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O HŘÍCHU A POKÁNÍ 

Valí se to na nás ze všech stran: ten krade, tamti podplácejí, zase někoho zavraždili, skočil 
pod vlak, žijí na drogách, rvačka před hospodou, výtržnosti po fotbale, …a reklamy bezostyšně 
apelující na nízké, nižší, ba nejnižší pudy, jen prodat, za každou cenu a jakýkoli šunt, hlavně ať 
jsou penízky, podvedeným zbudou oči pro pláč, dobře jim tak… a stovky dalších a dalších stránek 
z kdekterých černých kronik – kam to jen ten svět spěje? 

A je tady Popeleční středa, „obraťte se k Bohu a čiňte pokání…“ – komu to říká ten tam 
vepředu v tom ornátu? vždyť ani on přece není bez hříchu… 

A nakonec jsem to já, kdo si připadá jako blbec, když sedí u počítače a pokouší se vyťukat do 
klávesnice plamenný apel, vášnivou stať o ošklivosti zla a kráse dobra – a počítač vzdoruje, ne že 
by nefungoval, to on by si snad ani nedovolil, je si dobře vědom své role, svého poslání, svého 
nezastupitelného podílu na tiskovině, kterou i díky té hromadě plechu, drátků, polovodičů, diod, 
plastikových kláves a co já vím čeho ještě roznáší každý měsíc pár poštovních doručovatelů po 
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celé republice, aby si někde někdo mohl přečíst, že se blíží Popeleční středa, že je vhodný čas 
k obrácení, a co je to obrácení, co je to hřích a jak se s tím srovnává Boží láska… 

A přece počítač vzdoruje – ne klávesnice, ta se nebouří, ani bity a bajty neprotestují, harddisk 
poklidně pobrukuje a ventilace tiše šumí – to prsty se zpěčují a nechce se jim ťukat po sto padesá-
té první znovu totéž v bleděmodrém, to paměť v hlavě naříká, drží se za svou vlastní hlavu (a má 
paměť svou hlavu? nebo se drží za tu mou, tluče se do mého čela, drbe se za mýma ušima, cuchá 
si mé vlasy?) a propadá se studem kamsi do přízemí a raději až do sklepa, kdyby to bylo jen na ní, 
už dávno máme tunel až kamsi k protinožcům… to rozum se bouří a říká ty vole, co to tady plácáš, 
podívej se na sebe, to svědomí protestuje proti stokrát stejným naučeným frázím… před Hospodi-
novou tváří bledne všechna moudrost světa, i ta zanedbatelná špetka mé vlastní… 

Protože nakonec nezbývá než přiznat: ano, to já jsem ten hříšný pyšník, který má stát až 
úplně vzadu, kde ho nikdo nevidí, nikdo neobdivuje, tlouci hlavou o zem (jen kdyby mi má vlast-
ní tloušťka nebránila v tomto prostocviku, to bych vám předvedl, jak se dělá pokání – ještě že 
jsem tlustý a nemohu předcvičovat!)… 

A přitom se cítím spíše jako ten vepředu, jak tam taky stál a jen vysvětloval Hospodinu, jak 
se to má s jejich vzájemným vztahem, on by snad Hospodin ani nepoznal, co si má o mně mys-
let, kdybych mu to neřekl… Ten vepředu, jak vysvětloval, co už všechno pro Hospodina vykonal a 
co ještě vykoná, oni asi neměli v Izraeli to pokání tak zažité, leda když přišel nějaký ten prorok a 
nepodařilo se ho včas ukamenovat, tak se holt pár dní postilo, a taky ovšem na Den smíření, to 
se vzal kozel, hezky se opentlil a pak ho velekněz zahnal do pouště, kozel tam někde pošel žízní, 
strachy, hlady či za pomoci nějakého místního lva, a hříchy, naše hříchy za celý rok vzal s sebou… 

Ale tak tomu přece vůbec není! Ano, mohu a musím přiznat, že je mnoho věcí, o nichž vím, 
že je mám dělat, ale nedělám je (pokud mne tedy k tomu někdo nebo něco nedonutí), a také 
vím o věcech, které nemám dělat (a vím, že je nemám dělat), a přesto se jich znovu a znovu 
dopouštím, možná ne jako na běžícím pásu, ale copak záleží na množství? třeba jsem jen neměl 
dost příležitostí… A také je tady celý svět mých vztahů, leckdy děravých, zpřetrhaných, zapome-
nutých, nenavázaných, neupřímných, bolavých, nenasycených a nesycených… a jsou zde závisti 
a nedůvěry… celý seznam by se dal sestavit, kdysi se tím živili moralisté, sepisovali seznamy 
hříchů, aby to měli kajícníci snazší, tady zaškrtnu bod tři, pět, šest a jedenáct, a ještě přihodíme 
kousek tady tohohle, pan farář bude spokojen, že jsem to neodbyl, a já mám do příštích veliko-
noc vystaráno… – ale tak tomu přece také není… 

Protože Bůh je někdo jiný, já mu nemohu rozumět a nikdy mu neporozumím; jen věřit mu 
opravdu mohu a smím, to je ta jediná jistota, že on nelže, nepodvádí a neblufuje, on prostě  
o mne stojí, ať chci nebo ne… A já jsem také někdo jiný: jestli si myslím, že se dobře, ba skvěle 
znám, tak se dobře, ba skvěle pletu… Ano, vím, kdy jsem se narodil (to mi řekli, to si sám nepa-
matuji), kdo byli moji rodiče, kdo je má žena a mé děti, kam chodím do práce a co dělám večer a 
tisíc dalších věcí… ale neznám to jméno, kterým na mne volá Hospodin, neznám hlubiny svého 
srdce, z něhož mne stále překvapuje něco nového, někdy dobrého, někdy zlého… neznám se 
takový, jakého mne vidí a miluje Hospodin, a nevím, kde se to ve mně stále znovu bere, že mám 
Pána plnou hubu a skutek kolikrát s pláčem utek’… už svatý Pavel si na to stěžoval, že něco jiné-
ho poznává a něco jiného stále znovu a znovu koná… 

Je to kolem nás kolikrát divný, nemilý, nepřátelský a hříšný svět a my jsme jeho součástí, já jsem 
jeho kolikrát divnou, nemilou, nepřátelskou a hříšnou součástí a nemohu z kola ven, jen Hospodin 
sám mne z toho bahna může vytáhnout a znovu a znovu vytahuje… Dej Bože, abych se Ti nebránil! 

Vladimír Koronthály 
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V RODINNÉM KRUHU 

A JEŠTĚ BÁSEŇ 
 

 

a ještě báseň napsat 

a ještě jednou se zastavit 

a ještě jednou vysypat ze sebe vše, co zbylo 

z hostiny bez začátku a konce 

všechny ty kosti a zbytky a pokroutky a pochutiny 

všechna ta jiskrná vína sladká i suchá, rudá i bílá, sklenice plné i prázdné 
 

 

a ještě jednou vstoupit do svého kdysi 

zapomenout dnes a zastavit tikot hodin 

tiché šumění digitálních číslic v digitálním světě 

tichý smích elektronek diod tranzistorů bitů záběrů střihů kamer klapek titulků 

sundat brýle, ty křišťálové lži 

o světě, jaký není a jak nevypadá 

o světě, kde slunce nežhne do očí 

o světě, kde velké je malé, daleké je blízké, hluboké je mělké 

o světě, který je jednostejný pro všechny 
 

 

a najít tu omamnou nejistotu jitřního rozbřesku 

tu váhavou vůni  
opatrně stoupající zpod posledních bílých ostrůvků zimy vedle lesa 

kámen neohlazený neobroušený nerudný drsný hrubý a hranatý 

hlínu nečesanou nemytou hustou sypkou tekoucí věrnou bohatou 

ty stromy bez bázně a hany stojící na nekázané stráži 

buky a duby a javory a jedle  
zamrzlé v nevázaném postoji hrdých čekatelů příštích dnů týdnů let 

a úplňků, hlavně úplňků, měsíčních i bezměsíčních 
 

 

jen ještě báseň napsat a odejít 

ne navždy ne do nekonečna ne nadlouho ne do daleka 

jen na chvíli nebýt sebou a být svým snem 

být se svým snem a s sebou 

být v sobě a ve snu o sobě 

hluboko pod kůží dne noci večera rána 

mezi podzimem zimou jarem létem snem bděním spánkem tmou 

ve světle bez slunce ve světle bez měsíce ve světle bez hvězd 

ve světle bez ohně 
 

ve světle 
 

ve Světle 

Sa Ze-Č‘ 2010   
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
za všechno může Sa Ze-Č’ – a vlastně taky já. On proto, že napsal báseň začínající přáním 

„Sněžil bych…“, já proto, že jsem ji zařadil do lednového Zpravodaje. A stalo se – jen nejsem si 
jist tím, že to bylo opravdu to nejlepší. Ano, souhlasím, k lednu patří mráz a sníh jako k slepici 
kurník, ale co je moc, to je přece jen trochu moc… Snad si to užijí alespoň ty děti – a obilí… 

