postižené klienty, kteří zde pracují a žijí šťastný život. 

Zdejší páter je úžasný člověk, který se zasloužil o život této obce. Ještě s několika nadšenými 
rodinami, které byly ochotny vzdát se pohodlí a přestěhovat se do nehostinné krajiny, zde budu-
jí úžasné dílo. 

V celé obci jsem vnímala radostnou atmosféru, neviděla jsem tam nikoho zamračeného, 
nebo nazlobeného. Já doufám, že je to trvalý místní stav. No, a nesmím opomenout, že bylo  
o nás perfektně postaráno po stránce ubytování a výborně se tam vaří. Když jsme si chtěli ob-
jednat pobyt na příští rok, měli jsme smůlu, je obsazeno. 

Tak Neratove, těšíme se napříště. 

Zdenka Pavlasová  

Z DISKUSNÍHO KLUBU 

ROZHOVOR 
Ahoj, Honzo, mohl by ses nám představit? 

Jmenuji se Jan Kubín, je mi 50 let, jsem ženatý a mám 6 dětí. Profesí jsem teolog, etik a pe-
dagog. V současné době pracuji jako učitel na 1. stupni základní školy v Rožďalovicích. 

Jaké jsou tvé zájmy a jak trávíš volný čas? 

Mým největším koníčkem je hudba. V současné době hraji i se svými dětmi v kapele 
„Padák“. Volný čas trávím s rodinou, nejraději v kruhu dalších rodin a přátel. Snažím se organizo-
vat „Dny pro rodinu“ – pravidelné setkávání rodin pod hlavičkou 
YMCA-Živá rodina a již několik let dělám hlavního vedoucího na tábo-
ře rodin na Pavlátově louce. Protože mám rád i tanec, organizuji také 
plesy – „Společenský večer YMCA-Živá rodina“. 

 Prozraď nám, k jakému závažnějšímu kroku ses rozhodl 
v poslední době? 

Rozhodl jsem se kandidovat do parlamentu. 

Na které kandidátce tě můžeme najít? 

Kandiduji za KDU-ČSL ve Středočeském kraji na 7. pozici. 

Jakým tématům by ses rád na politické scéně věnoval? 

Zajímá mě především rodinná politika a školství 

Není zde tolik prostoru, abychom rozebrali celý tvůj volební 
program, ale zkus nás aspoň heslovitě seznámit s tím nejdůležitějším. 

Dobrá rodina je základ každé společnosti (všichni pocházíme z nějaké rodiny). Čest není jen 
zastaralá fráze. Právo musí platit pro každého stejně. Svoboda je velký dar (nesmí se však zneu-
žívat). Bez solidarity si neumím život představit. 

Díky za rozhovor.  

Radana Vášová 
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JAK SE STUDUJE V TURECKU 

ANEB ČESKÁ STUDENTKA V ANATÓLII 
 

Moji milí, zdravím vás z centrální Anatólie, z města Eskisehiru. 

V úterý o půl druhé odpoledne jsem přiletěla do Istanbulu, kde mě čekala Hacer (čti Hadžaš 
– jak vidno, turečtina není až tak nekomplikovaný jazyk :-) Zůstaly jsme na jeden den v jeho ev-
ropské části, viděla jsem vzorek památek (Hagia Sophia, Yerebatan – vodní zásobárnu v podzem-
ní basilice…). Ve středu k večeru jsme se lodí přesunuly do asijské poloviny, odkud jsme pokra-
čovaly autobusem do míst, kde Hacer bydlí. 

Dne 15. 9. začal ramadán, takže starosti s jídlem a pitím během dne mám patrně jen já :-) Pít 
se může pouze balená voda. 

