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Je toho kolem nás plno – myslím horoskopy. Stačí otevřít nějakou přílohu nějakého deníku  
a jistě tam alespoň něco najdeme. Stačí otevřít zpravodajský portál – a nemusí to být vždy jen 
stránky určené ženám – a vykoukne horoskop. A ne-li horoskop, tak jistě alespoň nějaké to mě-
síční znamení, reklama na jasnovidce či věštkyni, tajemství tarotových karet a vím já co ještě. 
Rumunské věštkyně dokonce získaly statut normální poctivé živnosti (k jejich velké nelibosti, 
neboť být živnostníkem znamená také platit daně). 

Je toho kolem nás plno, té touhy nahlédnout pod pokličku budoucnosti, opřít se o jasný 
příslib, vyhnout se hrozícímu neštěstí, vrhnout se do náruče skvělé příležitosti, posílit vlastní 
touhy a sny… nějak se toho zmocnit, něco se o tom dozvědět, být v obrazu… Snad je někde 
v pozadí strach z nejistoty, strach z toho neznáma před námi, z toho, co přijde… a přitom všude 
kolem čeká na nás Boží náruč, Hospodin sám nás chce provázet a nést přes ta nejobtížnější, 
nejneschůdnější místa, přes nejstrmější srázy a hrany propastí… 

Ale jedna věc je věřit Hospodinu a jiná vědět, jak to dopadne… 

Hospodin svým věrným zakazoval pátrat po budoucnosti (je toho plný Starý zákon, v Novém 
by se také jistě něco našlo) – věru není znamením důvěry chtít ovládnout to, co nás přesahuje, 
na co nedosáhneme, co patří Hospodinu a Jeho moci, co podléhá tolika rozhodnutím tak mno-
hých svobodných lidských vůlí… a přece jsou chvíle, kdy sám Hospodin poodhaluje závoj halící 
budoucnost, kdy on sám zjevuje svým slovem (či slovem některého z lidí) věci příští… 

Krásná žena Maria, žena oddaná Hospodinu, věrná v modlitbě, v lásce, v zachovávání záko-
na, přichází do jeruzalémského chrámu, aby obětovala Hospodinu toho, jenž se narodil z Ducha 
Svatého, přichází s Josefem, svým manželem před tímto světem, přináší dva holoubky, ptáčátka, 
která mají být obětována, aby vyjádřila, že prvorozený syn přináleží k Hospodinovu lidu. Vítají ji 
dva staří proroci, již dlouhá léta dlící v chrámu a čekající na Toho, jenž má přijít – dočkali se; a 
bylo to dlouhé čekání. Chválí a velebí Boha (Simeonův chvalozpěv tak, jak nám ho podává svatý 
Lukáš, je jednou z nejupřímnějších biblických modliteb 
a vždy znovu mne dojímá svou stručností, prostotou, 
důvěrou, pocitem úlevy a naplnění, vědomím uskuteč-
něného příslibu, nadějí v to, co bude následovat…) – a 
pak najednou, bez varování, bez přípravy, zaznějí ta 
známá tvrdá prorocká slova o meči, jenž pronikne  
Mariinu duši… 

Ne, Maria jistě nepatřila k lidem, kteří se celý den 
sháněli po nějakém věštci či kartářce, aby se dozvědě-
la, co ji čeká dnes, zítra či příští rok, jistě nezkoumala 
znamení na obloze ani postavení hvězd, vždyť jejím 
Bohem byl Hospodin a ona mu tak silně věřila… Maria 
je poslední člověk, kterého si dovedu představit, jak se 
pídí po znameních a proroctvích – a přece se jí ho do-
stává. Můžeme se jen dohadovat, proč se jí ho dostalo, 
a proč právě v té krásné a slavnostní chvíli… snad si 
měla uvědomit, že radost je v tomto porušeném světě 
neoddělitelně spojena s utrpením, důvěra se strachem, 
láska s bolestí… 

BUDOUCNOST ZVĚDĚTI 
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Snad je to spíše sdělení pro nás – neboť mnoho epizod 
z Ježíšova života, natož ze života Mariina, zůstalo nezapsáno, 
zůstalo skryto pře pohledy příštích generací, ale tento příběh 
má pevné místo v Lukášově evangeliu i v koloběhu liturgic-
kých čtení. Snad je to memento pro nás, že není života bez 
bolesti, snad si máme moci uvědomit, že každý z nás má 
v budoucnosti něco, co by bylo lepší nevědět, snad máme 
být Hospodinu vděčni za to, že nás varuje před zkoumáním 
toho, co teprve přijde… neboť kdo je dnes připraven na rány, 
které dopadnou snad za rok, snad za desítky let? Pomalu 
rostou stromy i lidé, dospělý strom přestojí vichřice, které 
mladý stromek zlomí jako sirku – i nás si Hospodin pomalu 
připravoval na vše, čím jsme v životě prošli, a na vše, čím 
ještě projdeme. 

Marii nezbylo než doufat. Doufat, že ten meč bolesti 
bude mít smysl, že až přijde, Hospodin bude s ní, že ji pone-
se, podrží, že to všechno je součástí většího celku, většího 
plánu, že nemusí rozumět, stačí jen přijmout a nést… vždyť 
nejenom o bolesti hovořil Simeon… 

A co zbývá nám? Strach? Obava? Děs? Neklid? Nebo spíše důvěra, spolehnutí, naděje  
(či přímo jistota) v konečné vítězství pravdy a lásky nad hříchem a nenávistí? Beránek byl zabit,  
a tak mu bylo podřízeno a podrobeno všechno, Mariin meč bolesti se stal její slávou, kterou jí už 
nikdo nevezme – nemusíme studovat horoskopy, abychom zjistili, že Hospodin má pro nás při-
praveno mnoho příbytků a že ani oko nevidělo… 

A to vše nám říká pohled důvěry… 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

mlhosvitné šedošero 

uzimené ryby spí pod ledem 

pohled pod led 

pohlednice polednice z lednice do lednice 

z pohádky do hádky 

hrátky z přihrádky 

ledové zahrádky 

vodochladné ryby v srdci 

led tichomlhy 

mrznoucí dech 

zamrzlý vzdech 

v ledových zdech ledové krystaly ledočisté pravdy ledobodají 

ledojiskřivé nehřející čekají potají 

nedobodají?  

