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Jest první máj, jest lásky čas. Nad hlavou mi krouží 
vrtulníky, monitorující pracující všech poli&ckých vy-
znání, kteří bojují vzájemně pro& sobě za své pracovní 
podmínky a další předpoklady šťastného života naší 
společnos&, a já sedím u sluncem zalitého (a příslušně 
rozpáleného) psacího stolu a bojuji se svou lenosA, 
vyprahlosA a vůbec časně letní malátnou otupělosA  
a pokouším se najít ve zbytcích toho, v co se mi 
v tomto něžném jarním vánku o teplotě 31 stupňů 
Celsia změnily mozkové závity, alespoň jednu smyslupl-
nou myšlenku, která by i v dnešní ekonomicky tak ne-
vyjasněné situaci Živé rodiny stála za zvěčnění na kusu 
po&štěného papíru. A jak si tak čtu tu první větu, která 
ze mne právě vypadla, začínám o smysluplnos& svého 
počínání docela vážně pochybovat. 

A tady je myslím jádro pudla. Tady jsou někde me-
ze lidské světabornos& či téměř bohorovnos&, s kterou 
jsme (každý sám za sebe a všichni dohromady jeden za 
všechny) připraveni kdykoli a kdekoli (nejraději v hospodě po pátém pivu či v kavárně při třeAm 
šlehačkovém dortu, neboť zde není valného rozdílu mezi ženami a muži) mít za to, že my by-
chom všechny problémy světa samozřejmě hravě vyřešili, jen kdyby lidstvo bylo ochotno nám 
naslouchat a kdyby to pak někdo byl ochoten za nás odpracovat. Pro vyznamenání bychom si už 
došli i sami (nemůžeme přece chAt, aby lidstvo za nás dělalo úplně všechno, že?). 

Jenomže ono tomu tak není. Svět se netočí podle nás (a ani nebude, na to jsme každý sám za 
sebe a všichni spolu jeden za všechny příliš malí páni), dějiny se neřídí našimi přáními a touhami, 
počasí je takové, jaké si diktují tlakové výše a níže, oklusní fronty a rosné body, a neřídí se po-
ptávkou drobných zemědělců, nespokojených chatařů a chalupářů, ba ani globálních cestovních 
kanceláří, a ceny benzínu nám taky diktuje někdo úplně jiný. A tak nám zůstává pouze jedna 
jediná oblast, ve které si můžeme diktovat: sami za sebe se můžeme rozhodnout, co chceme, co 
budeme považovat za tu jednou a nevyhnutelnou podmínku našeho štěsA, bez jejíhož splnění 
ztraA náš život svůj smysl. A tuto podmínku jednou provždy za nás splnil Ježíš Kristus. 

Je tedy na nás, zda spatřujeme smysl veškerého našeho snažení ve vile s bazénem a vodo-
tryskem, v červeném Ferrari v garáži, v nepřetržitě šťastně stoupajícím kontě v bance – nebo ve 
vzájemné lásce mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, sousedy ve vsi i v kostele, v lásce k Tomu, 
jenž nás miloval dřív, než jsme vůbec přišli na svět. To první se zajišťuje velmi obAžně, povede se 
to jen někomu, a každému jen do času (neboť Ferrari se holt do rakve nevejde). To druhé může-
me mít stále. Možná ne se všemi sousedy, možná ne všem manželstvím je požehnáno dětmi, 
možná ne všechna manželství překonají všechny překážky, které mezi muže a ženu klade život, 
nástrahy světa, nejrůznější lákadla a hlavně oni dva jeden druhému; ale lásku všemohoucího 
Boha nám nikdo nemůže vzít. 

A ta láska v nás nechce zůstat, zatuhnout, zakysnout – ona chce proudit, protékat, prýš&t, 
rozlévat se a oživovat vše, čeho se dotkne. Dovolíme jí to? 

Vladimír Koronthály 

JEST PRVNÍ MÁJ 
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MRST UVWXYSZ, 
 

jako když na jaře rašící pupeny do hněda spálí a zahubí poslední studený mrazivý záchvěv 
zimy (ty jo, to je snad nějaká báseň, to by se mělo �sknout! – neuc�vá poznámka sazeče), dopa-
dla velká celostátní poli&ka nutných úspor na Živou rodinu. Můžeme o tom dlouze diskutovat  
a nejspíš se ne všichni shodneme na tom, kde a jak šetřit, ale asi všichni chápeme, že šetřit je 
potřeba. Snad se mělo šetřit jinde, snad měl šetřit někdo jiný, snad se měly nejprve zašpuntovat 
tunely a tunýlky, kterými odtéká ta či ona koruna, dese&koruna nebo balík &sícovek tam, kam je 
někdo šikovný odklonil – nepřísluší mi to posuzovat (vidí-li kdo do toho, snad se měl dát na poli-
&ku, snad napsat trestní oznámení, já fakt nevím). Každopádně se ukázalo, že nějaká očekávaná 
či alespoň doufaná dotace nebude – a Zpravodaj se bude muset silně uskrovnit. 

Ale teď není čas na lkaní (od toho byl myslím vynalezen podzim s jeho mlhavými podvečery 
a neprobuzenými rány), a tady není prostor na vztek – vždyť Hospodin ví, co potřebujeme, vlasy 
na hlavách nám sečetl, lilie polní šaA i v období krize a rozpočtových škrtů a vrabce polní živí bez 
ohledu na to, že neuložili své úspory do těch správných a dobře fundovaných bank… Ano, musí-
me si utáhnout opasky a smířit se s Am, že Zpravodaj bude od podzimu vycházet jen jednou za 
dva měsíce (toho by si měli povšimnout hlavně &, kdo mi občas posílají pozvánky či avíza na 
různé akce, abych je zde o&skl)… ano, není to příjemné ani milé… 

Ale je-li Hospodin přesvědčen o tom, že Zpravodaj prostě musí vycházet, jinak bude spása 
lidstva vážně ohrožena, jistě najde způsob, jak ho financovat (třeba s Vaší pomocí). Není-li o tom 
přesvědčen… no, tragédie vypadá jinak. 

Tak si tedy raději povšimněme, že šeříky kvetou jak blázni (a nepotřebují k tomu ani vyrov-
naný rozpočet, ani schválení z Bruselu, ba ani nové volby), že leckde po dvorkách se batolí úplně 
malá žlutá kuřátka (a možná i káčátka či housátka, já nevím, já bydlím v centru velkoměsta), že 

V RODINNÉM KRUHU 
Ani bych nemyslel, že to bude tak snadné 

ani bych nečekal, že se to podá 

ani bych nedoufal, že se to stalo 

šeříky růže a záhony aster 

fialky petrklíč koniklec 

a ovšem blatouchy 
 

po smrti vzkříšení 

po zimě vzklíčení 

po noci den 

jen vůně provází holátka v hnízdech celého lesa 

celé zahrady 

celého parku 

jen vůně omamná nocí se linoucí nezpívá nemluví voní 

o ní 

o něm 

o Něm 

Sa-Ze’Č 2012  
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stromy jsou opět zelené a tráva vyrašila všude, kde jsme jí v tom nestačili zabránit… a dny jsou 
stále delší a delší a skýtají nám stále více a více prostoru k tomu, abychom si dali najevo, že se 
máme rádi. 

A poli&ka? Můžeme ji nechat na poli&cích (nebo můžeme vstoupit do jejich řad, abychom se 
také stali objektem hromadného všelidového opovržení) nebo si můžeme (dřív či později) zvolit 
jiné. Kéž bychom nalezli takové, které stojí za to volit – a kéž bychom jim pak dokázali důvěřovat 
(a kéž by byli naší důvěry hodni). Což abychom se za toto všechno začali modlit…? 

VKor 
 

 

C678 9:8;<= 
 

Když se někdo pokusí žít království Boží v tomto světě, zakusí kříž nedorozumění, poAží, 
strádání, pronásledování. Vzít na sebe kříž znamená obrá&t se čelem k temnotě a aroganci 
Jeruzaléma, když se snaží stavět se na místo města Božího. 

Kříž je naší poslušnosA ceně pravdy a lásky – bez záruky, že to „začne fungovat“. Tak jako 
v životě Ježíšově vede nás kříž k dokonalé lásce. Láska dovedená ke svému logickému závěru 
od nás vyžaduje, abychom doufali v dobrotu a život, které nás přesahují. Učení kříže nám říká, že 
žádný život sice nemůže trvat navždy, ale že existuje cena prolomení lži. Je jí osobně angažova-
ná, živá láska. Ostatně není jiného slova pro lásku než oběť a kříž: „Nikdo nemá větší lásku než 
ten, kdo položí život za své přátele“ (J 15,13). Kříž znamená konat pravdu. 

ZaAmco blahobytné a nepronásledované církve Severu život kříže opus&ly a vydaly se 
za potěšením a přežíváním v tomto světě, byli křesťané Jihu dovedeni k jinému druhu rados& 
a přežívání, založenému na Ježíšově kříži. A tak jejich životy mají v sobě sílu otřást našimi církve-
mi, obrá&t je, posvě&t a zachránit, a to právě skrze kříž a kvůli němu. Jsme nuceni uznat, že jsme 
„na zemi jen cizinci a přistěhovalci“ (Žd 11,13), jestliže někteří z nás jsou svobodni k tomu, aby 
pohrdli uznáním a pohodlím tohoto světa ve prospěch vize něčeho většího – příchodu Božího 
království. 

