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Mé vnučce Klárce jsou právě teď tři roky. Je to kouzelné období. Chodí, mluví, vzteká se, 
chová panenku, tříská staršího bratříčka stavebnicí do hlavy a nejraději ze všeho říká: „Klárka 
sama!“ (ona tedy říká: „Klárka šama“, ale zkuste přesvědčit počítač, aby šišlal…). 

Třeba takové omalovánky: velký domeček, ještě větší sluníčko, tlusté černé obrysy na bílém 
papíře – ale zkuste jí říci: Děda pomůže. Ne! „Klárka sama!“ – a polovinu papíru zabírá hnědá 
střecha, čáry nečáry, zbytek je jakž-takž žlutý a někde za tím se krčí zcela přeškrtané sluníčko… 
Nebo boty? Spěchá se ráno do kostela či do školky? Klárka sama! Co na tom, že si statečně rve 
levou botu na pravou nohu nebo že dosud neobjevila tajemství kličky a uzlíku? Klárka šama 
(hele, i počítač ji začal brát vážně) – a maminka další čtvrt hodinu rozmotává uzlík – vzít tak po-
řádnou rákosku… a pak se vám vstříc rozzáří nevinný pohled malého andílka a z něžných rtíků se 
tiše, leč hrdě ozve: Klárka sama! – a je jasno. Klárka sama zavázala – a ani maminka nerozváže, 
co Klárka sama zvládla za slabých pár minut. 

V bibli stojí na vícero místech, že Hospodin je Otec nás všech a my jsme jeho děti… No, ne-
vím; je to bible, musí to být pravda. Ale když se tak koukám na Klárku, říkám si, zda náhodou 
není Hospodin spíše dědeček a my jeho vnoučata: Klárka sama! Sami si vytváříme svůj krásný 
nový svět, sami hledáme ráj na zemi, sami vytváříme fungující rodiny, obce, státy, sami čelíme 
nepřátelsky cizímu a neosobnímu vesmíru… jsme sami sobě Klárkami a všem dohromady je nám 
asi tak tři roky. A Hospodin bezmocně kouká na to nadělení (doufal, že jsme dospělí, a dal nám 
svobodu) a rozvazuje jeden uzlík za druhým… 

My, Klárky tohoto světa, vládneme všemu a všechno držíme v rukou – a chce-li nám někdo 
vzít na chvíli panenku, aby nám ukázal, jak se jí správně uvazuje čepeček tak, aby opravdu držel, 
tak ječíme, dupeme nožičkama a přes slzy křičíme: Klárka sama! – a pak se divíme, že čepeček 
znovu a znovu klouže z hlavy, autíčko nejede, čaj se místo ve skleničce ocitl na podlaze a všech-
ny prsty máme v palečku od rukavičky… 

A proto byl vynalezen půst. Ne, půst není o tom, že máme trpět 
hlady, jíst jen to, co nám nechutná, nechat zkrachovat místní kino, 
hospodu i diskotéku a šest týdnů být nesnesitelně protivní, protože 
si nemůžeme dát ani tu cigaretu po večeři jako obvykle. Půst je 
o tom, že nemáme věci v rukou, že vše, co držíme, máme být připra-
veni pustit a opustit, že stejně jednou v životě budeme muset opus-
tit úplně všechno (kromě lásky ovšem, ale i to bude takové nejedno-
duché), tak proč si na to nezvykat předem… že budeme muset opus-
tit i naši vůli, volnost, moc nad věcmi, vztahy a lidmi kolem nás a už 
nebude žádné: Klárka sama! Půst je (alespoň v češtině) příbuzný 
slovu „opouštění“ – ne „Odcházení“, i když to je také svým způso-
bem o postu, ale skutečné a pravé opouštění. Opouštění věcí, hra-
ček, aut, domů, důchodů, rent, řízků, klobás v komíně, jitrnic v ledni-
ci, opouštění první lavice v kostele, předního místa na svatbách, 
první stránky novin, uctivých pozdravů sousedek, ale i opouštění 
vlastního obrazu, vlastní modly vztyčené na hranicích naší obce, naší 
farnosti, naší ulice… opouštění autority, síly, respektu, strachu, který 
jsme vzbuzovali v těch slabších, outsiderech, v těch, kteří to prostě 
nezmákli jako my… v postu opouštíme své představy, přání, touhy, 

KLÁRKA SAMA 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

když jsem byl malý kluk, měl jsem knížku (kde je jí asi konec…) náboženských pohádek. Byly 
to jen pohádky, ale miloval jsem je. Jedna z nich vyprávěla, jak malý Ježíšek chtěl dát něco své-
mu pěstounovi, svatému Josefovi, k svátku, ale ouha! Toho roku byla dlouhá a tuhá zima a všu-
de ležely spousty sněhu. Ježíšek se dal do pláče a prosil svého nebeského Otce, aby něco udělal 
– a hle: zpod sněžného příkrovu vystrčily hlavičky první sněženky a fialky. 

Je to jen pohádka – ale každý rok na svatého Josefa si na ni vzpomenu a uvědomím si řadu 
věcí: jak moc se těším na jaro (dva dny před jeho příchodem snad již nadějně – a právem, letos 
také přišlo, jen se koukněte z okna), jak moc rád kupuji své ženě sněženky (letos jsem neuspěl… 
od té doby, co jsme se přestěhovali, chodím nějak jinudy než předtím a babky se sněženkami 

V RODINNÉM KRUHU 

nevymyslíš, co nebylo předepsáno 

nevzpomeneš si na budoucnost 

nepřipomeneš si, co mělo být zapsáno 
 

nevyskočíš z jedoucího vlaku 

nedohoníš vlastní stíny 

nenakoupíš neprodávané knihy květiny boty šaty 

chléb hry výhry prohry truchlohry 

výprodej vstupenek do snů 
 

král přichází v záplavě vlajek fanfár výstřelů z děla 

královna se vznáší na křídlech krinolíny 

komu jsi poddán prodán zadán oddán dán 
 

a jitřní sněženky tančí s večerními fialkami o paprscích světla 

muchomůrky se nemohou dočkat svého léta 

rackové s labutěmi znají svůj čas odletu a návratu 

jen ty se stále bojíš 

koho a proč?  
 Sa Ze-Č‘ 2011  

cíle a sny, a vpouštíme do svého srdce Hospodina s jeho plány, představami, cíli a prostředky – 
a třeba k tomu bude potřebovat, abychom seděli na Pražském Hradě a na Nový rok v poledne 
říkali národu, jak jsme na tom, třeba bude potřebovat, abychom odkoupili Sazku i s Arénou, 
dluhy a pohledávkami, a třeba bude potřebovat, abychom bydleli pod mostem ve dvou velkých 
papírových krabicích a jednu menší měli jako spížku… v tom je ten trik, že my nevíme, co bude 
Hospodin potřebovat od nás, a tak mu raději neříkáme, jak by to měl udělat, kdyby dal konečně 
na nás, ale necháváme věcem ten průběh, který jim byl dán od věčnosti, spoléhajíce na to, že 
Hospodin má mnohem, ale opravdu mnohem větší inteligenci než my – a taky mnohem, ale 
mnohem více lásky… 

Klárka to určitě jednou pochopí – pochopíme to i my? 

Vladimír Koronthály 
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mne nějak odmítly následovat) a jak moc zajímavá je postava svatého Josefa, 
toho otce-neotce, nositele jednoho z nejméně vděčných úkolů v dějinách… 
vždyť nic nedělal, jen vydělával pro rodinu (a ještě ne svou) peníze, prchal s ní 
od zavedené živnosti do cizího Egypta, vracel se od pracně vybudované exis-
tence do politicky nejistých poměrů, dostal vynadáno v jeruzalémském chrá-
mu, že se moc stará, a nakonec, když byl čas konečně sklízet plody celoživotní 
práce (ten, jehož tak pracně uhlídal, vychoval, vyučil a uživil, se konečně stane 
známým a proslulým), umřel – a nebýt zbožných katolíků, kteří ho zařadili do 
kalendáře, tak záhy po něm neštěkl ani pes. 