 

 Sa Ze-Č‘ 2010  
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

zdá se, že letos nás čeká únor bílý (pole sílí). Únorů rudých (a polí chudých) bylo v minulosti 
dostatek; díky Bohu je to dnes již minulost. I když: každá doba má své nešvary, své problémy, 
své potíže… čím dál jasněji se ukazuje, že změna ekonomické základny ještě nestačí ke změně 
srdce společnosti. Zdá se, že svatý Pavel měl pravdu, když svému známému Filemonovi nenavr-
hoval, aby propustil své otroky na svobodu, ale doporučoval mu, aby v nich viděl své bratry 
v Kristu a podle toho se k nim choval… Ne každý otrokář byl nelida a necita, ne každý otrok byl 
ušlechtilý nešťastník – a mohli bychom pokračovat zkoumáním předních šlechticů a jejich vztahů 
k jejich poddaným, předních továrníků a jejich vztahům k jejich dělníkům, i mezi soudruhy ta-
jemníky se našli tací i onací… 

Ježíš nepřišel uskutečnit politický převrat ani nastolit jediný dokonalý a plně spravedlivý 
systém uspořádání společnosti – ono to totiž samo o sobě ani nejde. Bez reformy lidských srdcí 
není demokracie lepší diktatury ani kapitalismus komunismu, snad jen některá společenská 
zřízení dávají větší prostor výchově dětí i dospělých, víc místa hlásání Poselství lásky, Dobré 
zvěsti – ale víc místa pro dobré znamená více místa i pro zlé… a nakonec bude rozhodující, kolik 
místa a pro co máme my sami v našich srdcích. Ještě je čas, abychom s tím zkusili něco dělat… 

Maria přinesla dítě do chrámu a Klement Gottwald se vrátil z pražského Hradu – i takové 
kontrasty přináší každý rok s sebou měsíc únor. A venku opět mrzne, jaro je v nedohlednu,  
i když večer je už světlo přece jen déle a ráno také dřív svítá… Velikonoce se blíží. Kéž se blíží i do 
našich srdcí – to přeji sobě i Vám. 

VKor 

MLČETI ZLATO 
 

Jako lidé se bojíme ticha. Je to naše největší pře-
kážka v modlitbě. Věřím, že ticho a slova jsou ve vzá-
jemném vztahu. Slova, která nevycházejí z ticha, 
pravděpodobně mnoho neříkají. Nejspíš se snaží se-
třást nějaké břímě a nechtějí něco sdělit. Nicméně 
slova naplňují ticho, a proto tu máme slovo Boží – 
čtené slovo, hlásané slovo i psané slovo. Ale ono psa-
né a hlásané slovo nepřináší mnoho plodů – srdce 
ducha doopravdy neotevírá, dokud je neokusíme, 
nerozžvýkáme, dokud je na sobě nepocítíme, nepro-
trpíme a neradujeme se z něj na rovině, jež je skryta 
za slovy. 

Blaise Pascal řekl, že všechno lidské zlo přichází 
na svět proto, že lidé nejsou schopni vydržet třicet 
minut v klidu na židli! Doufám, že přehání. Snad chce 
říct, že únik před tichem je nepochybně únikem od 
naší duše, od nás samých, a tím i od Boha. 

Měl-li bych poradit jedinou věc pro duchovní růst, 
bylo by to ticho. 

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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VY NEZNÁTE HRADIŠŤAN? 
 

Nemít velké děti, taky bych ho neznal. Nikdy jsem nepřilnul vší silou k folklóru: Brněnský 
rozhlasový orchestr lidových nástrojů býval pro mne dostatečným důvodem k tomu, abych rádio 
přeladil (a ještě raději vypnul), cimbál mne zajímal méně než atomová elektrárna a dudy jsem 
nepovažoval za nástroj (leda tak do mučírny pro 3. stupeň výslechu). O svých postojích k ven-
kovské dechovce se raději nebudu rozepisovat, aby mi nějaký rozezlený hráč na eufonium ne-
rozbil okno nebo ústa. Hle, následky dlouholetého nedobrovolného poslechu jednotného vysílá-
ní rozhlasu po drátě… 

A to jsem nezačal uvažovat o duchovní hudbě. Co taky může mít společného cimbálovka či 
dudy s duchovnem – ještě tak dechovka, když provází lidový zpěv při mši pod širým nebem 
(varhany si na pouť nevezmete, a když, tak si na ně nezahrajete). několikrát jsem to zažil – snad 
od té doby se traduje má vášeň pro recitovanou mši… 

Za všechno mohou mé děti, Vlasta Rédl a osud, který mne přiměl jednu dobu mít pracovní 
koutek v tomtéž pokoji, který obýval můj mladší synek. Syn cvičil na kytaru a vždy, když už ho 
prstová cvičení přestala bavit, zpestřoval si cvičení jakýmisi písničkami, které měly svou zvláštní, 
neopakovatelnou atmosféru, ba i hloubku – byly o něčem. 

Je mnoho textů, které jsem nenapsal, protože jsem místo práce tiše a nenápadně (později  
i nápadně) poslouchal. Časem jsem v těch písničkách (jak se ukázalo, šlo většinou právě o Vlastu 
Rédla) začal hledat i lék proti občasným depresím, které nutně přicházejí na každého, kdo se – 
mnohdy marně – pokouší napsat něco hlubšího než předpověď počasí. 

A pak to přišlo. Syn měl i jiné věci na práci, a tak mi řekl, že si ty písničky mohu poslechnout 
sám – a zkopíroval mi jich pár do počítače. A bylo. 

Jaký div, že jsem se po nahrávkách Hradišťanu začal pídit – teď mám dvě a poslouchám je 
nejméně jednou týdně. Jeto úžasná hudba: není to ani rock, ani folklór, ani vážná hudba, ani 
taneční písničky, ani kostelní zpěvy – a přitom je to rock, folklór, vážná hudba, taneční písničky  
i duchovní hudba non plus ultra najednou. 

