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Chtělo by se jásat, tleskat v dlaně, objímat na potkání všechny bližní a vykřikovat do světa tu 
úžasnou zprávu. Chtělo by se tančit a zpívat Alleluja, zvedat ruce s jásotem a výskat radostí. 
Chtělo by se v radostném úžasu ztichnout nad plamínkem svíce odvážně zářícím do ztemnělého 
kostela. Takových věcí by se chtělo… 

A kolem netečně řinčí tramvaje, troubí auta, září výlohy, hulákají opilci, nadávají pasáci, ště-
kají psi, brečí uondané děti, jejichž matky si důležitě sdělují před korbičky kočárků sto padesáté 
osmé pokračování seriálu „kdo s kým co a za kolik“, měsíc se tiše stydí za mraky, z nichž co chví-
le vypadává sprška na všechny ty použité jízdenky, plastové pytlíky, cáry novin a co se to ještě 
válí na nepříliš uklizené dlažbě velkoměsta… 

A kolem hučí les, netečný k zvonění zvonů, těžce mlaská bláto pod nohami opožděného 
tuláka, vyhnaného z nedaleké hospody, ptáci už šli spát a hvězdy si také vzaly volno… 

Jak říci všem těm opuštěným, ponořeným do vlastních bolestí, pohrouženým do vlastních 
starostí, utopeným ve vlastním vzteku, závisti, hněvu, prahnoucím po vlastních potěšeních, 
vlastních zážitcích a prožitcích, hledajícím více a více napětí, rozkoše, adrenalinu, moci, majet-
ku… více a více čehokoli, jen zaplnit tu neskutečnou prázdnotu, přehlušit a zakrýt, neslyšet… Jak 
říci všem, koho se to týká (a je vůbec někdo, koho by se to netýkalo?), že kdysi kdesi (a vlastně 
právě teď) to všechno kolem dostalo znovu svůj původní smysl, větší a krásnější než kdykoli 
předtím, protože kdysi kdesi (a vlastně právě teď) Ten, jenž jediný hovoří jménem Boha i lidstva 
zároveň, porazil vše, co nás spoutalo, co nám podráželo nohy, co se nám posupně smálo, co se 
páslo na naší bezmoci, bezradnosti a bezvýchodnosti… Jak říci tomuto světu, že už není čeho se 
bát? Jak sdělit, že Ježíš vstal z mrtvých, tomu, kdo se neptá? 

Jak říci sobě samému, že vše, co mne spoutává, co mne tíží, 
čeho se bojím, před čím uhýbám, čemu se bojím pohlédnout do 
očí, je nicotné, protože Ježíš vstal z mrtvých? Jak přesvědčit sebe 
sama, že tohle všechno kolem je jen skořápka, ukrývající mnohem 
vzácnější jádro, než jaké lze slovy popsat, tóny vyzpívat, štětcem 
namalovat, zlatem vyvážit? Kde vzít odvahu, kde načerpat sílu? 

Chtělo by se tančit, ale nohy jsou stále těžké, kolena se stále 
ještě podlamují… „Jak jste nechápaví…“, říká Ježíš. Apoštolům? 
Učedníkům? Farizeům? Katolíkům? Evangelíkům? Nevěřícím? 
Mně? 

To, že Ježíš skutečně vstal, to není jen historie. To se nestalo jen kdysi před mnoha lety 
v jakési hodně vzdálené zemi. To se netýkalo jen Máří z Magdaly a hrstky rybářů. To pro mne 
prožil tu úděsnou a temnou noc, krušné jitro, strastiplný den a tři dny v hrobě. To ke mně poslal 
ty ženy, pak Petra s Janem, to pro mne kráčel do Emauz, mě nechal pohlédnout na své jizvy. To 
pro nás všechny… Všiml jsem si? Poznal jsem? Uvěřil jsem? Přijal jsem to? 

Ano, kolem nás víří život, jako kdyby se nic nestalo. Ano, oni to ještě neslyšeli. Ano, oni ještě 
nevědí… Celý svět čeká, až to řekneme. Ale nejprve tomu musíme sami uvěřit – ne na jazyku. 
Uvěřit v srdci. Jako Tomáš. Jako Petr s Janem. Jako Máří z Magdaly. Tak, jak malé dítě věří své 
matce, jak malé dítě důvěřuje svému otci – třeba ne s jásotem, ne s tancem, ne s plesáním… ale 
doopravdy. Tak, aby to na nás bylo vidět. 

Protože zvonění tramvají a troubení aut se nedá jen tak snadno překřičet. 

Vladimír Koronthály 

PŘEKŘIČET TRAMVAJE 
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V RODINNÉM KRUHU 

Myslel sis, že to bude snadné 

vzít na sebe, co je ti dáno 

jít a kráčet a neohlížet se napravo či nalevo 

jen jít a nést to své těžké k zemi tlačící břímě 

padat a vstávat a znovu kráčet 

a Šimon ti pomůže, jistě a rád 
 

myslel sis, že to bude snadné 

vždyť tak stojí psáno 

temná noc a bolavé ráno, potupné dopoledne 

a pak už vzít, jít nést, padat a vstávat, ještě kousek a budeme nahoře 

tři hodiny bolesti, výkřik, výdech 

a Šimon ti pomohl, jistě a rád 
 

myslel sis, že to bylo snadné 

jen tři dny spočinout v tichu a temnotě 

jen tři tiché dny v chladu kamenné hrobky 

a pak už světlo a sláva a jásot a andělé na kameni 

ve chvíli opustit plátna a masti 

vždyť Šimon mu pomohl, jistě a rád 
 

sám sobě Šimonem nedojdeš nevstaneš 

sám sobě andělem nepohneš balvanem 

sám sobě zločincem a nikdo pod křížem 

sám sobě sebou samým 

kdo ti utře tvář? 
 

myslel sis, že je to snadné 

následovat den za dnem bolavé stopy 

nejsou to tři dny a ty nejsi On 

Šimon se ukryl hluboko v davu 

neseš si na zádech svá vlastní selhání 

nastav tvář 

Sa Ze-Č‘ 2010  

MILÍ PŘÁTELÉ, 
v každé situaci existují dobré zprávy a pak ty méně dobré. Ta skutečně dobrá je, že Ježíš 

skutečně vstal z mrtvých. Nebýt této dobré zprávy, ty ostatní by nám byly celkem k ničemu 
(myslím, že na to už upozornil svatý Pavel). Protože výhra v Sazce se projí, propije, rozdělí nebo 
ji spolkne inflace a bankovní poplatky, krása se s postupujícím věkem čím dál víc ukrývá za vrás-
ky a šediny, auto zastará a zkoroduje, pole se vyčerpá, pes pojde, děti se odstěhují na opačný 
konec zeměkoule a náhrobek zvětrá… a co pak? Ale Ježíš vstal – a vše, co vede k němu, má na-
jednou věčnou platnost. 
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Ta méně dobré zpráva je, že vše, co vede pryč od Ježíše, může mít taky věčnou platnost. 

A pak přijde ještě jedna opravdu dobrá zpráva, a sice, že tohle je snad to jediné, co máme 
opravdu v ruce. Nemohu ovlivnit, zda bude na Hod Boží velikonoční svítit sluníčko, pršet nebo 
snad dokonce sněžit. Nemohu ani ovlivnit, zda zrovna nebudu ležet doma s chřipkou – a tisíc 
dalších věcí… Ale zda stojím o Ježíše Krista Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého, to ovlivnit mohu. 
Do toho mi dokonce vůbec nikdo nemůže promluvit – a kdyby mne snad někdo i k něčemu 
v této otázce přinutil, Bůh to nebude brát vážně. Protože On bere vážně každého z nás. Nejen 
celebrity, nejen svaté na oltářích kostelů celého světa, nejen biskupy a kněze, pastory a starší, 
popy a vladyky, imámy, dalajlámy a druidy, nejen prezidenty a krále, policajty a vojáky, operní 
divy a filmové hvězdy – On bere vážně každého úředníka, řidiče tramvaje, nukleárního fyzika, 
dojičku krav, uklizečku, bezdomovce, učitelku ve školce, pastýře koz, přístavního nosiče, sekre-
tářku, ba i kojence, který ještě neví, jak se jmenuje, i staříka v LDN, který už neví, jak se jmenu-
je… On bere vážně každého z nás. Cožpak potom opravdu tak velmi záleží na tom, zda nám ná-
hodou velikonoční neděle neproprší? 

Ale přiznejme si upřímně: to sluníčko by nás přece jen potěšilo. Třeba vysvitne… 

Přeji nám všem krásné Velikonoce. 

VKor 

ŘÍMANŮM 7 
Někdy si přečtěte 7. kapitolu listu Římanům, prožijte Pavlovu agonii a všimněte si, že je na 

tom právě tak jako každý z nás. Proč dělám to, co nechci? Sám sebe za to nenávidím. Sám sobě 
nerozumím, běda mně! Pavel říká: „Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ Cítíte, že zde je muž 
téměř mučený záští k sobě samému, který se snaží vymanit se ze svého těla. Cožpak jsme všich-
ni nepocítili v některém okamžiku svého života odpor k té osobě, jíž jsme se sami stali? 

Lidé církve se snaží být milí. Ale v okamžicích upřímnosti víme, že mnohé v naší duši není  
z Boha. Jsou v nás negativní, destruktivní, dokonce násilnické a pomstychtivé myšlenky adreso-
vané druhým. 

Díky Bohu následuje za sedmou kapitolou listu Římanům kapitola osmá. Svatý Pavel přechází 
k nejextatičtější kapitole Nového zákona: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou  
v Kristu Ježíši“ (8,1). 

Co dovolilo Pavlovi přeskočit z nesmírné sebenenávisti 7. kapitoly Římanům k nesmírné na-
ději? Ať je to cokoli – milost? osvícení? konverze? bezmoc? sebevzdání? – je to ta nejdůležitější 
věc, za kterou se máme modlit: „Neuveď nás v pokušení, zbav nás od zlého. Přijď království tvé.“ 
Bůh na ten Otčenáš odpoví a vysvobodí nás ze sedmé kapitoly Římanům do osmé. Na to se spo-
lehněte. 