Tolik lidské zdání – Hospodin má poněkud jiná kritéria, jiné postupy – 
a Josef je jistě i teď Ježíšovi přinejmenším stejně blízko jako tenkrát, když mu 
ukazoval, jak se drží hoblík. A nám tady zbývá jen jaro, sněženky (ty už jsou 
pryč), pár soch a oblíbené jméno v kalendáři. Jo, a taky víra, že Ježíš je s námi, 
i tehdy, když konáme ten nejméně efektní a zajímavý díl práce na postrkování 
světa k jeho konečnému cíli (když „jen“ vyděláváme peníze na živobytí, přidě-
láváme zámek na dveře či prožíváme bezmocný strach, neboť ti, kdo jsou nám 
svěřeni, jsou právě teď v pubertě)… 

Přeji vám (i sobě) krásné jaro u vědomí, že Hospodin má na věci svůj (a tedy naprosto spo-
lehlivě přesný – a laskavý) názor. Na všechny věci – i na nás. 

VKor 
 

TOUŽIT PO JEDNOTĚ   
 

Toužíme odhalit své nitro, i když je to věc, která nás nejvíce ohrožuje. A toužíme po sebe-
odhalení 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 modliteb, 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“ 
 

SCRABBLE, CHMÝŘÍ A POPELEC 
Další dopis ze života české matky v Anglii 

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Moc vás všechny zdravím. Děkuji všem, kteří jste mi napsali o vašich dětičkách, chotích, no-
vých domech a vůbec o všem! 

Nevím, jak v Čechách, ale tady je jaro v plném proudu. Sněženky a bledule už skoro odkvetly. 
Přišel čas prvosenek a petrklíčů, rovněž forsythie, krokusy a narcisy jsou v plném květu. Každý 
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den před polednem chodím s Běluškou na uspávací procházku na „náš“ okruh. Pozoruju, jak 
zahrádky rozkvétají a jak se vede koníkovi s bílou lysinkou, který se pase v ohradě. Taky potká-
vám jednoho staršího veselého pána, má chudák demenci. Připadám si jako v časové smyčce – 
každý den se nadšeně vyptává, jestli vezu v kočárku chlapečka nebo holčičku. Zaraduje se, že je 
to holka, a pak hodnotíme počasí. 

Zahájila jsem práce na zahrádce, ale opatrně – bojím se, že pod hromadami listí ještě vyspá-
vají ježci a žáby. Začal k nám chodit ptáček robin, krásný, s červenou hrudí. Česky se mu myslím 
říká červenka. Je to pořád ten stejný – přiletí, sedne si kousek ode mne na plot a pozoruje, jak 
bojuju s vegetací. Doufám jen, že ho neuloví místní černá kočka-ptáčkolovka. 

S nastupujícím jarem se snad konečně zbavíme neduhů, které nás letošní zimu opravdu po-
trápily. Pořád byl někdo nemocný, hlavně ti malí – virózy všeho druhu, rýmy. Hlavně Běla byla 
z rýmy na mrtvici. V noci se chce často kojit a najednou se nedařilo sát a zároveň dýchat! Byla 
z toho velmi rozčilená. Viník všeho ležel hned vedle (to jako já), tak mi pěkně zatopila. Navíc naší 
holčičce rostou zuby, čili v noci se často budí, neví, co chce, řve a neustále mne ožižlává. Moc se 
nevyspím. Ještěže máme taková poklidná rána – stačí, když se zmátožím v půl osmé – to větši-
nou dojde klukům trpělivost a přijdou se vyptávat, co je s tou snídaní. 

Letošní zima propršela, teprve včera jsem na oslavu příchodu jara vyvěsila na zahradu řady 
plenek (skoro uschly). Takže jsme nedělali ani moc výletů, jen na místní hřiště. Tam jsme známé 
firmy. Běluška se s oblibou naparuje mezi teenagery, co se věší na houpačkách, prohlíží si je 
a oni z ní mají legraci. Vykračuje si jako královna, jako by jí hřiště patřilo. Každou sobotu dopo-
ledne máme výlet do místní knihovny. Eliášek se konečně trochu začal zajímat o knížky, Modro-
očko čte občas i samo, a velcí kluci poslouchají audioknihy na CD-přehrávači. Prošli si od ledna 
nahrávky všech dílů Harryho Pottera v báječné interpretaci Stephena Frye. Občas jsem si večer 
zalezla k Myškovi na palandu, on mi půjčil „ucho“ (sluchátko) a poslouchali jsme spolu. 

Večer u nás probíhají nelítostné bitvy ve Scrabble a podobných slovních hrách. Síly hráčů 
jsou vyrovnané, protože večer jsem většinou už dost kožená. Po maratonu koupání, čištění zu-
bů, mazání ekzémů všech dětiček (znáte to) přijde rána do vazu v podobě Hrubínových básniček
-pohádek a pohádky O třech prasátkách, které malí kluci už druhý měsíc vyžadují před usnutím. 
Od ustálené verze se nesmím odchýlit ani jediným slovem, jinak následuje sžíravá kritika. Když 
to všechno dovykládám a jsem propuštěna, nejradši bych se svalila do postele. Místo toho ale 
pak musím dolů ke stolu, kde mne očekává můj vyzyvatel Tom se slovními hrami. Následuje 
násilná stimulace mého mozku, která se na závěr změní v agonii a Tom konečně vyhraje rundu. 
Josef s námi nechce hrát, protože tvrdí, že jsme švindlíři (= prohrává). 

Jeden výlet jsme přece udělali, a to do sousedního města Maidstonu. Kluci šli všichni s Jose-
fem plavat do bazénu a já s Běluškou na procházku. Vypravila jsem se k řece Medway, která 
městem protéká. Kolem řeky vede oslavovaná stezka pro pěší, bohužel s kočárkem se dalo jít 

jen kousek, pak to bylo samé bahno. Musela jsem se obdivo-
vat nádherně položeným domům – kousek od řeky, se zahra-
dami, které končily přímo na říčním břehu (stezka vedla po 
druhém břehu). U většiny zahrad kotvila plavidla nejrůznější-
ho charakteru, po řece se kromě ptactva proháněly veslice 
a motorové loďky. Na procházce bylo docela dost lidí, na ang-
lické poměry rozhodně. Byl to hezký výlet, i když byla zima. Na 
závěr jsem Bělušku houpala do aleluja na místním velkém 
hřišti. Několik lidí komentovalo, jak je holčička zabalená 
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v kombinéze, a odkudpak jsem, že dávám kombinézu, když nesněží? Jsme tu pátý rok a stále 
mne udivuje, jak tu i v zimě chodí všichni polonazí, tatínkové v tričkách, maminky téměř v san-
dálech naboso. Inu, horká krev. 

Tomovi učitelé se po vánočních prázdninách vrátili mimořádně osvěženi a oživeni, soudě 
podle množství úkolů, které na žáky nakládají. Myslím, že Tomovi to prospívá, je chytrej jako 
opice, tak jen do něj. V němčině probírají zrovna domácí zvířátka, to je pro mne úplně neznámá 
kapitola, tak jsme se učili spolu. Myška pokračuje ve volných chvílích v mimořádně frustujícím 
učivu, které představují česká vyjmenovaná slova. Sekvence „dmýchat-chmýří-nachomýtnout se
-Litomyšl“ ho doslova dohnala k slzám z bezmocnosti. Co to je proboha za nesmyslná slova?! Na 
mapě ČR jsem mu hned našla Litomyšl a koukám – kousek vedle je Vysoké Mýto! Tři vyjmenova-
ná slova hned vedle sebe. Vysvětlovali jsme, co je mýtit, ale s pramalým úspěchem. Jaká je sou-
vislost mezi smýkat a smýčit, to není jasné ani mně. Asi když hospodyňce dojdou nervy, smýká 
smetákem, místo aby pokorně smýčila. Smítka. Grr. 