Ano, kříž je naší spásou. Činí nás svatými. Osvobozuje a vysvobozuje nás pro Boha a velikou 
vizi. „Otevírá brány nebe“ Am, že ruší naši loajalitu s peklem. „Kupuje“ nám pravdu, která je 
v tomto světě vždy drahá. Skrze kříž zapla&l Ježíš cenu nikoli tak, že my bychom ji pla&t neměli, 
ale tak, abychom skutečně věděli, že za pravdu a lásku se pla$ – vším. 

Z knihy Richarda Rohra „The Cross of Jesus and Human Suffering“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

 

K<? 76@ABC, 8E B6@ 76F6G<C   
(psáno za svitu čelovky, v rychlos�, abych šetřil baterii netbooku)  

 

Dnes nám Hai& ukázala obě své tváře. Hlavní město Port-au-Prince a v něm mix bídy, byro-
kracie i civilizace, a na druhé straně chudý venkov s přívě&vými lidmi, ale takovou chudobou, 
kterou si jen těžko dokážeme představit. I když na projektu pracuji již 4 roky, viděl jsem spousty 
fotek, slyšel svědectví a poslal jsem sem víc jak 10 lidí, vlastní zkušenost z této země je mnohem 
intenzivnější, realis&čtější, a teprve nyní začínám chápat rozsah bídy této země. 

Ráno jsme vstali do pěkného dne ještě nad Port-au-Prince asi 10 min. po Rue Censcof (La 
boule 12) od Pe&on Ville. Sbalili jsme se, rozloučili s panem majitelem, velmi příjemným pánem 
s mnoha kontakty, a nasedli do charitního pickupu, který nás pod vedením sympaťáka Wilsona 
měl odvézt do Port-de-Paix. 
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Nejprve jsme se stavili 
v Union bance – Wilson potře-
boval vybrat peníze. Na úřa-
dech se tady otvírá kolem 9 
a zavírá ve 4. Úředníci nespě-
chají, vše hrozně dlouho trvá. 
Již od brzkého rána stojí do-
morodci fronty před úřady, 
aby na ně vůbec došla řada. 
My jsme využili služby banky 
pro obyvatele s automobilem, 
takže jsme čekali jen 45 min. 
ve frontě aut. V podzemí ban-
ky pak Wilson vyplnil šek, 
hodil do potrubní pošty a za 8 
min. dorazily peníze. 

Dále jsme se vydali pro 
pneuma&ky, které Wilson chtěl do Port-de-Paix dovézt. Projížděli jsme ucpaným hlavním měs-
tem, plným prodejců, kteří nabízí snad vše, na co si vzpomenete. Od banánů, obrazů, levné elek-
troniky až po DVDčka anebo rohožky pod auto. Obdivuji zvláště, co vše dokáží unést na hlavě. 
S obrovskou bravurnosA nosí na hlavě náklady, které často i převyšují jejich vlastní výšku. 

Když se proplétáte uličkami Port-au-Prince, musíte dávat velký pozor. Jede ten, kdo byl první 
nebo silnější. Zmatek nad zmatek, do toho chodci, motorky, všichni troubí a pokřikují. Auto je 
nutné mít zamčené. Když vystoupíte, otupí vás smrad a přemýšlíte kam si stoupnout, abyste 
nestáli ve splaškách, které volně odtékají z domů pomalu a jistě směrem do moře. 

Jeli jsme kolem velkých 
skládek, ze kterých se kouří  
a ve kterých se hrabou prasata 
nebo nejchudší obyvatelé. 
Port-au-Prince je hrozně moc 
přelidněné městečko. Míjíme 
tržnici. Staré ženy zde prodá-
vají slepice, kohouty, kůzlata 
nebo jen tak sedí a civí. Smrad 
a bahno nás žene dál. 

Když se náhodou zastavíte, 
vylezete z auta a podíváte se 
kolem, vždy najdete několik 
párů očí, které vás bedlivě  
a zvědavě sledují. Jako běloch 
jste tady rarita. Focení nemají 
rádi, zlobí se. Setkáte se tady 
s bílým rasismem, když vám policaj& nebo úředníci dokáží pěkně znepříjemnit život. 

Na druhou stranu vaši blízcí se k vám někdy chovají jako ke svým bossům, poníženost je na 
nich vidět a cíAm se z toho trapně. Připadám si jako bílý otrokář, když jeden náš kamarád vyso-
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koškolák mi v restauraci oprašuje židli, pak ji vymění za polstrovanou, na ulici mě evidentně 
chrání a někdy i vede a vyjadřuje malými drobnostmi a pozornostmi, že si je vědom, kdo je tady 
pánem. Bohužel, my svým chováním je v tom někdy utvrzujeme. 

Port-au-Prince se od zemětřesení trochu změnilo. Rozhodně zmizela většina spadlých domů. 
Vyrostly nějaké nové. Katedrála i prezidentský palác jsou ale stále v troskách. 

Z rádia se dovídáme, jak to je s novým prezidentem. Bývalý zpěvák a oblíbenec Martelly už 
není v lásce, snaží se ho odstranit. Přední představitelé státu bouřlivě diskutují o jeho vystupo-
vání, vyjadřování, srovnávají ho s Prévalem. Martelly má USA pas a to si berou poli&ci jako zá-
minku, aby ho odstranili. Své zemi, svým lidem – se nevěnují. 

Na benzínce nabíráme 2 děvčata, která s námi pojedou do Port-de-Paix, 6 hodin jízdy na 
korbě auta! Už nemáme místo. 

Chtěl jsem jim nabídnout místo v autě místo sebe, ale nakonec zůstávám trapně uvnitř. Jsme 
zde, abychom udělali kus práce, a cesta na slunku 6 hodin na natřásajícím se autě nás může 
pěkně skolit, krom toho ty ženy jsou na to zvyklé a vydrží mnohem více. Nemám z toho ale dob-
rý pocit… 

Vyrazili jsme směr Gonaives. Projíždíme kousek i Cite Solei. Řidič říká, že to není nebezpeč-
né, ale Roman se snaží zaplašit staré vzpomínky. Je to město duchů. V Port-au-Prince je pro 
bělocha bezpečno jen ve dne a to je ještě třeba chodit po dvou. V noci to už sranda není. Jed-
notky OSN mají mírovou misi, tzn. i když se strhne demonstrace nebo nepokoje a Haiťané po 
sobě střílí (zde mít zbraň není problém), UN nemohou zasáhnout, jen se dívají. Dokud je někdo 
nenapadne, jsou jen pozorovatelé… 

Do Gonaives vede nová silnice – asfaltka. Místy jedeme až 120 km/h. Dostaneme se tam  
za 2 hodiny. Podél cesty je vybudované elektrické vedení, ale kde berou proud, zda mají někde 
elektrárnu, netušíme. Z Gonaives už vede jen prašná cesta. Úmorná jízda po výmolech, kame-
nech, zatáčkami, mezi kaktusy a horami. Chudáci holky na korbě. My sami máme dost. Obdivuji 
auťák, moje Astra by tu cestu nedala. Průměrná rychlost: 15 km/hod. 

Potkáváme opravdu chudá místa, vesničany jak tahají velké náklady, vesničany putující na 
oslících, staré MACky, které vypadají, že se každou chvíli rozpadnou, ale s velkým nákladem  
a plné lidí, jak si to pomalu supí po stejné cestě. Vidíme lidi, kteří se asi nikdy nepodívají mimo 
svojí zemi, kteří tak-tak přežívají. Jak málo člověk potřebuje k životu, vidím na vlastní oči tady. 

Jsou pěkně oblečení, potrpí 
si na to mít čisté boty, ale 
někde to fakt nejde. Projíž-
díme kalužemi, špinavá 
břečka stříká kolem, lidé se 
brodí jako my a smířeně si 
žijí svůj život. Je to smutné 
vidět tolik bídy hodinu leta-
dlem od Floridy. Cesta je to 
děsná, od včerejška mě bolí 
zub, už se těším, až dorazí-
me. Kdo nemusí, ať sem 
nejezdí. Hai& je pro oprav-
dové dobrodruhy nebo 
misionáře. I když bych tu žít 
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nechtěl a není pro nás přirozené být s nimi v té 
bídě, cíAm velkou povinnost jim pomoci. Jak, to 
je těžká otázka. Nejlépe se na ní najde odpověď 
zde. Podívat se a pomoci. Jít příkladem, učit je 
dovednostem, kupovat jejich výrobky, zaměst-
nat je. Projekt Praga-Hai& – vrtání studní je po-
moc o životě a smr&. Máme vy&povaná místa, 
kde lidé nemají od nepamě& žádnou vodu  
a jezdí pro ni složitě na člunech nebo chodí  
i 10 km pěšky. Na severu moc organizací nepo-
máhá. Těžko se sem dostává, je tu největší chu-
doba a nebylo tu zemětřesení. Proto sem peníze 
neproudí a vidina nějakého pokroku je mizivá. 