Z knihy Richarda Rohra „Breathing Under Water: Spirituality and the 12 Steps“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 

DÁREK K NAROZENINÁM ANEB SOBOTA PRO MANŽELKY  
Každoročně začátkem března zneklidním. Začne se totiž blížit datum mých narozenin a já 

trnu při pomyšlení, jakých to překvapení se asi dočkám. Stejně tomu bylo letos. Bude to snad 
zase výlet pro celou rodinu vlakem přes půl Francie do zábavního parku s nocí v hotelu se čtyřmi 
dětmi? Nebo se snad už všichni z naší rodiny poučili, že takové vyčerpání maminky se nevyplácí 
a zvolí raději nějaký klidnější program? Ano, překvapení bylo i letos. A sice v podobě návštěvy, 
která byla dlouho dopředu plánována. Upekla jsem koláč a těšila se na Jean-Marie a Dominique, 
přátele a rodiče pěti dětí, které jsme dlouho neviděli. V hodinu H skutečně zazvonil zvonek. Já 
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jen stále ještě nic netušila. Komplot dětí a tatínka byl dokonalý, tajemství zůstalo nevyzrazeno. 
Jistě, za dveřmi stála návštěva, ale byl to někdo docela jiný. A pak, v pravidelných intervalech 
pěti minut, přicházeli další a další přátelé. A nakonec i ti, kteří byli ohlášeni. Celkem padesát lidí, 
včetně dvou rodin, každá s pěti malými dětmi. Pravda, máme celkem velký byt, ale bylo tu doce-
la těsno. Jen princezen tu pobíhalo šest. Koláč se mi namnožit nepodařilo, nebylo ani kdy na to 
myslet, o pohoštění se staraly naše děti. Za dozoru tatínka vybraly, co jim 
přišlo důležité: chipsy, coca-colu, oříšky, tyčinky a tak podobně. Hosté  
s nimi dokonce dohodli, co mají přinést, a tak nic podstatného nechybělo. 
Jen jsem pořád přesně neuměla pojmenovat, co se stalo. Z údivu jsem se 
vzpamatovala až druhý den ráno. Kromě této oslavy jsem dostala i spoustu 
drobných darů od naší drobotiny v podobě kreslených přáníček. Naše nej-
menší Markétka je vyšperkovala desítkami růžových srdíček, červených 
pusinek a třpytivých kytiček. Benedikt se s tím nemazlil, je milovníkem 
velkých formátů a jasných symbolů. Na papíru formátu A3 se vyjímala ob-
rovská jedenačtyřicítka. Barborka, intelektuálně nejvyspělejší, přidala  
k malování i věnování: „Naší milované mamince, aby byla šťastná až do konce života (jen aby to 
nebylo moc brzy)“. Konec citátu. Zvykám si. Jistě, už nejsem nejmladší. Ale to nejdůležitější stále 
chybí: cože tedy bylo tím hlavním narozeninovým darem? Z nadpisu tohoto textu je to asi jasné. 
Markétka to ve svém přání nazvala „potvrzení pro maminku Kláru o přihlášce na setkání pro 
manželky“, podepsána MARKETATATA, Benedikt mi předal „authorisation de sortie“ neboli po-
volení k odjezdu na víkend, přičemž se přitom dopustil dvou pravopisných chyb, ale letící letadlo 
bylo vyvedeno dokonale. A tak jsem v pátek nad ránem opustila své milované, ranním spojem 
dorazila na Ruzyň, abych se nazítří dostavila ke sv. Vojtěchu na sobotu pro manželky. Tématem 
byly rozdíly ženské a mužské spirituality. Průvodci byli úžasná Eva Jelínková a skvělý P. Tomáš 
Holub. V sále na ně čekalo 110 manželek, všechny dychtily nejen po poznání, ale i po příležitosti 
mezi sebou všechno důkladně prodiskutovat. Dokonce i na meditaci zbyl čas, byla možnost zpo-
vědi a rozhovoru s psycholožkou. Vše ukončila mše svatá. 

Nevím, co mě čeká příští rok. Ale tolik překvapení najednou a tak milé setkání u sv. Vojtěcha 
pro manželky se možná nepodaří zopakovat. Anebo mi doma zase něco chystají? 

Klára Fischerová 
 

BÝT ZANEPRÁZDNĚN… 
Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl: 

„Nemůžeme lidem zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli 
a znali pravdu. Nechejme je tedy, ať si chodí do kostela… Ale připravme je o čas, aby neměli kdy 
budovat si vztah k Ježíši Kristu. Zabraňme jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Bohem a po 
celý den udržovali toto životodárné spojení!“ 

„A jak to máme udělat?“ volali démoni. 

„Snažte se, aby byli pořad zaneprázdnění nedůležitými věcmi, a vymyslete si spousty mož-
nosti, jak jim vzít čas,“ odpověděl na to ďábel. 

„Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. A pak zase spláceli, 
spláceli… Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty času, a jejich manže-
le, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít 
prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebudou už mít, 
kam by se mohli ze své práce vracet! 
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Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si 
na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále zapnuté televizo-
ry, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci neustále 
vyhrávala hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s jejich Bohem i jednoho 
s druhým. 

Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc jejich  
dětem. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad hříchem 
a smrtí. 

Veďte je k tomu, aby ztratili zdravou míru i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vra-
celi vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jit do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. 
Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry, koncerty a megashow. 

Nechte je, ať je jejich život doslova přeplněn věcmi (třeba i dobrými), aby neměli čas pře-
mýšlet o Tom, komu za vše dobré vděčí. Tak budou brzy na všechno sami a kvůli těmto dobrým 
věcem obětuji své zdraví i rodinu.“ 

„To zabere! To bude fungovat! To je ale plán!“ volal celý sbor démonů. 

Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli lidé stále více a více zaměstnaní a uspě-
chaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na to, co je opravdu důležité: na svého 
Boha a své rodiny. Aby neměli čas pochopit, že Pán Ježíš má moc změnit život. A už vůbec nemě-
li čas to říci dál… 

Uspěl ďábel? Posuďte sami. 

Ve své e-mailové schránce našla a zaslala Andrea Kaňková 

MODLITBA VE STÁŘÍ 
 

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. 

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. 

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. 

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. 

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel 
pár svých přátel. 

Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich  
roste rok od roku. 

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč 
mě trpělivě je snášet. 

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když 
se má paměť neshoduje s jejich pamětí. 

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. 

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo. 

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich do-
vedl zmínit. 

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi 
tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu  
a přicházím o bývalou krásu. 

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho 
nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. 
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Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“ 

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou 
náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě 
povoláš. 

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen. 

sv. František Saleský 

SKUTEČNÉ POLICEJNÍ ZÁPISY – TEDY JEJICH ČÁSTI 
 Po převozu do nemocnice lékař konstatoval smrt pacienta, ale to jsme tušili, už když jsme ho 

našli na třech místech v lese. 

 Pachatel odcizil ze zásuvky vedoucího nezjištěné množství pětikorunových mincí v celkové 
hodnotě 300 Kč. 

 Nejdříve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mně střílí slepými náboji. Když mě odváželi do 
nemocnice, tak jsem si to už nemyslel. 

 Několikrát jsem ho vyzval, aby zastavil, ale on padal z okna dál. 

 V tom parku jsem byl jen já a pachatel. No a ještě asi padesát 
jiných lidí, které jsem neznal. 

 Vystřelil jsem na něj služební zbraní až poté, co jsem střílel do 
vzduchu, ale to bylo tři dny předtím a to zadržený asi neslyšel. 

 Služební pes sledoval stopu několik metrů a poté usnul. 

 Zadržený se při zatýkání bránil, jako kdyby věděl, že ho chceme zatknout. Nasadil jsem mu 
pouta a než jsem se vzpamatoval, utekl i s policejním psem. 

 Služební pes sice zadržel pachatele, ale pouta jsem mu musel nasadit já. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

TOUŽIT PO JEDNOTĚ 
Toužíme odhalit své nitro, i když je to věc, která nás nejvíce ohrožuje. 

A toužíme po sebeodhalení druhého člověka. To je síla sexuální interakce, 
intimní mezilidská výměna. 

My, západní muži, jsme byli cvičeni k tomu, abychom se nesdíleli, 
neboť jsme byli – zvláště jako kněží – cvičeni, abychom nikdy nevypadali jako slabí, ale naopak 
abychom vše měli pod kontrolou. Být před Bohem slabí a jednoduše k Bohu mluvit ze srdce se 
nám zdá obtížné. Je pro nás snazší mluvit o Bohu než mluvit k Bohu. Většina spontánních modli-
teb, které slýchám, má formu skupinového oznámení namísto osobního oslovení v druhé osobě. 

Mnozí z nás si myslí, že modlitba znamená meditovat o dobrých, svatých, církevně 
„správných“ myšlenkách nebo že je to příprava promluv, kde se vše pěkně odehrává nahoře  
v hlavě. Ale pročpak jako synové a dcery nepromlouváme ke svému Otci přímo, zejména když 
víme a věříme, že „on tam je“? Promlouvat k Bohu vyžaduje přístup dítěte. Jestliže se ovšem 
budeme pořád držet ve střehu, pak nemůžeme mluvit jako dítě ke své matce. 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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 Zadržený při zatýkání kousal, proto to asi služební pes nevydržel s nervy a kousl ho také. 

 Narazil jsem do telefonního sloupu, protože jsem chtěl zabít mouchu. 

 Ten náklaďák nacouval skrz přední sklo do manželčina obličeje. 

 Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora  
a naboural do stromu, protože ho doma na tomto místě nemám. 

 To druhé auto do mě nabouralo bez jakéhokoli předchozího varo-
vání. 

 Před jízdou jsem něco vypil. To ale nebylo nic proti žízni, kterou 
jsem měl. Nehodu tedy zavinila manželka, která přesolila oběd. 