Poslední dobou si vůbec říkám, že se mi nedaří vysvětlovat věci tak, jak bych chtěla. Tak 
třeba tento týden – v úterý jsme měli palačinky, protože Masopustnímu úterý se tu říká Pancake 
Day. Starý, tradiční název je vlastně Shrove Tuesday. Tento název souvisí s prastarým zvykem se 
před zahájením doby postní zpovídat (prý se tento zvyk datuje až k r. 1000). Snažila jsem se klu-
kům vysvětlit, o co jde, co je Popeleční středa, a za pomoci Ladových obrázků, jak probíhal ma-
sopust na venkově „za starých časů“, jak oni říkají. Modroočko přišlo ve středu odpoledne ze 
školy a stěžovalo si: „Maminko, ty jsi říkala, že nám Father Adams udělá na čelo křížek. A on nám 
udělal kolečko. A špínou!“ Čili jsem selhala na několika frontách, nepodařilo se mi ani vysvětlit, 
co je to popel, o Popelci samotném nemluvě. 

Milí přátelé, přeji vám všem hodně zdraví, a taky aby do Čech přišlo jaro se svěžím povětřím 
a květinami na záhonech! Zdravím vás moc a napište mi. 

Blanka 
 

TAKOVOU LÁSKU BYCH CHTĚL V ŽIVOTĚ MÍT 
 

Bylo půl deváté, pracovní dopoledne už v plném proudu, když 
dorazil postarší pán, osmdesátník, k odstranění stehů z prstu. 
Řekl, že spěchá, že má už na devět něco dalšího domluveno. 

Viděl jsem, jak je nervózní, a řekl mu, aby si sedl; věděl jsem, 
že se na něj sotva kdo podívá dřív než za hodinu. Díval se však 
pořád na hodinky, a já zrovna neměl pacienta, tak jsem se rozhodl 
se na jeho ránu podívat. Zjistil jsem, že je dobře zhojena, tak jsem 
si promluvil s jedním lékařem a obstaral si vše potřebné k odstra-
nění stehů a převázání rány. 

Zatímco jsem byl takto zaměstnán, zeptal jsem se jej, spěchá-li snad tolik kvůli další návštěvě 
u jiného lékaře. Odvětil, že nikoliv, že potřebuje jít do sanatoria, aby posnídal se svou ženou. 

Tak jsem se zeptal na její zdraví. Řekl, že tam už nějakou dobu je a že má Alzheimera. 

A jak jsme tak povídali, otázal jsem se, vyvedlo-li by ji z rovnováhy, kdyby přišel trochu později. 

Opáčil, že jeho žena už dlouho neví, kdo je, a jeho že už pět let nepoznává. 

To mne překvapilo a ptám se: „A vy tam přesto docházíte každé ráno, i když ona neví, kdo jste?“ 

Usmál se, poklepal mi na ruku a pravil: „Ona mne nepozná, ale já pořád vím, kdo je ona!“ 

Ze své e-mailové schránky vylovila Marta Tomsová 
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JEŽÍŠOVÝM PŘIKÁZÁNÍM JE LÁSKA  
 

Musíme se učit překonávat sebe sama, říkat ne okamžitému sebe-
uspokojování, klást hranice svým vlastním potřebám a vycházet vstříc 
potřebám druhých. Proto nám Ježíš přikázal milovat. Nenavrhl to. Neřekl: 
milujte, když se uzdravíte nebo až vyrostete; až se vyrovnáte a vypořádáte se všemi zraněními 
utrženými ve vztazích se svou matkou, otcem, manželem, dětmi, pak teprve začněte milovat. 
Nikoli, příkazem pro nás pro všechny je Láska. 

Dokud nemilujeme, skutečně ani nevíme, kdo jsme. Můžeme si nakoupit všechno sebe-
poznání, které svět může nabídnout, a přece sebe sama nepoznáme. 

Je to záležitost, která jde proti stávající kultuře. Čeká se od nás, že lidem budeme říkat, že 
jsou dobří a krásní; že jsou skvělí a fantastičtí, že Ježíš je miluje – a oni tomu nakonec uvěří.  
Neviděl jsem ale, že by něco takového fungovalo. Myslím, že Boží láska v nás je totiž daleko 
spíše tehdy, jestliže my sami „konáme lásku“, než když lidem říkáme, že jsou láskyhodní. Tomu 
se dá vždycky nevěřit, ale láska sama má jako taková v sobě nevysvětlitelnou moc.  

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

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

PRASKLÝ DŽBÁN 
 

Jedna stará čínská žena měla dva velké džbá-
ny na vodu a nosila je na tyčích uložených na 
ramenou. Jeden ze džbánů měl trhlinu, zatímco 
druhý byl bez chyby a vždy udržel plnou porci 
vody. Po dlouhé cestě od řeky k domu staré 
ženy byl jeden ze džbánu vždy napůl prázdný. To 
trvalo celé dva roky a stará žena přinesla domu 
vždy jen jeden a půl džbánu vody. Bezchybný 
džbán byl samozřejmě na svůj výkon velmi hrdý. 
Ubohý naprasklý džbán se za svou chybu velmi 
styděl a trápilo jej, že dokázal vykonat jen polo-
vinu toho, na co byl určen. 

Po dvou letech, která mu připadala jako 
hrozné selhání, řekl džbán staré ženě: „Velmi se 
stydím za svou trhlinu, z níž uniká voda po celou 
cestu ke tvému domu“. 

Stará žena se usmála: „Nevšiml sis, že na tvé 
straně cesty kvetou květy a na druhé straně ne? 
Zasela jsem na tvé straně semena, protože jsem 
o tvé trhlině věděla, a ty tím pádem květiny 
zaléváš pokaždé, když se vracíme domů. Celé dva roky jsem mohla trhat tyto krásné květy 
a zdobit jimi stůl. Kdybys takový nebyl, tato krása by neexistovala a nezdobila náš dům.“ 

Z mailové schránky Petry Ryantové  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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NOVÁ CHOROBA? 
 

Nedávno mi byla diagnostikována následující choroba – VPDSP: Věkem Podmíněný Deficit Sou-
středění Pozornosti. Projevuje se například takto: 

Rozhodnu se zalít zahradu. 

Když jdu k hadici na zdi garáže, všimnu si, že i auto potřebuje opláchnout. 

Jdu si pro klíč od auta, abych ho vyvezl na prostor před garáží. 

Ovšem přitom uvidím na stolku v předsíni neotevřenou poštu. 

Asi bude rozumné se podívat, jestli tam nejsou nějaké složenky k zaplacení. 

Položím klíče od auta na stolek a začnu probírat poštu. 

Přitom vidím řadu reklamních letáků a jdu je hodit do odpadkového koše v kuchyni. 

Vidím, že je plný, takže letáky položím na kredenc a jdu vyhodit odpadky z koše do kontejneru 
na ulici. 

Přitom si uvědomím, že vedle kontejnerů je schránka na dopisy, takže by bylo dobré hned dát 
do schránky i ten dopis, co jsem večer psal. 

Jdu si tedy pro něj do pokoje. 

Na stole u dopisu leží hrnek s kávou, kterou jsem před chvílí pil. 

Vezmu ho do ruky a cítím, že káva už vychladla. 

Nevadí, uvařím si nový hrnek kávy. Vezmu hrnek a jdu do kuchyně. 

Cestou vidím, že kytka ve váze začíná uvadat. 

Tak položím hrnek na parapet a chci vzít vázu a napustit do ní čerstvou vodu. 

Přitom uvidím na parapetu své brýle, které jsem hledal ráno. 

Musím si je dát na svůj pracovní stůl, abych o nich věděl. 

Ale nejdříve přece jen doleju vodu do vázy. 

Položím brýle, vezmu vázu do ruky a vidím, že za vázou leží dálkové ovládání od televize. 

Proboha, zase ho budeme večer hledat. 