Do Port-de-Paix dorážíme po páté odpoled-
ne. Je to neskutečně špinavé městečko. Kanaliza-
ce nejsou, cesty jen prašné, lidi bydlí různě. Na-
jdeme tady tolik ošklivých stavení a špinavých 
barabizen z plechů, klacků, slámy, igelitů  
a plachtoviny, že bychom se báli i jen nahlédnout 
dovnitř. Opro& Port-au-Prince jsou zde ale lidé 
milejší, otevřenější. Přijíždíme poměrně utahaní 
na charitu. Ihned se rozhlížíme – hurá, stroje 
jsou tady, jak je kolegové loni zanechali. Trochu 
orezlé, kola vyfouknutá, baterky vybité, ale my 
to rozchodíme. Plánujeme vše opravit a odservisovat, vyzkoušet na místním kopci, kde nás chari-
ta prosí o jednu studnu a pak se asi vydáme dál od Port-de-Paix, zase do nejchudších míst. 

Zkusíme hledat schopného Haiťana, kterého budeme učit s technikou, ale tuším nadlidský 
úkol. Skláním se před všemi, kteří zde na Hai& pomáhají, zvláště kolegům z projektu, kteří tu 
jsou se mnou, anebo tady již byli. Je zde vidět obrovská práce, kterou to muselo stát, dostat sem 
tolik techniky a vybudovat studny. Letos nás tato dřina čeká zas. 

 

Dnes se nám dařilo 

Jsem potmě na dvoře na 
Charitě v Port-de-Paix, komáři 
mě koušou a já létám z místa na 
místo a chytám signál. Už mě to 
nebaví, děsně pomalé připojení. 
Jsem tu už 20 min. a ještě jsem 
stránku nenačetl… tak to možná 
pošlu až zítra… 

Jelikož na Hai& většinou není 
elektrický proud, jakmile se set-
mí, nejde nic dělat. Člověk aspoň 
jde spát brzy a také brzy vstává. 
Tento systém je perfektní, to 
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bychom z Hai& mohli převzít. Stmívá se tady kolem 6. hodiny, jelikož jsme blíž rovníku, slunko 
zapadne rychle. 

Hned po snídani jsme naběhli ven, abychom spravili alespoň Santanu. Bylo potřeba vyměnit 
prasklý kříž, spálený startér a cívku. Díky šikovným kolegům se to velmi rychle podařilo. Kříž 
jsme vyměnili místo starého – šlo to, akorát jsme ho malinko zavařili, protože byl kratší a nešlo 
ho standardně zajis&t. Nový kardan nám tak zůstane na příšA servis (dovezli jsme si z ČR). 

Baterka byla vybitá – je na vyhození. Zítra koupíme novou, nastartovali jsme přes kabely 
z baterky od kompresoru. V jednu hodinu jsme auto zprovoznili. Do kostela jsme se už nedostali, 
bylo pozdě. 

Po obědě – banány s Haitskou rýží s fazolemi a králičím masem – jsme šli pokračovat. Marian 
a Vlastou se pus&li do vejtřasky, já s Romanem jsme vyklízeli kontejner a dělali v něm pořádek. 
Našli jsme spoustu pokladů. Vejtřaska nastartovala dobře. Sundali jsme z kontejneru vrtací sou-
pravu. Bohužel malinko zrezly pochromované pístnice, špatný chrom. Vše jsme opucovali a na-
mazali. Do večera jsme rozchodili všechny naše stroje. 

Pomáhaly nám místní dě&, které důležitě myly auto a podávaly i to, co jsme nepotřebovali. 
Dostali od nás pár dárečků. Místní pan farář – pater Jocelyn zde není, dorazí až za týden – chtěl 
po nás, abychom vyvrtali jednu studnu pro nějakého místního Haiťana. Nakonec jsme zjis&li, že 
by to měla být soukromá studna pro jeho příbuzného. Tak do toho nepůjdeme, kvůli tomu tady 
nejsme. Chceme co nejdříve vyrazit k těm nejpotřebnějším, naše studny mají sloužit vždy celé 
komunitě. 

Na večeři nám místní uvařili sladké těstoviny – chutnalo to trochu jako žemlovka. Jdeme 
spát, zítra nás čekají ještě drobné opravy na Santaně – jako např. vyndat kastlík, který namokl  
a zplesnivěl a v něm vše, co tam zůstalo, na vejtřasce promazat, co se dá, napnout řemeny, pár 
drobnosA i na vrtné soupravě. Chceme koupit tu baterii do Santany. Předpokládáme, že na to 
vše padne celý den. 

Pozítří chceme už vyrazit do Mole St. Nicolas a odtud pak dál směrem k Baie-de-Henne. 
 

Misie bláznivých vrtařů 

Tak nějak by bylo možné pojmenovat naši partu nebo naši práci zde na Hai&. Když jsme dnes 
tak projížděli po cestě mezi Port-de-Paix a Mole, přemýšlel jsem, že do takového podniku by se 

snad normální člověk 
nepus&l. Jsme v totálně 
chudé zemi, uprostřed 
vyprahlé pus&ny a spále-
né země, na cestě 
s obrovskými výmoly  
a balvany, kde si každý 
metr musíme tvrdě vy-
bojovat a naše auta jen 
zarytě skřípou, krouA se 
a trpí, naše rychlost je 
kolem 15 km/h, všude 
prach, máme žízeň i hlad 
a do cíle daleko. Santana 
se div na cestě nerozsko-
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čí a když se ohlídnu zpět, vidím vejtřasku, kterou jsme nakládali 6 hodin, se zapřaženým kompre-
sorem. Téměř všechno nějak speciálně upravené pro podmínky na Hai&. Cena krámů, které 
s sebou vláčíme, je přes 3 mil. Kč. Dnes jsme tankovali nahu do tří dvěstělitrových sudů, několi-
ka kanystrů a do všech tří nádrží. Jedeme někam do těch nejchudších míst, abychom vrtali stud-
ny. Kdykoliv nám hrozí nějaký malér s auty, tolik náhradních dílů zase s sebou nemáme, záda  
a hlava bolí z neustálého kinklání se ze strany na stranu. Skoro poslední peníze jsme dali za 
nahu, autobaterii a další díly, které nám chyběly. Máme 2 pumpy a 200 m pažních trubek. Na 
cement a další pumpy už nemáme. Nemáme ani rezervu, kdyby se něco přihodilo, a to ještě vím 
o dvou fakturách za díly, které jsme kupovali před misí za celkem 70 &síc, které máme uhradit 
do konce měsíce – zaAm nevím z čeho. 

Jen blázni mohou něco takového podnikat. O to cennější je ale naše pomoc a pomoc všech, 
kteří se na projektu jakkoliv a v kterékoliv fázi podíleli a podílejí. Stále mám v srdci všechny od 
začátku, za ty 4 roky to už je pěkná řádka lidí, kteří nám nějak pomohli nebo se do této bláznivé 
misie namočili. 

Jak se prokousáváme dál a dál na sever k moři – cesta z Baie-de-Henne do Mole trvá 
s vejtřaskou 6 hod., s osobákem 4 – poznáváme stále chudší a chudší Hai&. O to víc jsou zde ale 
lidé přívě&vější a život klidnější. Čas se zpomaluje. Na cestě potkáváme dě&, jak jdou pěšky 
v čistých a krásných šatech ze škol několik kilometrů prašnou cestou, ženy s kyblíky na hlavách, 
jak si jdou často i hodně daleko pro vodu, a staré muže s vrásčitou tváří, jak pomaličku jedou na 
malém oslíku, který sám má svěšenou hlavu a nejraději by si asi lehnul a nic nedělal. 

Míjíme několik osad, ve kterých se musíme ptát na cestu. Nebýt Romana Musila, který míst-
ní kraj dobře zná a umí perfektně kreolsky, bylo by to pro nás mnohem těžší. Přesto se i Roman 
ujišťuje o správné cestě. Mapa je zde k ničemu, sice je na ní vyznačená jakási cesta, ale tady je 
mnoho odboček a malých ces&ček, ukazatel žádný a splést se je velice snadné, zvláště v noci – 
dojíždíme za tmy.  

Hned na začátku za Port-de-Paix je brod přes poměrně velkou řeku. Sice už zde stavějí most, 
ale ještě není v provozu. Při předminulé misi zde zapadl Roman s Jirkou Kučerou a museli se 
nechat vytlačit z vody. Brod je zrádný Am, že je poměrně hluboký a cesta přes něj se klikaA pod 
vodou. Proto si najímáme jednoho kluka z asi dalších dese&, kteří se nám nabízí, že nás převe-
dou na druhou stranu. Všichni si chtějí vydělat pár gurdů. Šťastlivec nakonec naskakuje na korbu 
a ukazuje, kudy máme jet. 

Před brodem zařazujeme náhon na 4 kola a pusAme se do řeky. V zápalu boje nesledujeme 
vejtřasku za námi. Kluci to málo roz-
jeli, zahrabali, nedali uzávěrku a 
uprostřed vody jim zhasl motor. 
Přeci jenom náklad na vejtřasce a 
hlavně za ní – kompresor s centrálou 
– něco váží. Po chvilce ale slyšíme 
krásné vrrr vrr vrrr a vejtřaska na-
startovala (naštěsA se už dobila ba-
terka – také by nám to nemuselo 
nastartovat vůbec, jak to ostatně 
bylo ještě v Port-de-Paix). Párkrát 
zahrabala a pak se pomaličku začala 
šinout ke druhému břehu. 
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Zažili jsme ještě mnoho zajímavých věcí a dobrodružství, ale na to zde už není místo. Musím 
šetřit s baterkou na notebooku a sám už jsem notně unavený. Kolegové spí, tady je půlnoc.  
Třeba si na nějaké podrobnos& ještě vzpomenu později. Právě mě šApl komár, přitahuje je  
světlo monitoru a má čelovka. Neslyšel jsem žádný pískot, takže mě asi šApla samička, ty přená-
šejí malárii. 