 S odcizeným autem jsem jel dost rychle, nemohu ale říci kolik, 
protože se mi všechno pro opilost rozmazávalo. V autě jsem ale 
už nepil. 

 Chodec do mě narazil a pak mi skočil pod auto. 

 Ten chodec váhal, kterým směrem se má vydat, a tak jsem ho 
přejel. 

 Kde se vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do 
mého vozu a zase zmizelo. 

 Řekl jsem policii, že nejsem zraněný, ale když jsem si sundal klobouk, zjistil jsem, že mám 
frakturu lebky. 

 Ve tváři toho starého pána, který se odrazil od kapoty mého auta, jsem si všiml nečekaně 
smutného výrazu. 

 Nepřímou příčinou této nehody byl chlapík v malém autě s velkou hubou. 

 Před jízdou jsem požil alkohol v množství šesti velkých alkoholů, ale podotýkám, že zatáčku 
jsem přehlédl jen proto, že foukal dost silný vítr. 

 Telefonní sloup se rychle přibližoval. Snažil jsem se mu uhnout z cesty, ale najednou mi nara-
zil do předku auta. 

ze sazečovy e-mailové schránky 

O BŘEZNOVÉ SEČI 2010 
 

Kdo nazul letní gumy, 

kdo čekal jaro na Seči, 

tak toho sníh a vítr 

z falešných přání vyléčí. 
 

A sněžilo a mrzlo celou noc, 

to ostatně k jarní Seči patří, 

jen ledu bylo letos trochu moc. 
 

A tak pouhá hrstka hrdinů nastoupila ke koupání, 

však to byla jen epizoda, program byl duchovní, 

čest a chvála všem sto deseti, kdo našli čas k zamyšlení. 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Prvním grafem nám doktorka Halka rozšířila obzor, 

neb je třeba v rovině tělesné, psychické, sociální a spirituální 

dovolit soukromý a starat se o společný prostor. 
 

Řečeno filozoficky: V tajemství skrývá se hlubina naší odlišnosti. 

Prakticky je třeba pěstovat si tykadla, sdílet se 

a hlavně nezdravou mentalitu oběti léčit sam(a) k sobě pozorností. 
 

Odpoledne nás čekal příběh jisté Marty a Marie 

a taky otázka, zda začínáme týden odpočinkem, 

Láďa nám načrtl základy laické teologie. 
 

A zaznělo to znova, potřebujem stavět na skále, 

nebýti chudínkem, nestát se chudinkou. 

Stačí být vnímaví – můžem být Marií neustále. 
 

A večer jsme zakončili proměněným chlebem a vínem, 

slavili eucharistii z neděle Laetare, 

bylo evangelium o radosti nad ztraceným synem. 
 

Nedělní dopoledne patřilo přednášce s reklamním názvem, 

o společném i nespolečném prostoru mluvili Tkáčovi; 

ohlížejte se cestou po kamenech označených olejem. 
 

A to je konec, poučení na další cestu: 

Je žádoucí a radno na kořen hříchu pozor dát: 

V duchu velebit Hospodina 

a na žádné z jeho dobrodiní nezapomínat. 

Honza Chrástecký  

RECEPT NA DUBEN 

Tak nevím, jak to bude u nás v dubnu s jídlem. Duben začíná 
postem, pokračuje Velikonocemi (tam si přijdou na své milovníci 
standardních receptur na špenátový koláč, uzené s bramborovým 
salátem či velikonoční nádivku) – a pak se budeme stěhovat. Začne-
me kuchyní – je nutno odmontovat (a důkladně umýt) kuchyňskou linku, pak ji převézt do nové-
ho bydliště a následně přidělat na zeď. Jenomže máme sice plné ruce ochoty, ale málo času –  
a tak se linka bude stěhovat týden před námi… 

A tak se k slovu dostávají rady a návody, jak přežít tam, kde se neuvaří, neohřeje… 

Rada první: zachránit alespoň lžíci, malou lžičku, skleněnou či porcelánovou misku, nůž na 
chleba (doporučuje se raději ostrý), otvírák na pivo (pít se dá i z lahve) a otvírák na konzervy.  
I když – ty poslední dvě propriety se dají úspěšně obejít, pokud si koupíte pivo v plechovce (je 
ale o něco dražší; je také možné dojít si na točené) a pokud si k večeři hodláte dát  

OLEJOVKY 

Je to celkem jednoduché a poradí si s tím i člověk, který se jinak v kuchyni vyzná asi stejně 
jako já v útrobách jaderné elektrárny či sousedovic čokl na české politické scéně. 
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Olejovky koupíme nejlépe v obchodě s potravinami. Doporučuje se samoobsluha, kde si lze 
vybrat mezi rybičkami v tomatě, v oleji, v rostlinném oleji či ve vlastní šťávě. Na krabičkách je 
vždy velmi důležitá (byť velmi malá) informace o zemi původu (spíše bych teda čekal informaci  
o moři původu, ale to už bych toho asi chtěl přespříliš) – thajské jsou nejčastější, ale chutnají 
docela jinak než marocké (kterým dávám přednost já) nebo lotyšské či estonské. Důležité upo-
zornění: na barvě krabičky či dokonce papírového obalu nesejde. 

Je dobré koupit si i chleba, protože i když ho manželka předevčírem koupila, je možné, že už 
se spotřeboval ráno, nebo je už zabalený ke stěhování. Je také dobré koupit jedny rybičky i pro 
manželku, protože jedna krabička by pro dva opravdu nemusela stačit. 

Nezapomeňme ani na citronek – a teď nemyslím takové ty žluté plastikové lahvičky či 
„citronky“ plné chemického roztoku svou kyselostí vzdáleně připomínající něco mezi nezralým 
citronem a rozpuštěným Celaskonem. Je-li to jen trochu možné, kupujeme stoprocentní koncen-
trát citronové šťávy (značku neřeknu, dodávají se nejméně dva druhy a oba v příjemné kvalitě) 
ve skleněné lahvičce. Dostane se i litrové balení, ale (s ohledem na nutnost odstěhovat z bytu 
nejen knihy, koberce, psací stůl, lustry a pohovku, ale i zbylé potraviny) dáme přednost malé asi 
dvoudecové lahvičce; bude stačit. 

Pokud bychom si ovšem koupili rybičky v tomatě či v zelenině, citronek nekupujeme. K rybič-
kám v tomatě či v zelenině se nehodí a přibyl by nám další krám k zabalení do krabice, případné-
mu rozbití po cestě do nového bytu a následnému rozčilení nad tím, do čeho všeho se citronové 
aroma nesmazatelně vpilo (tak například polohrubá mouka zadělaná citronkem se už opravdu 
asi na perníkovou buchtu do snídaně moc hodit nebude). 

Máme-li štěstí, koupili jsme si rybičky v plechovce s nava-
řeným ouškem k otvírání – otvírá se stejně jako plechovka 
piva, ale výsledkem nebude díra v horním víčku (rybičky na 
rozdíl od piva netečou!), ale utržená část horního obalu od 
zbytku krabičky. Nelekneme se a v utrhávání pokračujeme 
pozvolným tahem za ouško (doporučuje regulovat sílu tahu 
protitlakem působeným palcem stejné ruky, opřeným o okraj 
konzervy) tak, abychom otevřeli alespoň půl krabičky (viz obr. 
vpravo). Dál nepokračujeme, abychom se nepolili olejem. Do 
připravené misky pomocí malé lžičky opatrně vyndáme dra-
hocenný obsah (ti, kdo mají dietu, dávají pozor, aby si do 
misky nenalili zbytečně mnoho oleje, ostatní mohou klidně 
všechen, bývá zdravotně nezávadný) a krabičku vložíme do odpadků dřív, než ji někdo převrhne  
a zaměstná tak zbytek rodiny na zbytek večera úkolem dostat zbytky oleje z věcí, které „už měly 
dávno být v krabicích, kdyby ovšem ten můj nebyl takové nemehlo!“ 

Máme-li smůlu, konzerva se po vybalení z lákavého papírového obalu tváří odmítavě jako 
královna krásy na plese Domova důchodců. V takovém případě se ji pokusíme otevřít otvírákem 
na konzervy. Uspějeme-li, pokračujeme dále jako v předchozím odstavci (od slov „alespoň půl 
krabičky“), v opačném případě jdeme naproti do hospody a dáme si utopence a pivo. 

Misku s rybičkami umístíme na rovnou plochu, u níž je pravděpodobné, že se nám u ní poda-
ří také povečeřet, otevřeme lahvičku s citronkem a obsah mističky pokapeme či polijeme. Moje 
spotřeba je půl lahvičky na jedny olejovky, má žena je podstatně mírnější. Zbývá už jen ukrojit 
krajíc chleba (pro každého jeden; je-li vám to mnoho, rozkrojte krajíc na dva přibližně podobné 
díly; ukusování z jednoho krajíce ze dvou stran není příliš praktické a může vést až ke konflikt-
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ním situacím, zvláště nezbylo-li vzhledem k vzniklému předstěhovacímu chaosu místo pro oba 
večeřící dostatečně blízko sebe) – ohledně technologie krájení chleba bych zájemce odkázal na 
svůj recept na chleba se sádlem a cibulí, dostupný např. v Kuchařce 2006 (příloha Zpravodaje  
z prosince 2006), str. 17 (též na http://www.zr.ymca.cz, záložka „Zpravodaje“). 

Zapíjíme pivem z láhve nebo plechovky, lze zkusit také vodu z vodovodu či černý čaj. Nemů-
žeme-li najít sklenici, použijeme hrnek, jsou-li již zabaleny i všechny hrnky, pijeme pivo přímo  
z lahve nebo plechovky, vodu přímo z kohoutku. V takovém případě se ovšem čaj důrazně nedo-
poručuje: nejen že ho nejspíš nebude v čem uvařit, ale zkuste pít horký čaj z dlaně… 

Z pedagogických důvodů, které důrazně radí nezahlcovat zejména začátečníky zbytečně 
velkým objemem informací najednou, bych se k otázce očisty použitých předmětů, které svou 
povahou nejsou určeny k vyhození (kdo si není jist, nepostupuje zbytečně iniciativně a raději se 
nejprve zeptá manželky nebo dětí), tedy k tzv. MYTÍ NÁDOBÍ vrátil při jiné vhodné příležitosti. 