Turci jsou nesmírně pohostinní, ochotní pomoci. Již jsem ochutnala lakum a baklavu, sladké 
turecké pochoutky. Dnes ráno jsem nastoupila do Baškentského expresu a brzy odpoledne mě  
s otevřenou náručí přivítaly Fatma s Neše, mé spolubydlící. Fatmě se říká Fatoš a Hacer jsem se 
ptala minimálně dvakrát, jak se jmenuje, nějak si to nemůžu zapamatovat. Když viděly můj ztrá-
pený výraz, pravily, že stačí zavolat „ššš“ a vždycky někdo přijde :-) 

V Eskisehiru je armádní letiště, takže co chvíli nad hlavou přelétávají všemožné stíhačky. 
Fatma – můj garant, je členkou Erasmus Clubu, takže ví, jak to chodí, kde se dá co zařídit a tak. 
Bydlíme v bytě kousek od centra, 
do kampusu se dá dojít pěšky. 
Každá máme svůj vlastní pokoj  
s internetem. Ve svém jižním 
pokojíčku mám zatím jen postel  
a skříň, holky mi pořídily dvě 
křesla se stolečkem. Musím si 
koupit stůl, židli a lampičku, ale 
nebude to problém, protože ve 
městě se dvěma univerzitami se 
střídá mnoho studentů a je tu 
dost bazarů s nábytkem. Každý 
den bude mít jedna z nás na sta-
rost kuchyň a vaření, další prádlo 
a úklid. Je to prostě super :-) Jíme 
dohromady. 

Zítra půjdeme na universitu 
vyřídit registraci a náležité doku-
menty a pak ještě na cizineckou policii pro povolení k pobytu. 

Dneska mě Fatma pozvala na večeři – měly jsme kebab. Legrační bylo, že jsem měla třikrát 
za sebou to samé jídlo – rýži se zelenými fazolkami. Všichni mě chtěli pohostit a připravili sváteč-
ní jídlo. 

Každé pondělí, středu a pátek se koná tradiční bazar, zítra se tam půjdeme podívat. Ve měs-
tě je hodně studentů a ve škole jsou zakázané závoje a burky. Nikdo si tu s oblečením moc hlavu 

ZE ŽIVOTA 
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… a sdělovací prostředky se opět začaly plnit špínou vytaženou z bůhvíkteré stoky a vrženou 
na kohokoli, kdo třeba jen náznakem zkusil dát najevo, že by chtěl v podzimních volbách získat 
křeslo ve sněmovně. Tedy: abych byl spravedlivý – ne na kohokoli. Jen na toho, kdo má reálnou 
šanci být zvolen. 

Kde se to bere, ta nenávist médií vůči každému, kdo by snad chtěl v této zemi být součástí 
moci zákonodárné? Kde je důvod k tomu, aby naše veřejnost již předem věděla, že vyhraje ten 
největší prevít a že tedy po volbách to bude ještě horší? O co jde? 

DOPORUČUJEME 

neláme. Pro studenty je též dvakrát týdně návštěva bazénu zdarma. Erasmus Club pořádá po-
znávací cesty po Turecku za babku, plánuje se návštěva Istanbulu, Ankary, Izmiru, Kappadokie... 

To je zatím všechno. Fatma (která moc nemluví anglicky) říkala, že turečtina je velmi jedno-
duchá a že do ní brzy proniknu. Po pravdě řečeno, rozumím asi tak stejně jako v Maďarsku... 
Vypadá to, že do konce ledna si na vepřovém nepochutnám :-) 

Mějte se krásně, těším na zprávy od vás. 

Ida 

Dopis své příbuzné nabídl (s jejím souhlasem) čtenářům Zpravodaje František Jakubec 

REKREACE V JIZERSKÝCH HORÁCH 
Znovu srdečně zvu k rekreaci  

na naší chaloupce ve Smržovce  
v Jizerských horách. 

Je vybavena pro 10 osob (2 ložni-
ce pro 4 a 6 osob + dětská postýlka), 
2 x sociální zařízení se sprchovým 
koutem, kuchyňská linka se sporá-
kem, mikrovlnkou, varnou konvicí.  
K dispozici je lednice, krb, satelitní 
TV, terasa, hřiště, dětské pískoviště, 
ohniště, parkování na pozemku, přes 
cestu les. V blízkosti možnost koupá-
ní, jízda na koních, ideální pro turisti-
ku i cykloturistiku.  