Zapomněl jsem říci, že sedím v baráčku, který mají v Mole pronaja& lékaři od prof. Krčméry-
ho. Dnes tu nejsou, dorazí zítra. Mole St. Nicolas samo o sobě je poměrně hezké městečko. Když 
jsme přijížděli, sví&lo i pouliční osvětlení na hlavních cestách, což tady před rokem nebylo. Víc 
ale uvidím zítra, až se rozední. Jdu se ještě osprchovat na dvůr vodou z hadice. 

 

Neděle 

Dnes jsme se rozhodli, že budeme mít neděli, jako náhradu za tu minulou, kdy jsme pracova-
li. Jsme v Mole v baráčku, který mají pronajaA doktoři od prof. Krčméryho. Večer jsme dorazili 
asi ve 22.00. Chvíli jsme se pokoušeli zajet se stroji na dvůr, ale poté, co jsme zbourali vjezd – 
vrata do dvora, jsme 
schovali jen Santanu 
a s vejtřaskou jsme 
zajeli rovně, co to šlo, 
a nechali ji tak. Nic se 
neztra&lo. 

Ke snídani jsme 
měli banány – jako 
máme v ČR – sladké a 
pečivo. Roman poslal 
na tržnici místní paní 
domácí, která bydlí 
na dvoře v takové 
kůlně ještě se svojí 
rodinou. 

Dopoledne jsem 
vyrazil s Romanem  
a Vlastou na faru. Zde působí o. Rudolphe Balthazar, který byl nedávno v ČR. Nejprve měl na 
staros& i farnost Baie-de-Henne místo Romana Musila, ale nyní je v Baie-de-Henne již pár měsí-
ců nový mladý kněz – haitský, takže P. Rudolphe už do Baie-de-Henne nedojíždí. 

Potřebujeme zde lépe schovat vejtřasku a kompresor, aby to nikdo nerozkradl, takže to dá-
me na farní dvůr. Rudolf nebyl doma, je na kněžské děkanské schůzi a vráA se odpoledne. Chce-
me s ním promluvit i kvůli vrtání, již dopředu avizoval a prosil o 2 studny v nějakých vesnicích 
okolo Mole.  

Z fary jsme šli ještě kousek za Mole kolem 400 let staré francouzské pevnos& na pláž, kde 
začal podnikat mladý Francouz Julien. Věděl o nás již dopředu a tak jsem ho chtěl poznat a pro-
mluvit si i o vrtání a zjis&t od něj vše co by nám mohlo pomoci. Marian zůstal „doma“, aby opra-
vil světla na Santaně, včera v noci nám přestala sví&t a tak jsme to provizorně spravili na cestě, 
ale chce to pořádně vyřešit. MeziAm také najatý zedník opravoval rozbořenou bránu. 

K obědu nám místní domácí uvařila něco jako rizoto. Musím říci, že zde vaří jednoduše, pros-
tě, ale velice chutně. Výborná je rýže, do které dávají fazole. Opravdu ji umí skvěle udělat. 
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Po obědě jsme se všichni, i s Elsie, vydali na pláž, abychom si trochu odpočali a spláchli tý-
denní pot. Vykoupali jsme se v karibském moři a vypili chlazeného Pres&že. Vše na pláži u Julie-
na. Voda je nádherně teplá, venku je kolem 30 stupňů. 

Odpoledne se vrá&l P. Rudolf. Jakmile dorazil, přestěhovali jsme vejtřasku a kompresor 
k němu na faru, aby byly v bezpečí před nenechavými lidmi… P. Rudolf nás vřele přivítal. Jelikož 
zde jsme už druhý den bez elektriky, nemohu se připojit k internetu. Kvůli internetu sundávat 
a nahazovat centrálu se nám nechce. Zprávu odešlu zítra. 

 

Ahoj, dnes stručně: 

Já s Romanem cesta z Mole do Baie-de-Henne – kontrola studní. Vlasta s Marianem pokra-
čování vrtání v Savan Mole. V poledne Vlasta volal, že utopili korunku, půl dne se ji snažili za-
chránit, ale nic, je ve 30 m. Je z toho nešťastný. Nějak špatně ty korunky drží na našem kladivu. 
Vlasta proto raději teď vrtá se svým starým kladivem. Začali dělat díru jinde, do večera 39 m. Jde 
to hrozně blbě, jsou tam du&ny – když je du&na, pohlA vzduch z kompresoru a Am pádem vše-
chen bordel, který se vyfukoval a je zrovna na cestě ven, spadne na kladivo a ucpe, tak se to 
doluje ven a až vzduch zaplní du&ny, tak to profoukne a jede se dál. Je to jemný vápenec. 

V Baie-de-Henne – obrovské uvítání. Já byl obalen dětmi, bylo to moc fajn. Úplně jiné než 
jinde, lidi přátelšA. Cesta tam je horší, je to fakt až na konci konce. Zkontrolovali jsme všechny 
studny z loňska – hurá, všechny 
fungují, denně se používají, tak to 
je super, že naše práce má smysl! 

V Pe&te Anse Roman slíbil, že 
ještě zkusíme vrtat, místní byli 
nadšení. Je to fakt vesnice hrozně 
suchá, oni chodí pěšky nebo s lodí 
do Baie-de-Henne pro vodu, nema-
jí nic, jsou u moře, pijí slanou vodu 
a mají z toho špatné zuby… Podob-
ných vesnic tam je víc, chceme tam 
také vrtat. 

Včera jsem napsal projekt pro 
UN, žádáme o prachy na vrtání 
v Bombardopolis a Baie-de-Henne a okolí. V Baie-de-Henne nám nabízeli zdarma pozemek – 
chtějí si nás tam udržet. Poměrně hezký za vesnicí – za školou nad mořem na rovince. Krom 
toho jsem byl na prohlídce 2 domků, které si můžeme pronajmout. V Baie-de-Henne je levno 
a bezpečno. Uvažovali jsme přestěhovat základnu tam. Má to své plusy i mínusy. 

Santana zlobí – zase při sešlápnutém plynu vynechává. Musíme dát pauzu a Marian se na to 
podívá. 

 

Když hvězdy jsou blíž 

Mám rád večery a rána. Na Hai& se rychle setmí, vždy kolem šesté hodiny, každý den stejně. 
Když si večer vylezu na střechu (lidé zde mají rovné střechy) a rozhlédnu se kolem, vidím černo-
černou tmu, kterou občas probleskuje mihotavá záře z rozžhavených uhlíků, na kterých si domo-
rodci vaří večeři. Používají dřevěné uhlí, které zde vyrábí z i jen nepatrně vyrostlých stromků. 
Trochu si připadám, jak někde v Africe mezi černochy, když v noci pozoruji malé ohníčky… pak si 
uvědomím, že k Africe to tady nemá daleko. 
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Stojím-li na ulici, občas se ze tmy vynoří stejně tmavá postava. To když se nějaký Haiťan vrací 
odnikud nikam anebo putuje odtamtud tam – aspoň mi to tak připadá, protože postavu v noci 
spatříte až na poslední chvíli. Vynoří se ze tmy jako bludný Holanďan. Z černé postavy na Vás 
svíA jen velké zvědavé oči. 

Podíváte-li se vzhůru, spatříte mnoho krásných a jasných hvězd. Jako by zde hvězdy byly blíž. 
SvíA domorodcům místo luceren a lamp. Opravdu nádherný pohled. Díky absenci elektrické 
energie a nočního osvětlení je vidět opravdu velké množství hvězd. Pokud něco nevyruší spící 
ptáky nebo osla, který dokáže pronikavě hýkat a rušit celou vesnici, je klid.  

Osel zde má vůbec těžký život. Skoro od malička ho lidé využívají jako dopravní prostředek. 
Často vidíte utahané oslíky s těžkým nákladem včetně svého majitele, jak se pomalu plouží praš-
nou cestou, popoháněni 
ustavičně kopanci nebo rana-
mi proutku. Stane se, že osel 
padne vysílením na cestě. 

Nepříjemní zde jsou jen 
asi komáři, kvůli kterým si ale 
vozíme z civilizace repelenty 
a mosky&éry. 

Ráno – už ve 4 hodiny 
vstávají kohou&. Možná ne-
vstávají, ale určitě dávají 
hlasitě najevo, že jsou to oni, 
kdo určují lidem, kdy se mají 
vzbudit. Časem si na ně člo-
věk ale zvykne. Od půl šesté 
je krásné pološero a kolem sedmé hodiny ranní je příjemně. Teplota ještě nevystoupila příliš 
vysoko, slunko je těsně nad obzorem, vane mírný vánek a moře je klidné jako zrcadlo. 