A na nás se valí únor, jarní prázdniny, Popeleční středa, postní doba, dny se prodlužují, měsíc 
je milosrdně krátký, ale plný olympiády, předpředvolebních přestřelek a ještě stále mrazů a 
zimy… už aby tady to jaro bylo, budeme se stěhovat (snad v dubnu) – a to vám ani nepřeju, toho 
starání, papíry, co všechno se musí odhlásit, přihlásit, přehlásit, zabalit, vyhodit, převézt, roz-
hodnout, vybalit, nerozbít, kam jsme to jen dali… a ten vypínač měl být na druhé straně dveří, 
ach jo… a všechno jednou skončí, i únor, i zima, i olympiáda, i stěhování, i život v krabicích,  
i půst… jen Boží láska je tady s námi stále, v lednu jako v červnu, v postě i o Velikonocích, v žití  
i umírání, ve zdraví i nemoci, najdeme ji v žvatlání malého dítěte i bezmocné stařeny, 
v překlepech unavené písařky i ve vůni zasněženého lesa (všimli jste si, že padající sníh také ně-
jak voní? Ne, není to Chanel 5 ani růže, uzený bok ani Tramín, je to cosi úplně jiného, musíte si 
na to počkat, je to taková tichá nenápadná svěží mrazivá vůně…) a snad i v uklouznutí na roz-
bředlé špinavé břečce v ulicích neuklizeného velkoměsta, protože není nic na životě lidském, 
čeho by se Hospodin štítil, jen hříchu, ale i do něj je ochoten sáhnout, vyčistit ránu, přiložit ob-
klad, vyléčit, jen když nás to alespoň na chvíli očistí… vždyť On o nás opravdu stojí… 

VKor 
 

TLOUCT KOLEM SEBE 
Nejhlubší úrovní komunikace je „komunio“. Když někoho známe a milujeme, jsme mu prostě 

rádi nablízku. Cítíme sílu a energii, které mezi námi proudí. To je i síla modlitby. Právě tak se mu-
síme vyhřívat i na slunci Boží lásky. Slovo, jež k nám promlouvá, říká: „Teď nic nedělej, stůj zde!“ 

Možná jste viděli někoho, kdo se učil plavat. Takovému plavci říkáváme, že plavat se dá i tak, 
že na vodě zkrátka ležíme. Ale on kolem sebe bije rukama a nohama. Stejně to děláme my, když 
se modlíme! Jdeme ke dnu! Až nakonec, krůček po krůčku, se plavec dostane do klidu. Přestane-
me tlouct kolem sebe, a ejhle, ono nás to vynese vzhůru a my opravdu plujeme! 

Přijmout Boží lásku znamená poznat, že je kolem nás, nad námi i pod námi; promlouvá k nám 
skrze každého člověka, každou květinu, každou zkoušku a situaci. Už netluč na dveře. Už jsi uvnitř! 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 

 

PLETACÍ JEHLICE, STATEČNÝ DĚDA A NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 
Další dopis ze života české matky v Anglii 

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Srdečně vás zdravím ze zasněženého Kentu do zasněžených Čech. Zatímco ve vlasti jsme na 
sníh zvyklí, tady je společnost ochromena. Od včerejška je přes den nad nulou a přestalo sněžit, 
tak se vracíme do běžného provozu. Ale minulý týden – to bylo! Sněžilo a sněžilo, auta ani auto-
busy nemohly jezdit, škola zavřená, knihovna zavřená, kostel zavřený. Byli jsme všichni nadšení 
– my s Josefem z té bílé nádhery a kluci z toho, že nemusí do školy a hlavně – že mohou provo-
zovat zimní radovánky na zahradě a na procházkách. Obzvláště Myška se projevil jako sněhový 
bojovník a na procházce jsme provozovali snowbattling, jak on říká. Eliášek se nadšeně zapojo-
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val a posypával mne sněhem, pokud v něm zrovna neležel. Velice to klouzalo, ale jemu vůbec 
nevadí, že padá. Hlavně, když jsme venku a v akci. V pondělí otevřeli znova školu. Zejména ráno, 
kdy je sníh ještě namrzlý po noci, je to opravdu legrace. Náš kočár má veliká kola, stejně se pro-
dírám závějemi jen s největšími obtížemi. A jak to klouže! Ke škole je malinký kopeček a ten se 
skoro nedá vyjít. 

Dneska bych vám chtěla napsat, jak jsme se měli o Vánocích. Přijeli nás navštívit milovaní 
babička a děda. Děti měly eldorádo, ještě několik dní po jejich odjezdu nás oslovovaly „babi“ a 
„dědo“. Eli říkal všem „dede“, i mně. O ulici níž, než bydlíme, parkuje červená Felicie. Eli se při 
každé procházce dobývá dovnitř s bojovým řevem „dede dede“. Naštěstí do školy chodíme na 
druhou stranu, takže se odtrhávání dítěte od vozu neodehrává dvakrát denně. Eli je vůbec 
piškuntálek, chce dělat všechno jako máma. Vaří se mnou, šije se mnou – v ruce i na stroji, plete 
se mnou. Tuhle se rozčílil, že mu nechci dát ani jednu jehlici a sama jich mám pět! Tak si počkal, 
až jsem se nedívala, a pěkně si je vytahal z té mé motanice. Pletl docela hezky – píchal soustře-
děně jehlami do klubka. Taky chce pečovat o Bělinku. Když ji samostatně přebaloval, dostal vy-
hubováno, přece jen ponožka a Bělinka je rozdíl. Odešel trucovat do kuchyně, ale své ideje se 
nevzdal. Večer jsem našla medvídka, který byl mezi nožičkami důkladně pomazán krémem na 
zadeček, tím správným, kterým se mažou miminka. Josef se hrozně smál, tak dostal medvídka 
vyčistit. Došla mi trpělivost a řekla jsem Elimu, že půjde po žních k Turkovi. Ve školce mi dali 
vyplnit formuláře a od pátku nastupuje na jedno dopoledne. 

Nějak mi utekla nit od vánoc, tak zpět. 

Babička přivezla krabice s cukrovím, spoustu druhů a hlavně – všechno velice dobré. Rozděli-
li jsme se s našimi anglickými přáteli a dobrodinci. Všichni byli ohromeni a nadšeni, jaké dobré 
„Christmas biscuits“ se pečou v Čechách. Někteří nám na oplátku dokonce přinesli ochutnat 
anglické vánoční speciality. Domácí mince pies byly výborné, podle mého tedy. Soused připravil 
pravou roládu podle receptu jeho nebožky ženy, ale upřímně řečeno jsme se jí obávali pozřít. To 
byste museli vidět. 

Kluci jsou šikovní, dělali vánoční výzdobu skoro sami. Postavili sami náš stromeček zvaný 
Chlupáč, umělý, ale hezký. Myška ho pak zcela samostatně ozdobil. Dávala jsem jen žárovičky. 
Taky se mnou balil dárky, je to šikovnej kluk. Na Štědrý den odpoledne jsme byli v kostele na 
Christingel Service. Jen Tom, Bělinka a já, ostatní se cítili nachlazení a slabí, Josef naspával po 
noční. Počasí nebylo zrovna procházkové, zima a vlhko. Zpívali jsme koledy a rozsvěcely 
se ozdobené pomeranče se svíčkou, což je anglická vánoční tradice. Vůbec se mi nechtělo z kos-
tela domů. Bělinka naštěstí hluboce usnula, dali jsme ji nahoru do pokoje, kde spokojeně pro-
spala slavnostní večeři i rozdávání dárků. Děti byly nadšené, ovšem zahnat je do postýlek bylo 
nemožno. Znova jsem si říkala, že z čistě praktického pohledu je anglická tradice lepší, totiž že 
děti dostanou dárky 25. prosince ráno. 

