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Jak často jsem slyšel jako kluk tuto výzvu, tento evergreen všech káravých, trestních i zpo-
vědních rozmluv. „Polepši se!“, říkala maminka, tatínek, babička, strýček ten či onen, teta ta či 
ona, známí, známí známých, paní učitelka (pardon, tehdy ještě soudružka učitelka) ve školce, 
v první třídě, ve druhé třídě a ve všech dalších třídách (pokud tedy v mém případě k nějakému 
konfliktu došlo, od toho tam byli jiní borci…; ale nejednou jsem slyšel tu či onu soudružku/paní 
učitelku, jak to říká, zcela marně a zbytečně, ale zato hodně zvýšeným hlasem tomu či onomu 
spolužákovi, té či oné spolužačce…) – jen paní učitelka v hudební škole mi to neříkala, ta říkala: 
„…a měl bys více cvičit!“, a taky pan farář u zpovědi. Toho jsem uměl zpaměti: „…tak jen buď 
hodný a poslušný chlapec, pomáhej mamince a dobře se uč…“ – co měl také chudák říkat? Byl to 
starší, vzdělaný pán, uměl řecky, latinsky a hebrejsky a osobně znal biblická poutní místa 
v Palestině – a najednou se mu tam nahrnulo ke zpovědi 10 nebo i víc děcek, přeříkávali jsme 
mu seznamy hříchů vypsané z jakéhosi zpovědního zrcadla, aniž bychom tušili, co to vlastně 
říkáme, a on nám dost dobře neuměl vysvětlit, že o tom to celé vůbec není… 

Polepši se… – kde se to vzalo? V bibli jsem nic takového nenašel. Ano, Ježíš říká cizoložné 
ženě: „Jdi a už nehřeš!“, ale to je jasná instrukce. Cizoložilas, tak odteď toho nech, je tady prostě 
určité chování, které už nadále nebude tvým, to má své mantinely, o to se dá opřít, to se dá 
nějak i plnit. Možná třeba se skřípěním zubů, třeba byla do toho druhého fakt zamilovaná, třeba 
jí byl ten její odporný nebo chlastal nebo ji bil, to my nevíme… to, co je jasné, ještě nemusí být 
snadné, ale to, co není jasné, je skoro nesplnitelné… 

Ano, Jan Křtitel říkal vojákům: „Nikoho nevydírejte!“ a celníkům: „Neberte víc, než kolik vám 
náleží!“, ale „polepši se?“ – a jak se mám polepšit? Co je to? 

Když někdo krade, je odpověď jednoduchá: „Přestaň krást!“ Ale já nekradu… 

Snad je půst o pokání – a říká se, že se máme polepšit… ale prvním krokem k pokání je zjistit, 
jak. Co se za tím divným abstraktním polštářově poddajným a polštářově nerozbitným pojmem 
skrývá?… 

Snad jediné, co mi dává smysl, je opět to biblické: „Obraťte se k Bohu!“ (a liturgie Popeleční 
středy dodává: „a věřte v evangelium“). Obraťme se k Bohu – jako kdybychom stáli na ulici, ně-
kde za zády by byl Hospodin, a já bych se měl otočit, abych mu neukazoval záda, ale abych mu 
pohleděl do obličeje… A věřme v evangelium – jako kdybych si dosud nepřipustil, že Ježíš přinesl 
Dobrou zvěst (eu angelion – já teda nemám státnici ze staré řečtiny, natož z novozákonní, ale 
tolik jsem ještě pochytil, že eu angelion opravdu znamená doslova „dobrá zpráva“). 

Věřme v dobrou zvěst – Ježíš přinesl dobrou zprávu… A je to opravdu dobrá zpráva, že já, 
slabý a smrtelný člověk, se mohu obrátit a pohlédnout na Hospodina? Přece jen nějakou tu fy-
zickou sílu mám, tak jakápak tam slabost? S tou smrtelností to bude nejspíš pravda, sice jsem to 
ještě u sebe nezažil, že bych zemřel, ale nejspíš se tomu nevyhnu… 

A přitom je to tak jednoduché: Kdybych měl dost síly na to, abych „se polepšil“, tak bych se 
prostě mohl polepšit, každý rok o nějaký kousek, a nakonec, až by tedy došlo na tu mou smrtel-
nost, bych s vítěznými fanfárami vstoupil za potlesku sedmi kůrů andělských po červeném ko-
berci přímo doprostřed ráje, kde by na tribuně stáli všichni svatí, uprostřed by mi kynul Hospo-
din a Matka Boží by mi na uvítanou přinesla kytici růží. Jenomže jak tak koukám na svou minu-
lost, tak žádné významné, natož smysluplné soustavné vylepšování svého morálního profilu 
směrem ke koberci slávy nevidím… Spíše je tomu tak, jak říkal sv. Pavel o tom, že něco jiného 
vidí jako dobré a něco jiného dělá (ale o tom více v minulém Zpravodaji). 

POLEPŠI SE! 
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V RODINNÉM KRUHU 

POUTNÍK A CESTA 
 

Poutník a cesta poutník a země 

cesta snad rovná snad klikatá 

země snad plochá snad kulatá 

co záleží na směru, máš-li jen jednu stezku 

co záleží na prachu, neprší-li 

co záleží na slunci, není-li mrak ani vítr 
 

poutník a směr poutník a cesta 

krajina rovná jak stůl vyprahlá jak žízeň 

krajina ostrá jak nůž ježatá jak houf kopiníků 

jdou ti naproti a míří dobře 

ne neprojdeš krajinou ostřejší nože 

ne neprojdeš rovinou horami pouští mořem bažinou 
 

poutník a bláto cest poutník a touha 

jen kráčej dál za svým snem za svou pravdou 

jen kráčej za svou láskou za vším, co je ti drahé 

za vším, co ti mohlo být drahé, co jsi měl v dlani, jen sevřít 

jen sevřít a nepustit jen spatřit poznat být připraven 
 

poutník a znamení tudy ano tudy ne 

poutník a znamení, nevidíš nenajdeš ve tmě v dešti ve vichru 

oslepen vánicí oslepen prachem cest oslepen sluncem 

jen zář jitra zář noci žár chladnoucího písku 

jen křik ticha napoví hladovému žíznivému ztracenému 

jen ticho a hvězdy nad hlavou 

jen mlčení hvězd 

jen On 

Sa Ze-Č‘ 2010   

Dobrá zpráva, kterou přinesl Ježíš, je, že o to vůbec nejde. Já se nemám obracet k Bohu pro-
to, aby mne mohl pochválit za perfektně provedenou piruetu – já se smím (slyším dobře? Já 
smím, já mám dovoleno, já si to nemusel zasloužit, já to prostě dostávám jako dárek!) obrátit 
k Hospodinu, protože On je ten, kdo mne „polepšuje“. On je ten, kdo rozhodl, že nebudu věčně 
otrokem hříchu. On je ten, kdo má sílu zlomit ta pouta. A ode mne se chce jedno jediné – abych 
k tomu nestál zády. Abych se obrátil tváří k Hospodinu a přijal vše, co mi dává. A vůbec tomu 
nemusím rozumět. 

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, Pane, abych se Ti nebránil! 

Vladimír Koronthály 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení psané nad hromada-

mi špíny a odpadků, v něž se proměnila ta poetická svítivá bílá peřinka, 
která tak laskavě, něžně a urputně přikryla všechny jizvy na tváří zimního 
velkoměsta, vesnice, polí, lesů i luk. Jako podobenství o obílených hro-
bech (naši předkové říkali: „Navrch huj, vespod fuj!“), tak se zachovala 
tato zima, a předvedla nám, zač je toho loket – a když už jsme se těšili, 
že je tomu nekonečnému klouzání, odmetání, čvachtání, mrznutí, závě-
jím, kalamitám a smykům konec, vytáhla z rukávu ještě jedno eso. 