Domorodci vstávají časně. Vidíte je, jak se myjí – polévají hrníčky s vodou, pečlivě si vypucují 
boty a někteří i vyčisA zuby. Dě& se strojí do školy do krásných ša&ček – na Hai& se nosí školní 
uniformy. Vidíte je potom, jak se trousí do školy. Učitelé – převážně muži – zde chodí do školy 
v černých kalhotách, košili a mnohdy i kravatě a saku. Dě& si vzdělání váží a učí se rády. Mnoho 
děA do školy nejde, protože jejich rodiče na výuku nemají peníze, a tak se zabavují třeba kutále-
ním pneuma&ky anebo jinou primi&vní dětskou hrou, jejíž pravidla mi zůstávají skryta. 

Hai&, země zasvěcená Panně Marii, je zemí suchou, zbídačenou, bláznivou, ale i krásnou 
a svým způsobem šťastnou. Pro našince je zde ale spousta věcí, které vás zasáhnou a navždy 
promění váš život. 

Výběr z reportážních zpráv Václava Vacka, manažera projektu Praga-Hai�,  
pro Zpravodaj zaslal jeden z podporovatelů celého projektu.  

Více o celé věci se lze dozvědět např. na h;p://www.praga-hai�.cz 
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Neboj se, Ježíšek vyhraje. 

Aleš, 3 roky 
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Patriarchát a mužství nejsou totéž. Patriarchát je zraněné a neúplné 
mužství. Jestliže věříme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu – „jako muže  
a ženu je Bůh stvořil“ –, pak polovina Boha je Am, co považujeme za muž-
ské, a polovina Boha je Am, co chápeme jako ženské. Kdokoli vám předesArá polovinu této prav-
dy, nabízí pouze polovinu Božího tajemství. Cestou pro nás pro všechny je nalézt svůj sexuální 
protějšek. U muže se nazývá anima čili ženská duše. 

Patriarchát je nezralé mužství. Jsou to muži, kteří neznají svou duši, nevědí, kdo jsou. A tak 
to přehánějí. Kdykoli potkáte lidi, kteří dominují nad druhými, uvědomte si, že nenalezli svou 
duši. 

 

Z knihy Richarda Rohra „Is There a Masculine Spirituality?“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

P:8;L<K8 9:? ANLQ6K6  
 

• Učitelé musejí každý den naplnit lampy petrolejem, 
zastřihnout knoty a vyčis&t cylindry. 

• Každé ráno je povinnosA učitele přinést pro denní  
vyučování vědro vody a uhlák uhlí. 

• Učitel je povinen připravit psací potřeby, přičemž brky 
seřezává podle individuálních potřeb žáků. 

• Učitelé mužského pohlaví mohou strávit jeden večer 
v týdnu na hřiš&; pokud pravidelně navštěvují kostel, 
mohou být na hřiš& dvakrát týdně. 

• Po dese& hodinách ve škole může učitel trávit zbylý čas 
čtením Bible nebo jiných vhodných knih. 

• Učitelé ženského pohlaví, kteří se provdají nebo ne-
vhodně chovají, budou propuštěni. 

• Každý z učitelů by si měl ze své výplaty pravidelně od-
kládat určitou sumu na léta svého stáří, aby se nestal 
pro společnost zátěží. 

• Učitel, jenž holduje kouření či alkoholu v jakékoliv po-
době, pravidelně hraje kulečník či navštěvuje veřejné domy, nebo se dává holit v holičství, 
vzbuzuje podezření o svém smýšlení, morální bezúhonnos&, poc&vos& a čestnos&. 

• Učiteli, který vykonává své povolání věrně, loajálně a bez jakýchkoli pochybení po dobu 
pě& let, bude – pokud to schválí Rada pro vzdělávání – zvýšena mzda o 25 centů týdně. 

 

Belgický předpis z r. 1872 byl vyloven z emailové schránky jedné nejmenované učitelky 
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PUQ 96:6K @?A<:?BQL 
 

1. Za peníze si štěsA nekoupíš, ale je lepší brečet v limu-
zíně, než v autobuse. 

2. Nepříteli odpusť, ale nezapomeň jméno toho prevíta. 

3. Pomoz někomu, když má problém… a on si vzpome-
ne, až bude mít další. 

4. Spousta lidí je naživu jen proto, že je nelegální  
je zabít. 

5. Chlast problémy neřeší, ale mléko taky ne. 
 

Prémiový postřeh: 

Vodka s ledem poškozuje ledviny, rum s ledem poškozuje 
játra, gin s ledem poškozuje srdce, whisky s ledem poškozuje 
mozek… Je to vůbec možné, že je led tak škodlivý? 

Ze sazečovy e-mailové schránky 
 

G:LK?;S7C 
 

Po dlouhých studených měsících konečně přichází letní grilovací sezóna. Je proto  
důležité zopakovat si pár pravidel e&kety této specifické „outdoorové“ ak&vity, vzhledem k to-
mu, že je to jediný druh vaření, kterému se skutečný muž věnuje, pravděpodobně proto, že 
v sobě obsahuje prvek nebezpečí. Jestliže se tedy muž rozhodne grilovat, uvede do pohybu ten-
to sled událosA: 

 

Běžný postup: 

1. Žena nakoupí všechny potraviny. 

2. Žena připraví salát, očisA zeleninu a připraví dezert. 

3. Žena připraví maso na grilování a uloží ho na podnos společně se všemi nástroji a omáč-
kami a přinese to muži, který pohodlně sedí u grilu s pivem v ruce. Nyní přichází to pod-

statné: 

4. Muž dá maso na gril. 
 

Další běžný postup: 

5. Žena jde dovnitř pro talíře a příbory. 

6. Žena vyjde ven, aby muži oznámila, že maso se pálí. On jí poděkuje a požádá ji, aby mu 
přinesla další pivo, zaAmco on situaci vyřeší. Opět to důležité: 

7. Muž vyjme maso z grilu a odevzdá ho ženě.  
 

Další běžný postup: 

8. Žena připraví talíře, salát, chléb, příbory, servítky a omáčky a přinese vše na stůl. 

9. Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje nádobí. A nejdůležitější ze všeho: 

10. Každý pochválí muže a poděkuje mu za jeho kuchařské umění. 

11. Muž se zeptá ženy, jak si užila svůj volný večer bez vaření. A po její nevrlé reakci dojde 
k závěru, že některým ženám se prostě nikdy, ale nikdy nezavděčíš! 

Ze sazečovy e-mailové schránky 
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V pondělí dne 23. dubna 2012 se konala v zasedací místnos& U krbu 
Valná schůze našeho sdružení. Zúčastnilo se jí celkem 14 členů sdružení. 

Vladislav Pištora přednesl Zprávu o činnos&, Marie Kotrbová Zprávu  
o hospodaření a rozpočet na tento rok, Václav Kubánek Zprávu revizní komi-
se. Zprávy předsedy a hospodáře včetně rozpočtu byly schváleny a Zpráva 
revizní komise byla vzata na vědomí. 

Předsedou byl opět zvolen Vladislav Pištora, přítomní členové ocenili jeho fundovanou  
a obětavou práci pro sdružení. Dále byli zvoleni delegá& na VS YMCA v ČR, zástupci na ÚV YMCA 
v ČR a jejich náhradníci. 

V diskusi předseda poukázal na to, že sdružení hospodaří již několikátý rok se ztrátou. Letos 
je situace ještě komplikovanější vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi dotace z MV a MPSV. Je 
třeba hledat další možnos& úspor a nové zdroje. Navrhovanou možnosA úspory bylo např. Zpra-
vodaj ne&sknout a nerozesílat poštou, ale pouze elektronicky. Nakonec se ale přítomní členové 
dohodli na zachování papírové verze při snížení periodicity na polovinu. 

Zvažují se také nové projekty – podpora rodin s náhradní péčí, event. propojená s projektem pro 
funkční vícedětné rodiny, které by mohly být patrony těch, kteří mají dítě v náhradní rodinné péči.  

Hana Chrástecká 
 

Z9:S;8 9\6<B6<= YMCA – ŽL;S :?<L78 ? NL77?BQL B<:AT67C ; :. 2011 
 

Úmno 
Naše občanské sdružení YMCA – Živá rodina pokračovalo v roce 2011 ve své již zavedené 

činnos& na podporu rodin. Sdružení mělo k 31. prosinci 2011 1148 členů (z toho 617 do 26 let, 
531 nad 26 let) v cca 220 rodinách. Z toho je 92 činných členů. Došlo k dalšímu mírnému pokle-
su členské základny o cca 140 členů z důvodu vyškrtnuA těch členů, kteří (i přes opakované vý-
zvy) nezapla&li členské příspěvky nebo z důvodu vystoupení. 

RECEPT NA KVĚTEN 
VYUVnmZ pnqXpr m stpYXnmZ nuWvsY  

Potřebujeme: 0,5 kg vepřového masa (ne příliš libové, ne příliš tučné), 
1 větší cibuli, 1 lžíci olivového oleje, 1 středně velkou cuketu, sůl, provensálské koření, 3 – 4 hrs& 
ovesných vloček, 250 ml zakysané smetany. 