Děda navrhl, abychom se vypravili do Londýna a projeli se na London Eye, kole, které se 
otáčí nad Temží a je z něj výhled široko daleko. Eliášek byl nachlazen, tak jsme ho zanechali do-
ma s Josefem a vydali se za dobrodružstvím. Autobus nás odvezl až do centra Londýna, na Victo-
ria Station. Odtud jsme šli pěšky až k Buckinghamskému paláci a prohlédli si stráž. Kluci se 
hihňali královně Viktorii, že je legrační. Myšku bohužel v St. James Park opustila dobrá nálada a  
z pro mne nepochopitelných důvodů zahodil svou novou čepici, která se mu jinak velice líbila. 
Byla jsem tak zaujatá scenériemi, že jsem nekoukala, co má který syn na hlavě. Myškovi pak 
začla být asi zima a ve svém stylu mne obvinil, že jsem způsobila, že on prostě musel zahodit 
čepici. Už jsme ji nenašli. 
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Pokračovali jsme pak na Trafalgar Square. Konečně, po čtyřech letech v U.K., jsem se dostala 
na místa, o nichž se každý student angličiny učí v prvních lekcích. Socha velkého admirála stojí 
hlídána čtyřmi ospalými lvy, po nichž šplhají turisté. Nám se nejvíc líbila fontána, veliká a krásná. 
Pak jsme se šli ohřát do pizzerie, protože byla opravdu velká zima. Já jsem se vypravila ještě 
podívat na Piccadily, zatímco naši čekali, než nám přinesou jídlo a hlídali chlapečky. Pak už byl 
čas tak zrovna přejít most pro pěší přes Temži a šup na kolo. No, šup. Angličané jsou velice dobří 

ve vytváření front. Mají komplikovaný systém 
zátarasů, před London Eye dovedený k dokona-
losti. Nejprve se musí vystát fronta, i když si 
koupíte lístky dopředu po Internetu, jako my. Na 
rezervační lístek, nebo jak tomu říkají. Pak se 
musíte zařadit do fronty II., po jejímž projití vám 
za odměnu poškrtají lístek fixou a povýšíte do 
fronty I., která je částečně venku a částečně už 
pod střechou a končí – konečně – u nástupu do 
kapsle kola. Vše šlo hladce až do chvíle, kdy se 
Modroočko rozhodlo, že chce kakat. Zároveň nás 
zřízenec popoháněl, abychom se zařadili honem 
honem do fronty I. a abych si okamžitě složila 
kočárek. Organizačně jsem to nezvládla, a když 

jsem se vzpamatovala, mířil děda s Modroočkem ke vzdáleným toaletám, babička nesla spící 
Bělu a já vláčela ve frontě polosložený velký kočárek a postrkovala kluky. Zkoušela jsem se se 
zřízencem domluvit, přece se jim takové věci stávají často, ne? Byl, jak říkávala moje babička, 
velice komisní, ale nakonec mi vše odkýval. Postupovali jsme, děda s Modroočkem nikde. Nako-
nec se objevil, jenže to my jsme už byli za plexisklem (i s jeho lístkem), takže jsme nemohli ko-
munikovat. A navíc – komisního zřízence, našeho spojence, vystřídal na oběd jiný, s nímž děda 
statečně komunikoval posunky. Zřízenec se ho snažil odehnat, ale děda je chlapák jako málokdo 
a stojí si za svou věcí. Nakonec se s Modroočkem protáhli pod pásy a vmezeřili se do fronty. Byl 
to nervák, ale přece jsme se šťastně shledali a projeli se nad Londýnem v jedné z kapslí. Bylo nás 
tam 25 včetně dětí. Kolo se točí pořád (pomaličku) a nastupuje se za 
jízdy, jako na lanovku. Krmila jsem Bělu a užívala si výhledů, bylo to 
prima. Klukům se to taky líbilo. Kousek od London Eye je železniční 
stanice Waterloo Station, takže i malé Modroočko si přišlo na své. 
Těch vlaků, jako na dlani. To já jsem si pořádně prohlédla překrásné 
Westminster Abbey, ke kterému jsme se následně vypravili. Bylo asi 
půl čtvrté, krásná viditelnost a zapadající slunce předvádělo na ka-
tedrále pravé divy. Některé věže úplně zlaté, jiné, ty ve stínu, černé. 
Bylo to překrásné. Opatství samo bylo pro turisty zavřené (neděle, 
čas bohoslužeb). Ohřáli jsme se trochu v malém kostele St. Margaret, 
který je hned vedle, a poklonili se Ježíškovi v jesličkách. Mezitím se 
setmělo a tak jsme se vypravili zpět na Victoria Station a jeli domů. 

Druhý den začalo pršet, a pršelo NEPŘETRŽITĚ čtyři dny. Dalo se jít ven jen na kratičkou pro-
cházku, tzv. vypustit páru, a honem domů sušit promáčené svršky. Ale pak přece vyšlo slunce a 
my jsme se vypravili do starobylého města Canterbury. Už jsme tam jednou byli, a rozhodně 
stálo za to si to všechno zopakovat. Katedrála je nádherná, obrovská a starobylá. Venku stály 
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jesličky v životní velikosti, svatá rodina, pastýři, oslík i „kravička“, jak nadšeně říkalo Modroočko, 
čili „bububu“, jak říkal Eli. Tentokrát jsem si katedrály užila hlavně zvenčí, protože Eli zlobil 
uvnitř tak, že jsme tam nemohli zůstat. Přesto jsem stihla velkým chlapcům držet přednášku  
o Thomasi Beckettovi na místě jeho zavraždění, ale nic víc. Eli se projel po hlavě dolů z poutnic-
kých schodů a šli jsme ven. Venku byl rád, a kromě toho, že se válel v loužích a pomazával si 
bahno po obličeji, byl hodný. Bělinka spala v kočárku a i tak oslňovala okolí. Jedna turistka se 
rozplývala nad jejími půvaby a říkala „She is very, so very – süss“. Tak to bylo vážně sladké. Pro-
cházeli jsme se po městě, až nám byla taková zima, že jsme se prostě museli jít ohřát do restau-
race. Personál měl pochopení pro děti, takže jsme přežili se ctí. 

Do nového roku jsem vykročila plna předsevzetí. Jak se nebudu rozčilovat, když Tom kňourá 
u učení. Když mne Myška obviňuje ze zločinů, které jsem nespáchala. Když se Modroočko dosta-
ví na odchod do školy v pyžamových kalhotách. Když Eli pomaže povidly sebe i okolí / načůrá si 
do holinek / počmárá mi důležitá lejstra / je celkově k nepřežití. A jak jim budu číst a vyprávět 
víc pohádek – to mi jde, protože mne to baví. Josef si asi taky dal předsevzetí – předevčírem 
mne skoro dojal, jak je dokonalým manželem. Nejprve mi nabídl, že mi uvaří čaj, a skutečně ho 
uvařil. Pak uspal Bělinku. A pak, když jsem si stěžovala, co mi Eli zase provedl, řekl „no, to je 
opravdu hrozný“, takovým soucitným tónem, přesně, jak jsem to potřebovala slyšet. 

Milí přátelé, děkuji vám mnohokrát za všechny vaše dopisy, které jste mi v prosinci napsali. 
Za zprávy z vašich životů, jak se vám daří, jak se stěhujete do větších a lepších domů a bytů, že 
sláva čekáte! / sláva nečekáte! další děti a vůbec za všechno. Přeju vám v novém roce mnoho 
zdraví a štěstí! 

Blanka 

PS: Někteří jste se ptali, kdy se dostaneme domů. Pokud se nám podaří vyřídit doklady pro 
Bělinku, přijedeme na 14 dní od 10. dubna. Děti už stříhají metr. 

Blanka 

VYZNÁNÍ 
Vyznání nepatří jen do zpovědnice. Občas – snad i častěji – je třeba 

udělat je s manželkou, manželem, dětmi, s přítelem – s někým, kdo má 
sílu rozpoznat a přijmout hříšníka. 

Co není přijato, není vykoupeno. To je princip vykoupení, jak to vidím 
já. Vykoupení nezakoušíme, dokud není zranění přijato, dokud díra v duši (jako slabost v nás 
ukazující cestu ven) není poznána a někde nahlédnuta a přesně pojmenována. 

Ve vězení se snažíme mluvit bez eufemismů a přikrášlování: „Neříkej, že peníze byly ukrade-
ny; řekni, já jsem ukradl peníze. Převezmi zodpovědnost. Tvá matka ti ubližovala, tvůj otec tě 
nemiloval, to všichni víme. Dobrá, ale převezmeš teď osobní zodpovědnost za to, cos udělal ty 
sám?“ 

Smysl osobního převzetí zodpovědnosti vycházející z pravdomluvnosti je nezměrný. Je to 
posvátné NE, schopnost říct NE svému falešnému já. Člověku dává pocítit hranice, rozpoznat, co 
je a co není částí mne samého. Dokud to člověk nedokáže, je to nekonečný, beztvarý druh osob-
nosti bez důstojnosti nebo sebeúcty. Dobrá morálka poskytuje dobré hranice a dobrou identitu.  

Z knihy Richarda Rohra „Breathing Under Water: Spirituality and the 12 Steps“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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KONEČNĚ JEDNO ROZUMNÉ INTERVIEW! 
 

Otázka: Doktore, slyšel jsem, že kardiovaskulární cvičení může prodloužit život. Je to pravda? 

Lékař: Vaše srdce je přesně určeno pro určitý počet tepů a tím to končí… neplýtvejte jimi na 
cvičení. Všechno se jednou opotřebuje. Zatěžování srdce Vám život neprodlouží, to je jako 
kdybyste si myslel, že když budete autem jezdit rychleji, tak Vám déle vydrží… Chcete žít 
déle? Dejte si šlofíka. 

Otázka: Měl bych jíst méně masa a více ovoce a zeleniny? 

Lékař: Musíte tento problém uchopit logicky. Co jí kráva? Seno a zrní. A co to vlastně je? Zeleni-
na. Takže steak není nic než efektivní mechanismus jak dostat zeleninu do Vašeho systému. 
Potřebujete zrní? Jezte drůbež. Hovězí je také dobrým zdrojem listové zeleniny (neboť kráva 
žere trávu). A vepřové žebírko Vám dodá 100 % doporučené denní dávky zeleniny. 