Sazeč  

ZE SEKRETARIÁTU 
Milí členové YMCA – Živá rodina, 

chtěl bych Vás opět pozvat na každoroční Valnou schůzi našeho sdružení. Je 
naší povinností tuto schůzi uskutečnit. Kromě povinných součástí (schvalování 
zpráv, volby) je to také příležitost setkat se, sdělit si své zkušenosti z práce pro 

rodiny v uplynulém roce a zamyslet se nad tím, co bychom mohli dělat lépe a jinak, případně 
jaké nové aktivity bychom mohli rozvinout. 

Za výbor YMCA – Živá rodina Vás srdečně zve Vladislav Pištora 

POZVÁNKA NA VALNOU SCHŮZI 
Vážení přátelé, po roce Vás opět co nejsrdečněji zveme na Valnou schůzi YMCA – Živá rodi-

na, která se koná dne 19. dubna 2010 v 18.30 hod. v paláci YMCA, Na poříčí 12, 110 00 Praha 1, 
v klubu „Mluvme spolu“, který se nachází v přízemí. 

 

Předběžný program: 

1. Organizační záležitosti: 

 a) registrace členů VS 

 b) schválení programu 

 c) volba zapisovatele, skrutátorů a verifikátorů 

2. Zprávy o činnosti: 

 a) zpráva předsedy sdružení 

 b) zpráva o hospodaření 

 c) zpráva revizní komise 

3. Volby: 

 a) volba předsedy 

 b) volba delegátů na VS YMCA v ČR 

 c) volba zástupce do ÚV YMCA v ČR a náhradníků 

4. Diskuse 

Za výbor YMCA – Živá rodina Radana Vášová, sekretář  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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PŘÍBĚH POUTNÍKA  
Poutnictví je fenomén starých časů, stejně jako 

dneška 

Proč každoročně tisíce lidí vyráží ze svých 
domovů na stovky a tisíce kilometrů dlouhou 
pěší pouť? Aby nalezli něco vyššího nad námi, či 
opět sami sebe? Nesmysl? Možná ano, možná 
ne. V každém případě dnes putuje poutní cestou 
do Santiaga de Compostela podobné množství 
lidí, jako v době vrcholného středověku. Co tam 
dnes moderní lidé pohledávají? 

O svých poznatcích vypráví a fotky promítá Tomáš Hradil, poutník, který se k překvapení 
všech vydal ze svého domova ve Slezských Jeseníkách na 3.300 Km dlouhou pouť do západního 
Španělska. Ač nesportovec a jinak „spořádaný občan“ (no to tedy vlastně ne – pracovník ne-
ziskové organizace a v té době předseda Hnutí Brontosaurus) věděl, že raději zemře, než nedo-
jde. Došel. A svět se mu prý trošku pozměnil. 

YMCA – Živá rodina Vás srdečně zve na toto poutnické setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 
8. dubna 2010 od 19 hod. v klubu „Mluvme spolu“ v přízemí Paláce YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1. 

 

FARAONI SLUNCE 
YMCA – Živá rodina zve všechny zájemce o dějiny 

umění na již pátou přednášku Tomáše Kučery, spojenou 
s promítáním obrázků, a to na téma Faraoni slunce – 
památky v oblasti egyptských Théb (Vésetu). Tentokrát 
se seznámíme s egyptskými chrámy, vstoupíme do hro-
bek, projdeme cestou k nesmrtelnosti se starověkými 
vladaři. Provádět nás budou reformátor Achnaton, věčný 
mladík Tutanchamon, největší stavebník Ramesse II. i ti 
méně známí faraoni. 

Tomáš Kučera vyučuje dějiny výtvarného 
umění a výtvarnou výchovu na Gymnáziu 
Jižní Město. 

Přednáška se koná ve čtvrtek 29. 4. 2010 
od 19.00 hod. v místnosti č. 545 v 5. pat-
ře paláce YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1. 

Přijďte, těšíme se na Vás! 
 

SPOLEČENSKÝ VEČER 
Zvu Vás na Společenský večer Živé rodiny do Domu dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech, 

Za nádražím 56. Večer se koná v sobotu 8. května, zahájen bude ve 20.00 hod. Příspěvek na 
provozní náklady je pouhých 150 Kč. 

Honza Kubín 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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PŘEDNÁŠKY CYKLU ŽENSKÁ SPIRITUALITA 2009/2010 
Unie katolických žen zve všechny zájemce na další přednášku z cyklu „Ženská 

spiritualita“. Tématem přednášky, která se koná ve středu 14. dubna 2010 
od 18.00 hod. v prostorách Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6, 
je Milosrdenství je akční, přednášet bude PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D. 

Těšíme se na Vás! 

Unie katolických žen 

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR STONETOWN 2010 
Pro děti ve věku od 6 – 14 let. Tábor se bude konat ve westernovém městečku Stonetown 

na Českomoravské vrchovině. Hlavní náplní bude celotáborová hra ve westernovém stylu. Děti 
budou ubytovány ve dřevěných srubech. 

Cena tábora pro jedno dítě je 3800,- Kč. 

Termín: 18. – 31. července 2010. 

Více informací naleznete na http://www.campamento99.cz 

Jan Šafránek 

NGO MARKET – VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
Dovolte nám pozvat Vás na tuto jednodenní akci pořádanou Nadací Forum 2000, na které 

budete mít příležitost zblízka poznat práci téměř 150 neziskových organizací z ČR i zahraničí 
(Živá rodina bude rovněž přítomna – pozn. red.) a zjistit, čím se zabývají a jaké služby svým klien-
tům nabízejí. Dozvíte se také, jak můžete aktivně trávit čas a pomoci Vy sami. Součástí veletrhu 
je bohatý doprovodný program přednášek a workshopů. Ty nabídnou aktuální témata ze světa 
„neziskovek“, odborné přednášky, diskuse se známými osobnostmi v čele s patronkou NGO 

TERMÍNOVNÍK 2010 

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  

8.4.2010 Příběh poutníka – povídání s promítáním sekretariát  224 872 421 

19.4.2010 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

29.4.2010 Faraoni slunce – přednáší Tomáš Kučera sekretariát  224 872 421 

8.5.2010 od 20.00 hod. Společenský večer – Poděbrady J. Kubín 

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 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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Marketu 2010 Helenou Houdovou, ukázku výcviku asistenčních psů a mnoho dalšího. Připraven 
je také dětský koutek pro nejmenší. Vstup na veletrh i všechny doprovodné akce je zdarma. 

Těšíme se na Vás! 

NGO Market, 11. veletrh neziskových organizací, pátek 16. dubna 2010, 10.00 – 20.00 hod., 
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 (stanice metra Dejvická),  
http://www.forum2000.cz/ngomarket 

 

NA SVĚTĚ NEJSME SAMI 
Břevnovské oddíly Arachné a Jeleni Vás srdečně zvou na den pro děti plný her a radovánek. 

Již 4. ročník akce nazvané „Na světě nejsme sami“ se koná 18. dubna 2010 v areálu břevnovské-
ho kláštera, Markétská 28/1, Praha 6 (tram. 22, 15). 

Program začíná v 9.00 hod. mší s panem biskupem Karlem Herbstem, na kterou navazuje 
jarmark s hrami a soutěžemi pro děti, výtvarnou dílnou, loutkovým divadlem, vystoupením  
divadla Xaver a poledním opékáním buřtů. Odpoledne proběhne beseda s ředitelem Dětského 
domova Lety spojená s vystoupením dětí z tohoto domova a program uzavře svým koncertem 
od 15.30 do 16.30 hod. skupina Šatlava. Veškerý výtěžek z tohoto dne pomůže dětem 
z Dětského domova Lety. 

Další informace najdete na http://nasvetenejsmesami.webgarden.cz. 

Veronika Rabiňáková 

SUMMER CAMP 2010 
Zveme Vás na 5. ročník English campu s výukou angličtiny pro dospělé a mládež, který pove-

dou (spolu s naším českým týmem) angličtí lektoři a přátelé z USA a jiných zemí. Výuka je připra-
vena také pro školní děti. Účastnit se mohou rodiny s dětmi, mládež i jednotliví účastníci. 

English camp se bude konat od soboty 31. července (příjezd možný od 16 hodin – začíná se 
večeří) do soboty 7. srpna (končí se obědem) ve sportovním rekreačním zařízení Termit 25  
v Doksech – viz http://www.termit25.eu. Ubytování je zajištěno v chatkách a zděné budově se 
společným sociálním zařízením (vhodné pro rodiny s menšími dětmi). Pro rodiny s kojenci je 
připraven zařízený apartmán s kuchyňkou, koupelnou a WC. V areálu je malý prodejní bufet. 

Cílem kurzu je nejen procvičení angličtiny a zhodnocení dosavadních znalostí, ale také strá-
vení pěkného prázdninového týdne odpočinkem, sportem a s novými přáteli. Veškerý program 
je dobrovolný. 

Cena:  

Dospělí a děti od 12let 3 500 Kč (velká strava) 

Dítě do 2 let  zdarma (bez služeb a hlídání), vlastní postýlka nutná 

Dítě od 1 – 4 let  1 000 Kč (bez služeb, postýlka nutná, možnost dopoledního hlídání) 

Dítě od 4 – 6 let  2 900 Kč (bez angličtiny, dopolední program, poloviční strava) 

Dítě od 6 – 12 let  2 900 Kč (angličtina, ubytování, poloviční strava) 

Dítěti je možné objednat také velkou stravu. Budou vydány čipové karty. Prosíme rodiče  
o zvýšený dozor nad vlastními dětmi.        