Tak si říkám, jestli mne náhodou nějak takhle nevidí Hospodin: na 
rozdíl od zbytku světa vidí jaksi hlouběji – a možná i hlouběji, než bych si 
přál… Pokud jsem někdy v životě snad váhal jít ke zpovědi, tak pohled na ty zčernalé hromádky, 
plné vajglů, papírků, igelitových pytlíků a toho, čeho se i psi rádi zbavují (pohříchu tak činí na 
chodnících…), je víc než inspirativní… 

Ale slunce už konečně vysvitlo, dokonce se i oteplilo a vzduch začíná vonět novým životem. 
Tak vám všem přeji šťastný a spokojený předjarní úklid – a opravdu teď nemyslím na okna, kliky 
u dveří, koberce ani žárovky zevnitř. Ano, je krásné bydlet v čistém a vysavač má na tomto světě 
své opodstatnění stejně jako mop či prachovka – ale někdy je potřeba uklidit kromě vlastního 
bytu a zahrádky i kostel – a také chrámy Ducha… 

VKor 

JÓBOVO POSELSTVÍ 
Jób v hebrejské Bibli může být pro křesťany nádherným symbolem Kalvárie, kterou prochází 

každý z nás. V první kapitole příběhu je Jób prezentován jako nevinný muž, konfrontovaný se 
zlem a utrpením, muž, který poslouchal Boží Zákon a byl věrný. Před Hospodina přijde Satan 
a řekne: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho 
dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni 
ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit“ (Jób 1,9-11). 

Dobrá, řekne Hospodin, a vezme mu vše, a Jób přece říká: „Z života své matky jsem vyšel 
nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ 

A tak Satan přijde před Hospodina znovu a říká: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk 
všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí 
zlořečit.“ Vždyť jsi mu vzal jen vnější věci. A tak Jahve stihne Jóba vředy a kožními chorobami. 
Jób ale i tak odmítá Hospodinu zlořečit. Jeviště je tak připraveno pro drama. Jób je v pokušení 
proklít svůj život. Bojuje s absurditou a nesmyslností života a nakonec říká: „To máme od Boha 
přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ (Jób 2,10) 

Bratři a sestry, jestliže se snažíte vést dobrý život, bude dříve nebo později každý z vás přive-
den k tomuto bodu. Jeden každý z nás bude spolu s Jóbem dříve nebo později veden k jámě 
s popelem, aby si „škrábal své vlastní vředy“ (Jób 2,8). V té chvíli budete slyšet mnoho hlasů 
(symbolizovaných různými Jóbovými přáteli, kteří mu udílejí rady). Modlete se, abyste poznali, čí 
hlas poslouchat a které hlasy jsou „rozumné“ za cenu víry. 

Kniha Jób představuje pravděpodobně největší morální dialog, jaký kdy byl napsán. Konečná 
odpověď pro Jóba nepřichází z logického morálního uvažování, ale z omilostněné osobní zkušenosti. 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 
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VYSTOUPENÍ BRATRA JOHNA PAULA MARY 
V pátek, 19. 2. 2010, jsem měla to neskutečné štěstí, že jsem se mohla zúčastnit vystoupení 

Johna Paula Mary – ex Paddyho z Kelly Family, které se konalo v kostele svatého Michala 
v Olomouci. 

Měla bych asi začít pěkně od začátku, protože je možné, že většina z vás neví, kdo to je. 
V devadesátých letech se proslavila hudební skupina The Kelly Family a získala si neskutečné 
množství fanoušků. Na její koncerty chodily tisíce lidí a koncerty probíhaly na velkých stadio-
nech, aby se tam to obrovské množství lidí vůbec vešlo. V této skupině hrálo celkem devět čle-
nů, z toho pět kluků a čtyři holky. A samozřejmě, že po 
klucích z Kelly Family šílely miliony holek a zvlášť po jed-
nom, po Paddym. A tím se dostáváme k věci. Protože 
tento slavný a obdivovaný zpěvák odešel do Komunity 
svatého Jana a stal se mnichem. Ptáte se proč? Také jsem 
to zpočátku nemohla pochopit, ale páteční zážitek mi 
k tomu pomohl. Na programu bylo společné modlení 
růžence, bratrovo svědectví, mše svatá, adorace a celý 
večer byl provázen bratrovými písněmi. 

Když jsme s mým tátou dorazili ke kostelu svatého 
Michala, už před ním čekalo pár lidí a hlavně děvčat. 
Čekali jsme před kostelem asi půl hodiny, než nás tam 
pustili. Všichni se nahrnuli dovnitř a kostel se kupodivu 
zaplnil téměř celý. My jsme se dostali asi do páté lavice, 
a tak jsme měli dobrý výhled. A konečně se začalo a vy-
stoupil bratr John Paul Mary se svými úvodními slovy, ve 
kterých říkal, že se hodně změnil a že se zamiloval. Říkal, 
že se zamiloval do člověka, který žil před dvěma tisíci lety a že my bychom měli s Bohem komu-
nikovat, protože je zde přítomen mnohem více, než my nebo on a měli bychom mu proto otevřít 
svá srdce. A poté nám zazpíval svou první píseň – God is Love. Následovalo společné modlení 
růžence, které se prokládalo čtením a bratrovými písněmi, jako třeba Party Time, Butterflies in 
My Belly, Holy is His Name, Kiss Me Mother, Listen to My Voice a Thanking Blessed Mary. Ve 
všech zpíval o Bohu nebo o Panně Marii a vyznával jim svou lásku a děkoval jim. Po písních ná-
sledovalo svědectví Johna Paula Mary, ve kterém nám pověděl celý svůj příběh. Vyprávěl, že 
v jednadvaceti letech měl všechno, co si jen člověk může přát. Měl neskutečně mnoho peněz, 
měl fanynky, které by jenom pro jeho podpis vraždily, žil na zámku a měl prostě všechno, co 
chtěl. Jenže potom přišla krize. Rozešel se s přítelkyní, začal mít problémy se zdravím a uvnitř 
sebe začal cítit prázdnotu. Postupně se to prohlubovalo a on cítil neskutečnou prázdnotu a tem-
notu v srdci a nevěděl, proč žít. Cítil se tak špatně, že se rozhodl ukončit svůj život a chtěl skočit 
z okna. Těsně předtím, než vyskočil, uslyšel vnitřní hlas, který mu říkal, aby vydržel, aby neská-
kal. A tehdy poprvé ucítil boží přítomnost, protože věděl, že to Bůh ho zachránil. Začal se věno-
vat náboženství, navštívil Medjugorje i Lurdy a po letech se šel vyzpovídat. Když mu kněz udělil 
rozhřešení, věděl, že to skrze kněze mluví Bůh, že to Bůh mu odpustil všechny hříchy, a prázdno-
ta najednou zmizela. Najednou uviděl smysl života v Bohu. Uvědomil si, že Bůh za nás za všech-
ny zemřel z čisté lásky k nám a že zemřel jen proto, že nás miluje. A tak učinil zásadní rozhodnu-
tí, rozhodl se odejít do kláštera. Muselo to pro něho být velice těžké rozhodnutí, opustit všech-
no, opustit celý jeho život a začít žít nový život. 
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Po jeho strhujícím svědectví následovala mše svatá. Na mši svaté měl velice pěkné kázání 
kněz, bratr John, také z Komunity svatého Jana, který přijel společně s bratrem Johnem Paulem 
Mary. Kázal o Bohu s takovým vtipem a tak hezky. Říkal, že bychom si ho měli přidat mezi přáte-
le na Facebooku, protože on je náš největší přítel. A rozhodnutí přijmout Ježíše můžeš učinit 
klidně hned, protože pokud budeš chtít ty, Ježíš tě neodmítne. Hlavně musíme komunikovat 
s Bohem, protože on je mnohem skutečnější než my všichni zde přítomni. 