Otázka: Mám snížit denní přísun alkoholu? 

Lékař: V žádném případě. Víno se vyrábí z ovoce. Brandy je destilované víno, tj. ovoce se do těla 
dostane ve zhuštěné podobě. Pivo se vyrábí z obilí – klidně pokračujte v jeho konzumaci!! 

Otázka: Jak si mám spočítat podíl tuku v těle? 

Lékař: Máš tělo a máš tuk: podíl je jedna ku jedné. Ve dvou tělech je to dvě ku dvěma atd. 

Otázka: Jaké jsou výhody pravidelného tělesného cvičení? 

Lékař: Bohužel mne nenapadá ani jedna. Moje filosofie je: když mne nic nebolí – je to dobré! 

Otázka: Jsou smažená jídla špatná? 

Lékař: To neposlouchej! Dnes už se smaží na rostlinných olejích. Takže jak by tomu mohl ublížit 
další přísun zdravé zeleniny? 

Otázka: Pomůže cvičení sedy-lehy posílit břišní svaly? 

Lékař: Určitě ne. Když procvičuješ sval, jenom se ti zvětší. Takže jestli chceš větší břicho, pak ano. 

Otázka: Je pro mne čokoláda dobrá? 

Lékař: Co je to za otázku? Kakaové boby! Další 
zelenina! Je to nejlepší pohodové jídlo 
v dosahu! 

Otázka: Je plavání dobré na figuru? 

Lékař: Pokud je plavání dobré na figuru, pak 
mi vysvětlete velrybu… 

Otázka: Jsou pro můj životní styl nezbytné 
hezké tvary? 

Lékař: Ano, ale zaoblené… 
 

Takže doufám, že toto vysvětlilo všechny pochybnosti, které máte o jídle a dietách. A pamatujte 
si: Život by neměl být cestou do hrobu s cílem dorazit tam v atraktivním a dobře opečova-
ném těle, ale raději občas uhnout z hlavní: v jedné ruce Chardonnay a v druhé čokoládu – 
tělo opotřebované, vyčerpané, ale s pokřikem: „Páni, to byla jízda!“ 
 

A pro ty, kdo stále sledují, co snědli, je zde poslední slovo o výživě a zdraví. Je to úleva znát prav-
du po všech těch konfliktních nutričních studiích: 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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1. Japonci jedí méně tučného než my a netrpí tolik srdečními kolapsy jako my. 

2. Mexičané jedí mnohem víc tučného než my a netrpí tolik srdečními kolapsy jako my. 

3. Číňané pijí velmi málo červené víno a netrpí tolik srdečními kolapsy jako my. 

4. Italové pijí mnoho červeného vína a netrpí tolik srdečními kolapsy jako my. 

5. Němci pijí hodně piva a jedí spoustu uzenin a tučných jídel a netrpí tolik srdečními kolapsy 
jako my. 
 

Shrnutí: Jezte a pijte, co chcete. Přílišné přemýšlení a obavy jsou to, co Vás zabíjí. 

ze sazečovy e-mailové schránky 

MASOVÝ KOLÁČ 
Vezmi listové těsto. Nerozválené rozválej, rozválené, spolu 

s pečícím papírem, rozlož na plech. Před tím vem půl kila vepřového 
masa mletého a orestuj ho na pánvi. Osol, opepři, okmínuj, oba-
zalkuj, či jinak okořeň podle chuti. Nech zchladnout. Ještě předtím osmaž cibuli červenou, bílou, 
žlutou (nebo i jinak barevnou), spolu s půlkou pórku (nebo rovnou osmaž na kolečka nakrájený 
pórek celý). Nech také vychladnout. Oba osmažené produkty promíchej s trochou kečupu (cca 
2-3 polévkové lžíce) a rovnoměrně rozvrstvi na listové těsto. Před vložením do trouby ještě roz-
šlehej jedno vejce s 2 lžícemi mléka a trochou soli + 1 lžící hořčice plnotučné a 1 lžící hořčice 
kremžské (není nutné, ale hodí se). Upeč dorůžova (nejlépe v troubě do které dobře vidíš a kte-
rou znáš). Po částečném ochlazení (aby si konzumenti nepopálili ústa), nakrájej na úhledné 
čtverce a podávej. Dobré je nezapomenout na přílohu, kterou může být libovolný zeleninový 
salát nebo naložená sladkokyselá zelenina. Dobrou chuť! 

 

KARAMELOVÝ MOUČNÍK 
Ušlehej tři celá vejce se 125 g (půlkou kostky) tuku Stely či Hery (nebo půlkou hrnku oleje)  

a cukrem (stačí písek – také cca půl hrnku). Pak přisypej mouku – cca čtvrt hrnku hrubé mouky  
a čtvrt hrnku hladké mouky s jedním práškem do pečiva, dvěma karamelovými pudinky a hrstí 
rozinek. Aby hmota byla polotekutá, přidáme trochu vody, mléka (sojového mléka) apod. Záro-
veň s tím bychom měli přidat asi 3 vrchovaté lžíce tvarohu nebo hustého jogurtu. 

Pak vlijeme do vymazané a moukou vysypané kruhové formy. Pečeme do doby, kdy pečené 
výrazně zavoní a my špejlí zjistíme, že těsto je již suché. Necháme vychladnout a vyndáme 
z formy. Navrch stačí jen pocukrovat moučkovým cukrem, nakrájet a konzumovat. Je to dobré 
k čaji i ke kávě, kakau, nebo mléku. 

 

TVAROHOVÉ KOBLÍŽKY 
Komponenty: 250 g tvarohu, 4 celá vejce, 3 lžíce mléka, 3 lžíce rumu, 1-2 vanilkové cukry, 

20 dkg hladké mouky, půl prášku do pečiva, troška soli. Vše smícháme v řidší těstíčko a lžící for-
mou noků dáváme do rozpáleného oleje, aby plavaly. Smažíme je po obou stranách. Nakonec 
pocukrujeme, nebo zdobíme podle chuti. Jsou určitě chutné v každé podobě. Zhruba se takto 
vyrobí 55 menších kousků. – Doprovodný text praví, že toto vše zvládne manžel, když manželka 
vítá nečekanou návštěvu u domovních dveří. Co Vy nato, pánové? (ten rum ano – pozn. sazeče) 

Zdraví přeje Eva Petrusová 

RECEPTY NA ÚNOR 
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ZE SEKRETARIÁTU 
18. ledna 2010 proběhlo zasedání výboru Živé rodiny za účasti milého hosta 
Jirky Musila z Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Domlouvali jsme 
podrobnosti k průběhu literárně výtvarné soutěže „Naše rodinná oslava“.  
O soutěži jsme Vás již informovali v Zpravodaji ze září loňského roku. 

Dále proběhly dvě vydařené akce, 9. ledna vycházka po Malé Straně a 13. ledna přednáška 
T. Kučery „Egyptské pyramidy“. Ohlasy spokojených účastníků si můžete přečíst o pár článků níže. 

Radana Vášová 

LUCERNY 
Zrovna dneska, když píšu příspěvek do Zpravodaje, mrzne, až praští. Kaž-

dý se raději drží doma v teple. Ten mráz mě ale přivedl na jeden nápad. Jak 
využít dlouhých večerů? Vzpomněla jsem si, jak mi líčily moje sestry, jak vyrá-
běly v létě lucerničky. Potřebujete prázdné plechovky, silnější hřebíky, kladi-
vo, starý hadr a dobré by bylo také třeba prkénko. Přípravu musíte zahájit 
o něco dříve, než se budete chtít do práce pustit. Nejprve totiž naplníte plechovky vodou a 
v tom mrazu, co je venku, stačí, když to vystrčíte za okno, za zápraží, na balkon, prostě na mráz. 
(Jestli mezitím, co vyjde Zpravodaj, nastane obleva, tak musíte využít mrazničky.) 

Necháte zmrznout vodu na pevný led a připravíte si na prkénko starý hadr. Možná při práci 
oceníte i nějakou tenčí pracovní rukavici. Plechovku zbavenou papírového obalu položíte na 
hadr, aby se vám nekutálela. A hřebíkem budete pomocí kladiva dělat dírky do plechovky. Mů-
žete vytvářet různé jednoduché ornamenty, srdíčka, kolečka, spirály… Obrázek si lze ještě na 
suchou plechovku předkreslit permanentním fixem. 

Nemá cenu se „vyšívat“ s nějakými miniaturami, dírka musí být aspoň 4 mm veliká. Fígl je 
v tom, že plechovka vyplněná ledem neztratí tvar, ale led ji zpevní. Na závěr si uděláte i dvě dírky 
nahoře pod okrajem, kudy protáhnete drát na pověšení, raději ne provázek, ten by mohl shořet! 

Když led roztaje nebo aspoň povolí a zbytek třeba už vyklepnete, vložíte do vlastnoručně 
ozdobené plechovky čajovou svíčku, zavěsíte někam venku na větvičku, sušák, apod., a za tmy 
se můžete s dětmi při pohledu z okna kochat… 

Plechovky můžete schovat třeba na nějakou letní slavnost a originální lucerničky rozzářit pak 
ještě v létě na zahradě. 