Postup: Nakrájíme si maso na kos&čky, cibuli taktéž. Na hlubší pánvi zesklovaAme cibulku, 
maso posolíme, prosypeme provensálem a přidáme k cibuli. Až se maso zatáhne, tak přiklopíme 
a dusíme ve vlastní šťávě do poloměkka. Cuketu nakrájíme – já mám raději větší kousky, chuť je 
pak výraznější – a přidáme k masu. Lehce orestujeme, podlijeme a dusíme. Když je cuketa polo-
měkká, přidáme ovesné vločky – ty se rozvaří a omáčku nám skvěle zahusA. Podléváme a dusí-
me, dokud není maso úplně měkké – vody dáme nakonec tolik, kolik chceme mít omáčky. Nako-
nec vmícháme zakysanou smetanu, lehce prohřejeme a odstavíme. Dobrou chuť! 

Andrea Koronthályová  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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ČRwwnqX 
Naše sdružení má status „Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost 

v oblas^ prorodinných ak^vit“, který jsme získali v roce 2009. 

Nejlepší přehled o činnos& sdružení podává přehled bodů pro vnitřní granty YMCA v ČR. 
Zde je každá ak&vita, 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 4929 byl  
o 768 nižší než v r. 2010 (pokles o 13 %).  

Nejrozsáhlejší ak&vitou byla Manželská setkání (MS) a k nim přidružené ak&vity včetně muž-
ské spirituality (cca 1000 bodů), která ale byla naposledy organizována v rámci YMCA-Živá rodina. 
Organizátoři MS v lednu 2011 oslovili Živou rodinu s Am, že se rozhodli osamostatnit a založit sa-
mostatné sdružení YMCA-Familia, která by nadále Manželská setkání a přidružené ak&vity organi-
zovala. Z důvodu již přidělených dotací byla MS v roce 2011 organizována v rámci Živé rodiny. Uve-
dených cca 1000 bodů za ak&vity MS jsme po dohodě v rámci systému vnitřních grantů YMCA 
převedli na YMCA-Familia. YMCA-Familia byla v září přijata za řádného člena YMCA a od roku 2012 
již pořádá své akce samostatně. Manželská setkání byla v roce 2011 podporována dotací MPSV.  

Nejvýznamnější naši ak&vitou otevřenou široké veřejnos& jsou Tábory rodin na Pavlátově 
louce u Nového města nad Metují, v jejichž rámci probíhají Kurzy pro manžele, rodiče a dospí-
vající mládež. Loni jsme opět organizovali 2 týdenní turnusy. Úspěšná byla účast profesionálních 
psychologů (umožněná grantem MPSV), kteří měli přednášky na různá témata z oblas& partner-
ských vztahů a výchovy a vedli diskusní skupinky. Samostatná skupinka dospívající mládeže 
s odpovídajícím programem, která se osvědčila v předchozích letech, pokračovala i v loňském 
roce. Táborů se zúčastnilo cca 40 rodin, často s mnoha dětmi, celkem 167 osob. V loňském roce 
byla naplněnost kapacity o něco vyšší než v předchozích letech, přesto by bylo potřeba turnusy 
více naplnit (aby byly finančně rentabilnější), případně uvažovat o zrušení 2. turnusu. 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 je naši nejak-
&vnější skupinou. V roce 2011 uspořádali 4 letní dětské tábory (Blatná, Sněžná, Vrbě&ce, zahra-
niční tábor s vysokohorskou turis&kou v rakouských Alpách), které vedli Cúthovi a Daniela Vrbo-
vá. Kromě toho mají mnoho ak&vit během roku, zejména výlety pro dě&, víkendové pobyty pro 
dě&, návštěvu lanového centra, mikulášskou besídku, drakiádu, světýlkový večer a další. Velmi 
potěšující je, že se jim do organizování ak&vit daří zapojovat dorůstající mladou generaci. 

Již tradiční rodinný tábor na Vlčici s účasA 44 osob opět vedli Kaplanovi. 

Pobyt děA na všech našich táborech byl z čás& financován z dotace MŠMT, kterou získává-
me prostřednictvím YMCA v ČR. Pečovatelé o dě& na táborech byli částečně hrazeni z dotace 
MV v rámci dobrovolnické služby. 

Další naše regionální skupina pracuje v Poděbradech a okolí. Zde uspořádali 6 Dnů pro rodi-
nu, kde je odborná část programu vedená psychologem, dále možnost sdílení s přáteli na dané 
téma. Samostatný program pro dě& v době přednášky vedou pečovatelé. Ak&vita byla převážně 
financovaná z dotace MPSV. 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 ak&vní skupinou jsou naši volejbalisté, kteří kromě pravidelného hraní uspořádali 
několik víkendových akcí, rekolekci v Kostelním Vydří, cyklovýlety a volejbalový turnaj. Také se 
pravidelně scházeli nad biblí. 
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Sportovní ak^vity jsme bohužel ukončili. Pravidelné cvičení pro ženy a pro seniorky vedené 
Zdeňkou Pavlasovou se již ve 2. pololeA nekonalo z důvodu neúměrného požadavku na nájem 
tělocvičny ze strany provozovatele Sportcentra.  

Opět byl uspořádán 4denní adventní rodinný pobyt v Albeřicích, kterého se zúčastnilo  
28 osob. Pobyt vedl Jiří Ludvík, který též působil jako lyžařský instruktor. Na akci byl též příto-
men psycholog, který vedl odbornou část programu pro rodiče i pro mládež. 

Z kulturních ak^vit opět proběhly úspěšné taneční kurzy pro dospělé vedené manželi 
Tomsovými. Pokračovali jsme s kulturně-historickými akcemi. Uskutečnili jsme 2 vycházky po 
Praze vedené Hynkem Krátkým (Karlův most, Vyšehrad). V těchto ak&vitách chceme pokračovat.  

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu při AP jsme uspořádali dvě Soboty pro manželky.  

Uspořádali jsme přednášku Otakara Hampla na téma důchodová reforma. 

Důležitým nástrojem pro komunikaci uvnitř sdružení je Zpravodaj YMCA – Živá rodina, jehož 
jsme vydali 10 čísel. Současný náklad je 272 vý&sků. Za skvělou úroveň Zpravodaje vděčíme 
odpovědnému redaktorovi Vladimíru Koronthálymu. V redakční radě dále pracovaly Marta 
Tomsová a Radana Vášová, od prosince ji nahradila Hana Chrástecká. Provozujeme vlastní we-
bové stránky pod centrálními stránkami YMCA. 

Celkem naše sdružení v roce 2011 uspořádalo: 

táborů 8 

vícedenních akcí 9 

víkendových akcí 19 

školení 7 

jednodenních akcí 73 

Pravidelně se scházely 3 skupiny. 

Celkem se našich akci zúčastnilo 4479 osob (někteří jsou 
v tom započteni vícekrát, protože se zúčastnili více akcí). 

SYpyYXzyRWX qoyt{YwT 
Jako sekretář sdružení čtvrtým rokem působila na 0,75 úvazku Radana Vášová. Bohužel Ra-

dana k 30. listopadu 2011 ukončila svůj pracovní poměr v našem sdružení. Od 15. října nastoupi-
la na místo sekretáře Hana Chrástecká, od prosince již tuto funkci vykonává samostatně. Přeje-
me ji mnoho úspěchů v její činnos& pro rodiny. Na pozici koordinátora projektu Manželská se-
tkání pracovala v lednu a únoru Hana Pištorová, v březnu až srpnu Markéta Tomková, od září již 
toto místo zůstalo neobsazeno a činnost byla vykonávána dobrovolníky.  

RnoRwwW UnSRXRpz 
Oblast rodinné poli&ky považujeme v naší činnos& za velmi důležitou. V loňském roce se 

naše ak&vity na tomto poli mírně zvýšily. 

Jiří Ludvík nás zastupuje v evropských sdruženích křesťanských rodin ELFAC a FAFCE. Zástup-
ci našeho sdružení se zúčastnili besedy o důchodové reformě pořádané Národním centrem pro 
rodinu s poslankyní Chalánkovou, na základě této besedy byl náš člen Ota Hampl pozván na 
vystoupení na konferenci v Senátu na téma důchodová reforma z hlediska rodiny (konala se 
v r. 2012). Vladislav Pištora se zúčastnil víkendového setkání zástupců rodinných organizací 
s představiteli státu. Vladislav Pištora a Jiří Ludvík se zúčastnili besedy o rodinné poli&ce 
s italským senátorem a předsedou frakce Evropské lidové strany v Parlamentním shromáždění 
Rady Evropy Luccou Volonté. 
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HnqUnozVYwT 
Funkci hospodářky vykonávala nově Marie Kotrbová. 

Hospodaření v r. 2011 skončilo ve ztrátě 96 &s. Kč pří obratu cca 2,7 mil. Kč. Ztráta vznikla 
zejména z důvodu nižší naplněnos& táborů na Pavlátově louce (kde je část nákladů fixních), re-
žijními a mzdovými náklady a nižšími dotacemi než v předchozích letech. Významné byly dary 
fyzických a právnických osob (celkem 131 &s. Kč). Všem dárcům patří za to velké díky.  

Na rok 2012 se nepodařilo získat dotace MV ani MPSV, získali jsme pouze dotaci MŠMT pro-
střednictvím YMCA v ČR. Na dotaci MPSV jsme podali námitku a čekáme na vyřízení.  