Po mši proběhla adorace a meditační písně z Taize, kdy se ke zpěvu bratra přidal celý kostel. 
Bratr John Paul Mary se s námi všemi mile rozloučil se slovy Hasta la vista! A pomodlil se za nás 
za všechny přítomné a za celou Českou republiku k Panně Marii. A poté už byl bohužel konec 
toho krásného večera a my jsme se vydali domů obohaceni o nádherný zážitek. 

Jsem nesmírně ráda za možnost vidět bratra naživo, protože jsem ani nedoufala, že by se mi 
to někdy mohlo splnit. Byl to neuvěřitelný zážitek, na který nikdy nezapomenu. 

Kateřina Vášová (16 let) 
 

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP 
Šedivé a promáčené pondělí se vzpomínkou na víkend je jak začátek vyjmenovaných slov po 

„S“. Sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychati. 

Sytý naštěstí jsem. Zůstaly pro mě k obědu od včerejška ještě zbytky grilované klobásky 
s cibulí, co děti už nemohly vecpat do bříška. Dlouho jsem je nedělal, ale když jsem u řezníka 
uviděl valašské klobásy v akci, bylo to jasné. Když jich vezmu kilo, děti si smlsnou. Když kilo a půl, 
praskly by, kdyby to chtěly sníst všechno. Tím pádem mám jistotu, že určitě bude na dně brutva-
nu i nějaký ten zbytek pro mě. Počítal jsem správně. 

Syn jeden i druhý se ráno projevili jako milovníci čistoty. Nejprve pročistil peněženku Vítek 
s poznámkou, že je to hrůza, ale že si už zase musí koupit novou učebnici do angličtiny. Zbytek 
doluxoval Vojtík na kredit do mobilu. Tuším, že za tím nebudou spolužáci a rozhovory o škole 
a učivu, ale spíš slečny. Přijdou docela draho takové obratné jazýčky. 

Sýr jsem včera koupil uzený, protože cihlička očouzeného kozího tvarohu lákavě voněla na 
pultu v obchodě. Bohužel nejenom mě. A protože jsem si v koupelně škrábal ráno poctivě strniš-
tě na pondělní poradu, děti zatím snídaly a dělaly si bohatě nadívané svačinky. Na můj dotaz, co 
zbylo na mě, odpověděly, že ještě víc jak půl skleničky marmelády. 

Syrové a sychravé je dnešní počasí. I díky němu neusychá slza v oku, co se tam usadila po 
páteční zprávě v novinách, že vláda si bude muset půjčit na dluh bilion korun a já mám být věři-
telem. Navíc se v sobotu definitivně rozhodlo, že salát do mísy budou letos dělat Španělé. Další 
slza. A jako hřebíček do rakve jsme včera s Vítkem prohráli Aktivity proti zbytku světa a naší 
rodiny, protože jsme pantomimou nebyli schopni přesvědčivě předvést „Procentní bod“ tak, aby 
to ten druhý uhodl. 

K tomu ke všemu mám doma ještě mlčící ženu. Tichá domácnost. Každý si to někdy v životě 
zažil. Jenže pro mě to byl v první chvíli horror. Žena vešla do světnice, usmála se a začala mluvit. 
Otvírala ústa, artikulovala obvyklé množství vstupních informací, ale já slyšel jen hrobové ticho. 
V tom okamžiku se o mě pokusily mrákoty. Je to jasné. Ohluchl jsem jak Smetana nebo Edison. 
Už nikdy neuslyším Hendrixe a oblíbené Hey Joe. Nebo Škoda lásky. Ale možná spím a jen se mi 
to zdá. Štípnul jsem se a vyjekl. Nezdá se mi to. A navíc slyším. Chyba tedy není na mém přijíma-
či, ale musí být někde na vysílači. 

Při bližším zkoumání se to potvrdilo. Manželka chytila ve škole nějaký bacil a ztratila hlas. 
Komunikace, která nebyla vždycky jen bezproblémová, dostala nyní podobu krizové komunikace 
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raketoplánu, který ztratil spojení s řídicím střediskem. Jediná možnost předávání informací je 
posunková řeč. Být hluchoněmí, dorozumíme se lehce. Takhle ovšem žena divoce gestikuluje 
a ukazuje různým směrem k dětem nebo věcem v domácnosti, abych k nim zaujal patřičný po-
stoj. A já se snažím uhodnout. S větším nebo menším úspěchem. 

Je to ovšem místy i nebezpečné. Například když přísně ukázala na nůž, děti a ledničku, vstaly 
mi vlasy hrůzou a zavrtěl jsem kategoricky hlavou. Ne!! Nezabiju je a nenaporcuju do ledničky 
jenom proto, že zvrzaly diktát, nevysály předsíň a nenakrmily kočky. Mám je přesto rád. Po chvíli 
jsem samozřejmě správně pochopil, že manželka chce něco úplně jiného. Abych dětem k večeři 
nakrájel okurku, rajčata a papriky, aby měly dost vitamínů a nedopadly jako jejich matka. 

Nakonec se mi podařilo manželku přesvědčit, že takovým vysilováním jen zhoršuje svůj zdra-
votní stav. Že bude lépe, když zůstane v posteli. Já jí budu vařit čaj a koprovou omáčku a o děti 
se snad těch pár dnů taky dokážu postarat. Každopádně můžu čas od času silným hlasem vznést 
od televize dotaz, co právě dělají. A případně zakročit. A když se mi neozvou, mám přece ještě 
mobil. To by bylo, abych si neporadil. Jsem už zkušený otec. 

Čaj vařím ženě lipový s citronem a medem. Zdravotní. A s kapkou rumu. Protože Nohavica 
zpívá, že „…rum neškodí, když pije se s rozumem“. A je to pravda. Ženě je líp. Sice pořád ještě 
nemluví, zato se už ale skoro pořád usmívá. A to je dobré znamení. Tak snad ještě jeden čaj 
s rozumem. S úsměvem jde všechno líp. 

Luboš Nágl. Převzato z http://www.rodina.cz 
 

 

TO NEJLEPŠÍ Z TEBE 
 

Člověk je nerozumný, nerozvážný, sebestředný: 

nevadí, miluj ho. 
 

Když děláš dobro, řeknou, že ho konáš kvůli sobě: 

nevadí, dělej dobro. 
 

Když uskutečňuješ své záměry, setkáš se s odpůrci: 

nevadí, uskutečňuj je. 
 

Dobro, které konáš, bude možná zítra zapomenuté: 

nevadí, konej ho. 
 

Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným: 

nevadí, buď poctivý a upřímný. 
 

Co jsi postavil, může být zničeno: 

nevadí, stavěj dál. 
 

Lidé, kterým jsi pomohl, ti možná nebudou vděčni: 

nevadí, pomáhej jim. 
 

Dej světu ze sebe to nejlepší a možná dostaneš pár kopanců: 

nevadí, dávej to nejlepší. 
 

Matka Tereza z Kalkaty 



 
10 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2010 

UČIT SE MODLIT SE 
Modlit se neznamená naklonit k sobě Boží ruku s cílem získat nějaké 

věci nebo Boha k něčemu přemlouvat. Bůh již je totálně vydaný. Modlitba 
pro nás znamená učit se přijímat, učit se čekat, naslouchat, něco mít. Není 
tomu tak, že my bychom se modlili a Bůh by odpovídal; naše modlitba je 
už odpovídáním Bohu. Tvá touha modlit se je Bůh ve tvém srdci. Tvé vykročení k dialogu s Pánem 
je již Boží odpovědí. Je to milost, která nás proměňuje k tomu, abychom si milost žádali. 