Musím ovladač položit k televizi v obýváku. 

No, ale to počká, napřed je přece nutno dolít vodu do vázy. 

Jdu do kuchyně a napouštím vodu. Přitom mi vyšplouchne na kuchyňskou linku. 

A trochu i na podlahu. 

Jdu do koupelny pro hadr, abych to utřel. 

Pak se vracím do předsíně a přemítám, co jsem chtěl udělat. 

K večeru: zahrada není zalitá, auto není umyté (a nemůžu k němu najít klíče), na okně je hrnek se 
studenou kávou, kytky ve váze jsou už úplně zvadlé, dopis není vhozený do schránky (a taky 
ho nemůžu najít), ztratily se mi brýle a televizi musíme ovládat ručně, ovladač je bůhví kde. 

Divím se, že nic není hotovo, když jsem se celý den nezastavil a jsem docela utahaný. 

No nic, jdu zkontrolovat došlé maily. 

Udělejte mi laskavost. Přepošlete to všem známým, protože si nemohu vzpomenout, komu jsem 
to poslal a komu ne. 

Jo, a nesmějte se, jestli tyhle stavy neznáte! Váš den se blíží! 

Pro Zpravodaj zaslala Marta Tomsová 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Následující recept jsem dostala od Martiny (slečny našeho Voj-
ty). A všude, kde jsem rozpis ukázala, tam ho kuchařky znaly! Na-
před jsem to považovala za dobrý vtip: zatřesu a je upečeno? Až 
natolik jsem tomu ze začátku nevěřila, že jsem si řekla, že si tenhle 
recept musím vyzkoušet a schovat do aprílového čísla. No, ale vyzkoušejte, kuchařky, samy! 
(Nebo sami – myslím, že se do toho mohou samozřejmě pustit i kuchaři!) Ale přiznám se Vám, 
doporučuji ho a ještě jsem na něj čas nenašla, ač musí být hotov opravdu v cuku-letu.  

Těším se na Vaše případné zkušenosti anebo podobné bleskové recepty! Kdyby některá 
z Vás věděla, jak takhle bleskově na praní, žehlení či úklid, tak sem s tím! 

 

TŘEPACÍ BLESKOVÝ DORT 
Potřebujeme: 3 smetany na šlehání (2+1), 2 menší konzervy mandarinkového kompotu, 

2 pudingy Dr. Oetker bez vaření Créme Olé, 1 hotový dortový korpus z piškotového těsta (pokud 
chcete, můžete si ho předem upéct). 

Postup: Do většího hrnce s poklicí, která dobře těsní, nalijte 2 smetany na šlehání, 2 manda-
rinkové kompoty i se šťávou a dva pudingy, pouze Créme Olé – jiné nefungují a neudělají hus-
tou a hladkou hmotu. Tuším, že se prodávají vanilkové a čokoládové. Použít se dají oba, lépe 
vypadá vanilkový. 

V hrnci zakrytém pokličkou nic nemícháme, pouze několikrát zatřeseme. Jak dlouho, pocítíte 
velmi rychle, protože obsah se změní na krémový a hůře se s ním třese. 

A je hotovo! Dortovou náplň natřeme na korpus, ozdobíme buď třetí šlehačkou anebo dort 
můžeme posypat strouhanou čokoládou, oříšky atd. 

SLASTI STÁRNUTÍ 
 

Dva šedesátníci mluví o „slastech” stárnutí a jeden říká druhému: 

„Nejhorší to je pro naše ženy: Nechtějí si připustit, že jim léta také přibývají, a snaží se to 
stále různě zamlouvat a skrývat.“ 

„Máš pravdu, ale já jsem našel takovou dobrou fintu, jak je doběhnout a dopídit se pravdy. 
Tedy: chceš-li vědět, zda tvá žena začíná špatně slyšet, postav se na 10 m od ní a polož ji nějakou 
otázku. Neodpoví-li, přibliž se na 5 metrů, 2 metry, a nakonec na 1 metr. A jestli ti na tuto dálku 
stále neodpoví, musí připustit, že je evidentně hluchá!“ 

Stařík shledal nápad jako výborný, a když přišel domů, postavil se 10 metrů od ženy, a silným 
hlasem se zeptal: „Miláčku, co bude dnes k večeři?” 

Žádná odpověď! 

Přiblížil se tedy na 5 metrů a opakoval svoji otázku: „Miláčku, co bude dnes k večeři?” 

Stále žádná odpověď!… 

Přiblížil se tedy na 2 metry a znovu se zeptal: „Miláčku, co bude dnes k večeři?” 

Stále žádná odpověď!… 

Stařík nevěřil svým uším! Přiblížil se na 1 metr a zařval: „Miláčku, co bude dnes k večeři???” 

Žena se namíchnutě otočila a kroutíc hlavou odpověděla: „Už po čtvrté Ti opakuji, že kuře a 
hranolky!!!” 

Z e-mailové schránky Marty Tomsové 

RECEPT NA DUBEN 
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Pokud vám stačí poloviční dávka, náplň uděláte z jedné smetany, jednoho kompotu a jedno-
ho pudingu. 

Pozor!!! Místo korpusu se dají použít i piškoty, které je prý dobré namočit do vychlazené 
kávy nebo kompotové šťávy, pokud chcete konzumovat dezert okamžitě. 

Přeji Vám jako obvykle dobrou chuť! 

Marta Tomsová 

POKORA 
 

Vždy, když v náruči držím novorozeně, tak mám pocit, že bych mu měl do 
života něco popřát. Být dobrou sudičkou. Ale co popřát? V pohádkách hodné 
sudičky přejí, krásu, bohatství, lásku … Co z toho vybrat? 

Už jsem držel v náruči hodně novorozeňat, a žádnému jsem nikdy nic do vínku neřekl, proto-
že jsem nikdy nevěděl, co. A tak nad tím léta přemítám a doufám, že to budeme moci snad 
s vnoučaty někdy probrat. Jedu autem trasu z Mnichova do Prahy, kterou už jsem jel možná 
stokrát, a tak si krátím cestu meditací. Představuji si rozhovor s pubertálními vnoučaty, která se 
mě zeptají: „Dědo, co si myslíš, že je v životě nejdůležitější?“ 

„Myslím, že pokora“, odpověděl bych dnes. 

„Cože? Pokora v dnešním světě? Teď se musíme umět spíš probít!“ 

„Ano, k tomu je potřeba pokora.“ 

„To myslíš jako umět leštit kliky a stát před šéfem v mírném předklonu s čepicí sevřenou 
mezi stehny?“ 

„Ne, to je podlézavost, pokora vede k samostatnosti.“ 

„Tak »sedávej, panenko v koutě…«?“ 

„Ne, to je pasivita, a pokora vede k aktivitě.“ 

„Tak si mám jako nechat všechno líbit?“ 

„Ne, pokora není submisivita, pokora je spíš základem asertivity a naopak vzbuzuje respekt.“ 

„Tak co to teda je?“ 

„Pokora je sebepřijetí. Jsem takový, jaký jsem, protože jsem na tento svět dostal takové 
vybavení, které budu potřebovat pro svůj úkol na tomto světě. Nejsem jako mí rodiče ani jako 
mí sourozenci, jsem svůj. 

