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Maturanti to znají velmi dobře – ostatně: všichni, kdo kdy psali nějakou písemku, zejména 
pak esej, to znají velmi dobře, ba i ti, kdo kdy seděli na potítku, před sebou papírky s otázkami 
ke zkoušce či dokonce státnici, papír na poznámky a zoufalé prázdno v hlavě. Mozek zapnutý na 
maximální obrátky, před očima hvězdičky či rudá kola – a nic… Prostě nic! Pusto, prázdno! 
Poušť, hučení příboje, chuchvalce mlhy – a jakákoli byť jen trochu kloudná myšlenka se vzdaluje 
mílovými kroky, pádí pryč, prchá, aby nebyla náhodou dostižena, položena na papír, vyslovena… 
Jen hrozící ostuda vhání ruměnec do tváře, srdce v krku, studený pot na zádech a tupý pohled 
beznadějně upřený na protější zeď…  

Známe to nějakým způsobem všichni – snad všichni jsme se někdy octli v situaci, kdy bylo 
potřeba něco říci, na něco si vzpomenout, prokázat nějakou znalost, rychlou reakci, bryskní odpo-
věď, snad jen vtipnou reakci, snad jen vůbec nějakou reakci alespoň o trochu lepší než trapnou… 
– jenomže lidská paměť je ošidná, schopnost improvizace ráda zradí člověka vždy, když opravdu 
o něco jde, nápady se líhnou vždy, když není jak si je zaznamenat, zapsat, zapamatovat…  

Takhle nějak se možná cítili apoštolové, když se vraceli z oné galilejské hory. Ještě plni po-
sledních Ježíšových slov, ještě v zajetí dojmu ze setkání – a přece již okouzlení pomalu mizelo, 
nadšení vyprchávalo, radost doznívala… a před nimi byla nejen dlouhá cesta do Jeruzaléma, ale 
také vidina všech těch dalších dnů, týdnů, let, života bez Ježíše, jako po probuzení z krásného 
snu… A žádný nápad, žádná kloudná myšlenka, žádné řešení, žádný návrh… Co teď? Co zítra? 
Kam jít, co dělat? Co že to vlastně mají dělat? 

Tak nějak se možná cítíme den-dva poté, kdy prožijeme něco velkého, něco krásného. Chtě-
lo by se zůstat, věčně surfovat na té úžasné vlně euforie, radosti, štěstí… ale je zde den druhý, 
den třetí… a život jde dál, ráno vstát a kvačit do práce, po cestě domů nakoupit, a odpadky se 
dál vrší v kuchyni (kdo s nimi asi bude muset dojít?), prach vytrvale sedá na nedávno naklizený 
byt, opět složenky a účty, děti zase zlobí, honem vyvenčit psa… a co dál? Na co se těšit? Kam se 
teď zaměřit? – všechno to jaksi ztrácí barvy při srovnání s tou tsunami radosti a nadšení, kterou 
máme za sebou… 

Apoštolové to měli dobré – jen devět dní tápání, bezradnosti, nejistoty, ale ráno desátého 
dne se ozval z nebe hukot – a do smrti měli jasno, měli program, slova se jim hrnula sama na 
jazyk, nemocní se uzdravovali jak na běžícím pásu, u křtitelnic fronta… a co my? My nic? 

Ano, apoštolové dostali Ducha – museli dostat tímto nápadným způsobem Ducha, protože 
ještě neměli napsaný ani Nový zákon, ani nestihli absolvovat teologickou fakultu (taky ještě žádná 
nebyla), zbytek světa (až teda na pár tisíc obyvatel toho úzkého pruhu země mezi Středozemním 
mořem a judskými vršky) o Kristu nikdy neslyšel (ba ani na hodinách vědeckého ateismu nikoli, 
vždyť ten ještě také nebyl vynalezen) a jediným hromadným sdělovacím prostředkem byl urychle-
ný přesun po vlastních nohou od města k městu, od synagogy k synagoze, od řečniště k řečništi – 
a ovšem také od soudu k popravišti… To se bez opojení Duchem svatým zvládnout nedá. 

Ale my jsme přece také dostali svatého Ducha! Poprvé u křtu, podruhé ještě výrazněji 
u biřmování (evangeličtí bratři u konfirmace, pravoslavní to mají všechno pohromadě u křtu). 
Tak proč tápu? Proč si myslím, že mne v tom Hospodin nechává plácat se samotného? 

Snad si za to mohu sám. Snad jsem od darů ducha očekával, že budu uzdravovat, mluvit 
cizími jazyky, že budu zbaven pochybností, že pochopím, jak je to doopravdy, že ustojím všech-
na pokušení… Snad jsem očekával, že můj život se jako mávnutím kouzelným proutkem změní… 
A snad jsem od toho ani nic neočekával – řada z nás si nepamatuje nejen vlastní křest (co si tak 

LETNICE V SRDCI 
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V RODINNÉM KRUHU 

Jen ještě domyslet domluvit dodýchat větu 

jen ještě dovonět přezrálou růži 

jen ještě nezhasnout světlo 

ještě je čas? 
 

na okno usedá noc a sny o snění sní s ní  

zašumí do noci jesenní zasnění  

prošel jsi údolí cestičkou klikatou lesní 

nespíš? 
 

půlnoční motýl číslo patnáct zazvoní o refýž 

hlubiny nebe vyvrhnou měsíční světlo 

reklamní záblesky vzdálené bouře pohasly 

nebudeš pršet? 
 

kolotoč koloběh mravenci  

popohnat vesmír předehnat nestát 

kamera klapka pomníček opona padá 

jen On ví o tobě 

víš taky ty něco o Něm? 
 

jen ještě domyslet dokončit myšlenky pádí 

jen ještě vydechnout nespěchat s nocí si mlčet 

na okně sedí tma dlouhými prsty ji hladit 

ne vidět jen vědět 

jen tušit 

On je tady  

 Sa Ze-Č‘ 2011  

asi může kojenec z toho všeho pamatovat?), ale ani vlastní biřmování – když v dobách bolševic-
kých poprvé po roce ’49 bylo povoleno biřmovat, nikdo se neptal, zda víme, o co jde, zda jsme 
na to už dost zralí, dost dospělí – honem obiřmovat, co když to dalších 20 let zase nepůjde?…   