Představa takové směsi je asi náročná 
pro každého tzv. poučeného posluchače, 
který si zakládá na tom že po deseti  
taktech odliší Bacha od Mozarta a po dva-
ceti taktech pojmenuje autora i skladbu, 
nejde-li ovšem o Stockhausena nebo or-
chestr Glenna Millera. Ale pohledem do 
historie zjistíme, že ti největší autoři použí-
vali právě ty nástroje, které měli 
k dispozici, a čím větší mistr, tím méně se 
bál neobvyklých kombinací: Mozart to 
zkoušel s basetovými rohy, Wagner 
s tenorovými tubami, Ravel či Šostakovič 
se saxofonem, Weber s klarinetem, o Bernsteinovi nemluvě – a tak bychom mohli jít dál; jen 
kleinmeistři se drželi osvědčených předpisů o instrumentaci, když tak erudicí nahrazovali před-
stavivost. 

A tak se na deskách Hradišťanu snoubí cimbál s elektrofonickou kytarou i elektronická hudba 
se smyčcovým kvartetem – a výsledkem je neskutečně působivá koláž. Ale to není všechno – 
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zatímco „O slunovratu“ je na texty básní Jana Skácela (doplněné o něco ukázek z lidové poezie, 
ale také citátů ze začátku evangelia sv. Jana), tak těžištěm desky „Svítání“ je spíše jakýsi fiktivní 
příběh, který není nikde vysloven ani pojmenován, ale dokud si ho (každý ve svých barvách) 
v neskutečně snové koláži nenajdete, nebudete mít v ruce klíč k porozumění – nebo alespoň 
souznění s tím, co se na desce děje. 

Děje se tam toho hodně – nebudu všechno popisovat, protože to, o co jde, se nedá napsat 
do slov, to je potřeba slyšet – pro mne je to všechno postupné noření se do jakéhosi surrealistic-
kého snu, v němž mohu poznávat a reflektovat světlé i stinné hlubiny své vlastní duše… A nako-
nec krásné probuzení s nádherným příměrem kohoutího kokrhání k ranní modlitbě chval: „…můj 
milý člověče, blíží se svítání, slyšíš milé kohúty, jak vesele chválí…“ 

Ale proč Vám to vlastně vykládám? Protože duchovní hudba není jen Palestrina, chorál či 
Mozartovo Requiem, není to jen lepší či horší zhudebnění liturgických textů, nepozná se podle 
názvu (ne každá sonata da chiesa má s kostelem společné víc než že její autor v něm byl kdysi 
pokřtěn). Duchovní hudba je hudba, která promlouvá k srdci vnímavého posluchače, hovoří  
k němu o věcech, které jsou mezi nebem a zemí, nepostižitelné slovem, nenamalovatelné, nevy-
sochatelné… opírá-li se o texty, které více či méně polopaticky, leč jednoznačně ukazují: „tady je 
cesta, pravda, Bůh, i když to právě teď nevidíš“, je to s výhodou… 

Jako gotické okno není duchovní tím, že je završené lomeným obloukem, ale tím, kam uka-
zuje, tak i cimbál spolu s dudami a elektrofonickou kytarou může ukazovat do výšin, do nichž 
mířil kdysi se svými skladbami Palestrina či Bach.  

Nevěříte? Taky jsem nevěřil. Ale poslechl jsem si – a jsem teď o mnoho bohatší. Díky Hra-
dišťanu – a svým dětem. 

Sazeč 

Z VÝROKŮ JANA WERICHA 
 

Někdo chytrý pravil, že zjistit, co je smích a proč se lidi smějí, je jako zjišťovat, proč je králík  
naživu. Dokud ho nerozpitváte, tak to nezjistíte! Jenže když ho pitváte, tak už je mrtvý, 
a stejně to je i se smíchem. 
 

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. 
 

Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše. 
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ŽÍT ŽIVOTEM LÁSKY 
Dokud dýcháš, pořád tu zbývá nějaké obrácení a život, jež ti Pán chce 

ještě nabídnout. To má evangelista Jan na mysli, když píše: poznáte, že 
Duch je ve vás, „protože já jsem živ a také vy budete živi“ (J 14,19). 

Proč cítíme výzvu k takovéto lásce? Není to nějaká taktika nebo strategie, jak se dostat do 
nebe. Je to jednoduše proto, že takový je Bůh; Bůh vlévá do našich srdcí život a volá nás, aby-

chom byli jako on. 

To je jediná věc, která má smysl: jestliže víš, že tvým rodi-
čem je láska, pak jediná věc, kterou chceš být, je láska. Jedinou 
věcí, jež k tobě logicky a přirozeně přichází, je láska. Po krátké 
chvíli zjistíš, že nic jiného nedává smysl. 

Jde tu o vydanost Bohu. Bůh není ten, kdo je odpírán; Bůh 
je ten, který se předává. To máme na mysli, když říkáme, že 
Bůh je láska. Ale není tomu tak jako s naší láskou. Když miluje-
me my, čekáme, že z toho bude něco dobrého. Je-li to dost 
přitažlivé, je-li to dost dobré, pak se tomu oddáme. Bůh jedno-
duše jen dává. 

Pro nás je taková láska těžko pochopitelná, protože nejsme 
schopni tímto způsobem milovat. 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve 
odvážní blbci? 
 

Hloupost se fackováním nedá vyléčit. 
 

Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo 
poraženým? V každém případě je to dobré. 
 

Ono je lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém 
než s hlupákem o něčem chytrém. 
 

Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. 
 

Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi 
brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změ-
nu chtít a pak už nebudeš moci. 
 

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je 
člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je 
v kolenou. 
 

Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči, které nechtějí 
vidět jejich svátečnost. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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ODPOSLECHNUTO 
 

Kristýnka 3,5 roku: 
 

Dědo, ty máš na čele krásný čárky, já je chci taky. 
 

Dědo, ty máš čelo až dozadu. 
 