V ceně je zahrnuta plná penze (stravování 4x denně, snídaně formou švédského stolu), uby-
tování, dopolední vyučování angličtiny, výukový materiál, využití sportovního areálu, propagační 
tričko campu, výlet parníkem po Máchově Jezeře, program, opékání selete. 

Program: dopolední výuka angličtiny ve skupinách podle úrovně, výlety – hrad Bezděz, spor-
ty – sportovní areál, hřiště s umělým povrchem, kluziště, dráha na in-line brusle, baseball, no-



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 4/2010 17 

hejbal, fotbal, plážový volejbal, malý tenis s výukou pro děti, koupání v menším v bazénu  
a v Máchově Jezeře – 15 minut pěšky, hockeyball, fotbálek, golf, horolezecká stěna, vybavené 
dětské hřiště, cykloturistika, večerní Tea house, volné diskuse, táborák, společenské zábavné 
večery, karneval (kostýmy s sebou), ekumenická nedělní bohoslužba, možnost mše v Doksech, 
odpočinek v přírodě, borůvky, houby, písničky, možnost osobních rozhovorů s duchovními, opé-
kání selete, výlet parníkem po Máchově jezeře… Budeme rádi za další programové náměty  
a Vaše možné zapojení do jejich organizace. 

V případě dostatečného zájmu o společnou dopravu z Prahy objednáme autobus (cestovné 
si uhradí každý sám). Vaši přihlášku očekáváme mailem na adrese: y.open.os@gmail.com záro-
veň s platbou na číslo účtu Y – Open, občanského sdružení: 0082400349/0800 nejpozději do 
konce dubna. Jako variabilní symbol uveďte jedno rodné číslo bez čísla za lomítkem (kvůli naší 
možné identifikaci platby). Osobně lze domluvit v případě potřeby i jiný termín platby. V přípa-
dě, že vám poskytne příspěvek zaměstnavatel, můžeme Vám na vyžádání vystavit fakturu. 

Těšíme se na Vás! 

Za přípravný team: Marek Fajfr, Radek a Majka Nedopilovi, Petr a Jana Běťákovi  
(mobil: 602 539 514) 

DŮM SETKÁNÍ ALBEŘICE 
rekreační a školící zařízení křesťanského občanského sdružení YMCA Setkání nabízí: 

TVOŘÍ CELÁ RODINA 
7. – 9. května 2010 

Víkend pro rodiny vyplněný zejména řezbářstvím, pletením, drátkováním, fotografováním 
ale také výletem, hrami, modlitbou a odpočinkem… Jedinečná příležitost pro rodiče a jejich děti 
strávit tvořivý, ale zároveň odpočinkový víkend v křesťanském společenství, sloužící 
k prohloubení jejich vztahu. Účastnit se mohou jak pouze maminky nebo otcové s dětmi, tak  
i celé rodiny, případně i staří rodiče s vnoučaty. V průběhu 2 dnů bude možnost si vybrat z nabí-
zených tvořivých programů (dílen/ateliérů), které povedou profesionálové a zkušení odborníci 
(umělecký řezbář, restaurátor, košíkář). Podmínkou je pouze účast vždy jednoho rodiče s ale-
spoň jedním svým dítětem.  

„ŽÁDNÉ HUSTO!!“ 
14. – 16. května 2010 

Víkend pro otce se staršími (-náctiletými) dětmi. Prostor pro více samostatnosti a iniciativy 
dětí pod bezpečným dohledem otců v drsné krkonošské přírodě. Příležitost také popovídat si  
o věcech, na které otcové s dětmi většinou doma nemají tu správnou atmosféru. Doporučený 
věk 12 – 16 let. 

MANŽELSKÝ VÍKEND 
21. – 23. května 2010 

Víkend pro manžele, kteří chtějí obnovit a prohloubit své manželství. Základem budou krátké 
přednášky na témata manželské komunikace a budování vztahů, doplněné o praktickou přípravu na 
každodenní situace. Jeho obsah vychází z již známých programů „Manželská setkání“ a „Manželské 
večery“. Svoji víkendovou formou však nabízí vhodnou příležitost těm, kdo se týdenních kurzů MS 
nemohou zúčastnit, anebo si chtějí známá témata a dovednosti manželského života více osvojit, pro-
hloubit a upevnit. Soukromí párů je zaručeno. Rozhovory a sdílení probíhají jenom v manželských 
párech. Vedou manželé Miloš a Gita Vyleťalovi, dlouholetí vedoucí programů Manželská setkání. 
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„NAVŽDY TÁTOVO DĚVČE!“ 
27. – 30. května 2010 

Prodloužený víkend pro ženy zaměřený na vztah žen ke svým otcům, sobě samotným  
a k Bohu. Mnohá zranění otců ke svým dcerám dlouhodobě poznamenávají postoje a jednání 
žen i v dospělosti. Víkend nabízí příležitost ženám, které cítí potřebu změny a ozdravení svých 
vztahů v této oblasti. Obsah programu vychází ze známé knížky „Navždy tátovo děvče!“… Vede 
kněz a psycholog P. Jaroslav Furtan a psycholožka Mgr. Marta Luzarová. Možnost osobních kon-
zultací a svátosti smíření. Přihlášky posílejte na: gita.vyletalova@email.cz nebo ing. Gita Vyleťa-
lová, Pivovarská 3, 794 01 Krnov. 

EXPEDICE BOTANICUS 
4. – 6. června 2010 

Dobrodružný a hravý víkend pro otce s dětmi, podbarvený příběhy průzkumníků a objevitelů 
krkonošské přírody. Atmosféra společenství křesťanských otců s dětmi, která zde vzni-
ká, přirozeným způsobem posiluje víru účastníků i vztah dětí ke svým tátům. Doporučený věk 
dětí 6 – 11 let. 

„KDO JE TEN CHLÁPEK? A KDO JE TA SLEČNA?“ VÍKEND PRO OTCE S DOPÍVAJÍCÍMI DCERAMI 
18. – 20. června 2010 

Dvojicím otec – dcera (věk 16 – 19) nabízíme možnost strávit společně dva dny a prožit snad 
i něco, nač v běhu normálních dní a známého prostředí není dostatečný prostor fyzický ani časo-
vý. Místo a čas pro to být spolu, moci si říci, co možná už dlouho chcete, možná objevit něco,  
o čem nevíte a třeba byste měli, anebo spolu třeba naprosto jednoduše a v klidu jen být. 

Více informací na http://www.chlapi.cz, kde je i formulář přihlášky. 

LETNÍ TÁBORY RODIN 
červenec, srpen 2010 

Dům setkání Albeřice (Krkonoše) nabízí v době školních prázdnin týdenní letní pobyty rodin 
v příjemném prostředí křesťanského zařízení a krásné horské přírody, s vynikajícími podmínkami 
pro turistiku a letní sporty, za velmi příznivé ceny. Program je individuální podle zájmů rodin. 
Některé turnusy mají možnost využít nabídku společných programů: duchovních, tvořivých, 
nebo poradenství a přednášky zaměřené na rodinné vztahy.  

Mimo termíny již obsazené nabízenými programy je možnost individuální, rodinné rekreace i 
pronájmu celého objektu farním či jiným společenstvím.  

Bližší informace a přihlášky i na jiné akce najdete na http://www.setkani.org nebo na  
http://ymca@setkani.org, tel: 731 625 615. 

Těšíme se na setkání s vámi! 

Miloš a Gita Vyleťalovi 

MS KLUBÍČKO NABÍZÍ 

SEMINÁŘE Z CYKLU „RODIČI SE NERODÍME, RODIČI SE STÁVÁME“: 
28. dubna v 10.15 hod.: Dnes nekritizuji – pozitivní hodnocení druhých 

26. května v 10.15 hod.: Kdyby ty pocity nebyly – emocionální výchova 

16. června v 10.15 hod.: Tvořím, tvoříš… Jak uplatnit tvořivost v budování harmonické rodiny 

Po semináři mají rodiče možnost konzultace problémů a poradenství plánovaného a zodpo-
vědného rodičovství (nutno objednat předem na tel. 775 204 208). 
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ZLOBIVÁK V MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA 
Chci, aby moje dítě bylo šťastné, aby se cítilo milované, nejen doma, ale i v kolektivu vrstev-

níků – v kolektivu školy, školky. Chci, aby umělo to, co umět má, prožívalo úspěch, umělo nava-
zovat přátelství, ustoupit, ale i prosadit se. Chci začít, dokud je mé dítě malé a neudělá si špatné 
návyky, které se těžko odstraňují. Pro tyto děti přilétá do Klubíčka pták Zlobivák, který se učí 
společně s dětmi. 

Program sociálně stimulační skupiny rozvíjí sociální interakci mezi rodičem a dítětem a mezi 
jednotlivými dětmi navzájem. Skupiny se účastní maximálně 8 dětí v doprovodu rodiče. Děti si ve 
spolupráci s rodičem osvojují základní sociální dovednosti (pozdrav, poděkování, oslovení, odpo-
věď) a rozvíjejí své schopnosti (zraková a sluchová percepce, správné držení tužky a uvolnění 
ruky, koordinace pohybů, vizomotorická koordinace, sestavení příběhu podle obrázků atd.) na 
úrovni svého věku. Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní sku-
pině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný. 

Programem děti provází loutka – pták Zlobivák, který se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, 
poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe 
než od rodičů či jiných dospělých. 

Termíny: středa 14. dubna, 19. května, 9. června 2010. 

LETNÍ POBYTY PRO RODINY 
Centrum pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém nabízí letní pobyty pro rodiny: 

12. – 19. června 2010 – pobyt pro seniory: pastorační dům Velehrad, St. Martin in Gsies, Itálie 
(Dolomity) 

Cena pobytu (7x ubytování, plná penze, doprava): 6930,- Kč. 

4. – 11. července 2010 – pobyt pro rodiny s dětmi s kurzem „Manželské večery“: Sluňákov, Hor-
ka nad Moravou 

Cena pobytu (včetně plné penze): dospělí a děti od 12 let: 3360,- Kč, děti 7 – 12 let: 2590,- Kč, 
děti 3 – 6 let: 2310,- Kč. 