A přece Hospodin nám dává svého ducha, svého svatého Ducha. Dává nám sebe sama – 
vždyť Bůh je jen jeden (a nebudeme se tady pokoušet vysvětlit si, jak to, že jeden a tři jsou totéž, 
to nedokázal pochopit ani svatý Augustin, a to byl nějaký myslitel!). Dává nám svou lásku, vždyť 
Bůh je Láska. Dává nám podíl na svých vztazích v Trojici – vždyť Duch je vztah Otce a Syna, Láska 
mezi Otcem a Synem, která z Otce i Syna vychází… a tuto lásku Bůh vkládá do nás. Ne proto, 
abychom se jí opojili, abychom si ji uložili na konto, zakopali pod strom, nacpali do mrazáku či 
uschovali pod polštář – se stejným úspěchem bychom mohli chtít skladovat doma vítr, vůni, či 
elektrický proud. Duch není věc, Duch je život – je v nás ne proto, abychom se proslavili svou 
moudrostí či vtipem, ale abychom mohli milovat. Milovat nejen ty, kdo jsou nám jaksi blízcí, milí, 
kdo pro nás něco udělali… milovat všechny – nebo alespoň všechny ty, koho nám Bůh posílá do 
cesty. Protože (bez ohledu na nás) On je milovat chce – ale potřebuje, chce potřebovat k tomu 
naše ruce, naše ústa, naše oči… naše srdce…  

Vladimír Koronthály 
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Milí přátelé, 
 

z křesla je svět velmi jednoduchý. To si tak jeden (nebo jedna, ale častěji jeden, protože 
jedna má stále co na práci, tu zalejt kytky, pak ještě tady setřít prach, zaštupovat fusekle… a ten 
jeden jen sedí jako pecka a ani mu nenapadne, aby se zvedl, copak to nevidí, ty chuchvalce pra-
chu pod postelí a plný odpadkový koš v kuchyni, o nádobí ani nemluvě, a někdo by měl taky 
jednou vyžehlit, až já tady nebudu, zajdete všichni hlady a ve špíně…) sedne, nohy na židli, 
z rádia (ještě že byly vynalezeny počítače a propojovací kabely, takhle to mám alespoň bez rozjá-
saných reklam a děsivých zpráv) zní tichý jazz, na klíně křížovka, po ruce sklenka bílého vína, svět 
s jeho problémy je někde za oknem (v lepším případě šumí májový déšť, takže v hospodě napro-
ti zavřeli okna a všude je dokonalý klid) a tady je všechno jasné, všichni jsou úžasní a já miluji 
celý svět, hlavně když se kvůli tomu nemusím zvedat z křesla a něco dělat… 

V křesle je člověk jako v náručí Hospodinově. Hodiny tiše tikají, dech světa se zpomalil na 
minimum, jednomu je lehko a krásně, skoro až k lítání lehko, kdyby se ovšem dalo lítat a součas-
ně zůstat v křesle, křížovka nespěchá (nejsme tady proto, abychom soutěžili, vyluštím to, až se 
mi bude chtít otevřít oči)… a jeden usíná („I seslal Hospodin Bůh na člověka mrákotu, a on 
usnul…“ – Gn 2,21a)… 

… a najednou se s trhnutím probouzíš, svět se zatím trochu pootočil, déšť přestal, hudba 
dohrála, křížovka leží na zemi a nádobí zpupně čouhá z dřezu a čeká, až se jeden s hekáním 
zvedne a pustí se do svého dílu práce na rodinném obědě… 

Z křesla je svět velmi jednoduchý. Leč nebyli jsme stvořeni s křesly přirostlými k zádům. 
A tak Vám (a zvláště pak sobě) přeji mnoho krásných chvil odpočinku – a mnoho krásných chvil 
naplněných vědomím, že všemu tomu zaslouženému odpočinku předcházela hromada dobře 
a s láskou udělané práce. 

VKor 
 

Kráčet v Duchu 
 

Když už od života nic neočekáváš, jsi ve všech praktických ohledech ateistou. Jestliže už nejsi 
otevřen tomu, abys dělal něco nového, abys viděl a cítil novým způsobem staré věci, mohl bys 
toho stejně dobře nechat. Vždycky zbývá více Ducha, kterého bys měl přijmout, jinak bys tu už 
ani chvíli nebyl. 

Zkušenost s Duchem je nezasloužený, pouhý dar, nový celek, větší než suma všech částí. 
Vynáší nás z nás samých i nad nás, navzdory nám samým. Je to radikální milost. Kráčet v Duchu 
znamená, že dovolíš, abys byl uchvácen Bohem a byl přiveden do daleko širšího světa smyslu. 

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

 

Jaké to je, když nám děti odrůstají 
 

Když mi bylo 20, měl jsem problém se svými rodiči, kteří měli předpotopní představy o živo-
tě a o tom, jak se mám chovat. Abych získal munici pro slovní bitvy s rodiči, šel jsem na přednáš-
ku prof. Zdeňka Matějčka na téma „Jaké to je, když nám děti odrůstají“. Přednáška byla obdivu-
hodně určena současně jak pro rodiče, postižené odrůstajícími dětmi, tak pro jejich odrůstající 
ratolesti. Byla to asi vůbec nejlepší přednáška, kterou jsem kdy v životě slyšel a která mi v životě 
hodně pomohla. Později, když někteří z mých starších kolegů v práci vyprávěli o starostech 
s odrůstajícími dětmi, Matějčkovy myšlenky ze mne dělaly moudrého muže. Dneska, když už 
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máme za sebou etapu odrůstání našich dětí, při které jsem se mnohokrát vracel k myšlenkám 
prof. Matějčka, mohu jeho slova potvrdit. Je škoda, že se mi záznam této přednášky nedochoval, 
a tak se pokusím jeho myšlenky po více než 35 letech zrekonstruovat z paměti, byť to bude pro-
míseno s vlastní zkušeností, kterou od jeho slov již neumím oddělit. 

„Odrůstání dětí je přerodem dítěte v dospělého člověka, jedná se tedy o porod, a jako každý 
porod, i tento porod je bolestný jak pro dítě, tak pro rodiče.“  

V předškolním věku nám děti plně patří. I když se někdy vztekají, jsme pro ně celým jejich 
světem a vyjadřují nám to objetím, pusinkami a při otázce „co jsi?“ – „Jsem tátova/mámina hol-
čička, pusinka, nebo mámin/tátův kluk, rošťák…“, a důraz je na slově mámin/a nebo tátův/ova. 
Ve školním věku jejich vývoj začínají ovlivňovat i jiní lidé a nám se vliv cizích nemusí vždy líbit, 
ale musíme s ním počítat. Už v první třídě se před kamarády stydí dát mámě pusu, ale večer se 
s ní ještě rádi pomazlí.  

Pubertou končí období, kdy rodiče mají prostor k tomu, aby dítě formovali podle svých 
představ. Puberta není spojena jen s hormonálními, a tím i tělesnými změnami, ale začíná se 
tvořit i postoj dospívajícího člověka. Začíná si vytvářet vlastní názory, a to bývá zdrojem konflik-
tů. Názory zrají v konfrontaci, a tak pubescenti ze sebe vypouštějí své „geniální“ nápady ani ne 
proto, že by to bylo jejich přesvědčení, ale aby si otestovali, jak na tyto názory okolí reaguje. Na 
kom jiném si mají tříbit své názory, když ne na těch nejbližších. Rodiče často tyto názory děsí 
a často i pochybují o své dosavadní výchově, když jejich, dosud hodnému a milému dítěti, něco 
takového vypadává z úst. Pubescenti však prožívají negativní reakce svých rodičů jako omezová-
ní své svobody a vidí své rodiče jako staromódní, kteří je nechápou. Rodiče cítí, že už nedrží 
opratě v rukou, jsou nejistí, a většinou reagují neadekvátně, protože neví, kam ten vůz s jejich 
dětmi dojede. 