Jestliže právě nemáš přání se modlit, chtít naslouchat Bohu, pak se možná tvá otevřenost 
Duchu dostala do slepé uličky. A co dělat, jestliže už Boha skutečně nechceš, jestliže Bůh není 
tvou volbou? Vše, co můžeš dělat, je prosit o to znova: „Pane, dej mi touhu se modlit. Dej mi 
touhu po jednotě s tebou.“ Pros o touhu toužit. S modlitbou nelze obchodovat. Modlitba ti ne-
přináší žádný okamžitý zisk. Nebudeš mít žádnou okamžitou zpětnou vazbu nebo zážitek úspě-
chu. Pravá modlitba je v tomto smyslu pravděpodobně tou nejodvážnější a nanejvýš kontrakul-
turní věcí, jakou kdy Američan učiní (a možná nejen Američan – pozn. sazeče). 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
 

(Tak si říkám, jestli ono to nebude podobné i ve vztahu muže a ženy – neboť i ten je přece 
založen na lásce dávající i přijímající… nebo ne? – ještě jedna pozn. sazeče.) 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

Zvoní mobil v posilovně, zvedne jej funící muž: „Prosím.“ 

„Ahoj miláčku, jsi v posilovně?“ ptá se žena. 

„Jo, jsem, co potřebuješ?“ odpoví muž otráveným hlasem. 

„Tak to je fajn. Já jsem ti jen chtěla říct, že ten kožich jak stál 150 tisíc, tak ho zlevnili na 80. 
Že si ho můžu koupit?“ škemrá žena. 

„Ale jo.“ 

„Ty jsi hodný. A víš, jak jsme chtěli jet na ty Seychely a 
zdálo se nám to za půl milionu drahé? Tak oni to zlevnili jen na 
400 tisíc. Co říkáš, nemám to vzít?“ 

„Dobře, ale jen s plnou penzí,“ zamumlá muž. 

„Jo, to já zařídím. A když máš takovou dobrou náladu, tak 
stojím zrovna před autosalonem Mercedesu a víš, jak jsme se 
dívali na to S-klasse za 3 miliony, tak si představ, že oni ho 
zlevnili na dva miliony. Nemám ho rovnou zaplatit?“ 

„Ale jo, ale jen stříbrnou metalízu,“ řekne muž docela otrá-
veně. 

„Jo, jo, oni to zrovna ve stříbrné mají. Tak to je super, ty jsi 
dnes tak zlatý! Tak čau,“ zaševelí sladkým hláskem žena a ukončí hovor. 

Muž v posilovně se zvednutým telefonem nad hlavou zakřičí: „Chlapi, nevíte čí je to mobil?“ 

ze sazečovy e-mailové schránky 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2010 – KURZ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 
 

YMCA – Živá rodina Vás zve na letní kurz Manželských setkání, 
který letos pořádá již po čtrnácté. Uskuteční se ve dnech 13. – 21. srpna 2010 v Liberci. 

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

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

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

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

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

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

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

Přihlášku posílejte na adresu: YMCA – Živá rodina, Hana Pištorová, Na Poříčí 12, 110 00 
Praha 1. Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme další informace a pokyny k zaplacení 
účastnického poplatku, který bude nutné zaplatit do 15. 5. 2010. Odpovědi budou rozesílány 
podle pořadí doručení závazných přihlášek do počtu kapacity letního kurzu. Ostatní budou vede-
ni jako náhradníci. 

Datum:  13. – 21. srpna 2010 

Místo:  Liberec, (adresa: 17. listopadu 584, 460 15 Liberec 15), areál kolejí Technické 
univerzity v Liberci, blok C (více info viz na http://www.tul.cz.). Ubytování je 
v krásném prostředí v zeleni na okraji města. Součástí areálu je menza 
(vzdálená asi 30 m od ubytovacího bloku). V blízkosti je velmi pěkné dětské 
hřiště, přehrada. Součástí města Liberec je i známý aquapark, zoologická 
a botanická zahrada. 

Začátek: pátek 13. 8. 2010 v 18.00 večeří 

Ukončení: sobota 21. 8. 2010 obědem 

Kapacita: cca 70 párů 

Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích, příp. s možností přistýlky pro dítě. Pokoje jsou 
situovány do buněk o dvou pokojích. Každá buňka má svou kuchyňku (s lednicí 
a el. vařičem), koupelnu a WC. 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Stravování: plná penze v menze. Možnost zajištění bezlepkové nebo vegetariánské diety 
(po předchozí domluvě). 

Další údaje: součástí areálu je hřiště na plážový volejbal. Možnost jiných sportovišť 
(tenisové kurty, sportovní hala, fotbalové hřiště...) bude řešena aktuálně na 
místě podle potřeby. 

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

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

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

 

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

Účastnické poplatky běžná cena cena pro  
členy YMCA* 

dobrovolná  
sponzorská cena 

Dospělý: ubytování, strava 3.400,- Kč 3.250,- Kč 3.800,- Kč 

Dítě: lůžko, strava plná porce, příspěvek 
na pečovatele 

3.700,- Kč 3.600,- Kč  

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

3.400,- Kč 3.300,- Kč  

Dítě do 4 let: vlastní postýlka, strava polo-
viční porce, příspěvek na pečovatele 

2.500,- Kč 2.400,- Kč  

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

1.900,- Kč 1.800,- Kč  

Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek financí by 
byl hlavním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání, obraťte se na nás, uděláme 
vše pro to, abyste se kurzu mohli zúčastnit. Zatím se vždy podařilo najít řešení. 
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Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které by zaplacení 
ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného rozpočtu. Děkujeme všem, kteří o této 
možnosti uvažují. Takovýto dar je možno na základě potvrzení od YMCA – ŽR odečíst od základu 
daně (daňové úlevy mohou využít i zaměstnanci). 

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

Za všechny, kdo se podílejí na přípravě, 

Lenka a Jiří Tkáčovi 

Důležité kontakty:  

Lenka a Jiří Tkáčovi 

739 47 Kozlovice 857   

tel.: 558 697 152, 602 681 888 

e-mail: tkacovi@seznam.cz 

http://www.zr.ymca.cz 

Hana Pištorová 

YMCA – Živá rodina 

Na Poříčí 12 

110 00 Praha 1 

tel.: 224 87 24 21, 606 745 048 

e-mail: hana.pistorova@familia.cz 

Nedávno jsem přemýšlela, co nového a dobrého upéci. Začala 
jsem brouzdat po internetu a našla tento recept. Jelikož naše děti 
mají rády Kinder-mléčný řez, rozhodla jsem se, že ho zkusím, a po-
kud bude dobrý, tak se o něj s Vámi podělím. 

 Musela jsem ho péci dvakrát, protože první pokus mi zhatil náš pes Árča. Placky jsem si dala 
vychladnout na terasu s vědomím, že pes si v klidu spí v obýváku v pelíšku. Spal, a já bláhová 
myslela, že tvrdě. Jelikož jsem měla dva plechy a tím pádem šla dvakrát, dveře na terasu byly 
trochu déle otevřené, tak se stačil probudit a proklouznout nikým nepozorován ven. Když jsem 
šla pro vychladlé placky, tak tam byla jen jedna a na druhém plechu zbyl papír a vedle něj stál 
náramně spokojený Árča. Já byla spokojená méně, ale placku jsem natřela krémem a pokapala 
čokoládou. Také to bylo dobré a rodina byla vděčná Árčovi, protože jsem prohlásila, že kvůli 
němu koláč musím upéct ještě jednou, abych věděla, jak opravdu bude chutnat a vypadat. 

Psa jsem uhlídala a koláč se povedl. 