24. – 31. července 2010 – pobyt pro osamělé maminky s dětmi: Velké Opatovice 

Cena pobytu (včetně plné penze): dospělí a děti od 12 let: 2700,- Kč, děti do 12 let: 2300,- Kč. 

31. července – 7. srpna 2010 – pobyt pro prarodiče s vnoučaty: penzion Marianum, Janské Láz-
ně (Krkonoše), pokoje s vlastním sociálním zařízením 

Cena pobytu (včetně plné penze): dospělí 3360,- Kč, studenti od 18 let: 3150,- Kč, děti 4 – 17 let: 
2695,- Kč, děti do 3 let (bez nároku na stravu): 385,- Kč. 

Další informace a přihlášky: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel. 
587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz, http://www.rodinnyzivot.cz. 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

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

Platnéřaká 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. Nejbliž-
ší termíny jsou 14. dubna, 12. května a 16. června 2010. Setkání je vždy ve středu od 18 do 20 
hodin. Bližší informace naleznete na http://cpr.apha.cz/osamele/. 
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PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spolupráci s Občanským sdružením Rodin-

né centrum Praha pořádá osvědčený kurs pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné 
chování dítěte, zlobení a konfliktní situace, a potřebují zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzá-
jemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině. Je zaměřen na rodiče, kteří hle-
dají způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat a zodpovědně zvládat urči-
tý pořádek a disciplínu. Kurz není určen pro rodiče s dětmi s vážnými poruchami chování, které 
vyžadují speciální odbornou péči. Kurz obsahuje kromě přednášky i diskuze, modelové video 
ukázky, případové studie a techniku hraní rolí. Kurzovné 900 Kč na osobu nebo 1500 Kč na man-
želský pár. Kapacita programu je 8 až 12 osob. Hlídání dětí po předchozí dohodě zajištěno. 

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. Další připravované kurzy: 15. května, 29. května a 12. června  
v Dívčí katolické střední škole, Praha 1, Platnéřská 4, lektor Mgr. Martina Běťáková, a letní poby-
tový kurz Pernink (Krušné hory) 15. – 21. srpna, lektor Mgr. Martina Běťáková. Bližší informace a 
přihlašovací formuláře naleznete na http://cpr.apha.cz/step/. 

MÁMA A TÁTA PRO 21. STOLETÍ 
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha otevírá kurz pro ženy, které se v nedávné době 

staly matkami. Nabízí účast ve skupině žen, kde budeme hledat odpovědi na důležité otázky, 
které přicházejí po narození dítěte: Co se změnilo narozením dítěte pro mě, pro mého partnera, 
pro naše rodiče? Souvisí má role matky s mojí rolí dcery? Jaká budu já a moje rodina za 5 let? 
Jsme ještě partneři, nebo jen rodiče? Kde čerpám energii? Jaké mám dary a přednosti? Mamin-
ky se seznámí s odbornými pohledy na to, jak rodičovská role ovlivňuje život ženy, jejího partne-
ra i život jejich širší rodiny. Program tvoří 8 setkání vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hodin, večer pro 
otce a sobota pro celý pár. 

Termín kurzu: 8. dubna – 28. května 2010. 

Místo konání: Kardašovská 671, Praha 9 – prostory organizace Gekon pronajaté Rodinným 
centrem Praha (metro B Hloubětín a dál 2 zastávky tram do konečné zastávky Lehovec) 

Přijetí do kurzu je podmíněno absolvováním vstupního pohovoru a zaplacením účastnického 
poplatku 1500 Kč. Maximální počet účastnic je 10. Hlídání dětí je zajištěno. Program podpořilo  
v letech 2008 až 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Podrobnější informace u koordinátorky projektu Ing. Marie Macounové: tel. 602 972 887, 
mail: mama.tata21@centrum.cz, http://rodinnecentrum.cz/mama/. 

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 

ZAŽILI JSME S ŽIVOU RODINOU… 

REPORTÁŽ Z DRUHÉ VYCHÁZKY 
Na VŠECHNY se těšil Hynek Krátký, když zval na druhou vycházku milé členy a příznivce Živé 

rodiny (sraz byl v sobotu 23. března t.r. v 9.00 hod. u obelisku na 3. nádvoří Pražského hradu). 

Bylo nás deset. 
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Kdo nepřišel, tak MOC prohloupil. Protože projít katedrálou ve zcela jiném směru, než jak je 
dnešním návštěvníkům nabízeno průvodcovskou službou, a ještě k tomu slyšet zajímavé příběhy 
spjaté s jednotlivými chórovými kaplemi, to stálo za to. Ale to Vám tady psát nebudu, popsal 
bych moc stran. 

Výklad začal hned v 9.00 hod. již cestou ke vchodu do katedrály, kde jsme si vystáli malou 
frontu a pokračoval vpravo před křestní kaplí (kaplí sv. Ludmily), kaplí Božího hrobu, Thunov-
skou a dalšími dvaceti. 

Když jsme obešli hlavní oltář, nastal, jistě řízením Božím, vrchol naší vycházky. Navštívili jsme 
totiž gotickou kapli sv. Václava a mohli si tak, jako jediní z přítomných návštěvníků, zblízka pro-
hlédnout jaspisy a ametysty, kterými je vyzdobena spodní část stěn spolu s nástěnnými malbami 
(Pašijový cyklus) z let 1372 až 1373, což bylo před Květnou nedělí obzvláště povzbudivé. 

Vřelé rozloučení účastníků na závěr vycházky, spolu s poděkováním našemu průvodci Hyn-
kovi a jeho choti, pak proběhlo před kaplí Bartoňů z Dobenína v 11.40 hod. a vytvořilo tak dů-
stojnou tečku za touto velmi vydařenou akcí. 

Zapsal na Květnou neděli L.P. 2010 – Ondřej Lejsal   

O ZNEUŽÍVÁNÍ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ 
K aféře v Německu 

 

Sexuální zneužívání nezletilých katolickými kněžími je zločin obzvláště odporný. Kněz má ve 
vztahu k nezletilým určitou otcovskou roli a onen skutek má tedy v sobě jakousi incestní povahu. 

Hrozí tak ztráta základní důvěry ve věrohodnost lidských vztahů a právě církev nemůže zů-
stat lhostejnou, neboť je tímto způsobem ničena či závažně otřesena i důvěra v Boha. 

Již roku 2002 vydala Německá biskupská konference směrnice, na jejichž základě všechny 
diecéze zavedly jasnou proceduru. Byli jmenováni prostředníci pro oběti, ustanoveny skupiny 
odborníků a povoláni byli významní němečtí soudní znalci. Při jejich výběru, samozřejmě, nehrá-
la žádnou důležitost náboženská příslušnost. Před dvěma roky, protože se objevila dvě obvinění 
proti jednomu zesnulému knězi, vystoupila Kolínská arcidiecéze na veřejnosti s výzvou, aby se 
případné oběti přihlásily. S úspěchem. Také otevřenost vůči tisku, kterou projevil ředitel  
Kanisiuskolleg v Berlíně, sledovala tuto linii. 

Zredukujeme-li aktuální rozruch v německém tisku na podstatu, tak případy ze 70. a 80. let, 
které nyní vyšly najevo, znovu ukazují, jak důležitá jsou opatření, jež byla přijata před osmi lety. 
Nejsou to žádné novoty. V naší společnosti „bez otce”, jak ji popsal Alexandr Mitscherlich,  
v níž všichni odmítají úkol vytvářet pravidla a uvádět do dějin, úkol, který Freud přisuzoval otci, 
zbývá církvi role opravdu málo atraktivní. V prázdnotě, kterou zanechává „vnitřní a vnější absen-
ce otců”, vytrácejí se puberta i protest. 

Osmašedesátníci měli ve federálním kancléři té doby – Kiesingerovi – náhradního otce jako 
vystřiženého ze žurnálu. Dnešní politici, opírající se o průzkumy veřejného mínění, se vyhýbají 
jakémukoli protestu, a kdyby to bylo nezbytné, byli by ochotni přidat se k protestní manifestaci 
proti sobě samým. Ani stát jakožto otec už tedy neexistuje. Proto zejména Němci, kteří ctí auto-
ritu, o niž navždy přišli jejich císaři a vůdci, bloudí v tomto prázdnu a v katolické církvi nacházejí 
zástupný cíl, proti němuž lze vznášet protesty. To že v čele této církve jsou muži, a hlavou všeho 
Svatý otec, celou věc jenom usnadňuje, takže mohou všechny konflikty neprožité s otcem, zno-

Z DISKUSNÍHO KLUBU 
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vuobjevenou pubertu a všechny další jinak stěží adresovatelné protesty promítat na instituci, 
která uznává normy a která nepopírá svou historickou identitu. 

Sex je oblíbeným tématem puberty, a vskutku, pokud jde o kritiku církve, nezřídka se pří-
spěvky do diskuse od osob jinak zcela dospělých jeví jako pubertální. Někdo neváhá napadat 
celibát dokonce s užitím staré machistické teze, že „sex je nutnost”. Pro nás Němce je zejména 
katolická církev nejvhodnější k tomu, aby z nás sňala naši vlastní historickou odpovědnost. Když 
papež Jan Pavel II. pronesl v Jad Vashem dojemná slova, která vzbudila v Izraeli, ale i v Americe 
obrovský ohlas, byli to především Němci, kteří ho kritizovali, protože prý se měl více omluvit za 
Shoa. Představme si polského papeže, který byl sám obětí německé okupace, jak je vybízen 
Němci, aby se důrazněji omluvil za německé viny! Difficile est satiram non scribere. 