A JEŠTĚ DRUHÝ MRAZIVÝ NÁPAD! 
Do kelímku, plechovky se zajímavějším tvarem, třeba kónickým, můžete vložit např. šišku, 

větvičku se šípky, smrkovou větvičku, hezký kousek dřívka, nebo list, nápadům se meze nikdy 
nekladou. Pak zalijete vodou, vložíte a nějak podepřete provázek, dostatečně dlouhý, aby se 
ozdoba dala pověsit. Necháte opět zmrznout. Pak obal, který jen držel požadovaný tvar, sundáte 
a máte skoro skleněnou ozdobu, kterou pověsíte ven do mrazivé zimy. Možná to raději nevěšte 
na slunce! Přesvědčili byste se moc rychle, jak je to pomíjivé. Pár dní, třeba přes jarní prázdniny, 
které děti čekají, by to ale vydržet mohlo a máte o zábavu postaráno. 

Marta Tomsová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

VYRÁBÍME – A TŘEBA I S DĚTMI 
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PŘEDSTAVUJÍ SE… 

… FISCHEROVI 
Je nás šest. Jmenujeme se Fischerovi, táta Pavel (44), 

máma Klára (40), děti Vojta (15), Barbora (12), Benedikt 
(10) a Markéta (6). Domovy máme hned dva. Ten hlavní je 
v Praze, kde máme prarodiče a širokou rodinu, většinu času posledních šest let trávíme v Paříži. 
To kvůli tátovi a jeho práci. Je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky ve 
Francii a v Monaku. Máma nepracuje, ta je doma a stará se o zdárný chod naší rodiny. A snaží se 
to zvládat a přežít ve zdraví. Vojta chodí do speciální školy pro děti s kombinovanými vadami, 
tak by se ta škola jmenovala alespoň v Čechách. Většina jeho kamarádů, stejně jako on, jsou na 
vozíku. Chodí tam rád i nerad. S klukama je legrace, občas má i něco na učení, ale ze všeho nej-
radši jezdí nakupovat. To proto, aby bylo z čeho vařit. Hodiny vaření jsou totiž jeho velkou ra-
dostí. Také někdy jezdí pěstovat kytičky, u nás by se ten předmět nejspíš jmenoval «pozemky». 
Tady mají záhony upraveny tak, aby děti na vozíku dosáhly na rostliny. Doma u mámy je ale 
stejně nejlíp. Barbora chodí na gymnázium do sekundy. Moc ráda čte, vlastně čte pořád, a má-li 
chvilku a zrovna nečte, tak ráda maluje. Benedikt chodí do páté třídy, je to kluk plný života a 
energie, a tak se s ním rozhodně nenudíme. Taky rád čte, hlavně komiksy, těch má už plnou 
knihovnu. Letos se mu podařilo přečíst dokonce i několik knížek v češtině. To byl teprve důvod 
k oslavě. Bára s Benem totiž povinnou školní docházku začali ve Francii, takže čtení v češtině pro 
ně nebylo samozřejmostí. Markéta, naše nejmladší, už taky chodí do školy, i když jí bylo šest 
teprve na Vánoce. Je tam spokojená a moc hezky jí to jde. Je teď v období, kdy zkouší slabikovat 
všechno, co kde vidí napsáno. A tak bylo legrační, když při naší vánoční návštěvě Prahy četla 
české nápisy s francouzskou výslovností. V létě se chystáme na návrat domů. Vojta se moc těší, 
čeká ho tam babička Jana, děda Jéňa, spousta sestřenic a bratranců. Pro ostatní děti to asi nebu-
de jednoduché, přece jen prožili více než polovinu života jinde. Věříme však, že to zvládnou. 
A kde najdou nové kamarády? Třeba v Živé rodině, ne? 

 

Tímto se omlouváme všem, kdo by chtěli vidět Fischerovy na vlastní oči – foto celé jejich rodi-
ny bohužel zatím nedorazilo. Až jej dostaneme, rádi ho zveřejníme v některém z příštích čísel (tak 
si toto číslo schovejte, ať si je pak můžete srovnat s tím, co tady o sobě napsali). 

VKor    

NABÍDKA I PRO VÁS… 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

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

v termínu 13. dubna – 1. června 2010. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. Jádrem 
přípravy je práce ve skupinkách doplněná krátkými prezentacemi. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a kně-
zem. Podzimní společná příprava na život v manželství bude probíhat v termínu 12. října –  
30. listopadu 2010. 

Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem telefonicky nebo přes formuláře na 
stránkách http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Kapacita obou kurzů je omezena. 
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termín akce kontakt 

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

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

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

6.2.2010 ples Manželských setkání H. Pištorová  606 745 048 

15.2.2010 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

12.3. – 14.3.2010 Jarní obnova MS – Seč H. Pištorová  606 745 048 

15.3.2010 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

19.4.2010 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

7.8. – 14.8.2010 Pavlátova louka: Tábor rodin I. sekretariát  224 872 421 

14.8. – 21.8.2010 Pavlátova louka: Tábor rodin II. sekretariát  224 872 421 

13.8. – 21.8.2010 Letní kurz: Manželská setkání H. Pištorová  606 745 048 

SPOLEČENSTVÍ OSAMĚLÝCH MAMINEK 
Pravidelná setkání osamělých maminek probíhají v prostorách Dívčí katolické střední školy, 

Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměstská). Společenství maminek se pravidelně schází 
jednou měsíčně k vzájemnému sdílení, modlitbě a lidské podpoře a povzbuzení. Maminky ze 
společenství mají možnost zúčastnit se programů, které nabízejí pomocnou ruku, jako jsou bese-
dy s odborníky, duchovní obnovy, letní pobyty maminek s dětmi, společné výlety a další. Na 
setkání 10. února přislíbil účast Ing. David Smejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Termíny 
dalších setkání jsou 17. března, 14. dubna, 12. května, 16. června 2010 (tedy vždy ve středu od 
18 do 20 hod.). Bližší informace najdete na http://cpr.apha.cz/osamele/. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
na téma „Muž a žena před Bohem – společně a každý tro-

chu jinak“ se uskuteční v sobotu 20. března od 9 do 17 hodin 
v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6. Setká-
ní povedou Mons. Tomáš Holub Th.D. a Mgr. Eva Jelínková. 
Součástí programu bude sdílení ve skupinkách. Polední občer-
stvení bude zajištěno. Odpoledne bude příležitost ke svátosti 
smíření a na závěr programu bude mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení 
mimo svou rodinu. Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru anebo 
na http://cpr.apha.cz/manzelky/, kde naleznou bližší informace a ohlasy z minulých sobot. 

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 

TERMÍNOVNÍK 2010 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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PROCHÁZKA PRAHOU 
Když se mě a bráchy Tomáše taťka zeptal, jestli bychom chtěli jet na procházku po Praze, 

souhlasili jsme. Z Hradce Králové jsme vyrazili ráno po zledovatělé a neošetřené dálnici na Pra-
hu. Cesta byla zcela bez aut, bohužel včetně aut technických služeb. 

Po příjezdu do Prahy jsme nasedli na metro a pokračovali na místo srazu. Na srazu jsme byli 
přivítání slovy: „přespolní už dorazili.“ Nevím, jestli se můžeme označovat jako přespolní, oproti 
jiným městům není Hradec Králové zas tak daleko od Prahy. 

Zahlásil se směr Malá Strana a vydali jsme se na procházku. Hned na první zastávce jsem 
začal pociťovat nepřízeň počasí. Studený vítr nám kazil prožitek a mlha výhled z Hradčan na 
Malou Stranu. Při krátkém sestupu Nerudovkou jsme nenápadně zmizeli do malebných uliček  
a zákoutí Malé Strany. Nejvíce jsem obdivoval konce slepých uliček, kde jsem si přiznal, že bych  
i docela rád bydlel. Vlastně až do téhle doby jsem měl Prahu za prochozenou a známou. Bral 
jsem ji jako typický turista, který když uvidí Karlův most, Václavské náměstí a Pražský hrad, je 
spokojený. Jen zvěda-
vost, která by mě vedla i 
mimo turisticky frekven-
tovaná místa, ve mně ne-
byla. A právě tato exkur-
ze mi ukázala i jiná místa 
Prahy bez obchodů se 
sklem a s hadrama  
(= oblečení). Poněkud 
vtipně mi mezi malo-
stranskými domky připa-
daly honosné ambasády 
cizích zemí. Takovou per-
ličkou na konec byl malý 
„uzamčený“ most u Čer-
tovky. Most plný zamče-
ných visacích zámků. Podle vyprávění jsou klíče od zámků v říčce pod mostem. Možná nám za 
delší dobu vznikne v Praze nové místo pro těžbu železa. 

Procházka nádherně zasněženou Malou Stranou s průvodcem, který uměl zajímavě vyprávět 
a vedl nás místy, kam běžný turista nezavítá, rozhodně stála za to. 