Kolem devatenáctého roku začíná druhé období 
vzdoru – adolescence. (Když vezmeme za první ob-
dobí vzdoru věk kolem tří let, pak můžeme mluvit 
o třetím období vzdoru). Naše děti fyzicky vyspěly 
v dospělé ženy a muže, ale ve složitém světě ještě 
nejsou schopny se orientovat. Před sto lety se dítě již 
ve čtrnácti letech orientovalo ve všech pracích na 
statku od orání či setí až po porod telete. Dnešní svět 
je podstatně složitější a ve dvaceti letech se člověk 
ve světě orientovat většinou neumí, neboť je závislý 
na řadě institucí a procesech (nároky na vzdělání, 
peníze, bydlení, na úvěry, hypotéky…). Mnozí mladí 
lidé jsou tím zahlceni, nezvládají to, upadají z toho 
do depresí, léčí to drogami, útěkem z civilizace atp. 
Názory rodičů se jim však jeví jen jako moralizování 
lidí, kteří nerozumí jejich problémům. Navíc dochází 
k nepříjemné konstelaci hormonálních bouří jak 
u mladých, tak u rodičů. Adolescentní věk dětí za-
stihne většinou rodiče ve věku, kdy otec prožívá krizi 
středního věku, kdy má v hlavě spoustu plánů, co by 
chtěl ještě v životě udělat a dokázat, ale současně 
zjišťuje, že se mu zhoršuje zrak, paměť, že už je po-
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malejší v myšlení, že se rychleji unaví, že ho bolí kolena, že když ráno leze z postele, tak si uvě-
domuje, že má životní zenit za sebou, a honí se mu v hlavě myšlenky po smyslu všeho toho 
pachtění. Navíc si toho pachtění děti ani neváží. Když potřebuje pomoc při řezání dřeva, tak 
právě tento víkend je syn s kamarády někde na horách. A tak otec vidí, že ten, od kterého pod-
vědomě očekával, že štafetu převezme a případně dotáhne dál, má jiné zájmy, toto poznání mu 
přináší zklamání, pocit marnosti a bývá samozřejmě zdrojem napětí. Situaci, kdy se otec nemůže 
trefit šroubovákem na šroubek a požádá syna, aby to udělal, chápou oba zcela rozdílně. Otec je 
frustrován z toho, že už je tak neschopný a to, co dříve dělal, už dělat neumí nebo nemůže. Syn 
to vidí jako otcovu lenost, kdy se snaží své úkoly přetlačit na něj, a brání se tomu. A synovy otáz-
ky, zda to je vůbec potřeba, otec vidí jako odmítání pomoci a znovu mu vyvstávají otázky, jak 
zvládl nebo nezvládl výchovu.  

Maminky na tom jsou podobně. Vzdor adolescentních dětí je zastihuje v době přechodu, kdy 
je samotné chování jejich těla překvapuje a zaskakuje, kdy si uvědomují, že jejich plodný věk, 
jejich atraktivita, odchází a že nastává podzim života, ze kterého mají obavy až strach. A dcera, 
místo aby si dala poradit, co a jak uvařit, odjíždí do Anglie a žije si svůj život, ze kterého mamin-
ku jímá úzkost. 

Rodiče a jejich děti se v tomto věku na stejnou věc dívají různým pohledem. Děti mají plnou 
hlavu snů, toho, co všechno jde udělat. Zamilovanost jim navíc nasazuje křídla a růžové brýle. 
Rodiče však na základě životní zkušenosti vidí, co všechno dobrého se může pokazit. A protože 
se na život svých dětí mohou dívat pouze ze strany a nemohou do něj zasahovat, vyvolává to 
v nich pocit úzkosti. 

 

Při polední přestávce ve frontě na oběd přišla jedna dívka a ptala se kamarádky, o čem byla 
dopolední přednáška. Ona dvouhodinovou přednášku zkondenzovala do jedné věty: „Čím jsou 
starší, tím jsou blbější“. Pan profesor to slyšel a tak v odpolední přednášce to trochu osvětlil. 
„S věkem člověku sice klesá pružnost myšlení, ale tento handicap vyvažuje svou zkušeností. Tím 
může být mladšímu rovnocenným partnerem po dlouhou dobu. Je dobré, když se podaří spolu-
práce mladého nadšeného generátora myšlenek se zkušeností staršího člověka, který může 
nabízet témata k řešení a ukazovat na možné cesty řešení“.  

Jak přežít období odrůstání dětí bez trvalé újmy na zdraví a vztazích? 

V pubertě děti vzdorují, ale stále ještě chtějí být našimi dětmi. V adolescenci děti znovu 
vzdorují, ale už nechtějí být našimi dětmi. Proto jedinou cestou je 
umožnit jim, aby si šly svou cestou. Dříve se problém řešil sám od 
sebe tím, že kluci odcházeli na vojnu a z vojny se vraceli už jako 
chlapi. Dnes tomu tak není, a pakliže zůstávají doma, na jednu 
stranu využívají výhod „mama hotelu“, na druhou stranu se často 
odmítají zapojit do domácích prací. Měli bychom jim tedy nejen 
umožnit, ale dokonce je vést k tomu, aby se ve věku kolem dva-
ceti let osamostatnili včetně bydlení, byť za rodičovské pomoci. 
To rodičům ušetří nervy a dětem to umožní jejich dospění. Na 
tato slova prof. Matějčka jsem si vzpomněl vždy, když v období 
kolem maturity za mnou postupně naše děti přicházely a ptaly se, 
co bych na to řekl, kdyby šly studovat mimo Prahu. Moje odpo-
věď byla: „Běž!“. Bylo to sice finančně nákladnější, ale osvědčilo 
se nám to. Tam, kde se rodiče brání vypustit své děti z domu ve 
dvaceti, ve třiceti je budou z domu vyhánět. Samozřejmě, že jsme jako rodiče s mrazením 
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Malý kousek jednoty stojí za tvůj život  
 

Pokud si budeme myslet, že svět spasíme my sami, stanou se naše 
metody arogantní, náš přístup k věcem bude netrpělivý a naše řešení 
budou ukvapená. Namísto toho musíme hledat trpělivost a Boží pokoj. 
Boží muž a žena jsou spokojeni, mohou-li prostě nasadit život za malý kousek jednoty. Ať jste 
kdekoli, nechte Boha vytvářet jednotu. Věřím, že právě toto Bůh na zemi koná. Znám jednu 
sestru, která spatřuje své prvotní poslání v tom, že se laskavě usměje na každého, koho potká. 
Jakou hrozbou se asi stala nejednotě! 