LENČINY KINDER ŘEZY 
Na těsto potřebujeme 6 vajec, 7 lžic cukru krystal, 4 rovné lžíce kakaa, 2 lžíce oleje, 1 lžičku 

prášku do pečiva, 10 lžic polohrubé mouky. Na náplň si připravíme 2 tvarohy (může být i luči-
na), půl kostky másla, cukr moučku dle chuti, trochu smetany nebo bílého jogurtu. 

Začneme s těstem: celá vejce vyšleháme do pěny, přidáme cukr, olej a opět zašleháme. 
Následuje kakao a nakonec i mouka s práškem do pečiva. Vše rozetřeme na dva plechy (na peči-
cí papír; nelekněte se, že je toho málo, ty placky jsou tenké). Pečeme na 180 stupňů Celsia 7-8 
minut. Necháme vychladnout a mezitím si připravíme náplň. Smícháme tvarohy, smetanu, más-
lo a cukr a vše vyšleháme do pěny. Na jeden plát těsta natřeme náplň a přikryjeme to druhým 
plátem. Na druhý pokus jsem obměnila náplň: 2 měkké tvarohy, 3 vanilkové cukry (nebo podle 
Vaší chuti), 1 šlehačka, 1 ztužovač do šlehačky. 

Ušlehala jsem šlehačku (250 ml) se ztužovačem a pomalu vmíchala do oslazeného tvarohu. 

Radana Vášová 

RECEPTY NA BŘEZEN 
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ZE SEKRETARIÁTU 
 

Na zasedání výboru dne 15. 2. 2010 byla schválena výše účastnických poplatků 
na tábory rodin na Pavlátově louce. Pro všechny zájemce mám dobrou zprávu – 
poplatky se nezvýšily. Tak honem vybírejte termín a pošlete přihlášku. 

Od MPSV přišel dopis, že Živé rodině udělují titul „Organizace uznaná MPSV na 
léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“. Máme radost, protože s tím bylo 
spojeno moc práce. Velké poděkování patří všem, kdo nám nějakým způsobem pomohl, přede-
vším Jirkovi Ludvíkovi a Evě Šiprové, kteří skvěle vypracovali Plán rozvoje organizace. 

Na konec ještě malé upozornění:  

Prosím všechny naše členy, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky na tento rok, nechť tak 
učiní. Letos činí 400,- Kč na rodinu a rok, VS je začátek vašeho rodného čísla. Platit můžete slo-
ženkou nebo na účet č. 193506832/0300. Pokud si není někdo jistý, zda zaplatil nebo nezaplatil, 
volejte a pište, já Vám ráda odpovím. 

Radana Vášová 

BÁBOVKA Z MAJOLKY 
Potřebujeme: 4 vejce, 230 dkg cukru, 20 dkg hrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový 

cukr, 1 majolku. 

Postup: Z bílků ušlehat sníh, ostatní smíchat a sníh přidat nakonec. Péci ve vyhřáté troubě. 

VÝBORNÉ HOUSTIČKY Z MAJOLKY 
Potřebujeme: 2 a půl kostičky droždí (kvásek: mléko, cukr), 1 kg hladké mouky, 2 lžičky soli, 

2 vejce, 20 dkg majolky (1 skleničku), půl litru mléka. 

Postup: Těsto nechat vykynout a pak z něj uplést houstičky. Navrch potřít vajíčkem a posy-
pat sýrem, mákem, sezamem, kmínem nebo solí. 

Jana Běťáková 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

POZVÁNKA NA DRUHOU VYCHÁZKU  
 

Milí členové a příznivci Živé rodiny, 
 

zveme Vás na druhou vycházku, která bude na téma „Kaple ve Svatovítské katedrále“. Vy-
cházku uskutečníme 27. 3. 2010, sraz bude už dopoledne v 9.00 u obelisku na 3. hradním ná-
dvoří. Projdeme katedrálu a povíme si zajímavé příběhy všech 24 kaplí – původních chórových 
ze 14. století i novějších z 19. století. V zajímavé historii jednotlivých kaplí katedrály se odrážejí 
osudy českých panovníků, významných českých šlechtických rodů, církevních představitelů 
i předních měšťanských rodin. Zároveň se zde pozoruhodně protínají příběhy dávnějších i no-
vých dějin naší země, aby se zde setkaly s biblickými a obecně církevními tématy. 

Délka trvání cca 2 hodiny. 

Na všechny se těší Hynek Krátký. 
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LETNÍ TÁBOR RODIN 
Stejně jako v předchozích letech, i letos vás zveme na Tábory rodin. Tábory se budou konat 

v těchto termínech: 

7. 8. – 14. 8. (so – so) 

14. 8. – 21. 8. (so – so) 

na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Celé tábořiště je obklopeno lesy a leží asi 
2 km od města, kolem protéká menší potok. Objekt nabízí sportovní halu, jídelnu a sociální zaří-
zení se sprchami. Dále je možno využít hřiště na fotbal a volejbal i menší bazén. Stravování bude 
zajištěno čtyřikrát denně. 

Ubytování nabízíme v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje se třemi a šesti 
lůžky). V domku přednostně ubytováváme rodiny s velmi malými dětmi. Pokud je pro vás ne-
zbytně nutné ubytování v domku, uveďte to, prosím, i s důvodem na přihlášce, kterou zašlete ve 
vlastním zájmu co nejdříve. Dále upozorňujeme na to, že pokud při ubytování v chatce 
(šestilůžkovém pokoji) nebudou obsazena alespoň čtyři lůžka, budeme nuceni účtovat doplatek 
100,- Kč/lůžko a den do počtu čtyř lůžek. V tomto případě však nelze trvat na umístění ve třílůž-
kovém pokoji (domek je určen přednostně pro rodiny s malými dětmi). Tyto doplatky Vám bu-
dou sděleny až po definitivním umístění rodiny v objektu. 

Program 

Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách na témata o rodině, manželství, mezi-
lidských vztazích. Přítomen bude odborník, psycholog. Prvního turnusu se účastní ještě další 
odborník (psycholog), který se bude věnovat dospívající mládeži. Děti mají vlastní program 
zajištěný pečovateli. Odpoledne se pořádají různé sportovní hry a soutěže, kterých se účastní 
celé rodiny. Večer uspořádáme besedy na různá témata, dále se můžete těšit na táboráky 
a noční bojovku. Součástí programu je i celodenní výlet, dětská pouť, olympiáda apod. Samo-
statný program a tedy i hlídání dětí, které umožní klidné posezení rodičů při diskusi, zajišťujeme 
pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné zajistit hlídání Vašeho mladšího dítěte, 
nabízíme Vám tuto možnost: můžete spolu se svou rodinou vzít někoho, na koho je Vaše dítě 
zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábora. Úhrada za jeho pobyt bude účtována Vám nebo 
jemu, a to dle dohody. Pokud bychom totiž měli zajišťovat pečovatele i pro děti mladší tří let, 
došlo by k významnému navýšení ceny pobytu a tábor by pak byl pro mnohé nedostupný. Re-
spektujte, že na tábořiště není dovoleno vozit psy. 

Pro zajištění programu (který leží i na účastnících) prosíme, abyste se zamysleli nad dotazníkem 
na rubové straně přihlášky a pokusili se něčím přispět ke zdárnému chodu tábora. Znáte-li někoho, 
koho bychom mohli pozvat jako přednášejícího na večerní program, dejte nám vědět. 

Dále prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou zajišťovat dopolední 
program a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdarma. 
Přijetí dobrovolníka podléhá schválení koordinátora dobrovolníků. 

Cena tábora 

Děti do 2 let bez stravy 600,- (nečlen) 400,- (člen) 

Děti malá porce 1800,- (nečlen) 1700,- (člen) 

Děti velká porce 2100,- (nečlen) 1900,- (člen) 

Dospělý 2300,- (nečlen) 2100,- (člen) 

Sleva pro vícedětné rodiny: od 4. dítěte výše poskytujeme slevu 400,- Kč na každé vlastní dítě. 