Do budoucna musíme zcela přehodno&t financování sdružení, a pokud se nepodaří 
v horizontu cca 1 roku získat další projekty nebo zdroje, budeme muset podstatně redukovat 
naši činnost. 

ZWm|y 
Naše sdružení YMCA – Živá rodina má za sebou další rok naplněný činnosA pro podporu ro-

din. Zásadní událosA bylo oddělení ak&vit Manželských setkání do nově vzniklého sdružení YMCA-
Familia, čímž došlo k oslabení našeho sdružení a dalšímu drobení prorodinných organizací.  

My nyní musíme hledat své místo a hledat nové ak&vity, lidi i finance. Jedna z myšlenek, 
které zvažujeme, je podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Pokud se nalezení nových 
ak&vit a zdrojů v krátké době nepodaří, musíme zvážit další způsob existence organizace i smysl 
jejího působení.  

Vladislav Pištora, předseda YMCA – Živá rodina 
 

 

UB76B67C V8K7d BOPYG6 B<:AT67C YMCA – ŽL;S :?<L78  
 

Valná schůze 
 

1) Schvaluje  

a) Zprávu předsedy sdružení o činnos& v r. 2011,  

b) Zprávu o hospodaření v r. 2011, 

c) účetní uzávěrku za r. 2011, 

d) rozpočet na r. 2012, 

e) yypořádání ztráty za rok 2011 s rezervním fondem, 

f) snížení periodicity Zpravodaje na 5 vý&sků ročně s Am, že aktuality budou členům 
zasílány elektronickou formou. 

 

2) Bere na vědomí  

 Zprávu revizní komise za r. 2011. 
 

3) Volí 

a) předsedou sdružení Vladislava Pištoru, 

b) delegáty na VS YMCA v ČR – všechny členy výbo-
ru, Jana Krýsu, Radanu Vášovou a Petru Ryanto-
vou s Am, že v požadovaném termínu výbor určí konkrétní osoby, 

c) zástupce do ÚV YMCA v ČR – Josefa Cimpu a náhradníky Jana Krýsu a Jiřího Ludvíka. 
 

     Zapsala Hana Chrástecká 
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R?<LNL B6 76:?<C@6, :?<LNL B6 BQS;S@6 
 

Zveme rodiče na přednášky Ing. Mgr. Marie Novákové „Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme“ 
– konají se vždy ve středu od 10.30 hod. v Mateřském centru Klubíčko, Vlčkova 1067, Praha 9. 

 

23. května: Svědomí – pomocník na cestě k úspěchu 

Pocit viny nám umí pěkně zamotat hlavu. Jak pracovat s pocitem viny u svého dítěte? Dá se 
svědomí umlčet? Je dobré vinu potlačovat? Může být pomocníkem v životě a s&mulem na cestě 
k úspěchu? Hledáme společné odpovědi na tomto interak&vním semináři.  

 

20. června: Jsme dě^ – kluci a holky 

Liší se nějak výchova chlapců, dívek? Na co je třeba být pozorný? Čemu se vyhnout? Která 
období jsou náročná u chlapců a která u dívek? Kdy dítě potřebuje vzor muže, kdy ženy? Závisí 
to na pohlaví dítěte?  

Z6 B6M:6Q8:LSQA 
 

Prosím ty z vás, kteří ještě nezapla&li členské příspěvky, aby to nenechávali až na konec ro-
ku, včasná platba nám velmi usnadní situaci. Pokud si nejste jis&, zda jste zapla&li, pište na mail 
zr@ymca.cz, ráda vám odpovím. Částka je pro letošní rok za rodinu 400,- Kč, event. 500,- Kč pro 
ty, kteří chtějí dát víc. Pokud naopak nemůžete z finančních důvodů členské příspěvky zapla&t, 
je možné písemně požádat o prominuA. Plaťte, prosím, na účet č. 193506832/0300. Jako varia-
bilní symbol uvádějte začátek rodného čísla někoho z rodičů, uveďte rok, za který plaAte, vaše 
jméno a příjmení. 

Na Letní tábory rodin se zaAm přihlásilo velmi málo zájemců. Dostatek je pouze dobrovolní-
ků, kteří ale možná nebudou mít koho hlídat… Proto vás moc prosím, posílejte přihlášky a zálohy 
včas, nejpozději do 30. května, jinak hrozí, že budeme muset stornovat druhý turnus. 

Mám ještě jednu prosbu: vzhledem k tomu, že od září budete pravděpodobně dostávat 
Zpravodaj poštou jen jednou za dva měsíce – trpké úspory dolehly i na nás – budu vám posílat 
aktuální zprávy mailem. Pokud jste v poslední době změnili mailovou adresu, napište nám tu 
aktuální. Pokud nemají mail rodiče, je možné uvést kontakt na dě&. Jestliže si Zpravodaj nearchi-
vujete a stačilo by vám elektronické zasílání, dejte nám prosím vědět. 

Děkuji vám.  

Hana Chrástecká 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

T6:@C7?;7CM 2012 

termín akce kontakt 

4. – 11.8.2012 Letní tábor rodin – Pavlátova louka sekretariát � 224 872 421 

11. – 19.8.2012 Letní tábor rodin – Pavlátova louka sekretariát � 224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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Pro dě^: Herna otevřena od 9 do 12 hod. V 10 hod. začíná krátký 
program Malí muzikan^. Dě& si mohou zazpívat při kytaře, zahrát na 
nástroje, zacvičit si při pohybových říkankách, rozvíjet smysl pro rytmus 
pomocí propojení rytmu písně, pohybu, slov. 

Cena: 40,- Kč za rodinu v případě využiA herny.  

Pořádá YMCA Praha, Mateřské centrum Klubíčko, Vlčkova 1067,  
Praha 9, h~p://klubicko.bloguje.cz 

 

 

D?g:?NL77h M?7O6:Q S9L:LQASK M;L7Q6QA 
 

Zveme vás na benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet, který se bude konat v neděli 27. 5. 
2012 od 15 hodin v kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1. Výtěžek koncertu půjde na vybavení  
a rozvoj křesťanských školek a škol Parentes. Lístky je možné rezervovat na e-mailové adrese 
koncert@parentes.cz. Víc informací najdete na h~p://www.parentes.cz. 

 

 

V?<SOMh BK6Q 
 

Občanské sdružení Y – Open plánuje na třeA víkend v květnu velký slet všech bývalých vodá-
ků a přátel, kteří realizovali některou z báječných vodáckých výprav, které se pravidelně konaly 
už od roku 1996. Ačkoliv rozhodně máme všichni na co vzpomínat a mnozí také uvítáme příleži-
tost oprášit některé už trochu zapomenuté kontakty, slet nebude jen vzpomínáním – součásA 
akce bude jednodenní splouvání Sázavy (se zázemím a hlídáním děA) a sportovní program na 
místě, abychom si mohli oprášit i některé dovednos&, viz dále. 

Těšíme se na všechny naše vodáky, rádi uvidíme také vaše drahé polovičky i rostoucí ratoles-
& (pro dě& bude také program) a uvítáme i další kamarády, které s sebou poberete. 

Těšte na bohatý program. V pátek je možné se připojit k pelotonu, který se z Prahy do kem-
pu vypraví na kole (cca 30 km). V sobotu se vrhneme do lodí a sjedeme nějaký příjemný úsek 
Sázavy (na výběr bude i alterna&vní program – výlet po krásném okolí, popř. ak&vity v kempu). 
Kromě toho budeme sportovat a zahrajeme si nějaké ty společenské hry. O trochu té nostalgie 
se postará promítání fotek z jednotlivých vodáckých výprav (pokud nějaké fotky máte, tak je 
určitě vezměte). Večery strávíme tradičně u ohně s příjemnou muzikou při opékání špekáčků. 
MožnosA, co na sletu dále podnikat, se najde nespočet. Případné náměty připište do přihlášky. 

A teď technicky: 

Slet se bude konat o víkendu od 18. do 20. května a bude mít základnu v kempu U Bořka – 
Outdoor centrum Poddubí (h~p://www.ubytovanisazava.cz/kontakt), kde jsou pro nás přichys-
tané pokoje a chatky (s povlečením) a dost prostoru také pro stany. Kemp a jeho okolí nabízí 
kvalitní zázemí po všech stránkách. 

Od dubna probíhá přihlašování přes elektronický formulář: h~ps://docs.google.com/
spreadsheet/viewform?formkey=dF9jb3FmeU85a1pwa09sdU9hWlE5N3c6MQ, anebo přímo 
přes Janu Běťákovou (tel. 241 760 985). Neotálejte! Připojte se také k vodácké skupině „Vodáci 
Yopen“ na Facebooku: h~p://www.facebook.com/groups/vodaciyopen/ a sledujte zde vývoj 
akce „Vodácký slet 2012“. 

Zásadní informace budeme průběžně doplňovat také na h~p://www.yopen.cz/ 

Těšíme se na vás. 

Petr, Sud, Kuba, Michal a mnoho dalších  
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M6GL7S:?<7C 8MO6 YMCA ; ČR 
Hledáme 2 účastníky na projekt YMCA na Slovensku Youth Channels, který se uskuteční  

16. – 24. 6. 2012. Školení je zaměřeno na využiA médií při práci s mládeží. Vaše náklady: 30 % 
nákladů na cestu a 20 EUR účastnický poplatek. Zájemci nechť se ozývají na ymca@ymca.cz. 