Má-li být Ježíš mezi námi vzkříšen, musíme každý zvlášť i ve skupinách kapitulovat před lás-
kou a tajemstvím, které je větší než naše srdce. Musíme pokorně připustit, že toho víme oprav-
du velmi málo. Zdá se mi, že máme málo správných odpovědí a ještě méně závěrů. Všechno, co 
můžeme, je být takoví, jako byl Ježíš: přítomní a vtělení. V posledku se mi zdá, že existuje jen 
jedno evangelium: Ježíš vtělený, Ježíš ukřižovaný, Ježíš vzkříšený. Solidarita v utrpení a extázi je 
Božím darem tomuto světu. 

Být v církvi znamená chtít tvořit součást tohoto rytmu a vytvářet malé kousíčky jednoty, 
kdekoli jen můžeme. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

v zádech zdáli sledovali to, jak si děti vedou. Zde však nezbývá nic jiného než spolehnutí se na to, 
co do nich rodiče vložili v předpubertálním období. 

Pan profesor dále říkal, že děti, které mohly ve dvaceti odejít z domova, se později většinou 
vrací. Až si vyzkouší, co život obnáší. Až poznají, „zač je toho loket“, kdy v úzkosti bezmocně 
probdí nad dítětem v horečkách nebo bolestech 
pár nocí. Pak se vztah začne proměňovat na vztah 
rovnocenný a děti najednou občas zavolají „mami, 
dáváš do toho segedínu taky cukr?“, nebo „tati, 
mám si vzít hypotéku, nebo být radši v nájmu?“ 
Přitom se ale my, rodiče, musíme udržet na uzdě, 
abychom zase nezačali poučovat, ale zůstali pouze 
u odpovědi na položenou otázku. Abychom děti 
netlačili zpátky do role dítěte, které ve vztahu 
k nám stojí níže. Tento nadřazený postoj jednoho 
vůči druhému ničí nejen vztah dospělých rodičů 
a jejich dětí, ale jakýkoli vztah. 

A tak s vnoučaty přichází společný zájem rodičů a jejich dětí. Oběma jde o to, aby vnoučata 
prospívala. Samozřejmě, že se názory na výchovu mohou lišit, ale tady nastupuje základní pravi-
dlo: Hlas rodičů má ve výchově vyšší váhu, než hlas prarodičů. A proto bychom se měli vyjadřo-
vat pouze k tomu, na co jsme tázáni. A když nás někdy bude jazyk pálit, abychom dali radu nebo 
něco zkritizovali, kousněme se do něj. Kousnutí nás sice bude bolet, ale bude to bolet méně než 
následky nevyžádaných rad. 

Petr Běťák 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Věc: Výzva k podání vysvětlení  
a k sepsání zápisu o podání vysvětlení dle § 11 odst. 1. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 

Výzvou čj. xxx ze dne dd.mm.rrrr vyzýváte osobu oprávněnou k jednání, aby se tato dostavila 
dne dd.mm.rrrr v době od 7:15 do 17:30 hodin k jednání na Útvar řešení přestupků Úseku celo-
městských útvarů Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10 – Vinohrady, přízemí vpra-
vo, k podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podání vysvětlení, k objasnění skutečností důležitých 
pro odhalení pachatele přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komuni-
kacích, podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Přestupek popisujete jako překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním práv-
ním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 
30 km/h tím, že „v místě, kde byla nejvyšší dovolená rychlost: 75 km/h, byla údajně naměřena 
rychlost: 85 km/h, po odečtu odchylky měření skutečná rychlost: 82 km/h“. 

Dále píšete, že přestupek byl odhalen dne dd.mm.rrrr v 7:28 hodin, v Praze 5, v ulici tunel 
Mrázovka, směr Strahovský tunel, ev. č. přestupku x/xxxxxxx, spáchaného s vozidlem tov. zn.: 
Audi, registrační značky (státní poznávací značky): XXX-XXXX. 

Jako osoba oprávněná k jednání Vám tímto sděluji následné zjištění: 

Řidič předmětného vozidla, dle jeho sdělení, v udaném čase 
na služební cestě řešil zažívací problém, který buď způsobila 
potravina, která unikla České obchodní inspekci z dohledu 
do distribuční sítě, anebo chřipková nákaza, což ve svém 
důsledku způsobilo zvýšený vnitřní tlak na svěrákové svaly 
konečníku řidiče. 

Tento ve snaze neznečistit jak sebe, tak i vnitřní prostor 
vozidla, hledal místo, kde by legálním způsobem mohl vyře-
šit svůj problém. Tunel Mrázovka ani Strahovský tunel 
vzhledem ke své konstrukci nejsou zrovna vhodné lokality 
pro řešení tohoto zcela lidského problému a studený pot na 
čele řidiče (předpokládám, že rozlišovací schopnosti Vašeho 
technického záznamového zařízení tuto skutečnost též za-
znamenaly) oznamoval blížící se termín konečného řešení. 

Proto řidič v zoufalé snaze zachovat svoji lidskou důstojnost 
přestal kontrolovat rychlost řízeného vozidla s tím, že pro-
kazatelně neohrozil jiné účastníky silničního provozu, se 
zoufale snažil dosáhnout nejbližší čerpací stanice, kde před-
pokládal, že problém vyřeší, a stalo se tak. Tuto skutečnost 
jste jistě ve svých záznamech schopni též dohledat. 

Po vyřešení problému dle výše uvedeného předpokladu dále řidič pokračoval v plánova-
né cestě, aniž by prokazatelně páchal přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích, podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Křehký koláč s rebarborou 
 

Potřebujeme: 

Na těsto: 600 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 300 g mouč-
kového cukru, 1 lžíci kakaového prášku, 3 vejce, 250 g Hery. 

Na tvarohovou náplň: 500 g tvarohu, 2 vejce, 6 lžic moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 
500 g rebarbory, 2 sáčky vanilkového cukru, 1 lžíci skořice. 

 

Postup: Z uvedených surovin zpracujeme na vále těsto. Rozdělíme na dvě poloviny. Rebarboru 
oloupeme a pokrájíme na kousky. Tvaroh rozmícháme s cukrem a žloutky. Je-li moc hustý, 
zředíme trochou mléka. Z bílků ušleháme tuhý sníh a vmícháme do tvarohu.  

Polovinu těsta rozválíme a přeneseme na plech vyložený s papírem na pečení. Na těsto  
rozetřeme tvaroh a na něj rovnoměrně rozložíme rebarboru. Posypeme skořicí a vanilkovým  
cukrem.  

Druhou polovinu těsta rozválíme stejně jako první, přeneseme na rebarboru a propícháme  
vidličkou.  