„Já už jsem veliká! Jako babička Bibo (Jana)! Dneska mi máma dala punčocháče, přes který 
jsou vidět nohy!!!“ 

 

Děda: „Máte už pod stromečkem nějaký dárky?“ 

Kristýnka: „Jo, už tam máme dva – pro Ježíška.“ 

Děda: „Snad od Ježíška, ne?“ 

Kristýnka: „Ne, ty jsou pro Ježíška. Ty jsem tam dala já a Lukáš, aby měl Ježíšek radost.“ 
 

Lukášek 4 roky: 
 

Děda: „Lukášku, jak se máš?“ 

Lukášek: „Blbě…, jsem naštvanej! Táta mi zakázal jít do školky.“ 

Tátovo vysvětlení: „Ve školce byl dopoledne a tam se domluvil s kamarádem, že za ním odpo-
ledne ještě přijde. Jenomže po obědě šel doma spát a vzbudil se až v půl čtvrté, kdy už kamarád 
ve školce není. Tak jsem mu řekl, že dneska už to nemá cenu a že se ním uvidí zase zítra ráno.” 

 

Lukášek 5,5 roku: 
 

Já jsem dnes vyrobil pro Mikuláše letadlo, aby nemusel chodit pěšky. Je ze dřeva a ze železa, 
má sedátko a vzadu hák na pytel na hračky. 

 

Děda: „Lukášku, Ježíšek přinesl pro tebe nějaké dárky k nám pod stromeček.“ 

Lukášek: „Jak je to možný, že se mohl Ježíšek splést, když jsem mu přece napsal, kde bydlíme.“ 

Děda: „Mám mu to teda poslat zpátky?“ 

Lukášek: „Zpátky to neposílej, ale když to tam dal, tak to pošli k nám, já to budu potřebovat.“ 
 

O výroky svých vnoučat se podělil Petr Běťák 

DOMÁCÍ CHLÉB 
Potřebujeme: 0,5 kg hladké pšeničné mouky, 0,4 kg žitné chle-

bové mouky, 0,1 kg ovesných vloček, 3 polévkové lžíce drceného 
kmínu, 5 kávových lžiček soli, 0,5 l vlažné vody, 3 polévkové lžíce 
octa (dávám jablečný – je jemnější), 2 sáčky sušeného droždí (množství na 2 kg mouky) – lze 
použít i čerstvé. 

Postup: Mouky prosejeme do mísy, přidáme vločky, kmín a sůl, promícháme. Pak přidáme 
droždí – sušené zamícháme do mouky, z čerstvého uděláme kvásek. Přidáme vodu a ocet a va-
řečkou vypracujeme těsto, které posypeme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme kynout asi 
na dvojnásobek. Znova přemícháme a necháme kynout, celkem asi třikrát až čtyřikrát. Pro vý-
slednou chuť je třeba, aby těsto pořádně prokvasilo. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

RECEPTY NA ÚNOR 
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Zapneme elektrickou troubu na 220°C, plynovou na maximum. 

Na válu propracujeme těsto, vytvoříme bochník a dáme do ošatky vyložené utěrkou. Než se 
nažhaví trouba, těsto znovu nakyne. Pokud nemáme ošatku, bochník dáme kynout rovnou na 
plech vyložený pečícím papírem. 

Nakynutý bochník vyklopíme na plech. (Já to dělám takto: položím na ošatku papír, pak 
plech a celé to otočím.) Na dno trouby dáme kastrůlek s vodou. Chleba pečeme 20 minut na 
220°C, pak zmírníme na 150°C a dopékáme 40 minut. Po upečení bochník potřeme vydatně 
vodou, aby nebyla kůrka betonová. 

Tenhle recept mi na přání poslala Helča Nová. Když jsem chleba ochutnala u nás na chalupě, 
vzpomněla jsem si, jak naše maminka říkávala, že některý chleba je tak dobrý, že se musí zamy-
kat do almárky. 

Tak dobrou chuť! 

Marta Tomsová 
 

TROCHU JINÉ LÍVANCE! 
Tenhle recept ve mne vyvolává stejnou asociaci jako pozvánka do tanečních, kterou najdete 

ve Zpravodaji na jiném místě. A víte proč? Protože ty taneční nemají být pro začátečníky, ale pro 
ty, kteří už umějí základní kroky! A stejné je to s tímhle receptem na lívance. 

Pevně totiž doufám, že už jste minimálně jednou lívance dělali, resp. že je děláte „levou 
zadní“ a tak zvaně „od oka“. Mám pro Vás totiž jednu inovaci! 

Ochutnala jsem tento týden v práci zvláštní placičky. Nedůvěřivě jsme na ně chvíli koukali  
a dohadovali se, jestli to jsou bramborové placky nebo lívance, za které byly Věrou, která je 
donesla, označeny. Chvíli jsem si stála za svým, že to jsou bramborové placky, ale pravda to ne-
byla. Chuť je prozradila! 

A tohle je recept, právě už pro ty pokročilé kuchařky: 

Ušleháte celé vajíčko a žloutek c cukrem, vanilkovým cukrem a solí, přidáte kvásek, mléko. 
Vyšleháte, vmícháte mouku. Do hotové směsi nakrájíte (pozor, nestrouhat, ani na hrubo!) na 
tenké menší plátky jablka. Je ideální, když už jablka jsou částečně navinulá. 

A smažíte! 

Dobrou chuť! 

Ve spolupráci s Věrou Svobodovou zasílá Marta Tomsová 
 

BRAMBORÁKOVÝ KOLÁČ 
Potřebujeme: 700 g strouhaných syrových brambor, 100 g polohrubé mouky, 50 g strouha-

ného sýru (čedar), 50 g vyškvařené slaniny (pro masojedy dle chuti šunka), 3 vejce, 1 lžičku vege-
ty, 1 lžičku soli, 1 lžičku prášku do pečiva, 2 větší cibule, podle chuti tymián (na ozdobu čerstvé 
snítky). 