Já jsem se narodil předčasně a mamince doktoři řekli, že když to přežiju, že ode mne toho 
moc čekat nemůže. Já jsem byl vždycky těžkopádný jak v pohybu, tak v myšlení, pomalu jsem se 
vyjadřoval, špatně snáším stres, vždycky jsem měl špatnou paměť, nižší inteligenci, takže jsem ve 
škole dostal hodně pětek za to, že jsem se nenaučil básničku nebo písničku. Já jsem se to učil, ale 
nikdy se to pořádně nenaučil. Dostal jsem hodně pětek ze slovíček, protože jsem si je nemohl 
zapamatovat. Však víte, že u všech písniček a říkanek znám jen první sloku, Kristýnčinu nejoblíbe-
nější dodnes bez papírku nezazpívám, protože s věkem se mi to nelepší, ale je to horší.“ 

„Ale vždyť ale mluvíš německy, rusky nebo anglicky.“ 

„To mluvím, a myslím, že se těmito jazyky i dobře domluvím, ale učil jsem se to čtením a 
mluvením. Bylo to těžší, než to měly jiné děti, ale když se setkám s bývalými spolužáky, tak oni 
slovíčka zapomněli a nikde se nedomluví a já školím a vyjednávám po světě.“ 

SLOVNÍČEK (NEJEN PRO SAZEČE)… 
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„Když říkáš, že jsi měl nízkou inteligenci, jak jsi mohl vystudovat vysokou školu?“ 

„Opět to pro mne na začátku nebylo lehké. Byl jsem mezi ostatními jako blbec. Na přednáš-
ky a cvičení z pružnosti a pevnosti jsem paralelně chodil do dvou studijních skupin, abych látku 
pochopil, ale na konci studia jsem už patřil mezi nejlepší studenty. Pak jsem se pružností něja-
kou dobu živil a mám z tohoto oboru i nějaký patent.“ 

„Dědo, když říkáš, že si se vždycky těžko vyjadřoval, jak to, že jsi dělal obchodníka?“ 

„To byla právě moje přednost. Já jsem nemluvil, ale hlavně jsem se ptal a poslouchal. A pak 
jsem jim nabídl to, co potřebovali. A to mají lidi 
rádi. Obchodníka jsem dělal asi deset let 
a dobře jsem na tom zbohatl.“ 

„Jak se bohatství slučuje s pokorou?“ 

„To záleží na tom, jaký máš k bohatství 
vztah a k čemu jej používáš. Pakliže chceš do-
sáhnout bohatství, jsi nesvobodný chudák, 
který otročí své touze. Když ale bohatství nebe-
reš za cíl, ale je výsledkem tvé služby, pak zů-
stáváš svobodným. Souvisí s tím i druhá věc: co 
s tím bohatstvím děláš. Pakliže to budeš schra-
ňovat, ztratíš svobodu. Budeš s obavami sledo-
vat vývoj akcií, úrokových měr atd. Když jej ale 
necháš sloužit, pak zůstaneš svobodným 
a spokojeným.“ 

„Když jsi říkal, že jsi byl těžkopádný v myš-
lení, jak jsi mohl dělat ředitele firmy?“ 

„Já jsem si vždycky myslel, že se na to ne-
hodím, ale požádali mne, abych to dělal, a tak 
jsem to přijal jako službu zaměstnancům. Vě-
děl jsem, že někteří podřízení jsou chytřejší než 
já, a tak jsem se jim snažil vytvářet takové pod-
mínky, aby mohli dobře pracovat. Abych jim nemusel dávat příkazy a kontrolovat je, udělal jsem 
motivační řád podle přidané hodnoty pro každého jednotlivce. Fungovalo to výborně, lidé pra-
covali rádi, my jsme prosperovali a já jsem byl dvakrát nejúspěšnějším manažerem Evropy. Pak 
si koncernový audit všiml toho, že můj plat byl nejen nižší než ostatních kolegů v Evropě, ale 
i některých podřízených. Nedařilo se mi jim vysvětlit, že dostávám přesně tolik, kolik odpovídá 
mé přidané hodnotě. Viděl jsem, že by je rozšíření tohoto systému odměňování v koncernu 
mohlo osobně ohrozit. Dostal jsem pak příkazem zvýšení platu. To ale nabouralo náš fungující 
transparentní systém, oddělilo mne to od mých zaměstnanců. Současně s tím jsem získával po-
cit, že se stávám loutkou, která má pouze plnit představy nadřízených. To ve mně vytvářelo 
stress, který od malička špatně snáším. Stoupl mi krevní tlak, objevily se další potíže. Naštěstí 
zafungovala pokora, tj. uvědomil jsem si své limity, a tak jsem po deseti letech požádal o uvolně-
ní z funkce. Asi jsem si zachránil život, neboť mnoho ředitelů, kteří si neuvědomili své limity, 
odnesli z jejich ředitelské židle pohřebáci.“ 

„A to ti nebylo líto, že jdeš společensky dolů?“ 

„Taky to nebylo lehké, když odevzdáš luxusní auto, na které jsi zvyklý, to, že za tebe sekre-
tářka vyřizovala spoustu věcí, které si najednou musíš zařizovat sám, že tě nezvou na konference 
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a do určité společenské vrstvy, že nemáš možnost ovlivňovat vývoj, přestože bys věděl, jak, atd. 
Ale od toho je tady naštěstí pokora. Ta ti umožní, aby ses na svůj život podíval zvenku.“ 

„A co jsi dělal dál?“ 

„Vedení koncernu asi dostalo strach, že bych šel ke konkurenci, a proto mi nabídli místo 
koordinátora mezinárodních projektů.“ 

„No a…?“ 

„A tak jsem létal po celém světě a ještě mě za to dobře platili.“ 

„To mi připomíná Forresta Gumpa, takovej blbec, kterýmu to všecko vycházelo.“ 

„Jo, taky si tak připadám. Ostatně tenhle film mám velmi rád. Forrest totiž dobře věděl, kde 
jsou jeho limity a na co nemá. On se smířil se svými omezeními, smířil se sám se sebou a nesrov-
nával se s ostatními. Ono to ve filmu vypadalo tak, že je tak hloupý, že si ani neuvědomuje, o co 
přichází, když opouští rozjetý business s krevetami. Stejně se na mne dívali někteří lidé, když 
jsem prodával zavedenou, prosperující firmu. Ale udělal jsem dobře, že jsem ji prodal, protože 
už jsem se na ni stával závislým.“ 

„Ale slovo pokora je příbuzné slovu pokořit někoho, ponížit…“ 

„A tady jsme u jádra. Ono záleží na tom, před kým je člověk pokorný. Pakliže máš Někoho, 
komu důvěřuješ, můžeš být pokorný – tedy být sám sebou. Nemůžeš si na něco nebo na někoho 
hrát.“ 

„Dědo, co to teda je pokora?“ 

„Pokora je uvědomění si své jedinečnosti tady na zemi. Jsem tady takový, jaký jsem, s vyba-
vením, jaké mám. Já jsem míval v pubertě mindrák z toho, že jsem blbější než mí sourozenci. Ale 
naštěstí znakem dospělosti je sebepřijetí. Přijmout sebe sama se svými omezeními, nedostatky, 
handicapy a snažit se je nějak zužitkovat. Málokdo má tak vážné postižení jako Stephen William 
Hawking, který leží a hýbe jen očima, ani mluvit nemůže. Přesto má pro současný svět mimořád-
ný význam. Je to jeden z nejváženějších vědců, který udělal veliké objevy v teorii černých děr. 

Pokora člověka osvobozuje od toho, aby se s někým musel srovnávat. Když se začnu srovná-
vat se sousedem nebo kolegou, že má lepší auto, větší vilu atp., začne mě to sžírat a stávám se 
nesvobodným a závislým. Mám mindrák. Pokora osvobozuje od mindráku. Dneska hodně lidí 
trpí mindrákem, že nemohou mít to, co nabízí reklamy. Reklamní agentury jsou mazané. Vědí, že 
lidé touží po štěstí, a tak lidem sugerují, že když budou mít právě toto, tak dosáhnou štěstí. 
A lidé kupují a štěstí ne a ne zachytit. Štěstí totiž, stejně jako bohatství, nemůže být cílem, ale 
výsledkem našeho snažení.“ 

„Dědo, a ty jsi nikdy nezáviděl, netoužil po lepším autě atp.?“ 

„Ale to víš, že záviděl. Ale taky jsem poznal, jak mi to bere radost, klid a sebevědomí, tedy 
důležité součásti pocitu štěstí. A tak jsem se vědomě snažil vracet k pokoře.“ 

„Tys říkal, že znakem dospělosti je sebepřijetí, ale vždyť je hodně starých lidí, kteří závidí 
anebo si stěžují, že neměli takové možnosti…, že je rodiče špatně vychovali…, že kdyby měli 
peníze, tak…“ 

„Dospělost nepřichází automaticky s věkem. Hodně lidí se chová nedospěle, závidí si, a proto 
nejsou šťastni. Závist má pak strašně blízko k nenávisti – liší se od ní jen ve čtyřech písmenkách. 
Toho zneužili komunisti v teorii třídního boje.“ 

„A když jsi vyjmenoval svá životní omezení, čím jsi je vyvažoval, abys byl úspěšný?“ 

„Myslím, že jsem do života dostal od sudiček tři dary. Zaprvé lidem připadám důvěryhodný. 
Ale důvěryhodných podvodníků je v kriminálech dost. Tak jsem k tomu naštěstí dostal druhý 
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LETNÍ TÁBOR RODIN NA PAVLÁTOVĚ LOUCE 2011 
 

Stejně jako v předchozích letech, i letos vás zveme na Tábory rodin. 