Jenda Rychtár, 16 let 
 

PROCHÁZKA PO MALÉ STRANĚ 
V sobotu 9. 1. 2010 odpoledne se konala komentovaná procházka po Malé Straně. Přestože 

teploty dosahovaly hluboko pod bod mrazu, zúčastnilo se okolo dvaceti lidí. Všem patří dík za 
odvahu (vylézt do toho mrazu s cílem se vzdělat) a trpělivost (vydržet až do konce v mokrých 
botách). Největší dík ovšem patří našemu průvodci Hynku Krátkému, který navzdory počasí do-
kázal mluvit celé dvě hodiny a poutavě nám přibližoval dávnou historii i nedávnou minulost a 
současnost Malé Strany. K událostem před pádem komunismu týkajících se Malé Strany přidá-

OHLASY Z AKCÍ 
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vali své osobní příběhy také leckteří „pamětníci“. Procházka začala na Hradčanském náměstí 
úvodem do vzniku a historie Malé Strany. Já jsem se ke skupině připojila až pod rampou Praž-
ského hradu, poté co jsem vyběhla celou Nerudovku, abychom posléze pomalu prošli Nerudov-
ku dolů s výkladem. Zastavili jsme se u Domu u Dvou slunců a dozvěděli se, že Jan Neruda nebyl 
jediným literátem, který zde tvořil. Následně jsme prošli menší uličky, které ještě turistický ruch 
neobjevil. Místy jsme se museli brodit sněhem, ale díky tomu jsme mohli vidět krásná zákoutí a 

otevřel se nám romantický 
výhled na zasněžené stře-
chy. Dále jsme prošli Vlaš-
skou ulicí (jestlipak víte, 
proč se tak jmenuje?) na 
Tržiště a průchodem na 
Malostranské náměstí. Do-
zvěděli jsme se, proč je 
uprostřed zastavěné či jaké 
sochy stojí na Mariánském 
sloupu a posilnili jsme se 
tajemným horkým nápojem 
z termosky od Míly M. Na-
konec jsme Mosteckou ulicí 
došli ke Karlovu mostu, kde 
jsme odbočili doprava do 

čtvrti patřící řádu Maltézských rytířů. Prohlédli jsme si zeď Johna Lennona na Velkopřevorském 
náměstí. Procházku jsme zakončili na mostě, kde se udržuje tradice, že si zamilovaná dvojice na 
důkaz lásky zamkne zámek k zábradlí. Myslím, že kousek malostranské atmosféry si odnesl kaž-
dý. Já se určitě do této čarokrásné pražské čtvrti budu vracet a již nyní se těším na příští pro-
cházku starou Prahou, kterou pro nás, jak doufám, Hynek na jaře opět uspořádá. 

Tereza Pištorová 
 

NEJEN PYRAMIDY… 
Víte že, 

- mastaby jsou hrobky králů a takto byli po-
hřbíváni egyptští panovníci I. a II. dynastie? 

- mastaby můžeme považovat za předchůdce 
pyramid? 

- Džoserova pyramida byla první královská 
hrobka, která měla tvar pyramidy? 

- zcela ojedinělý tvar má lomená pyramida? 

- Snofrev je stavitel první „pravé pyramidy“? 

- egyptská pyramida krále Chufua resp. Cheop-
se byla téměř 4 tisíce let nejvyšší stavbou světa? 

- tato egyptská pyramida je současně nejrozsáhlejší stavbou světa a patří mezi sedm staro-
věkých divů? 

- tato pyramida byla sestavena z 2 300 000 bloků vápence a původně byla obložena bílým 
vápencem? 
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Mnohem více nám řekl Tomáš Kučera na přednášce „Egyptské pyramidy coby příbytky věč-
nosti“, která se uskutečnila 13. ledna 2010 v paláci YMCA. Děkuji Tomášovi za čas, který nám 
věnoval, a také všem organizátorům, kteří toto čtvrté setkání s Tomášem připravili. 

 

P.S.: 

Víte že, 

- příští téma může být právě to Vaše? 

- ty správné osoby, na které se můžete obrátit, jsou Radana nebo Hanka na sekretariátu ŽR  
(e-mail: zr@ymca.cz)? 

Již nyní se těší Hana Rakovská 
 

JAK SE UČÍME TANCOVAT 
 

S manželkou jsme do tanečních pro „starší“ i mladší páry začali chodit před pár lety a moc 
jsme si to pochvalovali. Byl to večer jen pro nás dva, bez jakýchkoli organizačních porad a bez 
povinnosti věnovat se ve společnosti komukoli jinému. A navíc pohyb úměrný věku a stavu. 

A pak jsme se doslechli, že Arnošt a Marta Tomsovi vyslyšeli prosby svých přátel a začali též 
organizovat taneční hodiny pro různé věkové kategorie, zadané i nezadané. A s těmito zvěstmi 
přicházela i chvála, jaké je to tam s nimi pěkné. 

Ale pro nás, tedy hlavně pro Lidku, je opravdu těžké udělat si pravidelně večer volno, zejmé-
na když kurs začínal koncem září. A tak jsme zase jen z povzdálí slýchali chvály. 

Ale koncem října se večery konečně uvolnily a tak jsme se směli přidat do již rozjetého kur-
su. Nestačili jsme žasnout – byl to již kurs pro pokročilé a tak v každém tanci byla figura, která se 
běžně neučí. Přitom zase ne tak 
těžká, abychom ji všichni ne-
zvládli, a napohled velmi efektní. 

Díky nesmírné vstřícnosti 
paní ředitelky jsme se scházeli 
v tělocvičně jedné katolické školy 
v Karlíně. Tělocvična není moc 
velká, ale všichni jsme se tam 
vešli, díky vzájemné ohledupl-
nosti účastníků. 

Arnošt s Martou mají para-
metry zkušených tanečních pe-
dagogů. Až je musíme obdivovat, 
s jakou trpělivostí donekonečna 
ukazovali, vysvětlovali a předvá-
děli. Tančili skvěle a ještě si stihli 
sami ze sebe dělat legraci. Kromě 
toho jsou ochotní sledovat jed-
notlivé tanečníky a ještě jim kon-
krétně ukazovat, co dělat lépe. 
Atmosféra díky tomu je velmi 
příjemná a komorní. 
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Takže jsme byli nadšení a na závěrečné prodloužené 
jsme je hodně přemlouvali, aby pro nás vymysleli pokračová-
ní. A též jsme si směli půjčit vedlejší třídu, kde jsme svépo-
mocí udělali i pohoštění. Ale chudáci řidiči… Arnošt, jako 
správní taneční mistr vyvolal ve své mysli i těle vzpomínky na 
mistrovské mládí v tomto krásném oboru a společně 
s Martou nám předvedli – za velkého potlesku – při sólovém 
vystoupení, co oba umí. A věru bylo to potěšení pro oko. 

Teď v lednu začali zase nový kurs pro úplné či věčné 
začátečníky. Jejich kursovníci se pak výborně předvedli 
v praxi – na farním plese sv. Vojtěcha v lednu, v sále kardi-
nála Berana na Arcibiskupství (my jen doufáme, že jsme jim 
neudělali ostudu!). 

Takže děkujeme, a už se zase těšíme na další společné 
večery! 

Lidka a Míla Novákovi 

O ŠKOLE, RODINĚ A SPOLEČNOSTI 
Rozhovor s francouzským filosofem Marcelem Gauchetem 
 

Co se dnes změnilo ve výchově a kde mají rodiny nejvíce starostí? 

Vezměme to popořádku. Kde se vzala taková nestabilita partnerských vztahů? Rodina prošla 
zásadní proměnou a jedinci dnes od ní očekávají něco jiného než v minulosti. Z rodiny, společen-
ské instituce, se stala instituce privátní a citová. I proto jí zmítají privátní a citové bouře. Dříve se 
o problémech emocí a o soukromých patáliích nemluvilo tolik jako dnes, byl také jiný vztah 
k dítěti. Prvořadým úkolem rodiny bylo připravit děti na život ve společnosti. Dnes se rodina 
zaměřuje na něco jiného, vypovídají o tom nejen výroky pedagogů, ale i data z mnoha sociolo-
gických průzkumů. Dnes se očekává, že rodina má zajistit svým členům štěstí. To znamená, že 
rodiče, a to často nevědomky, od školy vlastně vyžadují něco, co měli dát dětem sami. Tedy 
přípravu na život s druhými, v lidské pospolitosti. 

Rodina tedy má zajistit především štěstí. Je na tom něco špatného? A pokud ano, jak pří-
padně toto usilovné hledání štěstí může dítěti, škole a společnosti uškodit? 