Postup: Nastrouhané brambory propláchneme studenou vodou a vyždímáme, smícháme 
všechny ingredience (já jsem z bílků ušlehala sníh – bylo to nadýchané). Koláčovou formu 
(průměr cca 25 cm) vyložíme pečícím papírem, vymažeme (třeba sádlem), vlijeme těsto, ozdobí-
me silnějšími kolečky cibule. Pečeme v mírné troubě (cca 180 – 200°C) 40-50 minut do růžova. 

Sníst nejlépe teplé, ale i studené je jedlé. Zkusili jsme: bylo to dobré – a hlavně se ušetří 
spousta kalorií tím, že se koláč nesmaží na oleji. Taky se upeče sám: nemusí se stát u plotny. 
Uvedené množství určitě uspokojí hlad 3 osob. 

Irena Lejsalová 
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KOLÁČ NAŠÍ PANÍ ÚČETNÍ 
Potřebujeme: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1 plechovku ananasového 

kompotu – rozmixovat včetně nálevu, 1 prášek do pečiva, 2 vejce, 1 hrnek mletých ořechů. 

Postup: Vše smícháme dohromady a dáme péci. Po upečení potřeme koláč krémem a posy-
peme kakaem. 

Krém: 1 šlehačka – ušlehat se ztužovačem, 1 zakysaná smetana, 2 pomazánková másla bez 
příchuti, ½ hrnku moučkového cukru. 

Vymícháme zakysanou smetanu s máslem a cukrem a vmícháme ušlehanou šlehačku. 

Radana Vášová 

VÝROČÍ 
Jsou různá výročí. Některá jsou krásná, jiná smutná, některá vítaná, jiná 

vnucená – tak třeba Den vítězství čs. pracujícího lidu (25. únor 1948 – pozn. 
sazeče, zvláště pro ty mladší). Nevím, jak komu, ale mně bylo tohle datum po 
celá desetiletí vtloukáno do hlavy s intenzitou pneumatického kladiva. Jsou pak jiná, která ani 
nemají přesné datum: kdo může potvrdit, že Panna Maria se svatým Josefem nesli malého Ježíše 
do chrámu právě 2. února? Je sice pravdou, že ze Zákona vyplývalo, jak dlouho po narození dítě-
te má matka přijít do chrámu, aby se rituálně očistila a přinesla oběť, ale 25. prosince je také jen 
takové vhodné datum, kdy si připomínáme přesněji nedatovatelné narozeniny Spasitele světa. 

Narozeniny – krásné výročí. Slavím ho každý rok – teda slavím? Kdysi, ještě jako malý kluk, 
jsem se hrozně těšil, že budu o rok starší… myslím, že mne to pustilo ještě před maturitou. Ale 
pocit vděčnosti za to, že jsem byl stvořen, že jsem směl přijít na svět, se stupňuje s počtem let  
a s množstvím hřejivých vzpomínek, které ještě stále přibývají (a budou přibývat, až dokud je 
skleróza nezastaví – poněkud zlomyslná pozn. sazeče). 

Výročí slaví lidé, města, státy, firmy, školy, ba i hospody, kostely a sportovní kluby. Jsou vý-
ročí kulatá i méně kulatá, komerčně přitažlivá (třeba nedávno 250. narozeniny W. A. Mozarta)  
i jaksi méně mediálně zajímavá (třeba mé narozeniny). Některá výročí jsou hodně veřejná, třeba 
vylodění v Normandii či objevení Ameriky, jiná, jako třeba výročí dne, kdy jsme si s mou ženou 
poprvé, ale zato definitivně vzájemně padli do oka, se slaví 
zcela soukromě. 

A pak jsou výročí nejrůznějších událostí, které promlouva-
jí jen k tomu, kdo je slaví. Každý rok si vzpomenu, jak jsem 
jednou v Nízkých Tatrách přecenil svou výdrž a skončil na 
pohotovosti, každý rok si vzpomenu, jak mi jednou v životě 
bylo dopřáno dirigovat Dvořákovu mši se sborem i or-
chestrem… a mnoho a mnoho dalších krásných i ostudných 
vzpomínek se hlásí o slovo, připomíná se… a člověk stojí mezi 
nimi, přehrabuje se v nich jak v drahokamech, ruce zanořené 
až po lokty, tohle je krása, to jsem už dlouho neviděl, a co je 
tohle, raději honem zahrabat někam do hloubky – ale zkuste 
zahrabat světlo, bude stále prorážet na povrch… 

A tak jsou výročí hlavně skvělou příležitostí, abych se 
zastavil, ohlédl – a zůstal chvíli v němém úžasu jak oslík 

SLOVNÍČEK (NEJEN PRO SAZEČE)… 
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v betlémské stáji: tohle vše pro mne připravil Hospodin, touto cestou mne vedl, takovou křivola-
kou, skrytou, nenápadnou… Víc než 40 let zpátky jsem dnes schopen vysledovat nitky, které 
mne nakonec přivedly do Prahy, k mé ženě, k mé práci (k mým pracím), a nakonec i k tomu, že 
teď tady sedím a ťukám do počítače další číslo Zpravodaje Živé rodiny… 

Snad to tak má být, snad je člověk opravdu veden Hospodinem víc, než si uvědomuje, snad 
stačí jen se nebránit, jen pořádně a naplno dělat to, co se nabízí jako dobrá cesta, cesta poznává-
ní, cesta lásky, cesta vztahů, cesta vděčnosti, cesta služby… a Hospodin sám z ní utká koberec, 
gobelín (teď ještě stojíme ze špatné strany, jak řekl kdysi G. K. Chesterton), tapisérii – a jednou 
přejdeme na lícní stranu a zůstaneme v úžasu stát před nádherným obrazcem, jejž jsme snad jen 
malinko, ale opravdu jen trošičku malinko tušili, ale neuměli jsme si jej ani vzdáleně představit… 
vyjma ovšem těch vzácných chvil, kdy stojíme nad svými životy, slavíce nějaké krásné výročí (či 
stydíce se za nějaké úplně jiné výročí), a říkáme si: tak tohle všechno mi bylo dáno prožít… Díky… 

VKor 

OSMÝ PLES MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 
 

Věřte nevěřte, rok s rokem se sešel a v sobotu 22. ledna 
v bývalé konírně Arcibiskupského paláce neduněla podlaha pod 
kopyty koní, nýbrž ji rozezníval jemný klapot dámských střevíčků a sálem se neslo ještě jemnější 
šustění plesových rób – 8. ples Manželských setkání byl tu! 