Tábory se budou konat v těchto termínech:  

  6. – 13. srpna (sobota – sobota) 

  13. – 20. srpna (sobota – sobota) 

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

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

dar, a tím je odpovědnost. To znamená, že když jsem něco lidem slíbil, tak jsem nechtěl zklamat 
jejich důvěru, a proto jsem se to snažil splnit. A oni to oceňovali. Vlastně i tu strojařinu jsem 
vystudoval jenom proto, že jsem to bývalému děkanovi prof. Bolkovi u přijímacích zkoušek slíbil. 
A třetím darem bylo to, že jsem se jednou dozvěděl, že existuje pokora.“ 

Petr Běťák  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

POZVÁNKA NA VALNOU SCHŮZI 
Milí členové Živé rodiny, 

rád bych Vás pozval na Valnou schůzi našeho sdružení, která se koná 11. dubna 
2011 v 18.30 v přízemí paláce YMCA. Oficiální pozvánka byla v minulém Zpravo-
daji. Kromě povinných součástí Valné schůze (zprávy o činnosti, volby atd.) je 

tam bod „diskuse“. Jak jste se dočetli v minulých číslech Zpravodaje, v našem sdružení dochází 
k poměrně významným změnám (osamostatnění Manželských setkání). Na Valné schůzi bude 
v rámci diskuse příležitost, abyste se k těmto změnám vyjádřili, a hlavně, abyste vyslovili své 
náměty, jak nasměrovat činnost Živé rodiny do budoucna. 

Vladislav Pištora, předseda 
 

ZE SEKRETARIÁTU 
Milí členové a přátelé ŽR, 

začínáme připravovat Tábory rodin na Pavlátově louce, na které Vás srdečně zveme. 

Je nám to velmi líto, ale výbor rozhodl o zvýšení cen pobytu na Táborech rodin na Pavlátově 
louce pro rok 2011. Vzhledem k nízké dotaci, kterou jsme dostali, nebylo možné jiné řešení. 

Veškeré další informace najdete v rubrice „Živá rodina připravuje…“. 

Radana Vášová 
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ve třílůžkovém pokoji (domek je určen přednostně pro rodiny s malými dětmi). Tyto doplatky 
Vám budou sděleny až po definitivním umístění rodiny v objektu. 

PROGRAM 
Dopoledne probí-

hají diskuse dospě-
lých ve skupinkách 
na témata o rodině, 
manželství, mezilid-
ské vztahy. Přítomen 
bude odborník, psy-
cholog. Prvního tur-
nusu se účastní ještě 
další  odborník 
(psycholog), který se 
bude věnovat dospí-
vající mládeži. Děti 
mají vlastní program 
zajištěný pečovateli. 
Odpoledne se pořá-
dají různé sportovní 
hry a soutěže, kte-
rých se účastní celé rodiny. Večer uspořádáme besedy na různá témata, dále se můžete těšit na 
táboráky a noční bojovku. Součástí programu je i celodenní výlet, dětská pouť, olympiáda apod. 
Samostatný program, a tedy i hlídání dětí, které umožní klidné posezení rodičů při diskusi, zajiš-
ťujeme pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné zajistit hlídání Vašeho mladšího 
dítěte, nabízíme Vám tuto možnost: můžete spolu se svou rodinou vzít někoho, na koho je Vaše 
dítě zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábora. Úhrada za jeho pobyt bude účtována Vám 
nebo jemu, a to dle dohody. Pokud bychom totiž měli zajišťovat pečovatele i pro děti mladší tří 
let, došlo by k významnému navýšení ceny pobytu a tábor by pak byl pro mnohé nedostupný. 
Respektujte, že na tábořiště není dovoleno vozit psy. 

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

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

CENA TÁBORA 
Děti do 2 let bez stravy 600,- Kč (nečlen YMCA) 400,- Kč (člen YMCA) 

Děti malá porce 2300,- Kč (nečlen YMCA) 2200,- Kč (člen YMCA) 

Děti velká porce 2600,- Kč (nečlen YMCA) 2500,- Kč (člen YMCA) 

Dospělý 2900,- Kč (nečlen YMCA) 2700,- Kč (člen YMCA) 

Manželský pár 5400,- Kč (nečlen YMCA) 5000,- Kč (člen YMCA) 

Dospělý sponzorský  3000,- Kč a více. 
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POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY  
Na přihlášce nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná čísla, velikost porcí u dětí, a zda 

jste členy YMCA, příp. výši množstevní slevy. 

ZPŮSOB PLACENÍ 
Nejpozději do 30. 4. 2011 složte, prosíme, zálohu 2700,- Kč za rodinu. Jinak nebudeme moci 

vaši přihlášku považovat za závaznou. O přijetí rozhoduje pořadí zaplacení zálohy, takže doporu-
čujeme zaplatit co nejdříve. 

Zálohu můžete složit: 

1. hotově v kanceláři, 
2. poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol, viz níže, konstantní 

symbol je 0379), 
3. složenkou „A“ (vyzvednete na poště), kde, prosíme, vypište: 
 - Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4; 
 - Název účtu adresáta: YMCA – ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1; 
 - Číslo účtu – 193506832/0300, konstantní symbol – 0379, VS – prvních šest číslic 

rodného čísla některého z účastníků. 

Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého důvodu 
odhlásit, učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do 15. 6. 2011, poz-
ději odhlášeným nebude vrácena (pouze v případě velmi závažných důvodů jsou možné výjim-
ky). Odhlášení musí být písemné, adresováno na sekretariát.  

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

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby. Na vyžádání zašle-
me žádost o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší odborové organi-
zaci nebo zaměstnavateli. 

Platbu proveďte nejpozději do 31. 5. 2011! Upozorňujeme, že je bezpodmínečně nutné 
zaplatit v termínu, jinak nelze počítat, že na tábor pojedete. V případě komplikací se však lze 
individuálně domluvit o jiném postupu platby. 

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

Těšíme se na vás.    

manželé Kubínovi a Homolovi 

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

SLEVY 
500,- Kč na 4. a každé další vlastní dítě. 
200,- Kč na osobu na II. turnusu (kromě dítěte do 2 let), pokud rodina pojede na oba 
turnusy. 
1000,- Kč pro rodinu, která získá novou rodinu, která nikdy nebyla na táboře. Tato sleva 
bude zpětně proplacena po skončení tábora, pokud se nová rodina tábora zúčastní 
a zaplatí plnou cenu. 
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POZVÁNKA NA ČTVRTOU VYCHÁZKU  
 

Milí členové a příznivci Živé rodiny, 

zveme Vás na čtvrtou vycházku po Praze, která bude na téma „O čem vyprávějí sochy na 
Karlově mostě“. Vycházku uskutečníme v sobotu 21. 5. 2011, sraz bude před vchodem do koste-
la sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí (staroměstský konec Karlova mostu). Abychom 
se nemuseli proplétat davem turistů, který Karlův most zaplavuje téměř nepřetržitě (a to zejmé-
na v jarních měsících), zvolili jsme dobu srazu ráno v 8 hodin. 