V roce 1970 známý sexuolog Eberhard Schorsch během promluvy v Bundestagu prohlásil, 
aniž by mu kdo odporoval: „Zdravé dítě si v normálním prostředí samo vytváří nenásilné sexuál-
ní zkušenosti, aniž mu to působilo trvalé negativní následky.” Levicové kruhy tehdy pedofily 
přímo hýčkaly. Jan Carl Raspe, ještě před tím než vstoupil do teroristických Rote Armee Fraktion, 
hlásal roku 1969 ve svém Kursbuch tzv. Druhou Komunu, kde dospělí budou pobízet děti i přes 
jejich odpor k sexuálním kontaktům. Mezi zelenými se roku 1985 objevil požadavek učinit bez-
trestným sex s dětmi a roku 1989 proslulé nakladatelství Deutscher Artztverlag vydalo knihu, 
která otevřeně hlásala nárok na pedofilní kontakty. V té době se bojovalo především proti kato-
lické sexuální morálce jakožto represivní překážce „sexuální dětské emancipace”. 

Teprve na konci osmdesátých let zejména feministické kruhy správně vysvětlily, že mezi 
dětmi a dospělými neexistují nenásilné sexuální vztahy. Nebylo tedy vždycky snadné nalézt 
střední cestu mezi banalizováním a pohoršením. Potom tato vlna zasáhla také katolickou církev 
a mnozí její představitelé přestali rozumět světu. Donedávna je totiž zesměšňovali za jejich rigid-
ní morálku, jež naprosto neodpovídá době, právě ti, kteří hlásali dekriminalizaci pedofilie, a na-
jednou se nečekaně sami ocitli v roli viníků za svou neomluvitelnou shovívavost. 

V nynější diskusi je obvykle opomíjen tento sociální kontext a katolická církev je izolována 
jako obětní kozel všech oněch nenormálních a skandálních snů o dětském sexu, které byly pěs-
továny v alternativních kruzích před čtyřiceti lety. Kritici církve a také někteří její představitelé se 
chápou příležitosti, aby přehrávali starou písničku: vina je v církevní struktuře, v sexuální morál-
ce a v celibátu. Není to však nic jiného než otevřené zneužívání sexuálního zneužívání, a přede-
vším nebezpečná dezinformace, která chrání skutečné viníky. 

Pravdou je, že všechny instituce, které mají co do činění s dětmi a mládeží, přitahují osoby, 
které hledají nedovolený kontakt s nezletilými. Platí to pro sportovní organizace, pro mládežnická 
střediska a samozřejmě také pro církve. Jeden z hlavních německých odborníků Hans-Ludwig 
Kröber neshledává častější výskyt pedofilie mezi svobodnými než mezi ženatými učiteli. Věda, 
bohužel, zatím nedovedla vyvinout metodu screenigu, která by umožnila takovéto osoby preven-
tivně identifikovat. Zbývá tedy jedině odpovědný dozor a pohotová reakce na případ anomálie. A 
v tom jsou struktury církve dokonce pomocí. Mohou totiž reagovat koordinovaněji a profesionál-
něji než nějaká místní sportovní organizace. Na druhé straně, když se odpovědný vedoucí mládež-
nického centra v Dolním Bavorsku dopustil sexuálního zneužití, hovořil o tom jenom místní tisk, 
zatímco, jde-li o kněze, ihned se objeví palcové titulky na prvních stranách celostátního tisku. 
Jedná se vskutku o závažný zločin, ale vytváří se tak znetvořený obraz, pokud jde o jeho výskyt. 

Kromě toho, kombinace posvátnosti, sexuality a dětských tváří vždycky vzbudí velký zájem. Ať 
už se ale o katolické sexuální morálce smýšlí jakkoli, byla i v dobách banalizování pedofilie pro 
každého, kdo ji respektoval, baštou proti zneužívání dětí. A zmiňovat v tomto kontextu celibát, je 
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skutečně nezodpovědné. Na jedné konferenci roku 2003 v Římě prohlásili hlavní mezinárodní 
odborníci – všichni nekatolíci – že neexistuje žádná spojitost mezi tímto fenoménem a celibátem. 

Poukazování na celibát se jistě nezřídka objevuje ve lživých strategiích těch, kteří hledají 
ospravedlnění vlastních vin. A přirozeně se, byť nevědomky, poskytuje opora viníkům, podléhá-li 
se „zuřivému sebemrskačství” (Kröber), oživuje-li se starý mýtus o jezuitech a hovoří se o jejich 
disciplině utajování a intenzivním individuálním přístupu jako o možných příčinách. Samozřejmě, 
že jakákoli komunikace ve dvou může být užita těmi, kdo se dopouštějí zneužívání. Psychotera-
pie však není zodpovědná za zneužívání, stejně tak jako za ně nenese odpovědnost ignaciánská 
pastorace, včetně té, která je zaměřena na mládež. 

Je třeba zkoumat bez klapek na očích poznatky vědy, přijmout ochranná a preventivní opat-
ření a snažit se o průhlednost. Jakýkoli biskup, který by dnes chtěl v této oblasti něco zametat 
pod koberec, musel by tak činit při kompletní ztrátě rozumu. My Němci si však musíme přát, 
abychom konečně našli odvahu, odmítli obvyklé projekce a připustili, má-li se o tomto problému 
mluvit seriózně, že dlouhou dobu docházelo vinou nás všech k banalizování sexuálního zneužívá-
ní nezletilých. Příklad si můžeme vzít z Eberharda Schorscheho, který roku 1989 veřejně odvolal 
své neuvážené tvrzení z roku 1970. 

Manfred Lütz (psychiatr a teolog), Frankfurter Allgemeine Zeitung (11. února 2010). 

Z italského vydání v L´Osservatore Romano pro Zpravodaj převzala Martina Hošková 

RODINA A PRÁCE – JAK JE DOBŘE SLADIT 
Než se zaměstnavateli po rodičovské dovolené zavážete nastoupit k určitému datu, případně 

než začnete hledat zaměstnání nové, je především velice důležité odpovědět poctivě sama sobě 
na několik otázek. 

Skutečně chci či musím do práce nastoupit? Odpověď je stěžejní. Pokud totiž nejste přede-
vším sama opravdu motivovaná pracovat, nejspíš se to brzy projeví – jak na vašem duševním 
stavu, tak na výkonu v zaměstnání. 

Mám ve svém odhodlání podporu svého okolí? Nejdůležitější je v tomto případě vaše nej-
bližší rodina. Zda vás v časném návratu podpoří, to je nejlepší si vyříkat dříve – v ideálním přípa-
dě ještě než otěhotníte. 

Mám zajištěné spolehlivé hlídání? Jestli si nejste jistá, v jakých rukou se bude vaše ratolest 
nacházet, když budete v zaměstnání, případně se nemůžete spolehnout na každodenní hlídání, 
pak se těžko můžete vážně ucházet o dlouhodobé zaměstnání. Musíte bohužel počítat s tím, že 
se vás na to někdo může při pohovoru zeptat. Kromě toho, pokud vy sama nebudete „hlídací 
službě“ zcela důvěřovat, stěží se budete moci v zaměstnání soustředit. 

Co budu dělat v případech, kdy mé dítě či děti onemocní, když budu muset zůstat v práci 
přesčas nebo jet na služební cestu? Také na tyto případy se musíte předem připravit; pokud by 
dítě mělo být nemocné častěji a paragraf ošetřování člena rodiny byste měla v rodině využívat 
vždy vy, pak je pravděpodobné, že ze strany zaměstnavatele nastane problém. 

Když hledáte novou práci 

Může se ale stát, že se zaměstnavatel zachová neférově a vy si po rodičovské dovolené musíte 
hledat místo nové. Jako matka malého dítěte či dětí při tom můžete narazit na řadu předsudků. 

Byla dlouho doma a ztratila část své kvalifikace. Jedná se asi o nejčastější předsudek ze 
strany zaměstnavatelů. Musíte potenciálního šéfa přesvědčit, že jste nezaostala ani na rodičov-

NAPSALI… 
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ské dovolené – nejlépe tím, že mu řeknete, čemu všemu jste se věnovala, abyste kvalifikaci ne-
ztratila. Vedle toho mu můžete také objasnit, jaké užitečné dovednosti jste nabyla právě díky 
tomu, že jste byla na rodičovské dovolené (časový management v rámci rodiny, organizace prá-
ce v domácnosti kombinovaná s přivýdělkem). 

Není časově flexibilní, bude odmítat přesčasy a nebude chtít jezdit na služební cesty. Pokud 
se ucházíte o významný manažerský post, musíte výběrovou komisi přesvědčit o tom, že jste 
ochotna občas pracovat přesčas a že ani se služebními cestami nebudete mít problém. Pokud se 
nebudete ucházet o místo manažerské, vaše ochota k přesčasům a služebním cestám bude nej-
spíš malá. Protože máte malé dítě, zaměstnavatel by to měl respektovat. Na druhé straně, pokud 
místo chcete získat, je dobré vyjádřit ochotu k těmto věcem, pokud to bude nezbytně nutné. 

Podstatnou část pracovní doby bude trávit na „ošetřovačce“. Pokud skutečně potřebujete 
a chcete zaměstnání získat a místo si pak udržet, je nutné mít pro případ nemoci dítěte zajištěno 
hlídání – alespoň tak, abyste se s někým mohla střídat. Přinejmenším během zkušební lhůty by 
na většinu zaměstnavatelů asi nepůsobilo dobře, kdybyste si musela jednou, nebo dokonce 
několikrát vzít „ošetřovačku“. I kdybyste si na tu dobu měla hlídání zaplatit, berte to jako inves-
tici do budoucího zaměstnání. Když se pak osvědčíte jako dobrá pracovnice, občasná péče o dítě 
by už snad tolik vadit neměla. 

Vstřícný zaměstnavatel 

Máte-li štěstí a pracujete ve firmě, která se chová ke svým zaměstnancům s dětmi přátelsky, 
pak jste se se zaměstnavatelem nejspíš už před porodem dohodla, kdy a za jakých okolností 
hodláte nastoupit. Možností, jak pracovat s miminkem, je několik: práce z domova, částečný 
úvazek nebo kombinace obojího, kdy si berete miminko s sebou. Mnohé firmy už zjistily, že se 
jim vyplatí věnovat svým zaměstnankyním na mateřské a rodičovské dovolené speciální pozor-
nost. Když umožní matce s dítětem pracovat na zkrácený úvazek nebo z domova, obvykle tím 
získají nesmírně loajální zaměstnankyni. 