Dospělý sponzorský  3000,- a více. 
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Pokyny pro vyplnění přihlášky: Na přihlášce 
nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná 
čísla, velikost porcí u dětí, a zda jste členy YMCA, 
příp. výši množstevní slevy. 

Způsob placení: Nejpozději do 30. 4. 2010 
složte, prosíme, zálohu 2100,- Kč za rodinu. Jinak 
nebudeme moci vaši přihlášku považovat za 
závaznou. Kapacita tábora je omezená a v po-
sledních letech byla brzy naplněna. O přijetí 
rozhoduje pořadí zaplacení zálohy, takže dopo-
ručujeme zaplatit co nejdříve. 

Zálohu můžete složit:  

1. hotově v kanceláři 

2. poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol viz níže, konstantní 
symbol je 0380) 

3. složenkou „A“, vyzvednete na poště, a kde, prosíme, vypište: 

- Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4 

- Název účtu adresáta: YMCA – ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

- Číslo účtu – 193506832/0300, konstantní symbol – 0379, VS – prvních šest číslic rodného 
čísla některého z účastníků. 

Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého důvodu 
odhlásit, učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do 15. 6. 2010, poz-
ději odhlášeným nebude vrácena (výjimky jsou možné pouze v případě velmi závažných důvo-
dů). Odhlášení musí být písemné, adresováno na sekretariát.  

Po obdržení celé platby vám během června pošleme 
bližší informace o táboře a mapku s vyznačenou cestou do 
tábora. 

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše 
uvedenými způsoby. Na vyžádání zašleme žádost o zapla-
cení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší 
odborové organizaci nebo zaměstnavateli.  

Platbu proveďte nejpozději do 31. 5. 2010! Upozorňu-
jeme, že je bezpodmínečně nutné zaplatit v termínu, ji-
nak nelze počítat, že na tábor pojedete. V případě kompli-
kací se však lze individuálně domluvit o jiném postupu 
platby. 

Pořadatel tábora: YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 
110 00 Praha 1, e-mail zr@ymca.cz, tel./fax 224 872 421. 

Těšíme se na vás 

manželé Kubínovi a Homolovi  

Cena tábora je vypočítána na pokrytí nákladů na jeho uspořádání. Abychom si případně 
mohli dovolit něco navíc anebo pomoc sociálně slabším rodinám, zavedli jsme kategorii spon-
zorského táborového poplatku. Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, prosíme 
tímto velmi o přispění.  
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NABÍDKA I PRO VÁS… 

RODIČI SE NERODÍME, RODIČI SE STÁVÁME  
MC Klubíčko YMCA zve na semináře rodičovských kompetencí „Rodiči se nerodíme, rodiči se 

stáváme“. Semináře se konají jednou měsíčně, vždy ve středu. Cyklus běží již od ledna, ale zapo-
jit se můžete i teď. 

Témata: 

Březen: Mluv se mnou, mám ti co říct 

Duben: Být manažerem rodiny – sladění pracovních a rodičovských povinností  

Květen: Řešení konfliktů v rodině i na pracovišti 

Červen: Všímej si mě, potřebuji tě I. – Já  

Září: Všímej si mě, potřebuji tě I. – Já a Ty  

Říjen: Všímej si mě, potřebuji tě II. – Já a Ono 

Listopad: Emoce – a co s nimi? 

Prosinec: Je tu krize – co dělat? 

Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková (psycho-sociální poradenství a doprovázení, prevence 
rizikového chování, podpora rodiny, rozvoj rodičovských a partnerských kompetencí, osobnostní 
rozvoj, etika, etická výchova).  

Kontakty: tel.: 775 204 208, e-mail: novakpm@volny.cz, http://www.marienovakova.cz. 
 

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A BOT 
Y – Open zve na bazárek dětského oblečení a bot od 6. – 14. března, Praha 4 – Komořany. 

Návštěvu je možné si předem dohodnout na tel. 241 760 985 u J. Běťákové. 

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  

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 

20.3.2010 Sobota pro manželky (Praha 6) J. Musil  220 181 777 

27.3.2010 Vycházka po Praze sekretariát  224 872 421 

19.4.2010 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

17.5.2010 výbor 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 

TERMÍNOVNÍK 2010 
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VELIKONOČNÍ DIVADLO 
Občanské sdružení Y – Open a společnost Global Partners zvou děti i dospělé na velikonoční 

divadelní představení „KDO Z KOHO“ (Veselohra na motivy příběhu královny Ester) v neděli 
28. března v 16 hodin do Komořanského zámečku ČHMÚ, ulice Na Šabatce v Komořanech.  
Vystoupí herci z divadla Střep. Vstupné dobrovolné. 

 

LETNÍ TÁBORY YMCA PRAHA 

TÁBOR NA VLČICI PRO RODINY S DĚTMI 27. 6. – 5. 7. 2010 
Tábořiště Vlčice v jižních Čechách blízko Třeboně (v prostředí lesa na kraji velikého Staňkov-

ského rybníka, kde je úžasné koupání a možnost plaveb na loďkách, dobré podmínky pro cyklis-
tiku). Není tam elektřina ani tekoucí voda, záchody jsou dřevěné v lese, takže polní podmínky. 
Ty však budou zaručeně vykompenzovány krásou přírody. 

Ubytování v chatách nebo v pokojích zděné budovy, vybavených pouze postelemi s matrace-
mi. Vlastní spacák, prostěradlo, polštář s sebou. Jídlo také vlastní, k dispozici jsou plynové vařiče 
a klasická kamna v polní kuchyni. 

Program bude volný, přizpůsobený zájmu účastníků, nebude chybět společné sezení u ohně 
s kytarou, výlety, hry, sporty. 

Cena ubytování: 2400 Kč za celý pobyt pro 1 rodinu, ať je jakkoli početná. 

Hlavní vedoucí: Jan Vorlíček, zdravotník a programový vedoucí: Dana Vorlíčková 

Přihlášení: telefonicky nebo e-mailem co nejdříve. Vyplněné přihlášky + platba 50% ceny do 
konce května. 

Kontakt: Jan Vorlíček, tel. 606 951 216 nebo 774 951 216, e-mail jan.vorlicek@volny.cz. 

KOSÍ POTOK U ČERNOŠÍNA 17. 7. – 31. 7. 2010 
tábor na louce u potoka, ubytování ve stanech tee-pee 

pro teenagery ve věku: 13 – 18 let 

pro děti ve věku: 7 – 12 let 

Cena: od 2900 – 3200 Kč 

2900,- Kč pro každého, kdo jede se sourozencem 

3000,- Kč pro členy YMCA a pro každého, kdo s námi jede na Kosák alespoň podruhé 

3200,- Kč pro ostatní účastníky 

Slevy se nesčítají. Ceny platí pro oba tábory společně. Hlavní vedoucí: Mgr. Jana Žárská, tel.: 
604 782 177, e-mail: info@kosipotok.cz. Navštivte náš kosácký web: http://www.kosipotok.cz. 

Zřizovatel: YMCA Praha o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, praha@ymca.cz, tel. 224 872 128, 
602 834 923, e-mail: praha@ymca.cz. 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PŘÍPRAVA NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ – VLAŠIM 
Příprava je určená pro snoubence, ale mohou ji navštěvovat i páry, které o manželství vážně 

uvažují a zatím nedospěly k rozhodnutí jej uzavřít. Příprava probíhá osm úterků od 2. března do 
20. dubna na faře ve Vlašimi vždy od 19.30 do 21.30 hod. Přípravu vedou střídavě kněží, jáhen 
a manželské páry. Na konci přípravy snoubenci obdrží pro svého oddávajícího kněze potvrzení 
o jejím absolvování. Kontakty: jáhen Ing. Roman Farion: tel. 317 846 213 nebo 603 569 712, fara 
Vlašim: tel. 317 842 267. 
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PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ  
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. Nejbližší kurz proběhne o sobotách 17. dubna, 15. května a 29. května 2010 
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/. Program též nabízíme farnostem, mateřským centrům a společen-
stvím rodin. Celková délka programu je 24 hodin, které je možno rozložit do 3 sobotních 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. Supervizi 
projektu v ČR zajišťuje Centrum pro rodinu a sociální péči Brno. 