Vycházka bude trvat asi 1,5 hodiny. Zaměříme se na jedinečný projekt barokní doby, kdy 
během poměrně krátké doby spojeným úsilím předních institucí a jednotlivců českého království 
vznikla tato galerie soch. Je zvláštní, že ačkoliv Karlův most stojí v popředí turistického zájmu, 
naprostá většina návštěvníků, ale i Pražanů se nezamýšlí nad tím, koho a proč jednotlivé sochy 
na mostě představují a jakým poselstvím celé dílo promlouvalo k tehdejším lidem, jak vycházelo 
z otázek barokní doby, ale koneckonců i dob pozdějších, včetně té naší. 

Na všechny se těší Hynek Krátký. 

TERMÍNOVNÍK 2011 

NABÍDKA I PRO VÁS… 

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 

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 

12. – 20.8.2011 Letní kurz MS – Liberec L. Tkáčová  602 681 888 

MATEŘSKÉ CENTRUM KOMŮRKA V PRAZE 4 – KOMOŘANECH 
 

Občanské sdružení Y – Open zve na akce Mateřského centra KOMŮRKA v Praze 4 – Komořanech: 
 

Čtvrtek 7. dubna v 10.00 hod. „Výživa a péče o dítě II.“ – pro velký úspěch připravujeme 
pokračování přednášky MUDr. Romany Kužielové o výživě dětí a kojenců, tentokrát s rozšířením 
o péči o pokožku, očkování a další zajímavé informace. Kurz je zdarma. Přihlášky posílejte na  
e-mail: komurka12@email.cz 

Úterý 12. dubna v 15.00 hod. „Kurz vázání baby šátků“ – naučíte se nejrůznější typy vázání 
baby šátků na nošení dětí od narození až do předškolního věku, dozvíte se informace o vlivu 
nošení na pohybový aparát dítěte a další zajímavé informace. Šátek na zkoušení můžeme zapůj-
čit. Místo bude zájemcům upřesněno e-mailem podle počasí. Kurz je zdarma a je velmi zajímavý. 
Neváhejte! 

Středa 13. dubna v 11.00 hod. „3. setkání maminek v restauraci Orion v Komořanech“ – 
cílem je vzájemné seznámení a sdílení informací okolo dětí. V restauraci je hrací koutek pro děti 
i prostor pro „spící kočárky“. Přijďte si posedět a příjemně popovídat. (Pozn.: Útratu si maminky 
hradí samy.) 
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Čtvrtek 14. dubna v 10.00 hod. „Výtvarný kroužek II.“ – pro velký úspěch připravujeme 
pokračování výtvarné dílny Dády Friedlové, kde si namalujete krásná trička pro děti. Výrobky 
jsou opravdu na profesionální úrovni a zvládnete je i Vy! Příspěvek je pouze na materiál a jeho 
výše bude upřesněna. 

Čtvrtek 21. dubna v 10.00 hod. „Kurz malování perníčků a velikonoční výzdoby“ – svatební 
a velikonoční motivy novou technikou štětce, tvorba velikonočních věnců a další. Malovat s ná-
mi mohou i děti! Přihlášky zasílejte opět předem, abychom zajistili dostatek materiálu. Příspě-
vek na materiál 50 Kč. 

Čtvrtek 28. dubna v 15.00 hod. „Výtvarný kroužek III.“ – další pokračování výtvarné dílny 
Dády Friedlové, kde si vyrobíte krásné a praktické věcičky a tentokrát s námi budou vyrábět 
i děti! Na pořadu je malování triček ručičkama apod. Zájemcům budou zaslány bližší informace 
o místě, podle počasí. Výrobky jsou opravdu na profesionální úrovni a zvládnete je i Vy! Příspě-
vek je pouze na materiál a jeho výše bude upřesněna. 

Za MC Komůrka Dáša Krejčiříková  
tel: 602 196 996, e-mail: komurka12@email.cz, Na Komořsku 7, Praha 4 – Komořany 

 

SUMMER CAMP 2011 
 

Milí přátelé, 

zveme Vás na 6. ročník English Campu s výukou angličtiny pro dospělé a mládež, který pove-
dou s naším českým týmem anglicky mluvící lektoři a přátelé z USA a jiných zemí. Výuka je při-
pravena také pro školní děti. Účastnit se mohou rodiny s dětmi, mládež i jednotliví účastníci. 

English Camp se bude konat od soboty 23. července (příjezd možný od 14 hod. – začíná se 
večeří) do soboty 30. července (končí se obědem) v hotelu Kamýk v Doksech. Ubytování je zajiš-
těno v pěkně zařízených dvou až čtyřlůžkových pokojích s možností přistýlek – každý s vlastním 
sociálním zařízením a TV. Ve společných prostorách je možnost bezplatného WIFI připojení 
k internetu. 

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

CENA 
Dospělí a děti od 10 let 3.900 Kč (lůžko, plná penze, program, angličtina) 

Dítě 4 – 10 let  3.400 Kč (lůžko, plná penze, herna, školní děti angličtina) 

Dítě od 2 – 4 let 1.000 Kč (bez služeb, postýlka nutná, možnost dopoledního hlídání) 

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 AJ, 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, sporty, nohej-

bal, fotbal, plážový volejbal, koupání v Máchově jezeře – 10 minut pěšky lesem, dětské hřiště, 
cykloturistika, večerní Tea house, volné diskuse, společenské zábavné večery, Karneval (kostýmy 
s sebou), ekumenická nedělní bohoslužba, možnost mše v Doksech, odpočinek v přírodě, borův-
ky, houby, písničky, možnost osobních rozhovorů s duchovními, opékání selete, výlet parníkem 

mailto:komurka12@email.cz
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po Máchově jezeře… Budeme rádi za další programové náměty a Vaše možné zapojení do jejich 
organizace. Hudební nástroj, na který hrajete, vezměte s sebou! 

Vaši přihlášku očekáváme mailem na adrese: y.open.os@gmail.com (je možné si ji také stáh-
nout na webových stránkách http://www.yopen.cz a shlédnout zde i fotografie z loňské akce) 
zároveň s platbou na číslo účtu Y – Open, občanského sdružení: 00 824 00 349/0800 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 případě, že vám poskytne příspěvek zaměstnavatel, můžeme Vám na vyžádání vystavit fakturu. 

Těšíme se na Vás! 

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

 

DŮM SETKÁNÍ ALBEŘICE 
 

Dům setkání Albeřice, rekreační a školící zařízení křesťanského občanského sdružení YMCA 
Setkání nabízí: 

 

Tvoří celá rodina (6. – 8. května 2011) 

Víkend pro rodiny vyplněný radostným malováním, lepením, pletením, savováním, 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 je-
jich vztahu. Účastnit se mohou jak pouze maminky, nebo otcové s dětmi, tak i celé rodiny, pří-
padně i staří rodiče s vnoučaty. V průběhu 2 dnů bude možnost si vybrat z nabízených tvořivých 
programů (dílen / ateliérů), které povedou zkušení lektoři. Podmínkou je účast alespoň jednoho 
rodiče s alespoň jedním svým dítětem. 

 

„Žádné husto!!“ – Víkend pro otce s -náctiletými (13. – 15. května 2011) 

Víkend pro otce se staršími dětmi. Prostor pro více samostatnosti a iniciativy dětí pod bez-
pečným 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. 

 

Víkend pro otce s dospívajícími dcerami (10. – 12. června 2011) 

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. 