Informace a domluva individuál-
ních podmínek i ceny na tel. 606 662 600 nebo e-mailu: jachym.valasek@tiscali.cz 

Spojíte příjemné s užitečným (těžko zvládáme vysokou hypotéku). Předem díky za rozšiřová-
ní informace o naší nabídce. 

Marie Valášková  

Tak tuto nabídku doporučuje Unie katolických žen všem, kdo chtějí prožít chvíle odpočinku 
v krásném prostředí. Nemusíte tomu věřit, dokud se sami nepřesvědčíte, ale foto napoví…  

NA OKRAJ 
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Marně se to snažím pochopit. A na 
druhé straně chápu, až příliš dobře chápu 
každého, koho to celé odradí. Každého 
slušného člověka, který na tohle prostě 
nemá žaludek a místo co by se pokusil 
kandidovat do sněmovny (nebo alespoň 
na radnici), zůstane raději u svých kedlu-
ben či rajčat. Každého běžného čtenáře, 
který nutně získává dojem, že není koho 
volit, a tedy není důvod někoho jít volit – 
a zůstane v den voleb raději u svých 
kedluben a rajčat. A taky každého, kdo je 
tím vším otráven a má „blbou náladu“  
a pocit, že už ani ty kedlubny a rajčata nejsou, co bývaly… 

Maně si říkám: komu to vlastně prospívá? Kdo na tom všem může mít zájem? Vždyť dělat 
politiku – a dělat ji pořádně, poctivě a dobře, to je řehole jako málokterá jiná. Politika je přece 
služba společnosti – a jako taková se musí dělat naplno, s nasazením, obětavě, 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu… (ne že bych nevěděl, o čem hovořím). 

A jako každá služba, i tato se dá samozřejmě zneužít na službu sobě, svým zájmům, své touze 
po moci, bohatství či slávě… 

O moci, bohatství a slávě vypovídají tři pokušení, jimž byl vystaven Ježíš na počátku svého 
veřejného působení – ta pokušení, kterým neodolala ani naše křesťanská (dnes už spíše postkřes-
ťanská) Evropa. Neboť dějiny Evropy jsou dějinami boje o moc, majetek a slávu. 

O přemáhání těchto pokušení vypovídá Ježíšova reakce na Satanovy nabídky – a také dějiny 
této křesťanské i postkřesťanské Evropy – nikdo nespočítá všechny ty malé a tiché lidi minulosti  
i současnosti, kteří byli, jsou a budou připočteni ke svatým, neboť jejich láska k bližnímu byla 
větší než jejich touha po moci, bohatství a slávě. (To není proti penězům či moci, to není proti 
potlesku, to má být proti otročení těmto nakonec tak pomíjivým věcem.) 

A také si vzpomínám na příslib o pronásledování, tupení a lživému mluvení proti všem, kdo 
budou šířit zvěst o Království. Ta zvěst se však nešíří jen slovy, ale také – a to zejména tady, 
v této tak skeptické a tolikrát slovy zklamané a oklamané zemi – životem, skutky, láskou… 

A tak bez ohledu na kýble špíny, kterými budou více či méně politi všichni, jejichž jména se 
objeví dostatečně vysoko na kandidátkách, půjdu i letos k volbám. A budu hledat kandidáty,  
o nichž jsem se již měl možnost přesvědčit, že dělají to, co slibují, že říkají to, co si opravdu myslí, 
že myslí na víc než jen na své konto v bance a na ty své kamarády, kteří by potřebovali tu dotaci, 
tam poupravit zákon, tady přihrát státní zakázku… A budu doufat, že takové najdu alespoň na 
jedné kandidátce – a tu pak hodím do urny. 

A budu doufat… 

VKor 
 

P.S.: To jsem se pěkně rozmáchl… Člověk mění, ale Ústavní soud mění. Kdy budou volby, 
v tuto chvíli (= ve chvíli, kdy toto píšu), nikdo neví. Ještě že konec světa (a s ním definitivní pří-
chod Království) neorganizují naše ústavní a politické špičky; to bychom se ho asi nikdy nedočka-
li. Ani po smrti ne. 

VKor  