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 

MANŽELSKÉ PLESÁNÍ 2010 
Jakýmsi řízením osudu se nám s Vojtou stalo, že jsme se na ples Manželských setkání několik 

let nedostali. Ale ve chvíli, kdy jsme 6. února v půl osmé večer vkročili do nádherného sálu kardi-
nála Berana v Arcibiskupském paláci a uviděli množství rozesmátých postav, nám bylo jasné, že 
vše je krásně při starém. Atmosféra přímo rodinná, množství známých a kamarádů dělá z této 
společenské události něco mimořádného a tak odlišného od jiných pražských plesů. 

V pořadí sedmý ples Manželských setkání zahájili slavnostním přivítáním plesajících Lenka 
a Jiří Tkáčovi a důstojným hudebním úvodem Jan Verner, Ludmila Nováková-Vernerová a Lenka 
Navrátilová. Vzápětí se zaplnil parket mnoha páry frekventantů Manželských setkání anebo 
s nimi spřízněných duší. Velmi rychle bylo zřejmé, že mnozí jsou také absolventy tanečních kurzů 
Arnošta a Marty Tomsových, protože figury a sestavy rozhodně nepůsobily náhodně. Díky tomu, 
že tanečníci věděli, kterým směrem a jak, nedocházelo ke kolizím, jindy tak typickým, když se do 
tance pustí páry, tančící spolu jednou do roka anebo ani to ne. 

Organizátoři pamatovali i na inspiraci v podobě dvou předtančení. Poprvé byl taneční rej 
přerušen perským tancem. Zatančila tanečnice a učitelka orientálního tance Rena Milgrom a na 
buben ji doprovodil výborný Hearn Gadbois. Zážitek to byl opravdu nevšední. Další oživení nasta-
lo, když na parket přišli s druhým předtančením Jirka Gross a Terezka Šimáčková, mistři České re-
publiky v latinskoamerických tancích ve své věkové kategorii (starší žáci), slovem provázení paní 
Šimáčkovou, maminkou Terezky, a současně trenérkou dvojice. Pokud někteří plesající začínali 
pociťovat první příznaky únavy, tak elán těchto dětí opět dobil baterky. Lukáš Hynek Krämer nás 
tentokrát obohatil nikoli svým nádherným basem, ale neméně krásnou hrou na flétnu. Nezapo-
menutelným uměleckým zážitkem bylo sólo oslavenců – Arnošta Tomse a Jirky Kufa, kteří spo-
lečným tancem oslavili narozeniny. Moc jim to spolu slušelo! 

Ve všech koutech sálu a v přilehlých prostorách se ozýval nepřetržitý šum hovorů, diskusí a 
smíchu. Prostě, jako když se setká velká rodina. Pokud někteří z vás ještě neměli odvahu na ples 
Manželských setkání vyrazit, nenechte si rozhodně tuto možnost příští rok ujít. Nebudete litovat! 

Ivana Nováková 

ZAŽILI JSME S ŽIVOU RODINOU… 
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Koupání je u domu nebo na blízké písečné pláži, kam lze dojít pouze pěšky (7 min), popř. 
mnoho pláží okolo na dojetí autem. Ostrov je velmi různorodý – najdete tu písečné i kamínkové 
pláže, divoké i s tobogany, bílé skály i olivové háje. Turistické centrum Novalja je 10 min. autem. 

Možnosti ubytování: 

Apartmán č. 1: 5-6 osob, velká terasa se stolem, kuchyň s ledničkou, koupelna, 2 ložnice, 
cena 65 € s klimatizací (60 € bez klimatizace) za celý apartmán za 1 den. 

ŘEKLI… 

DOPORUČUJEME 

 CO SOUČASNÉMU SYSTÉMU CHYBÍ? 
Padesát procent problémů českého hokeje spočívá v absenci morálky. Společnost je nemoc-

ná a nefunguje, což se přenáší do rodin. Nechal jsem na srazu sedmnáctky trenéry zkontrolovat 
vysvědčení. Kolik myslíte, že z 22 reprezentantů v pololetí propadlo? Sedmnáct! My produkuje-
me analfabety. Jestliže nechodí do školy, pošle učitele někam a nemá vůči nikomu respekt, ne-
má ho logicky ani vůči trenérovi… Když skončí trénink juniorů, dva kluci jdou do školy a jsou za 
blbce. Dva měsíce vydrží, než je ostatní zlomí. Zbytek jde do kavárny, kde se chystají se do NHL. 
Do Ameriky nakonec odejdou tři a i ti tam prohučí. 

Tomáš Král, prezident Českého svazu ledního hokeje, v rozhovoru, v němž vysvětloval výsledky  
českých hokejistů v posledních letech (celý rozhovor je na http://hokej.sport.cz/hokej/). 

 

Ne, nelekejte se, nepokouším se zde vytvořit sportovní rubriku. Ale je příznačné, že na potře-
bu morálky, na potřebu kvalitního rodinného prostředí upozorňuje tuto společnost prezident 
hokejového svazu... – pozn. sazeče. 

DOVOLENÁ PRO RODINY S DĚTMI V CHORVATSKU NA OSTROVĚ PAG 
Milí přátelé, už potřetí nabízíme pobyt v Chorvatsku, vhodný pro rodiny s dětmi, na ostrově 

Pag, v malé vesnici Dražica. Počty těch, kteří mohou dát dobré reference, rostou. 

Zde končí silnice, ale je tam kostel, obchod, pekárna a několik hospůdek a kaváren. Dům je 
nad zálivem, pár metrů od moře. Domácí Ljubo a Katarina, velmi milí a abnormálně pohostinní. 
Ljubo vás proveze na člunu kolem zálivu, bere děti s sebou na ryby, zdarma půjčuje 2 kajaky (tzv. 
Sandoliny). Dojede s vámi na trh pro ryby a ugriluje vám je. Katarina udržuje dům v perfektní 
čistotě. Na zahradě je hřiště na petanque. Psi mají vstup zdarma. 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2010 21 

Apartmán č. 2: 2-3 osoby, balkon se stolem, kuchyňka s ledničkou, koupelna, cena 42 € 
s klimatizací (39 € bez klimatizace) za den, k apartmánu je možno přibrat 3lůžkový pokoj hned 
vedle, s koupelnou a bez balkonu, s klimatizací, 15 € za lůžko, děti do 10-ti let polovic. 

Přízemí: Velká kuchyň s jídelnou a velká terasa porostlá zelení, společné pro 5 pokojů, 
3 ledničky, myčka, 2 kuchyňské linky, dobře vybaveno. Slunce zapadá přímo před terasou. 

Pokoj č. 1 a 2 – každý vlastní koupelna, 3 lůžkové, v nouzi i 4lůžkové, 5 schůdků do jídelny 
a na terasu. Pokoj č. 3 2-3 lůžkový s koupelnou a balkonem (situován nad velkou terasou). 

Pokoje č. 4 a 5 – 2-3 lůžkové s balkony (nad terasou), společná koupelna. V těchto pěti po-
kojích cena za lůžko 15 €, děti do 10 let polovic. Děti do 2 let zdarma. 

Stary dom, dům ob jeden pod tím velkým, 2 ložnice, kuchyň s ledničkou, koupelna, velká 
terasa zastíněná hroznovým vínem a fíkovníkem. Jednoduše vybavený, ale vždy čistý. Cena 55 € 
za celý objekt. 