Vložíme do trouby vyhřáté na 175°C a pečeme asi 35-40 minut. Krájíme po vychladnutí, lehce 
pocukrujeme. 

Jelikož lidská důstojnost je ústavou chráněný zájem, žádám Vás tímto, abyste vyhodnotili 
přestupek v intencích § 28 zákona 40/2009 Sb. 

K osobě pachatele uvádím, že využívám možnosti danou mi § 11 odst. 4 zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii. 

Z důvodu hospodárnosti řízení považuji toto písemné podání vysvětlení za dostačující a pro-
to se omlouvám z jednání nařízeného na den dd.mm.rrrr v době od 7:15 do 17:30 hodin na 
Útvar řešení přestupků Úseku celoměstských útvarů Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, 
Praha 10 – Vinohrady, přízemí vpravo. 

V dokonalé úctě 

N. N. 
 

Faksimile tohoto dokumentu jsem našel ve svých e-mailech. Jistě chápete, že jsem musel 
vypustit některé identifikační znaky jako podpis, poznávací značku nebo číslo jednací – ochrana 
osobnosti je holt ochrana osobnosti. Vypustil jsem též záhlaví dopisu, neboť rovněž vykazoval 
prvky, podle nichž by se dal jeho pisatel identifikovat. A odstranil jsem též některé překlepy, po-
kud byly na újmu srozumitelnosti textu. Ale přísahám, že jsem nepřidal ani půl slova. Sazeč. 

 

Schůzka abiturientů 
 

Po 10 letech: Půjdeme do hospody „Na růžku“, mají tam krásnou servírku… 

Po 20 letech: Půjdeme do hospody „Na růžku“, mají tam výtečné pivo… 

Po 30 letech: Půjdeme do hospody „Na růžku“, mají tam skvělou kuchyni… 

Po 40 letech: Půjdeme do hospody „Na růžku“, mají na jídelníčku i dietní jídla… 

Po 50 letech: Půjdeme do hospody „Na růžku“, tam jsme ještě nebyli… 

Ze sazečovy e-mailové schránky 

RECEPTY NA ČERVEN 
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Slaný koláč 
 

Potřebujeme: 

Na těsto: 25 dkg hladké mouky, 125 dkg Hery, 3-5 lžic studené vody. 

Na náplň: 3 cibule, 10 dkg salámu gothaj, 15 dkg sýra, 250 ml zakysané smetany, 3 vejce, 
hrst bylinek (např. bazalku). 

Postup: 

Z mouky, Hery a vody vypracujeme těsto a necháme 2 hodiny odpočinout.  

3 cibule nakrájíme na kostičky, osmažíme a přidáme salám, nakrájený na kostičky, osmaží-
me, přidáme nastrouhaný sýr, zakysanou smetanu, 3 vejce a bylinky (třeba bazalku nebo kdo co 
má rád), zamícháme. Z těsta vyválíme placku a dáme ji na pečící papír do koláčové formy – kraj 
musí být vyšší. Na to dáme směs a pečeme na 180° C do zlatova. 

zaslala Radana Vášová 

Ze sekretariátu 
O prázdninách bude i v sekretariátu prázdninový provoz. Budeme se 

snažit dodržet úřední hodiny, ale raději předem zavolejte.  

Radana Vášová 
 

Zpráva předsedy YMCA – Živá rodina  
o činnosti sdružení v roce 2010 
 

Úvod 

Naše občanské sdružení YMCA – Živá rodina pokračovalo v roce 2010 ve své již zavedené 
činnosti na podporu rodin. Sdružení mělo k 31. prosinci 2010 1284 členů (z toho 424 do 18 let, 
860 nad 18 let) v cca 250 rodinách. Z toho je 98 činných členů. Došlo k dalšímu mírnému pokle-
su členské základny z důvodu vyškrtnutí těch členů, kteří (i přes opakované výzvy) nezaplatili 
členské příspěvky. 

 

Činnost 

Naše sdružení má status „Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost 
v oblasti prorodinných aktivit“, který jsme získali v roce 2009. 

Nejlepší přehled o činnosti sdružení podává přehled bodů pro vnitřní granty YMCA v ČR. 
Zde je každá aktivita, ať již velká akce jako týdenní tábor, nebo i jednodenní akce pro několik 
málo lidí, ohodnocena jistým počtem bodů dle kritérií YMCA. Dosažený počet bodů byl přibližně 
stejný jako v r. 2009 (pokles o 4%).  

Nejrozsáhlejší aktivitou jsou Manželská setkání a k nim přidružené aktivity včetně mužské 
spirituality. Loni opět vedli letní kurs a celý projekt Manželských setkání manželé Tkáčovi. Letní 
týdenní kurz, již 14. pořádaný našim sdružením, se loni konal na novém místě – v Liberci. Zúčast-
nilo se ho 66 manželských párů a 86 dětí a 47 pečovatelů. Úspěšně proběhly i tradiční jarní a pod-
zimní víkendové obnovy, kterých se zúčastňují i absolventi dřívějších ročníků. Proběhl opět již 
7. ples Manželských setkání. Provázející páry a pečovatelé měli svá víkendová školení, zaměřená 
na psychologická témata. Pokračovali jsme v činnosti pro dospívající děti, které mají na letním 
kursu vlastní jim přizpůsobené skupinky a pro které bylo uspořádáno víkendové setkání. Ve spo-

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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lupráci s Centrem pro rodinu při AP jsme uspořádali dvě Soboty pro manželky. V rámci aktivit 
mužské spirituality proběhla 3 velká setkání (každé s účastí přes 100 mužů) a několik menších 
akcí. Významnou finanční pomocí pro pořádání MS opět byly granty MPSV, MV a MŠMT.  

Další významnou aktivitou otevřenou široké veřejnosti jsou již tradiční Tábory rodin na Pa-
vlátově louce u Nového města nad Metují, v jejichž rámci probíhají Kurzy pro manžele, rodiče 
a dospívající mládež. Loni jsme opět organizovali 2 týdenní turnusy. Úspěšná byla účast profesi-
onálních psychologů (umožněná grantem MPSV), kteří měli přednášky na různá témata z oblasti 
partnerských vztahů a výchovy a vedli diskusní skupinky. Táborů se zúčastnilo cca 30 rodin, čas-
to s mnoha dětmi, celkem asi 130 osob. Díky za pořádání táborů patří vedoucím táborů – Janu 
Kubínovi a Miroslavě Homolové, jakož i jejich spolupracovníkům.  

Opět je třeba ocenit velmi dobře pracující skupinu v Neratovicích a okolí, která uspořádala 
pět letních dětských táborů (Krásno, dva tábory ve Sněžné, zahraniční tábor s vysokohorskou 
turistikou v rakouských Alpách a nově vodácký tábor), které vedli Cúthovi a Daniela Vrbová. 
Kromě toho mají mnoho aktivit během roku, zejména výlety pro děti, víkendové pobyty pro 
děti, návštěvu lanového centra, mikulášskou besídku a další. Velmi potěšující je, že se jim do 
organizování aktivit daří zapojovat dorůstající mladou generaci. Tato skupina dosáhla opět vý-
znamného meziročního nárůstu vyjádřeného pomocí bodů pro vnitřní granty YMCA. 