Večer svým slovem zahájili Lenka a Jiří Tkáčovi. Jak sama Lenka před plesem prohlásila, přije-
li až z „Dálného východu“ a pronesli zcela zásadní myšlenku, že se vyplatí jet přes půl světa 
nejen za dobrým duchovním vedením, ale též za dobrou hudbou k tanci a za příležitostí užít si 
pěkný bál. 

Celým večerem nás provázeli skvělí moderátoři, Katka Kufová a Vít Grec. Svůj projev dovedli 
na zcela profesionální úroveň, nelze se tedy divit, že je Tkáčovi jmenovali prezidenty plesu. 

A celý průběh večera dokazoval to, co nám na začátku naši noví prezidenti přislíbili – že na 
tomto plese se na rozdíl od všemožného šetření jinde rozhodně šetřit nebude. Opravdu – skvě-
lými požitky všemožného druhu se doslova rozhazovalo. A tak jsme se hned na začátku plesu 
mohli naladit na slavnostní notu – Šimon Verner se svým tatínkem Janem zahráli intrádu pro dvě 
trubky, na klavír je doprovázela Lenka Navrátilová. V další části večera jsme se nechali okouzlit 
skvělým vystoupením toreadora v podání Romana Janála a rozšafným duetem z opery Lazebník 
sevillský Lídy Vernerové-Novákové a Romana Janála. Dále jsme se přímo v Arcibiskupském paláci 
(!) stali svědky vášnivé salsy a nadto i Hříšného tance – to když jsme se mohli přenést do rytmu 
zouku. (Kdo neví, co je zouk, tak jde o styl rytmické svůdné hudby, který se vyvinul na ostrovech 
Haiti, Guadeloupe a Martinik už v 80. letech 20. století, má své počátky v Brazílii a kompilací 
několika tanečních stylů vznikl charakteristický tanec založený na třech krocích.) 

 V tombole se letos pamatovalo především na zdraví zúčastněných – všechny ceny obsaho-
valy dietní balíček, který má výhercům napomoci shodit přebytečná kila po Vánocích. Nevím, 
jestli se dá někde koupit sada i s opačným efektem, ale výherce první ceny, Inka Hanušová, si ji 
nejspíš bude muset někde opatřit, protože její krásně štíhlá postava by jinak neměla co shazo-
vat. Jana a Tomáš Kubalovi, loňští výherci hlavní ceny, nám vtipně přiblížili své putování do  

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Říma, které nakonec skončilo až u Barcelony. Slasti a strasti jejich cesty okomentovala Jana vel-
mi moudře: „Nakonec nezáleží tak na tom, kam se jede, důležité je, s kým se tam jede.“ 

A hlavně – celý večer se tančilo – od prvních taktů waltzu v podání výborné skupiny Gambit 
trio až po závěrečnou rumbu v jednu hodinu po půlnoci. Tančil každý, jak kdo uměl – oko se 
mohlo potěšit pohledem na páry, které parketem doslova ladně pluly, ale na své si přišli i svá-
teční tanečníci či ti, kdo rádi experimentují. A tak bychom mohli parafrázovat Janu Kubalovou: 
„Ono je nakonec jedno, co se tančí, důležité je, s kým se to tančí.“ 

Děkujeme všem, kdo nám umožnili prožít krásný večer ve společnosti milých lidí, neboť 
setkání se známými a s přáteli z Manželských setkání bylo opravdovým pohlazením pro duši. 

Dana Wenkeová 

ZE SEKRETARIÁTU 
 

Vyúčtování dotací na příslušná ministerstva byla podána. Začínáme se intenziv-
ně věnovat přípravám na léto a s ním spojené aktivity. 

Většinou již v tomto čísle Vám přinášíme podrobné informace o Táborech rodin 
na Pavlátově louce. Ale vzhledem k tomu, že ještě nevíme výši dotaci, kterou na 

tábory dostaneme, se podrobnější informace dozvíte v příštím čísle. 

Radana Vášová 
 

PROSBA O POSKYTNUTÍ DARU NA TÁBORY RODIN 
 

Milí členové a přátelé, 

na začátku tohoto roku 
proběhlo vyúčtování loňských 
aktivit ŽR. Vyúčtování Táborů 
rodin nám nevyšlo nejlépe. 
Vzhledem k tomu, že bude 
opět navýšena cena od pro-
najímatele objektu, a také 
protože počítáme s nižší do-
tací, bychom Vás chtěli po-
prosit o finanční příspěvek na 
tuto akci. Každý rok poskytu-
jeme vícečetným rodinám na 
tábor slevu, ale letos si to 
opravdu nebudeme moci 
dovolit, pokud na to nebude-
me mít zvláštní zdroje. 

Pokud nám přispějete jakoukoli výší finančního daru a podpoříte tuto prima aktivitu, bude-
me Vám velmi vděčni. Na Váš dar Vám samozřejmě vystavíme potvrzení o přijetí daru pro potře-
bu odpočtu daně. 

Číslo účtu, na který můžete příspěvek poslat, je: 193506832/0300. 

Radana Vášová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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TANEČNÍ KURSY 
Dne 15. února 2011 zahajujeme další běh Tanečních kursů. Jedná se o nabídku pouze pro ty 

páry, které již prošly základním kursem. Nemyslíme naším, to není podmínka. Ale rozhodně 
bychom se nezdržovali opakováním základních kroků. Chceme se dostat dál!  

Kursy by probíhaly po 10 večerů od 19.30 hod. v budově DKŠ v Praze 8 – Vítkova 12. Počet 
párů je omezen. 

Pro bližší informace pište na mailovou adresu: tomsovamarta@seznam.cz  

Na zájemce se těší Arnošt a Marta Tomsovi! 
 

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
Zveme vás na bazar dětského oblečení a bot v Praze 4 – Komořanech od 7. února 

v mateřském centru Komůrka. Individuální návštěvu je možné si předem telefonicky domluvit  
na tel. 241 760 985. 