Podívejte se, jak komplikovaný vztah mají dnes rodiny ke škole. Mají na ni obrovské poža-
davky a nároky, k výčitkám není nikdy daleko. Jako kdyby zde byl nějaký spor. Jakoby se od ní 
očekávalo něco, co sami neumíme zajistit, nebo co možná zajistit ani nechceme. Rodiče chtějí, 
aby škola brala na jejich dítě ohled a vzala v potaz jeho individuální potřeby, a to od už první 
třídy, až po univerzitu. Škole přitom vyčítají, že individualitu dítěte nebere dostatečně na vědo-
mí. A přitom základním pravidlem školy bylo odjakživa něco jiného. Od všech dětí vyžadovat tak 
trochu jedno a to samé. Pod tímto tlakem rodičů se škola dnes mění, a nemusí to být vždy 
k dobrému. Některé základní školy třeba zavádějí laskavý, téměř rodinný přístup. Dětem dává-
me možnost chovat se jako doma bez velkých nároků na autoritu: děti do takové školy chodí 
s nadšením, ale nenaučí se toho tolik. Zpočátku to nemusí tolik vadit. Celkové výsledky dětí však 
dopadají nevalně. Mohou být zvídavé či pokročilé sebevíc, při přestupu na druhý stupeň však 

ČETLI JSME… 
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nastane pohroma. Najednou se ukazuje, že školáci nikdy neřešili problémovou úlohu, nebo ni-
kdy nenapsali jediný sloh. A tak neumí ani dobře počítat, ani dobře psát. 

Dnes je však doba jiná, mohlo by se namítnout. Co nové technologie a internet? Jaká je 
jejich role ve škole? 

Nesmíme zapomínat, že získávání vědomostí bytostně souvisí s budováním osobnosti. Je 
třeba si osvojit určitý typ dovedností, které pak člověk může kdykoli mobilizovat, ať už je mu 
kolik chce let. Dnes však pozorujeme jiný trend. Ve společnosti slábne význam paměti. Úsilí učit 
se nazpaměť klesá, začali jsme spoléhat na všelijaké technologické protézy. Navíc u dětí a dospí-
vajících pozorujeme, že jsou světem nových technologií mnohonásobně více přitahováni než 
jejich rodiče. Všimněte si, že vlastně nastal střet dvou světů. Na jedné straně se učí základům, 
které pomáhají člověku, aby mohl konat bez pomoci a vystačit si sám. Na druhé straně najdete 
všechny ty krabičky plné technologie, které jsou nesmírně přitažlivé a nabízejí nám je ze všech 
stran. Ten kontrast je obrovský a jde o nerovný zápas. Ale v sázce je hodně. Zkusme si třeba 
představit, že někdo má k dispozici jenom internet a nic víc. A že dostal za úkol vybudovat zna-
losti a pochopit svět kolem sebe. Myslím, že by s tím měl mnoho problémů a že nakonec, třeba 
ve věku 30 let, by dosáhl úrovně možná dvanáctiletého školáka. To přeci nemůže být smyslem 
školy. Co tedy dělat? Jsem přesvědčen, že škola samotná nezmůže nic. Uspěje jedině tehdy, 
podpoří-li ji rodiče a s nimi celá společnost. Je třeba o problému vědět, pochopit, o jak velkou 
výzvu jde, a postavit ho do středu společenské debaty. Společně pak hledat patřičné odpovědi. 
Ale jde o to celý problém zformulovat. 

Ale někteří žáci se ve škole bytostně nudí, vždyť škola mobilním telefonům nebo internetu 
konkuruje jen velmi těžko. 

Pozor na tyto iluze. Není přece totéž, vědět z hlediska obsahu a vědět z hlediska metody. Ve 
vzdělání musí být obsaženo obojí. Škola je místem vyučování metodě. Na základní škole dítě 
musí získat automatismy ve čtení a počítání. Nebývá to zábava, ale je třeba tím projít. Na střední 
škole se učí abstrakci. I tady je třeba vynaložit velké úsilí. Ale i samotný počítač jen jednoduše 
vypadá. Vždyť co je na světě abstraktnějšího, než právě počítač! A kolik je potřeba logických 
konstrukcí k tomu, aby se z konkrétní otázky na něm dosáhlo konkrétního výsledku, a přitom se 
zcela skryje cesta, při níž je třeba si klást otázku po metodě a po hledání. Před objevem počítače 
bylo přeci na položenou otázku třeba hledat především zdroje odpovědí, najít dokumentaci a 
pak teprve rozhodnout, jak dále a jakou váhu přisoudit tomu či onomu dokumentu, abyste se-
stavili či vybudovali odpověď. Dnes stačí otevřít Google, naťukat čtyři slova a odpověď máte ve 
zlomku vteřiny. A to jste ani neměli čas pochopit, jak na otázku odpovídat či jak věc strukturo-
vat. Změnili jsme se v konzumenty. 

A není to dnešní hospodářský vývoj, který si to všechno žádá? 

Myslím, že nakonec některé naše iluze ustoupí do pozadí a prosadí se realita se vším všudy. 
Ostatně v hospodářské oblasti je slyšet o tom, že škola nestačí kvalitně připravovat na profesní 
uplatnění. V podnicích jsou dnes se schopnostmi nastupující generace takové problémy, že to 
nakonec může z dnešní situace pomoci najít cestu. Problém nerespektování autority totiž nena-
jdete již jen ve škole, ale i v podnicích: začíná být obtížné lidi učit práci v týmu, dávat či poslou-
chat rozkazy, zadávat úkoly, dodržovat pracovní dobu nebo dosáhnout toho, aby se lidé respek-
tovali mezi sebou a aby respektovali třeba zákazníky. A najednou pozorujeme, že se firmy obra-
cejí na Ministerstvo školství a říkají: „Co jste v té škole učili?“ Mám dojem, že od školy toho 
chceme moc, ale chceme toho i trochu málo. V tomto smyslu hraje klíčovou roli společnost. Ta 
totiž musí stanovit, co od školy vyžadovat a k čemu má vlastně sloužit. A dokud to škola neuslyší 
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jasně, tak do té doby bude hledat, jakým směrem se vydat. Škola si to zadání vytvářet sama 
neumí. Potřebuje k tomu společnost. 

Když mluvíte o tradici, mluvíte o ní jako o zdroji inspirace pro dnešní dobu. Mohl byste to 
nějak upřesnit? 

Nesmíme zapomenout na základní pravidlo: rodina a škola mají najít shodu v tom, o co jde: 
o výchovu. A musíme bdít i nad tím, abychom nepřerušili kontinuitu do minulosti. Ještě nedávno 
platilo, že jsme jen tím, čím nám umožnili být naši předkové. Teprve ve společenském varu še-
desátých let toto vědomí začalo oslabovat a dnes ho není téměř vůbec vidět. Vystřídalo ho jiné 
přesvědčení: žijeme ve světě, který jsme od základů sami vyrobili. Minulost ztratila na významu. 
Myslím, že jsme v tomto rozkladu zašli tak daleko, že tu již vzniká něco nového. Vždyť naše spo-
lečnost je natolik rozporuplná, že tu pozorujete nejen obrovskou zvídavost, ale i naprostou ztrá-
tu zájmu o cokoli. A zatímco dříve k nám minulost promlouvala jaksi přirozeně, ze všech stran, 
dnes to není samozřejmostí. Musíme se proto nasadit, abychom dědictví předků předávali na-
šim dětem i my sami. 

 

Marcel Gauchet, narozen roku 1946, je francouzský historik a filozof. Je ředitelem vysoké 
školy École des hautes études en sciences sociales, působí v centru politologického výzkumu 
Raymona Arona a je šéfredaktorem politické revue Le Débat. Uvedený rozhovor publikoval časo-
pis pro rodiče dětí v církevních školách Francie (Fe Magazine 3-4/2009, překlad P. Fischer). 

Pro Zpravodaj zaslala Klára Fischerová 

PROSLOV PREMIÉRA ČR JANA FISCHERA NA SYNODU ČCE 
Musím hned na úvod říci, že si opravdu velice cením vašeho pozvání. Je to skutečně v tom 

nejširším slova smyslu ekumenický přístup, když zvete na své jednání Žida a teď navíc i politika. 

Ale teď zcela vážně. Víra je samozřejmě soukromou záležitostí. A je to tak dobře. Nikdo z nás 
by se nechtěl vracet do časů oficiálního státního náboženství, ať už jím byl katolicismus, či ateis-
mus. Bůh nám všem dal stejnou svobodu volby a je na nás, jak ji využijeme, jakou cestou v živo-
tě půjdeme. 

Nejpodstatnější částí té svobody je svoboda volit mezi dobrem a zlem. Každý z nás, ať věří 
v cokoli, dostal do vínku stejnou schopnost dobro a zlo odlišovat. Každý se může svobodně roz-
hodnout. A každý pak musí za své rozhodnutí nést odpovědnost. Právě to, jak každý z nás zachá-
zí se svou svobodou a se svou odpovědností, dává podobu našemu světu. Víra je sice ryze sou-
kromou věcí, ale to, jak vystupujeme, jak jednáme s druhými, to je věc výsostně veřejná. A zde 
je role církví naprosto nezastupitelná. 

Hodně se mluví o tom, že ve veřejném životě chybí morálka. Že chybí soucit s druhými. Že 
chybí pocit sounáležitosti. Toto vše nám náboženství nabízí. Nabízí nám to přirozeným způso-
bem. Má na to tisícileté know-how. Víra znamená mír, lásku i naději. Myslím tím židovsko-
křesťanská víra, protože ateistická víra automaticky nic takového nenabízí. Může však být zalo-
žena na hlubokém humanismu a pak si zaslouží náš respekt. Ostatně kořeny pravého humanis-
mu jsou veskrze náboženské. 