Již tradiční rodinný tábor na Vlčici s účastí asi 40 osob opět vedli Kaplanovi. 

Pobyt dětí na všech našich táborech je z části financován z dotace MŠMT, kterou získáváme 
prostřednictvím YMCA v ČR. Pečovatelé o děti na táborech jsou částečně hrazeni z dotace MV 
v rámci dobrovolnické služby. 

Další naší regionální skupinou jsou Poděbrady a okolí. Zde pořádají několikrát ročně Den pro 
rodinu, kde je odborná část programu vedená psychologem, dále možnost sdílení s přáteli na 
dané téma. Samostatný program pro děti v době přednášky vedou pečovatelé. Aktivita je pře-
vážně financovaná z grantu MPSV. Nově byly místo dvou Dnů pro rodinu uskutečněny 2 víken-
dové programy v Desné. Za vedení těchto akcí patří dík zejména manželům Kubínovým. 
V Poděbradech se navíc pod vedením Jana Kubína schází Dětská poděbradská kapela. 
V Poděbradech také uskutečnili úspěšný společenský večer. 

Velmi aktivní skupinou jsou naši volejbalisté. Základem činnosti skupiny je pravidelné hraní. 
Jedná se o skupinu dospělých a skupinu mládeže. Skupina mládeže v pololetí bohužel ukončila 
svou činnost. Dále volejbalisté uspořádali dva pobyty na Slovensku, rekolekci v Kostelním Vydří, 
cyklovýlety a jiné krátkodobé akce. Také se pravidelně scházeli nad biblí. 

Provozujeme také další tradiční sportovní aktivity: pravidelné cvičení pro ženy a cvičení pro 
seniorky vede Zdeňka Pavlasová.  

Opět byl uspořádán již tradiční 5denní adventní rodinný pobyt v Albeřicích. Tentokrát byla 
velmi dobrá účast, 49 osob, plná kapacita objektu. Pobyt vedl Jiří Ludvík, který též působil jako 
lyžařský instruktor. Na akci byl též přítomen psycholog, který vedl odbornou část programu pro 
rodiče i pro mládež. 

Z kulturních aktivit opět proběhly úspěšné taneční kurzy pro dospělé vedené manželi 
Tomsovými. Pokračovali jsme s kulturně-historickými akcemi. Uskutečnili jsme 2 přednášky To-
máše Kučery o starém Egyptě a 3 vycházky po Praze vedené Hynkem Krátkým (2x po Malé Stra-
ně a jednou v katedrále). V těchto aktivitách chceme pokračovat. Ve spolupráci s Centrem pro 
rodinu při AP jsme se spolupodíleli na organizování dětské výtvarné soutěže „Naše rodinná osla-
va“, organizované Národním centrem pro rodinu. Soutěž začala již v r. 2009, v roce 2010 pro-
běhlo vyhodnocení výsledků a slavnostní předání cen. 
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Nově jsme uspořádali podvečerní přednášku MUDr. Halky Korcové na téma „Manželství 
a čas“. Takovéto krátké, volně přístupné přednášky na téma manželství a rodiny jsou velmi 
vhodnou aktivitou našeho sdružení a chtěli bychom v nich pokračovat. 

Důležitým nástrojem pro komunikaci uvnitř sdružení je Zpravodaj YMCA – Živá rodina, je-
hož jsme vydali 10 čísel. Současný náklad je 270 výtisků. Za skvělou úroveň Zpravodaje vděčíme 
odpovědnému redaktorovi Vladimíru Koronthálymu (a co sazeč? – pozn. žárlícího sazeče).  
V redakční radě dále pracovaly Marta Tomsová a Radana Vášová. Provozujeme vlastní webové 
stránky pod centrálními stránkami YMCA. 

 

Celkem naše sdružení v roce 2010 uspořádalo: 

táborů 9 
vícedenních akcí 15 
víkendových akcí 19 
školení 8 
jednodenních akcí 63 

Pravidelně se scházelo 7 skupin. 

Celkem se našich akci zúčastnilo 3634 osob (někteří jsou v tom započteni vícekrát, protože 
se zúčastnili více akcí).  

 

Sekretariát sdružení 

Jako sekretář sdružení již třetím rokem působila Radana Vášová. Můžeme s vděčností kon-
statovat, že se do své funkce zapracovala velmi dobře a že sekretariát funguje bez problémů. 
Radana Vášová pracuje na 0,75 úvazku. Hana Pištorová pracovala v roce 2010 na 0,85 úvazku 
jako koordinátor projektu Manželská setkání, její mzda byla hrazena z grantu MPSV. Hana Pišto-
rová k 28. 2. 2011 ukončila svou činnost pro naše sdružení. Za její 11letou práci pro Manželská 
setkání a Živou rodinu ji patří velký dík. Na její místo bylo vypsáno výběrové řízení, do něhož se 
přihlásilo 333 uchazečů. Z nich byla ve 3 kolech vybrána Markéta Tomková, která 1. března na-
stoupila do YMCA Živá rodina jako koordinátor Manželských setkání na 0,4 úvazku. Přejeme ji 
mnoho úspěchů v její činnosti pro rodiny. 

 

Rodinná politika 

Oblast rodinné politiky považujeme v naší činnosti za velmi důležitou. Jiří Ludvík nás zastu-
puje v evropských sdruženích křesťanských rodin ELFAC a FAFCE. Zástupci našeho sdružení se 
zúčastnili konference o rodině, pořádané Národním centrem pro rodinu. Náš člen Ota Hampl se 
soustavně věnuje problematice důchodové reformy z hlediska zohlednění výchovy dětí, vystu-
puje na toto téma jménem našeho sdružení v médiích a na konferencích. 

Bylo by velmi prospěšné více rozvinout naši činnost na poli rodinné politiky. 
 

Hospodaření 

Funkci hospodářky vykonávala Daniela Krýsová. 

Hospodaření v r. 2010 skončilo ve ztrátě 85 tis. Kč pří obratu přes 3 mil. Kč. Ztráta vznikla 
zejména z důvodu nižší naplněnosti táborů na Pavlátově louce (kde je část nákladů fixních), ná-
růstem cen pobytu na kurzu Manželských setkání (který nebylo možno plně promítnout do účast-
nických poplatků) a nemožností financovat všechny režijní náklady sdružení z grantů. Významné 
byly dary fyzických a právnických osob (celkem 70 tis. Kč). Všem dárcům patří za to velké díky.  