Když je dítě malé, má práce z domova nesporně řadu výhod, i když nevýhody se samozřejmě 
také najdou: 

Nemáte pevně stanovenou pracovní dobu, a tak hrozí, že budete s přestávkami pracovat od 
rána do večera. 

Pokud vykonáváte práci intelektuální, nemůžete se spolehnout na to, že budete mít mož-
nost se nepřetržitě několik hodin soustředit pouze na ni – budete se muset naučit soustředit 
i za okolností, kdy vás bude dítě a rodina rozptylovat. 

Spočívá-li váš homeworking v práci s počítačem, musíte mít doma příslušné technické vyba-
vení včetně připojení na internet. 

Do zaměstnání se vám chce dříve 

Chtěla jste být doma dva tři roky, ale už po několika měsících se vám zastesklo po návratu 
do práce, případně se ve vaší rodině přihodilo něco, co vás přimělo původní plán změnit. V tom-
to případě jsou zásadní odpovědi na dvě otázky: Je šance, že mě vezmou zpátky dříve? Pokud 
ano, kdo se postará o dítě, když budu v práci? 

Než si dáte schůzku se svým zaměstnavatelem či nadřízeným, je třeba znát odpověď na otáz-
ku číslo dvě. Kdyby se vás totiž šéf náhodou začal vyptávat na podrobnosti (podle zákoníku prá-
ce by neměl, ale znáte to…), musí znít vaše odpovědi stoprocentně věrohodně. Zaváhání typu 
„no, já vlastně ještě úplně nevím, kdo se mi o malou postará…“ vysílají zaměstnavateli signál, 
aby vás raději ještě nepřijímal. 
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Před schůzkou je dobré si zjistit, jak se teď věci v práci mají. Jestliže na vaše místo přišel 
někdo se smlouvou na dobu určitou, ale na celou původně dohodnutou délku vaší rodičovské, 
těžko dostane před vypršením smlouvy výpověď jen proto, že jste se rozmyslela jinak. Možná 
ale zjistíte, že se zrovna uvolnilo jiné místo, podobné vašemu, kde byste přechodně mohla pra-
covat. Na schůzce pak můžete tuto možnost navrhnout. Pak si ale dejte pozor na novou pracov-
ní smlouvu – jestliže nabízí horší podmínky, než měla původní smlouva, poraďte se s právníkem. 
Pouhý ústní slib, že až se zase vaše původní místo uvolní, dostanete ho zpět i se všemi starými 
výhodami, nemusí posléze platit. 

Ukázky z knihy Rodina a práce – jak je sladit a nezbláznit se (Portál 2009). 
 Převzato z webových stránek MPSV. 

DOPORUČUJEME 

RODIČI SE NERODÍME, RODIČI SE STÁVÁME 
Ve všem jasno jsem měla, když jsem si při studiu techniky doplňovala studium o obor peda-

gogiky a psychologie. „Nechápu, proč rodiče s tou výchovou toho tolik nadělají“, usmívala jsem 
se shovívavě, vidíc bezradné rodiče. Naštěstí jsem měla tolik rozumu, abych neudílela nevyžáda-
né rady. Vše se změnilo náhle, při prvním dětském pláči, který zněl naším bytem. Bylo tu dítě, 
největší radost i starost, největší láska i trápení mého nového rodičovského světa a jednoduché 
nebylo nic. 

Začínala jsem postupně chápat, že rodičovství je o mně, o vztahu partnerů, o růstu osobnos-
ti, o celoživotním poslání i povolání, že rodiči se prostě nerodíme, ale stáváme postupně. Pocho-
pila jsem, že znalosti a vzdělání jsou jedna věc, ale zkušenost a život jsou věc druhá a obojí je 
neoddělitelné. Učila jsem se pokoře. Přestože jsem matkou dnes již téměř dospělých dětí, ruka-
ma mi prošly stovky žáků i pedagogů v dalším studiu, stále si kladu otázky a hledám odpovědi.  
A o tom všem jsou i semináře Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme probíhající v MC Klubíčko 
YMCA Praha: o cestě k sobě, k partnerovi i k dítěti, o osobním růstu i hledání. 

Jaké tedy semináře jsou? 

Takové, jací jsme my rodiče, veselé i smutné, dynamické i uklidňující, relaxační i burcující. 
Přinášejí nové poznatky i prožitky. Jsou podporou rodiny a díky MPSV, MHMP a Městské části 
Praha 14 jsou zdarma, takže umožňují přístup širokému spektru rodičů. Otevřena je v jejich do-
bě i herna pro děti. 

Co přináší? 

Můžeme se zeptat těch, kteří jimi prošli. Od roku 2003, od kdy probíhá cyklus seminářů part-
nerských a rodičovských kompetencí „S úsměvem do práce a do života“, „Harmonická rodina“, 
„Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme“ atd. je navštívilo několik set účastníků. Potkávám bývalé 
posluchače v obchodech, ve zdravotních střediscích, na úřadech, na seminářích dalšího vydělá-
vání, dostávám maily. Vzpomínky mají něco společného, jsou o kvalitě života, ale i o přátelství. 

Co je mým cílem při realizaci těchto seminářů? Co očekávám? 

Všechno. To nejvíc, co může čekat matka, učitelka, člověk, který celý život pracuje s dětmi  
a mladými, je to, že se i díky jeho práci svět stane vlídnější, šťastnější a laskavější. 

 Ať se Vám podaří změnit aspoň svět váš a vašich dětí, přeje 

 Ing. Mgr. Marie Nováková 
 

Podrobnější informace o nabídce programů MS Klubíčko najdete v rubrice Nabídka i pro Vás… 
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Pravda je jedna věc a sdělovací prostředky jiná – nadmíru zjevně se to ukazuje 
v posledních letech, měsících a týdnech kolem skandálu zvaného pedofilie. Aby bylo jasno: 
pedofilie je jeden z nejhorších zločinů, neboť se děje na dítěti, které se nemůže bránit, je nuce-
no dělat, že se nic neděje, a všechno to s ním dělá někdo, kdo byl až dosud pro dítě autoritou, 
mnohdy nejen obdivovanou, ale také milovanou. Jenomže každá mince má dvě strany… 

Je nesporně zásluhou sdělovacích prostředků, že začaly (snad díky své touze po skandá-
lech, snad díky snaze odkrýt pravdu…) pedofilní skandály rozkrývat. Nemálo k tomu přispívá 
obecná krize autorit, která paradoxně napomáhá k tomu, aby se excesy autorit přece jen do-
staly na světlo Boží. Jistě tomu nahrává i veřejné mínění posledních desetiletí, které se začalo 
klonit na stranu dítěte a přiznávat mu jeho práva. 

Ano, každá mince má dvě strany: osobně považuji za absurdní, házet do jednoho pytle 
týrání dítěte a výchovný pohlavek – zde se myslím pomyslné kyvadlo vychýlilo snad až příliš 
do opačného extrému. Ale snad i díky tomuto tlaku začali vypadávat ze skříní kostlivci, o nichž 
si jejich aktéři mysleli, že příkaz autority je tam navěky udrží. 

Celá věc má jistě i druhou stranu – jistě existují i falešná obvinění, zvláště u takto obtížně 
prokazatelných zločinů přes všechna opatření, psychologické sondy a jaké ještě existují možné 
postupy na ověření pravdomluvnosti tam, kde chybí svědkové (což je právě u sexuálních delik-
tů jaksi z povahy věci častější než jinde)… Ale i kdyby existoval jen jeden prokázaný pedofilní 
zločin, bylo by jich příliš mnoho! Protože pedofilie jde svou podstatou proti povaze rodičovské 
lásky, rodičovské autority, kterou s rodiči sdílí učitelé, vychovatelé, trenéři, vedoucí táborů, 
kněží… 

Ano, můžeme se rozčilovat, že noviny píší v této souvislosti vlastně jen o kněžích, o bisku-
pech, o seminářích, chrámových sborech… jenomže to, že se všechny skryté skutky nakonec 
budou hlásat ze střech, stojí již 2000 let nejméně v jednom evangeliu. 

Ano, můžeme se divit, že sdělovací prostředky neprotestují proti dětským táborům, ško-
lám, sportovním organizacím, ale obouvají se do církví – skoro bych v tom viděl znamení toho, 
jak velkou roli a autoritu dosud křesťanství ve světě má. Protože kdyby zvěst Evangelia 
v tomto světě opravdu nic neznamenala, kdo by se proti ní bouřil? 

Jistě, je pravdou, že kdo chce psa bít, hůl si najde. A je pravdou, že pokušení připisovat vinu 
jedince celé skupině je velmi silné (z našich dějin bychom také mohli leccos dosvědčit…). Ale 
jestliže město stojí na hoře, jak se chce skrýt? (Naopak, stane se vděčným a snadným terčem.) 
A – upřímně řečeno – kdo z nás by si dobrovolně uložil peníze u profláklého podvodníka? 

A můžeme (jak se to mnohokrát stalo) se ohánět tvrzením, že to už je dávno, že dotyčný 
již své konání olitoval a činil pokání – ale tomu dítěti nejspíš opravdu zkazil celý zbytek života; 
ta traumata se nesou dál a dál (někde jsem četl, že významně vysoké procento prostitutek 
bylo v dětství pohlavně zneužito)… takovému člověku je po celý zbytek života houby platné 
vědět, že jeho otec, učitel, vychovatel, trenér, kněz se obrátil a už se takového konání nedo-
pouští. Ano, to je jistě dobře, ale váza je již rozbita… kdo ji slepí? 

Ne, nechci a nemohu soudit – je ale tak strašně těžké některé věci rozdýchat… skoro se už 
ani nedivím, že Ježíš se v Getsemanské zahradě potil krví… 

VKor 

NA OKRAJ 