Jana Běťáková 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2011 

termín akce kontakt 

Úterý 11.00 – 12.00 Cvičení pro ženy Z. Pavlasová  604 479 724 

Čtvrtek 11.00 – 12.00 Cvičení pro ženy Z. Pavlasová  604 479 724 

14.2.2011 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

7.3.2011 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

25. – 27.3.2011 Jarní obnova Manželských setkání H. Pištorová  606 745 048 

11.4.2011 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

6. – 13.8.2011 Pavlátovy louky – tábory rodin sekretariát  224 872 421 

13. – 20.8.2011 Pavlátovy louky – tábory rodin sekretariát  224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS… 



 
16 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2/2011 

DVA ČI ČTYŘI ROKY „DOVOLENÉ“?  

RODIČ SVOU VOLBU MOŽNÁ BUDE MOCI ZMĚNIT 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá do vlády návrh, který by měl ulehčit rodi-

nám s nejmenšími dětmi. Zavádí pružnou délku rodičovské dovolené, firemní školky či soused-
ské hlídání dětí bez omezení ceny. 

Rodiče už se nebudou muset děsit, že když se jednou rozhodnou pro dvouletou, nebo nao-
pak až čtyřletou rodičovskou dovolenou, nesmějí už volbu změnit. Ministr práce a sociálních věcí 
Jaromír Drábek chce prosadit, aby rodiče mohli její délku pružně měnit. „Pokud si někdo zvolí 
čtyřletou rodičovskou a po dvou letech se mu naskytne možnost či nutnost jít do práce, měl by 
mít tu možnost, stejně jako její prodloužení ze dvou třeba až na čtyři roky,“ říká ministr. 

Celkově by rodič dostal zhruba stejně peněz, ať bude doma dva, tři či čtyři roky. Je to další 
fáze rozvolňování rodičovské dovolené, na níž se už dnes mohou vystřídat oba rodiče – tato 
možnost se měnit nebude. Mezi chystané změny v rodinné politice patří také několik novinek 
týkajících se hlídání nejmenších dětí, kde je zatím nabídka nedostatečná, případně drahá. Rodi-
če, častěji jsou to matky, tak nemají šanci vrátit se do práce, i kdyby chtěli, protože hlídání nena-
jdou nebo se jim nevyplatí. 

Pro rodiče dětí mezi dvěma a třemi roky věku se zmírní omezení docházky do školky, které 
podmiňuje rodičovský příspěvek. Dosud mohli dát dítě do jeslí či školky pětkrát měsíčně, teď to 
bude 46 hodin čistého času. „Jde o překlenovací řešení, kdy neexistuje dostatečná nabídka fi-

YMCA – Živá rodina, nezisková organizace zabývající se práci s rodinami, dětmi a mládeží 
hledá koordinátora projektů. 

Základní náplní nabízené pozice je koordinace činností projektu, organizační  
a administrativní podpora, věcný a finanční management projektů (kompletní administrace), 
podávání žádostí o dotace a granty, zajištění komunikace v rámci sdružení i s cílovými skupina-
mi a dodavateli apod. 

Požadavky: 

- zkušenosti z oblasti řízení projektů, ideálně v neziskovém sektoru (projekty MŠMT, MPSV, 
ESF apod.); 

- znalost věcného a finančního managementu projektů; 

- výborné komunikační dovednosti; 

- dobré organizační schopnosti; 

- VŠ vzdělání (možné i SŠ, VOŠ); 

- schopnost samostatné práce; 

- zodpovědný přístup k práci; 

- flexibilita a proaktivita; 

- výborná znalost práce na PC . 

Životopisy posílejte na adresu: jasova.klara@gmail.com do 11. února 2011. 

INZERCE 

ČETLI JSME – SLYŠELI JSME 
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nančně dostupných služeb péče o děti, a rodičovský příspěvek tedy může být využit k placení 
nákladných služeb soukromníků,“ vysvětluje Miroslav Macela z ministerstva práce. 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ U SOUSEDŮ I VE FIRMĚ 
Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi vychází z prorodinného balíčku, který přijala už minu-

lá vláda, ale nikdy se ho nepodařilo uskutečnit. Díky nynějšímu složení kabinetu a Sněmovny 
s převahou koaličních poslanců mají změny velkou šanci na úspěch. 

Patří mezi ně třeba sousedské hlídání, kdy rodič, který celodenně pečuje o dítě do sedmi let, 
může u sebe doma hlídat další tři děti – oproti původnímu návrhu není nijak stanovena cena 
takového hlídání. Původně to mělo být maximálně pět tisíc měsíčně za dítě. Hlídající rodič však 
už nemůže počítat s úlevami na daních či pojištění. „Chtěla bych takhle hlídat nejvýše jedno cizí 
dítě, za což se mi pět tisíc zdálo málo, po téhle změně bych o tom uvažovala,“ říká Veronika 
Kučerová z malé vsi na západ od Prahy. Hlídat děti za úplatu budou v rámci živnosti dle zákona 
moci i lidé, kteří vlastní nemají nebo mají už odrostlé, musí však absolvovat speciální kurz, který 
připraví ministerstvo – trvat bude nejvýše dvě stě hodin a skončí zkouškou. Pokud budou absol-
venti hlídat nejvýš čtyři děti, nemusí se bát ani přísných hygienických norem. 

PODPORA ČÁSTEČNÝCH ÚVAZKŮ PRO RODIČE SE ODKLÁDÁ 
Z návrhu vypadla dlouho slibovaná úleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele, kteří 

přijmou rodiče malých dětí na částečný úvazek. Ministerstvo však tvrdí, že to neznamená její 
úplný konec. Podle Macely bude tato změna zavedena nejspíš v roce 2014. Naopak už se vůbec 
nepočítá se zavedením rodičovské dovolené, o níž se před časem také mluvilo – týden volna pro 
každého otce novorozence by stát přišel na půl miliardy a padl kvůli škrtům. 