Pro letošní rok musíme ještě více omezit zejména režijní náklady, ale také provozní náklady 
na všech táborech a akcích. Musíme se pokusit se získat další zdroje, sponzorské dary. Pro leto-
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šek jsme již získali dotace od MPSV, MŠMT a MV, ovšem podstatně nižší než v předchozích le-
tech. U obou dotací MPSV jsme podali námitku a čekáme na vyřízení. 

 

Závěr 

Naše sdružení YMCA – Živá rodina má za sebou další rok naplněný činností pro podporu 
rodin. Stěžejní aktivity se podařilo úspěšně zrealizovat a některé i mírně rozšířit, některé se roz-
šířit nepodařilo, kapacity některých aktivit byly méně naplněny. Členská základna opět mírně 
poklesla.  

V letošním roce nastává, jak jste již byli ve Zpravodaji informováni, v našem sdružení vý-
znamná změna, která zřejmě bude završena v roce příštím. Po 14 letech úspěšného pořádání 
Manželských setkání v rámci YMCA – Živá rodina se jejich organizátoři rozhodli osamostatnit 
tuto aktivitu a založit nové sdružení v rámci YMCA. Toto sdružení – YMCA Familia – již bylo zare-
gistrováno na ministerstvu vnitra a přijato ústředním výborem YMCA v ČR za přidruženého člena 
YMCA. Z důvodů již dříve přidělených dotací probíhají letošní Manželská setkání v rámci Živé 
rodiny, je ale plán je v r. 2012 pořádat v rámci YMCA Familia. Věřím, že i po ztrátě naši největší 
aktivity zůstane Živá rodina aktivní ve své činnosti pro podporu rodin v naší zemi a svou činnost 
naopak ještě více rozšíří. To záleží na nás všech.  

Zpráva o činnosti sdružení YMCA – Živá rodina, kterou přednesl na letošní Valné schůzi sdružení  
jeho předseda Vladislav Pištora. Valná schůze svým usnesením zprávu schválila. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

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 

6.6.2011 Schůze výboru YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

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

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

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

Termínovník 2011 

Cvičení pro ženy končí poslední hodinou ve čtvrtek 16. června 2011 a po prázdninách opět 
začíná v úterý 20. září 2011.  

 

Tábory rodin na Pavlátově louce 
Ještě stále máme pár volných míst na letních Táborech rodin na Pavlátově louce. Připomí-

nám, že na prvním turnusu bude mít dospívající mládež svůj program, který povede Ing. Mgr. 
Marie Nováková. 

Nemáte-li ještě program na léto, neváhejte a pojeďte s námi, nudit se rozhodně nebudete! 

Pokud by byl hlavním důvodem vaší neúčasti na táborech rodin nedostatek financí – obraťte 
se na nás, uděláme vše pro to, abyste se mohli zúčastnit. Zatím se vždy podařilo najít řešení.  

Přejeme Vám krásné prázdniny, plné odpočinku, slunce, vody…, ale hlavně více času stráve-
ného s rodinou a přáteli. 

Radana Vášová 
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 Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském 
 

Devátá Arcidiecézní pouť rodin  

V sobotu 4. června se uskuteční devátá Arcidiecézní pouť rodin, tak jako v minulém roce, na 
Svatou Horu. Hlavní poutní mši svatou od 11 hodin bude sloužit P. Ondřej Pávek (ano, původně 
jsme avizovali, že ji bude sloužit Mons. Michael Slavík, ale člověk míní a zdraví mění, tak mu ale-
spoň popřejme úspěšné zotavování… – pozn. dobře informovaného sazeče). 

Program začíná v 10.00 katechezí manželů Jany a Jindřicha Fenclových. V 10.30 bude adora-
ce, v 11.00 mše svatá a od 13.00 doprovodný program koncert pěveckého sboru ACANT z KTF 
UK a hry, vědomostní a dovednostní aktivity v přírodě pro děti a celou rodinu. 

Srdečně zveme rodiny pražské arcidiecéze i ty, kterým na rodinách – ať už jejich blízkých 
nebo na rodinách obecně – záleží, a kteří se za ně modlí. 

 

Program efektivního rodičovství krok za krokem 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve 
spolupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum 
Praha pořádá osvědčený program, který pomáhá rodičům 
s výchovou (nejen) předškolních a mladších školních dětí. 

Ve dnech 31. července – 6. srpna 2011 proběhne letní 
pobytový kurz v horském prostředí ve středisku mládeže 
Vesmír, Jedlová 266, Deštné v Orlických horách, http://
www.vesmir.signaly.cz. Náplní pobytu bude jak trénink 
zaměřený na praktický nácvik výchovných dovedností, tak 
dostatek prostoru k rodinné rekreaci.  

Po prázdninách otvíráme základní kurz ve spolupráci 
s Kulturním centrem „12“, Pertoldova 3346/10, Praha 4 – 
Modřany, vždy ve středu 5. října, 12. října, 9. listopadu, 
16. listopadu, 23. listopadu a 7. prosince, vždy od 18.00 
do 21.00 hod.; ukázková hodina se bude konat 14. září od 
18.00 hod. Lektorkou obou kurzů je Mgr. Martina Běťáková. 

Bližší informace a přihlašovací formuláře naleznete na http://cpr.apha.cz/step/. 
 

Příprava na manželství 

Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční opět v pražském Pastoračním středisku 
v termínu 11. října – 29. listopadu 2011. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra 
tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Na kurz se snoubenci přihlašují 
předem mailem, telefonicky nebo přes formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

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 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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Člověka poznáš podle jeho přátel 
 

Ještě před sto lety bylo třeba osoby, dosáhnuvší stáří padesáti 
let, oslovovat uctivě „velebný kmete“, ale dnes a zejména na čer-
stvého padesátníka Ing. Ludvíka Hegrlíka, řečeného Ludva, toto ne-
pasuje v žádném ohledu. V polovině května se konala oslava, která 
měla půlstoletí Ludvova mládí připomenout. Oslava to byla mohut-
ná, jak to ani u Ludvy jinak být nemůže, a byla to sláva dvoufázová.  

První etapa byla duchovní: mší svatou u sv. Jana Nepomuckého 
na pražských Hradčanech jsme poděkovali za Ludvovo široké srdce 
i širokou náruč. Bohoslužbě předsedal otec Petr ze Slaného za kon-
celebrace generálního vikáře Michala Slavíka. Tuto mši hudebně 
skvostně ozdobila sopranistka Ludmila Vernerová-Nováková za při-
spění varhanice Ireny Chřibkové a trumpetisty prof. Vladimíra Rejlka. 