 

Hudební tábor rodin – NOVINKA! (2. – 9. července 2011) 

Nový typ programu pořádaný pro rodiny s dětmi, zaměřeny na společné muzicírování v do-
poledních hodinách na jakékoliv nástroje, které si účastnici tábora s sebou přivezou (kytara, 
flétna, housle, violoncello, perkuse aj.). Odpoledne výlety, sport, odpočinek. Večer posezení 
u ohně, povídání, muzicírování, volno. Součástí je i duchovní program. Vedou zkušeni lektoři 
a hudebníci: J. Hudec – učitel hudby a hry na kytaru, vedoucí hudebních táborů u nás i v zahrani-
čí, a Renata Rollerová – vedoucí křesťanské folkové skupiny Petach ve Špindlerově Mlýně. 

 

Bližší informace a přihlášky i na jiné akce najdete na http://www.setkani.org nebo u M. Vyle-
ťala, e-mail: ymca@setkani.org, tel: 731 625 615. 

Těšíme se na setkání s vámi! 

Miloš Vyleťal 
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NASTAVME SLUNCI TVÁŘ 
aneb Krása a moudrost v lidové poezii 

Občanské sdružení Y – Open a Nadační fond mezinárodní křesťanské pomoci vás srdečně zve 
v neděli 1. května ve 14 hodin do restaurace ORION v Komořanech na jarní koncertování rodiny 
Dvorníkových (komorní soubor „Harmonie rodiny Dvorníkových“: Jana Dvorníková *Melanies+ 
s manželem a jejich 4 dětmi, z nichž všichni hrají na hudební nástroje *fagot, flétny, klavír, kante-
la a různé rytmické nástroje+, zpívají, tančí a recitují.) Vstupné dobrovolné. 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

Program efektivního rodičovství krok za krokem 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spolupráci s Občanským sdružením Ro-
dinné centrum Praha pořádá osvědčený program, který pomáhá rodičům s výchovou (nejen) 
předškolních a mladších školních dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, 
techniku hraní rolí s praktickým nácvikem a mnoho dalších.  

Nejbližší kurz se koná v prostorách Dívčí katolické střední školy, Platnéřská 4, Praha 1 (metro 
A – Staroměstská), o sobotách 30. dubna, 7. května a 21. května 2011 vždy od 9 do 17 hodin. 
Díky přiznaným dotacím zůstává účastnický poplatek stejný jako loni, tj. 900 Kč za osobu nebo 
1500 Kč za manželský pár. Lektorkou kurzu je Mgr. Martina Běťáková.  

Současně nabízíme letní pobytový kurz v horském prostředí ve středisku mládeže Vesmír, 
Jedlová 266, 517 91 Deštné v Orlických horách, http://www.vesmir.signaly.cz ve dnech 31. čer-
vence – 6. srpna. Náplní pobytu bude jak trénink zaměřený na praktický nácvik výchovných do-
vedností, tak dostatek prostoru k rodinné rekreaci. Lektorkou kurzu je Mgr. Martina Běťáková. 
Definitivní výše příspěvků účastníků po zakalkulování dotací: 

Oba rodiče (ubytování, stravování 2 x 2100 Kč + zvýhodněné kurzovné 600 Kč) = 4800 Kč, 

jeden rodič (ubytování, stravování 2100 Kč + zvýhodněné kurzovné 400 Kč) = 2500 Kč, 

dítě do 3 let (vlastní postýlka, bez stravy, hlídání během programu) = 1900 Kč, 

dítě od 3 do 10 let (ubytování, stravování ½ porce 900 Kč + hlídání 1000 Kč) = 1900 Kč, 

dítě nad 10 let (ubytování, stravování celá porce 900 Kč + hlídání 700 Kč) = 1600 Kč. 

Bližší informace a přihlašovací kontakty na obě akce na http://cpr.apha.cz/step/. 
 

Program Máma a táta pro 21. století 

Pořádáme kurzy pro ženy, které se v nedávných měsících či letech staly matkami, a pro jejich 
partnery. Kurzy tvoří 8 setkání pro ženy, 1 večer pro otce a sobota pro celý pár. Hlídání dětí je 
zajištěno. Program je zaměřen na hledání a sžívání se s novou situací po narození dítěte. Mohou 
se ale zúčastnit i maminky, které již mají dětí více, i pro ně je v programu mnoho podnětného. 

Seznámíme se s odbornými pohledy na to, jak rodičovská role ovlivňuje život ženy, jejího 
partnera i život jejich širší rodiny. Pořádáme také pobytové týdny pro maminky s dětmi (na ví-
kend přívítáme i tatínky). Na jaře otevíráme kurzy v Řepích a Kobylisích (od dubna). Bližší infor-
mace: http://www.rodinnecentrum.cz/MATA/, e-mail: mama.tata21@centrum.cz. 

Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu 

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 
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Nekončící neklid v arabských zemích navozuje otázku: proč? Co se to děje? Proti čemu 
se to tam bouří? A zcela samozřejmě (ve smyslu nejlepších tradic zápecnického uvažová-
ní) naskočí člověku jaksi podvědomě: A je to pro mne dobře nebo špatně? 

Ono to není až tak zápecnická otázka. Jistě, existují židovské vtipy s obdobnou poin-
tou; zpravidla se ve skutečnosti zakládají na zkušenosti, že člověk jaksi není s to zcela 
nezaujatě zaujímat stanoviska, zvláště pokud nemá sdostatek informací – a ty my teda 
opravdu nemáme. Málokdo z nás kdy navštívil Egypt, Sýrii, Jemen či Libyi (nemyslím tím 
Hurghadu ani pyramidy), málokdo z nás opravdu prožil pár let mezi tamějšími dělníky, 
rolníky, mezi lidmi, kteří chodí denně nakupovat do místního krámku, jezdí rozhrkanými 
tramvajemi (které si již dávno odsloužily své v ulicích velkoměst západní Evropy) či auty 
z páté ruky, v horším případě chodí pěšky a polykají oblaka kouře a prachu (neboť doby, 
kdy arabský svět byl výspou civilizace kultury života, pominuly pod staletou vládou turec-
kých kočovníků – nic proti dnešnímu Turecku, ale v 15. století to byl opravdu krok zpět)…, 
málokdo z nás opravdu ví, jak to tam chodí dnes a denně od Božího rána do Božího veče-
ra a další den znovu… 

Můžeme tisíckrát diskutovat o tom, zda má Kaddáfí 
odstoupit nebo ne; místní obyvatelé mají na to svůj názor 
(hodně podmíněný tím, ke kterému kmeni patří). Můžeme 
tisíckrát debatovat o tom, zda syrský režim padne stejně, 
jako padl egyptský, ale nejprve bychom potřebovali vědět, 
zda a co se ve skutečnosti v Egyptě či Tunisku změnilo – ne 
vláda, ale ceny chleby, ne prezident, ale úklid odpadků či 
chování úředníků a policistů, protože denní život se neode-
hrává v chodbách a kuloárech parlamentů… 

A tím méně snadné je zaujmout postoj k takovým vě-
cem, jako je bezletová zóna nad Libyí. Ano, vraždění civilis-
tů je hrozná věc – předpokládejme, že pro tentokrát média 
psala pravdu. Ale není rozhodující, co víme o minulém reži-
mu: odkud víme, že ten příští bude lepší? 

Ne, nezávidím politikům západního světa jejich odpovědnost: na jedné straně hájení 
práv lidí na život (třeba ani ne důstojný, prostě alespoň život), na druhé straně odpověd-
nost za to, co svým zásahem rozpoutají. Nezávidím jim – a nemohu jim pomoci. Mohu se 
snad jen modlit – a doufat, že (ač lidé hříšní, jako ostatně my všichni bez výjimky) se ne-
chají vést skutečně dobrým úmyslem, podloženým maximem informací: ne všemi infor-
macemi, protože ty nemá dnes nikdo, ale alespoň všemi relevantními a dostupnými in-
formacemi, které mohou mít lidé, mající za sebou nejlepší výzvědné služby všech zemí 
a dob. Protože s dobrými úmysly může Hospodin něco dělat – nad špatnými úmysly může 
pouze a jedině zaplakat. Jako tenkrát Ježíš nad Jeruzalémem… 

VKor 

NA OKRAJ 