MPSV také uvažuje o zrušení bezplatného posledního roku v mateřské škole. Naopak – cena 
předškolního vzdělávání by mohla mírně stoupnout. Dnes se cena školky pohybuje mezi 500 až 
1 000 korunami měsíčně bez jídla. 

Převzato z portálu MPSV, vyšlo v MF Dnes 15.1.2011 
 

MANŽELSTVÍ A ČAS  
aneb: Jak prakticky pečovat o živý vztah v různých obdobích vývoje manželství 

 

Rodina se nám jeví jako živý organismus, který se během života vyvíjí. Postupně se mění 
potřeby rodiny jako celku, ale i potřeby jednotlivých členů. Úplně jiná je rodina s batoletem, jiná 
s předškolákem a jiná s pubertálními či odcházejícími dětmi. 

O živé vztahy i mezi velmi blízkými lidmi je třeba pečovat, v zátěži fascinující rodičovské role 
se vyplatí nezapomenout na péči o partnerství. Zkušenost ukazuje, že právě dvojice manžel – 
manželka bývá ze všech dvojic v rodině nejvíce zanedbávána. Současně je nesnadné vyhradit si 
společný čas, je třeba překonat různé stereotypy, na pozadí může být i neuvědomělá obava, zda 
ještě budeme umět být spolu bez dětí… Zároveň každá pro-partnerská aktivita manželů je zis-
kem pro děti, nejen že sytí vztah rodičů, ale je to práce ve prospěch aktuální vývojové separace  
i malého dítěte (učí se být s jinou osobou ve chvíli, kdy rodiče odejdou za svým společným ča-
sem), ale zejména ve prospěch jeho budoucí separace z rodiny. Pro dospívající děti je výhodné 
v období separace z primární rodiny vědět, že se rodičům nezhroutí svět, že je tam může nechat 
a odejít po svých. 

Tak jak děti potřebují v každé vývojové fázi od rodičů něco jiného, mění se i potřeby a prefe-
rence manželů. Je výhodné pečovat o beztrestný partnerský dialog, kdy je možno sdělovat bez-
pečně svá přání a potřeby – ať se to týká způsobu trávení volného času nebo inovace sexu. Je 
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docela přirozené, že se v průběhu vývoje obou partnerů objeví jejich potřeba mít nějaký čas sám 
pro sebe. Tato vývojově přirozená potřeba bývá někdy podezřívána ze sobectví a směřování 
k dvojkolejnosti vztahu – pokud je zároveň zabezpečena také realizace párového života, naopak 
zpravidla párový život usnadní. 

MUDr. Halka Korcová 

(Tuto přednášku proslovila autorka na podzim v klubu „Mluvme spolu“ v budově YMCA 
v Praze. Přednášku pořádala Živá rodina – pozn. sazeče) 

Po dlouhá léta byly země jako Tunisko nebo Egypt symbolem spořádané, poklidné a bez-
pečné země, turistického ráje na okraji temné, neuspořádané a mnohdy nebezpečné Afriky. 
Po dlouhá léta jsme v našich sdělovacích prostředcích zaznamenali u obou těchto zemí pouze 
mlčení – v nejlepším případě jsme se dozvěděli, kolik tam letos či loni zase jelo turistů, kolik 
z nich vylekali žraloci a kolik jich tam pojede letos – politické zprávy se oběma zemím vlastně 
vyhýbaly, ani jejich představitelé nebyli omezováni v pohybu, směli cestovat do EU, při jejich 
projevech v OSN nikdo znechuceně či ostentativně neodcházel… 

Najednou se dovídáme o hlubokých problémech, o dlouhodobě doutnající nespokojenosti, 
která najednou explodovala, turisté prchají, prezidenti jsou najednou zkorumpovaná nenávi-
děná a nenávisti hodná monstra, země se propadají do chaosu a zločinci rozkrádají sbírky 
Egyptského muzea v Káhiře… 

To ale není nic ojedinělého – třeba Thajsko se vždy v našich médiích jevilo jako symbol 
stability, uspořádanosti, civilizovanosti… a mohli bychom pokračovat. Černobílé vidění světa 
je jedním z nejzávažnějších, ne-li přímo nejzávažnějším negativním dědictvím komunistické 
žurnalistiky, které se nám vrylo hluboko pod kůži… 

A teď máme (již několik dlouhých týdnů) noviny plné lékařů, jejich požadavků, jejich pohrů-
žek… Všude, kam přijdu, hovoří se o lékařích, diskusní fóra jsou jich plná, noviny zaplňují úvahy 
pro i proti, osobnosti kulturního a politického světa protestují – proč? Co vlastně víme? O čem 
to všechno je? Komu fandit a kdo se jen veze, kdo na to všechno doplatí a čí to bude vina? 

Úvahy, stále jen úvahy; emoce, dojmy, nálady… A fakta? 

Ne, nevíme a nemůžeme vědět. Tak velká skupina lidí a tak málo konkrétních informací, 
tak ostře zacílená novinová kampaň a tak málo konkrétních argumentů na obou stranách… 
A nikde jiskřička informace: tudy z toho ven, tady se otevírá možnost nějakého kompromisu, 
nějakého řešení… 

Nemá smysl lamentovat nad informační hodnotou novin či televize. Nemá smysl spoléhat 
na to, že vše, co čteme nebo sledujeme ve zprávách, je opravdu tak, jak to čteme, jak to sle-
dujeme, jak se nám to podává. Smysl má jen jedno: věřit, že vše, co se koná ve skrytosti, bude 
jednou hlásáno ze střech. A do té doby jít proti proudu… s vědomím, že Bůh je Pravda – 
a pravda nakonec musí zvítězit… jednou… 

Sázel stařec ovocné stromky – kdo by si nepamatoval tuto krátkou povídku ze školní čítan-
ky… Sázel stařec stromky – sázejme stromky lásky k pravdě, lásky ke svému okolí, lásky k těm, 
kdo jsou kolem nás, komu můžeme prospět… jednou někdo uvidí plody… čas setby není časem 
sklizně, ale bez setby se lidstvo nedočká sklizně nikdy. 

VKor 

NA OKRAJ 