Druhá fáze pak přestěhovala hosty do Sálu kardinála Berana, tedy do konírny Arcibiskupské-
ho paláce. Ludva a jeho paní nás pohostili vskutku královsky; nepůjdu do detailů, abyste nechtě-
ně nezvlhčili tento měsíčník. Hudebníky v průběhu podvečera těšil decentní, ale velmi kvalitní 
jazzový kvartet. Mimořádný byl i program, jehož přípravná náročnost a bohatost byly důkazem, 
jakou lásku mají k Ludvovi jeho přátelé. Nelze zapomenout na vědeckou konferenci o Ludvových 
rodových kořenech, kde byl jubilant analyzován mj. z pohledu vikingského, mongolského, ruské-
ho, indiánského i egyptologického. Nečekaným vrcholem pak bylo procesí hostí, provolávající 
slávu a mávající mávátky Ludvovi-faraónovi nesenému na nosítkách. Průvod za pokřiku oslav-
ných hesel jako „Ludva na Hrad!“ dorazil z paláce až k Matyášově bráně a tam Hospodin přidal 
svoji humornou třešničku na dort: průvod se čelně setkal s překvapenou jednotkou Hradní strá-
že, jdoucí střídat hlídající vojáky v budkách. Nic lepšího by se dramaturgicky vymyslet nedalo; 
konstatovali jsme, že něco takového je možné jen u Hospodina a u Ludvy.  

Chceš-li si udělat spolehlivý obrázek o člověku, seznam se s jeho přáteli. Pokud je toto pravidlo 
pravdivé, pak si nejen musí pokládat za čest každý, komu se dostalo pozvání na Ludvovu oslavu, ale 
i naopak – pochvalme se: okruh Ludvových přátel vydává to nejkrásnější svědectví o oslavenci sa-
motném. Takže Ludvo, přejeme Ti Boží požehnání a vše, co to obnáší: zdraví, štěstí a mnogaja ljeta! 

Pavel Svoboda  

ZAŽILI JSME... 

DOPORUČUJEME 

Kulturní web pro děti 
 

Webový portál Město pro děti.cz (http://www.mestoprodeti.cz) byl zřízen za účelem co nej-
komplexnějšího zmapování kultury, aktivit a zábavy pro děti od 3 do 15 let. Portál denně přináší 
nejnovější zprávy o chystaných či aktuálních kulturních akcích v Praze, poskytuje ucelený přehled 
o dětské kulturní a zábavní scéně sestávající z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadel-
ních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Vše je doplněno o ne-
závislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí 
a titulů. V neposlední řadě tu najdete i poutavé rozhovory a témata spadající do dětského světa. 

Čtenářům Zpravodaje doporučuje Petra Ryantová 
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„Když to dořekl, byl před jejich očima vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí…“ – tak alespoň suše 
konstatují Skutky apoštolské… Tři roky spolu chodili po Judsku i Galileji, tolikrát měli strach 
v Jeruzalémě (naposledy právem, skutečně došlo na nejhorší), pak se znovu objevil – a jen co  
jakž-takž pochopili, že už je tady, že ani hrob ho nezadržel, jen co se nechali znovu prostoupit na-
dějí, že teď, ale teď už skutečně a bez obav je ta pravá chvíle na obnovení židovského království, 
teď konečně to těm Římanům, Řekům, Peršanům, Egypťanům a kdo ví jakým ještě barbarům uká-
ží… – nejdřív je srazí v rozletu („…to není vaše věc…“) a pak si klidně odejde, zmizí… a co teď? 

Z celého textu to zklamání prýští – co říkám: „prýští“, to přímo teče, stříká, to se nedá pře-
hlédnout. Tak dlouho se těšili – a co teď? On si odejde – a kdo teď tady bude dělat ty zázraky, 
vykládat proroky, rozmnožovat chleby a ryby, uzdravovat nemocné a vůbec, ukazovat, že je moc-
nější než smrt? 

Ano, proč vlastně odešel? Cožpak tady není spousta nemocných, chudých, hladových, posed-
lých, smutných, drogově závislých, osamělých, křivě obviněných, krutě trestaných? Cožpak ne-
mohl zůstat na zemi, chodit z místa na místo (a třeba se i zjevovat nečekaně, přicházet skrz za-
vřené dveře…), lekat farizeje a zákoníky dnešní doby, varovat nespravedlivé soudce, kárat zko-
rumpované politiky a vladaře, chovat malé děti v náručí a dělat jim křížky na čelo, roznášet ra-
dost a úsměv? A taky napsat ten kodex kanonického práva tak nějak lépe, udělat pořádek ve 
Vatikánu, na biskupství i u nás na faře? A co takové sociální učení církve – nemohl ho prostě 
nadiktovat? – vždyť říkal, že je mu dána všechna moc na nebi i na zemi… To to máme všechno 
dělat sami? 

Ano, to je ta pravá odpověď (byť ne úplně přesná). Skutečně to máme dělat my. 

Jistě, Hospodin se nezříká zázraků. On nechce ztratit vliv na dění ve světě. Dokonce se ne-
vzdává ani péče o hladové, umírající, smutné, opuštěné, vdovy, sirotky… není mu lhostejná poli-
tická situace, válka v Libyi, přestřelky v Jemenu, narkomafie v Mexiku, bezdomovci u hlavního 
nádraží ani epidemie AIDS v jižní Africe. Jenomže: 

Jenomže když Bůh stvořil svět, počítal v něm s člověkem. Ano, mohl to udělat všechno sám, 
mohl stvořit svět už hotový, s houfem předem spasených mužů, žen a dětí v nebeském Jeruzalé-
mu… cosi mi říká, že by to bylo něco, jako když se hraje mistrovství světa v hokeji a někdo z moci 
úřední rovnou donese pár puků do branky, aby to náhodou nedopadlo tak, jak nechceme. Něco 
jako kdyby se matce narodilo dítě a bylo rovnou dospělé, krásně vychované, zdvořilé, moudré… 

Ne. Ta naše lidská práce, to naše lidské snažení, člověčí pinožení má pro Hospodina přinej-
menším stejnou cenu, jako když my koukáme na naše robátka, jak dělají první krůčky. Ano, 
upadnou, třeba si i namelou – a přece bychom tyto chvíle nevyměnili za nic na světě. 

Hospodin dělá zázraky stále. Dělal je u stvoření světa, u exodu Izraelitů z Egypta, dělal je 
skrze Ježíše po celé Galileji i po celém Judsku… a dnes je dělá po celém světě. Akorát k tomu po-
třebuje naše ruce. Ne proto, že by to bez nás nesvedl; spíše proto, že takto je to lepší. On může 
mít radost nejen ze zázraku, ale i z nás – a my můžeme mít radost z toho, že Bůh nám důvěřuje. 
A navíc – dal nám k tomu svého Ducha. 

Opravdu nemusíme dělat zázraky sami, naše síly by na to nestačily. Ale můžeme, smíme 
a máme nechat Boha, aby k dělání zázraku použil naše ústa, naši vůli, naše ruce, naše nohy, náš 
rozum, naši lásku. On ochotně doplní vše, co bude zapotřebí – stačí mu naše ochota, naše dobrá 
vůle. Najde ji? 

VKor 

NA OKRAJ 