Slevy: do 14. 6. a od 15. 9. sleva 20 % z ceny, od 15. 6. do 30. 6. a od 1. do 14. 9. sleva 15 % z ceny. 

V případě zájmu nebo dotazů volejte na 777 00 33 99 nebo pište na kufova@proenvi.cz. 

Kateřina Kufová 

RODINNÉ PORADENSTVÍ V MEZNÍCH SITUACÍCH 
Rodinné poradenství vzniklo z potřeby zprostředkovat výraznou materiální pomoc těm, ko-

mu nezaviněná dopravní nehoda omezila zdravotní stav, snížila příjmy, případně ztížila spole-
čenské uplatnění. Nezaviněnou nehodou je míněna situace, kdy automobil viníka způsobil vážný 
úraz jiného řidiče, spolujezdce, cyklisty nebo také chodce. 

V takové situaci je důležitý právní servis za účelem získat poškozeným důstojnou výši náhra-
dy pro jeho materiální zabezpečení. Tu lze čerpat ze zákonného pojištění viníka nehody (povin-
ného ručení), přičemž viníka nehody se čerpání náhrady nijak finančně nedotkne. 

Lze zohlednit veškeré důsledky nehody a to až 4 roky nazpět a žádat o dodatečnou náhradu 
škody. Většina poškozených neví, že mají nárok na mnohem větší odškodné, než jim pojišťovna 
přiznala, a to i bez předchozího úrazového pojištění. Jedná se o bolestné, újmu na zdraví, psy-
chickou újmu v důsledku nehody, ušlý zisk, náklady na léčení, cestovné, poplatky za léky, lázně 
apod. 

Nepřehlédnutelnou výhodou je skutečnost, že veškeré právní služby jsou poskytovány bez-
platně až do úspěšného uzavření případu. Finanční krytí právních služeb si nárokujeme teprve 
po vyplacení odškodného pojišťovnou. Můžeme Vám být prospěšní? 

Kontakt: Právní zastoupení poškozených při autonehodě, vedoucí projektu Jan Malík,  
Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel.: 723 203 036, e-mail: jan.malik@volny-cz, http://
rodinne-poradenstvi.webnode.cz. 

Doporučuje Radana Vášová 

GALERIJNÍ DĚTSKÝ KOUTEK 
Národní galerie v Praze otevřela ve Veletržním paláci Galerijní dětský koutek. Při té příleži-

tosti bychom rádi upozornili, že v Národní galerii existuje řada organizovaných i samoobslužných 
aktivit pro rodiny s dětmi, jejichž podrobný výčet najdete např. na http://www.ngprague.cz/
gallery/3/1023-brozura_pro_rodiny_pro_web.pdf. Za zmínku rozhodně stojí Sobotní výtvarné 
ateliéry, ale též Výtvarná herna pro děti od 1,5 do 3 let. A většinu výstavních prostor (kromě 
Šternberského paláce) lze procházet i s kočárkem. Nechcete to někdy zkusit? 

Pro členy Živé rodiny vypátrala Hana Pištorová 
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A je to zase jednou tady. Noviny jsou plné olympijských kruhů, výsledkových listin, analýz, 
rozhovorů, statistik, tipů, emocí všeho druhu, z televizních obrazovek střídavě chumelí, mrzne, 
prší či padá mlha, vlajky nejroztodivnějších barev a vzorů stoupají na stožáry a polovina národa 
se plouží do práce s kruhy pod očima. Ano, opět na nás dopadla olympiáda, tentokráte na opač-
ném konci světa. 

A tak chodíme pozdě spát nebo zoufale časně vstáváme, hltáme noviny, přenosy i internet 
(všimli jste si, jak se zpomalilo načítání těch nejsportovnějších stránek na internetu?) a kdesi 
u pobřeží Tichého oceánu, na pomezí země velkých šedých i menších hnědých medvědů stovky 
vytrénovaných (a mnohdy také vystresovaných) sportovců a sportovkyň pokouší sportovní štěstí, 
zúročují léta tvrdé dřiny, vydávají ze sebe maximum, hroutí se za cílovou páskou na zem, jásají na 
stupních vítězů, nemohou usnout před velkým finále (jen jednou za čtyři roky, kdo ví, co se může 
ještě stát, je to teď nebo možná už nikdy…), pláčou bolestí i zklamáním, tiše se vytrácejí prvním 
letadlem domů (a honem zapomenout, život jde dál…) nebo se těší na závěrečný ceremoniál… 

A do toho buší nejrůznější reklamy, rytmus hokejových utkání i krasobruslařských klání jakoby už 
předem počítal s reklamními pauzami, protože je potřeba sdělit lidstvu, které auto je nejspolehlivější, 
hranolky nejkřupavější, nápoj nejiontovější, boty nejrychlejší a jogurt nejchutnější, někdo tu olympiá-
du musí přece zaplatit – zdalipak si baron Coubertin pomyslel, že založil jednu z nejúžasnějších mar-
ketingových akcí lidstva – jakpak to asi dělali ve starém Řecku? tesali reklamy do kamene? nebo je 
s loutnou v ruce vyhlašoval herold v přestávkách mezi jednotlivými hody oštěpem? 

Jen Hospodin jakoby přicházel poněkud zkrátka – ale to jen naše úzkoprsé noviny ještě nezjis-
tily, že i v olympijské vesnici se každý den konají bohoslužby (a ne že by tam bylo úplně prázdno, 
ještě stále je na světě dost lidí, kteří stojí o Boží pomoc – a umějí i poděkovat, když mají za to, že 
se jim jí dostalo). To jen naše společnost si ještě stále myslí, že úspěch se dostaví jaksi sám, stačí 
trochu potrénovat, ono se to nějak zafixluje, NHL už čeká, reklamní agenti stojí ve frontě, a bude-
me slavní, protože my už máme šest medailí… 

Ne, my je nemáme. Mají je ti, kdo opravdu trénovali, opravdu dřeli (a že to není žádná pro-
cházka růžovým sadem, že je to o hodinách, dnech, týdnech, měsících a letech dřiny, odříkání, 
disciplíny, řádu, systému, poslušnosti…) – protože v hospodě se dá okecat cokoli, ale medaile se 
rozdávají jinde a za něco jiného… 

A po všech těch letech, kdy jsme byli přesvědčeni (no, možná že ne tak úplně my, možná jen 
ti, kdo byli a jsou u moci, jen ti, kdo udávají v naší společnosti tón, kdo píšou do novin, mluví 
z rádia, ukazují se na obrazovkách, hlasují o zákonech a myslí si, že stanovují věčně platné normy 
chování), že není potřeba starat se, protože trh si řekne, trh ukáže, trh zařídí… a měli pravdu – 
zařídil. Ovšem investice byla velmi dlouhodobá. Kdo před patnácti lety vsadil na dřinu, systém, 
disciplinu a řád, může sklízet; ostatním vzchází plevel… 

Žalmista praví, že nebesa vypravují o slávě Boží… Olympiáda má k nebesům daleko, k smrti 
znavená vítězka nedohlédne snad ani na vlastní brusle, natož aby hleděla vzhůru – a přece: Ne-
besa jsou v tom žalmu vše, co je stvořeno, a sport (ačkoli vynalezen lidmi) by nemohl existovat, 
kdyby Hospodin pro něj neměl ve svém světě, ve světě, který si pečlivě a s láskou vymyslel, místo. 
Třeba chce tuhle olympiádu použít k tomu, aby naši společnost probudil z laciného snění o naší 
vlastní skvělosti, o (nezaslouženém) nároku na přední místa na hostině, o pečených holubech… 
Třeba nás probudí… Kéž by! 

VKor 

NA OKRAJ 