Je naší společnou odpovědností, abychom se společně podíleli na tom, aby hodnoty našich 
náboženství, hodnoty humanismu, dostávaly prostor nejen v soukromém, ale i ve veřejném 
životě. Takto chápu i vaše dnešní pozvání. Chápu ho jako pozvání ke stolu, od kterého všichni 

ŘEKLI… 
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odcházejí naplněni pocitem, že lidem tam venku mají co podstatného říci. Odcházejí naplněni 
pocitem, že se mají o co s nimi podělit. 

Naše společnost je sekulární a je to dobře. Myslím, že si všichni uvědomujeme, jakou výho-
dou je jasné oddělení světských a církevních záležitostí. Všichni vidíme, jakou tragédií je někoho 
k víře nutit. Ať už je to víra v radikální islám, nebo víra v to, že tato země je jen pro bílé Čechy. 
Fanatismus je to nejhorší zlo. Fanatismus degraduje i tu nejúctyhodnější víru na pouhou ideo-
logii. A ve jménu ideologie jsou lidé schopni těch nejhorších zvěrstev. Ideologizací se víra mění 
v modloslužebnictví. Taková víra neponechává lidem onu svobodu volby, kterou nám dal Bůh. 
Taková víra neponechává žádný prostor individuální odpovědnosti, ale jen kolektivní neodpo-
vědnosti. 

Je naší společnou odpovědností, abychom my, kteří máme zkušenost s opravdovou vírou, 
tuto svou zkušenost využívali ve prospěch dobra. Abychom my, kteří jsme díky naší víře imunní 
vůči falešným vírám, vůči fanatickým ideologiím, bránili skutečnou svobodu. Svobodu, kterou 
nám nedal žádný člověk a žádný člověk nám ji nemůže vzít. 

Musíme těmto falešným vírám čelit. Musíme společně čelit sobectví, násilí, xenofobii, rasis-
mu. Ale i pocitu odcizování, nové vlně izolacionismu a uzavírání se do sebe. Jsem přesvědčen, že 
lidé víry v tomto zápase mají velkou odpovědnost, protože právě ve víře mají oproti ostatním 
velkou výhodu a velkou posilu. 

Úplně na závěr se vám chci vyznat, že v mojí funkci na mě tato odpovědnost těžce dolehla. 
Dolehla na mě tíha odpovědnosti, kdy se už nerozhoduji jen sám za sebe. Dolehla na mě tíha 
odpovědnosti, kdy vedu vládu bez jasného politického mandátu v době, kdy se takříkajíc láme 
chleba. Kdy lidé přestávají věřit politikům, přestávají věřit v demokracii. Víra je pro mě v této 
situaci posilou, je pro mě střelkou, která mi ukazuje, kam se vydat. A samozřejmě každé takové-
hle setkání, každé setkání, které překračuje horizont každodenní politiky, je pro mě obrovskou 
vzpruhou. Je to pro mě příležitost dobít si baterky, dobít si je novou duchovní energií. Za tuto 
možnost vám děkuji. 

Do internetové konference „Mužská spiritualita“ zaslal Václav Vacek  

Anežka Solomová  
9. ledna 2010  
(4. dítě, 48 cm, 2840 g) 

B l a h o p ř e j e m e !  
 

NOVÉ MIMINKO 

Nejen politikou žije svět náš kolem stojící a kolem pádící, nejen luhy české a háje moravské 
(a severní svahy slezské, abychom byli úplní, a taky Chebsko a Vitorazsko a pražský Josefov…) 
plní stránky novin, nejen missky a fotbalisté roku, olympionici a sebevrazi na kolejích metra, 
nejen teroristé a prasečí chřipka (a znáte vůbec někoho, kdo ji dostal? já ne) – to země se za-
třásla, silně se zatřásla, dlouho se třásla (a když se chvěje země, pak už není čeho se chytit, 
o co se opřít, na co spolehnout), a aby toho nebylo málo, otřásla se pod jedním z nejubožejších 

NA OKRAJ 
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velkoměst na světě, v zemi, kde vlastně nefungovalo téměř nic ani před zemětřesením… 
a místní vláda zasedá v jakési policejní stanici, která se náhodou nezřítila, a přemýšlí, jak spočí-
tat zemřelé a zda to vůbec má nějaký smysl, jak zjistit, co se vlastně děje, kde a za co sehnat 
pro lidi něco k jídlu a něco k bydlení, jak a za co to přivézt do země a jak to dostat přes ty úděs-
né haldy trosek k těm, kdo přežili, aniž to mezitím rozchvátili ti, kdo přežili pád zdí vězení… 

Haiti – země, o níž toho víme vlastně velmi málo… země, kde dva dolary jsou téměř bohat-
ství, kde vítězí hlad, žízeň, špína a nemoci nad vším, čemu říkáme důstojnost člověka… toto 
Haiti se zhroutilo a svět se vydal na pomoc… někdo s armádou, která by si měla umět poradit 
i se zříceninami, s troskami a s chaosem, někdo se psy, kteří dokáží vyčenichat živé lidi i pod 
tunami betonu, cihel, trámů a suti, někdo s vodou, obvazy a léky – a někdo poslal alespoň pár 
korun, dolarů, liber, eur či rublů… 

Jen sdělovací prostředky zkoušely chvíli spekulovat o jakémsi dvě stě let starém prokletí – 
ale vždyť ani věž v Silo se nezřítila na ty ubohé Galilejce proto, aby je potrestala za jakési hří-
chy, ale proto, aby byla zjevena Boží sláva… a kde se zjevuje Jeho sláva uprostřed sutin, zápa-
chu mrtvol a nářku zraněných? Kde byl Bůh, když se to všechno řítilo k zemi? 

To je přesně ta otázka, kterou si nelze položit (teda: lze si ji položit, ale nemá smysl). Protože: 

Za prvé: nelze předepisovat Bohu, kde má být a co tam má dělat. On je Bůh, ne my. On ví 
víc než my – o zemětřesení na Haiti věděl dřív, než ten karibský ostrov byl obydlen, dřív, než se 
první člověk objevil na této zemi, ba mám za to, že dřív, než vůbec vznikl tento svět. A není 
nikdo, kdo by měl právo říkat Bohu, co má a nemá dělat, či jak by se slušelo, aby se zachoval… 

Za druhé: Bůh je všude a vždy. To, že ho nevidíme v akci, je nedokonalost našich očí, ne 
nedokonalost jeho přítomnosti a jeho konání. 

Za třetí: Bůh miluje i Haiťany, dokonce i ty, kteří nejsou křesťany, ale vyznávají cosi, čemu 
se říká woodoo a co má cosi společného se starými animistickými náboženstvími předků nyněj-
ších Haiťanů z dob, kdy oni ještě bydleli kdesi v Africe a netušili, že je jednou někdo odveze do 
Ameriky, aby od rána do noci pěstovali bavlnu či kopali Panamský průplav. 

Za čtvrté: Kdyby chtěl Bůh řešit problémy tohoto světa za pomoci přírodních katastrof, mám 
dojem, že už by zeměkoule dávno musela být jemnou drtí částic prachu rovnoměrně rozptýle-
ných po celé sluneční soustavě a přilehlém vesmíru. Jenže Bůh místo toho nechal svého Syna tak 
dlouho hlásat přikázání lásky ke všem lidem (i k otrokům, Římanům, celníkům a děvkám), až to 
jistou veleradu přestalo bavit a dali ho ukřižovat. Že my nechápeme, jak to mohl celé dopustit, 
proč tomu tak bylo a jak to přijde, že jsme nemohli být vykoupeni i bez celé té bolestné procedu-
ry, to je náš problém, ne Boží (osobně si myslím, že on by nám to strašně rád vysvětlil, ale ví, že 
bychom to stejně nepochopili, asi tak, jako malé dítě nemá šanci porozumět teorii relativity). 

A za páté poslední: to nejdůležitější na Haiti není to, co se stalo, ale co s tím uděláme a co 
z toho vyvodíme pro sebe. Protože je hezké ronit slzy u televizního přenosu a pak hodit někam 
do kasičky dvacku navíc, ale možná toho mělo být víc. A je pohodlné a dokonce akademicky 
zajímavé spekulovat o tom, za co je (ty nebohé Haiťany) Bůh tak potrestal, jestliže si ze školy 
pamatujeme, že v Čechách zemětřesení opravdu nebývá (snad trochu na Chebsku, ale to je spíš 
jen takový folklór – a navíc Chebsko ani nejsou pořádné Čechy, vždyť bylo připojeno až někdy 
kolem 18. století) – ale smysl má uvažovat spíše o tom, za co všechno by mohl a měl Bůh po-
trestat nás (rozuměj: i mne) – a žasnout, že netrestá, že má pro nás (rozuměj: i pro mne) náruč 
plnou odpuštění… 

VKor 