 

Stále jsou volná místa na tábor v Michelstadtu, více se dozvíte zde: h~p://www.ymca.cz/
zahranicniprogramy/seminareymca/michelstadt2010/.  

Alžběta Čechráková, sekretář pro zahraničí, YMCA v ČR 
 

VC:8 76;U\COCOP 
Zveme Vás na přednášku a besedu s presidentem ČKA Prof. Dr. Tomášem Halíkem „Víra 

nevěřících“, která se koná v pátek 18. května 2012 v 18.15 hod. v Kulturním centru Kino v Želez-
ném Brodě.  

 

P?G;S7M8 78 B;8Q?F87BM?A 9?AE 8 XXXIII. M?7O6:Q N8 P?AlQL 
Srdečně zveme na již 16. svatojanskou pouť v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Pouš& 

v Železném Brodě v sobotu 19. května 2012. V 11 hodin začíná mše svatá, kterou bude sloužit 
P. Tomáš Halík. Zazní „Missa brevis a tre voci“ Michaela Haydna. Po bohoslužbě připraví farníci 
pro poutníky občerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky i další různé drobnos& velké hodno-
ty. Nedílnou součásA pou& v prostorách kostelíčku bude výstava kreseb a grafik z díla Jana 
Hrubého, která bude mít své pokračování v Městském muzeu Na Běliš&. 

Odpoledne v 13.30 hod. zahrají „Ma&čky“ ze Semil nejmenším dětem už tradičně pohádku, 
tentokrát „O kohoutkovi a slepičce“. V 15 hod. se prostorami kostelíčku rozezní již XXXIII. bene-
fiční koncert – Josef Kainar v písni. Známé i neznámé písně básníka Josefa Kainara zazpívají Eva 
Lédlová & Karel Jakubů za klavírního doprovodu Bohuslava Lédla. Své umění a dovednos& před-
staví kolem kostelíčku místní skau& – připraví atrakce a hry pro dě& a mládež, i pro každého, kdo 
se mladým cíA. 

Protože výnos z pou& bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a farního areálu, 
vítáme jakoukoliv formu podpory – ať už dobrotami, vlastními rukodělnými pracemi, výtvarnými 
díly, jinými dary či přiložením vlastních rukou k tomuto společnému dílu. Hlaste se na faře, 
v lékárně U Anděla (tel. 483 389 239, ev. 603 871 613), e-mailem (arch.tomesek.zb@iol.cz), 
nebo můžete přijít pomoci přímo ke kostelíčku. Bude nám potěšením i povzbuzením. 

Všichni, které tato zvěst zas&hne, jsou srdečně zváni! 

za organizátory Mar�n Tomešek 
 

PUlC 9?AE Q8QC7MY 8 <UQC 
Olomoucké Centrum pro rodinný život  zve všechny zájemce na 3. ročník pěší poutě z Vele-

hradu na Svatý Hostýn. Pouť se bude konat ve dnech 22. – 24. června 2012, registrace přihláše-
ných účastníků proběhne v pátek ráno na Velehradě.  Pouť bude zakončena v neděli 24. června 
v 15 hod. mší na Svatém Hostýně. PouA bude účastníky provázet kněz, k dispozici bude též do-
provodné vozidlo.  Předpokládaná cena do 500 Kč na účastníka zahrnuje stravu, nocleh a dopro-
vodné vozidlo.  

Další informace a přihlašovací formulář najdete na h~p://www.rodinnyzivot.cz v sekci „Pro 
muže“. Požehnané dny přeje a na viděnou se těší 

Petr Markovič, Centrum pro rodinný život, tel. 587 405 293, 733 161 631. 



 
24 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 5/2012 

C67Q:A@ 9:? :?<L7A 9\L A:OLgLBMA9BQ;C 9:8TBMd@ 

ZWpSzowT pty� Y�YpXRmwT�n ynoRvnmqXmT m MRSnmRsTs�  
Místo konání: RC Milovice, nám. 30. června 507. Termín: 18. května – 29. června 2012 (vždy 

pátek) 9.00 – 12.00. Obsahuje přednášky, diskuze, modelové video ukázky, případové studie, 
techniku hraní rolí s prak&ckým nácvikem. Cena: 600 Kč za osobu nebo 900 Kč za manželský pár. 
Lektorka: Mgr. Markéta Čapková, speciální pedagožka a lektorka kurzů efek&vního rodičovství 
krok za krokem a Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové. Na kurz je nutné se přihlásit  
do 16. 5. v RC Milovice na tel. 728 656 530 nebo na h~p://www.rcmilovice.cz. Během kurzu je 
možnost využít hlídání děA. Cena za hlídání 50 Kč na jeden den. 

 

PnpyzvnmzsT �YownoYwwT pty� Y�YpXRmwT�n ynoRvnmqXmT 
na téma „Dělám to dobře? aneb Rodiče i dě& potřebují podporu“ se uskuteční v sobotu  

26. května od 9 do 17 hodin v prostorách Dívčí katolické střední školy (h~p://www.divciskola.cz), 
Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměstská) pod vedením naší lektorky Mgr. Mar&ny  
Běťákové.  

Cena kurzu je 500 Kč za osobu nebo 850 Kč za rodičovský pár. 

Zájemci se přihlašují co nejdříve (zbývá jen několik posledních míst) na mailové adrese 
cpr@apha.cz. Kapacita kurzu je omezená. Podmínkou účas& je předchozí absolvování základní-
ho kurzu.  

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, h~p://cpr.apha.cz  

INZERCE 

Nabídka pro čtenáře Zpravodaje 
 

Nabízíme k levné dovolené pro rodinu domeček na Vysočině. 

Domeček je starší, ale účelně zařízený. Dobré spojení, koupání v místě. 

Více informací: m.hunalova@seznam.cz, tel. 728 123 259  

Marie a Pavel Hunalovi  

ČETLI ZA NÁS 

V=P8BC78FCOC @8BMAKL7LQ8 
 

Dnešním mužům chybí zdroj sebeúcty, z otců se stávají směšné figurky, synové nemají vzory. 
O dnešní západní kultuře se začíná stále více hovořit jako o „společnos& bez otců“, případně 
jako o „společnos& sourozenců“. V době, kdy feminis&cké hnuA postupně sílilo, muži ještě spali 
spokojeně na vavřínech. Dnes pomalu procitají a zjišťují, že realita kolem se proměnila víc, než 
jsou si možná ochotni připus&t. 

Americký básník a překladatel poezie Robert Bly si již v osmdesátých letech minulého stoleA 
všiml krize mužské iden&ty a jakési mužské měkkos&, kterou reprezentovali nejisA a ušlápnuA 
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muži středního věku s podlomeným sebevědomím a zvýšenou zranitelnosA vůči ženám. Vyrostli 
obklopeni opačným pohlavím a místo mužských vzorů se mohli iden&fikovat maximálně se svý-
mi staršími sourozenci, jinými slovy – idolem adolescenta se stal jiný adolescent, nikoli dospělá  
a zralá bytost.  

Italský psychoanaly&k Luigi Zoja zase před pě& lety napsal, že obrazem současného otce je 
nepřítomný otec, ten ale není nepřítomný proto, že by např. jako Odysseus musel bojovat ve 
válce. V dnešních rodinách chybí buď fyzicky (svůj čas tráví především v práci nebo rodinu pro 
jistotu rovnou opus&l), nebo je pro své dě& nedostupný emocionálně a vztahově, což je ve vý-
sledku nakonec totéž. Chybí jako chlap a vzor, tudíž k obrazu bojovníka hodného iden&fikace má 
hodně daleko. A pokud existuje oblast, ve které dnešní muži zásadně a viditelně nebojují, potom 
jsou to vztahy. Sbalit kufry a zavolat právníkovi ve chvíli, kdy se objeví první manželské poAže, se 
stalo jakýmsi samozřejmým koloritem současného partnerského soužiA, což ostatně sta&s&ky 
s padesá&procentní rozvodovosA potvrzují více než výmluvně.  

TryzwR z pyYXZwR  
Zoja dokumentuje současný fenomén chybění otce v moderním světě na výroku jedné ze 

svých pacientek: „Venkovský otec byl tyran, ale byl to otec. Dnešní otec je kretén, který jen sedí 
u televize.“ ZaAmco otec v podobě venkovského tyrana byl obviňován z toho, co udělal či řekl, 
dnešní otec je právem obviňován spíše z toho, co neudělal a co neřekl. Pokud mohu usuzovat  
i ze své dosavadní praxe, potom mi ve světle výše uvedeného připadá poměrně logickým jevem 
mimo jiné i nárůst hraniční poruchy osobnos& v naší populaci. Mé profesní zkušenos& to&ž ob-
razu tyranů a kreténů do velké míry odpovídají. Pokud jsem se v ordinaci setkal s mladým mu-
žem, který vyrůstal na venkově a svého otce popisoval spíše jako despotu, bylo časté, že jej při-
vedly především poAže klasického neuro&ckého rázu, jako jsou fobie, panické ataky či jiné  
úzkostné poruchy (Freud by zaplesal). Jádro jeho osobnos& bylo ale z hlediska psychopatologie 
více či méně zdravé.  

Muž mladšího věku z většího města opro& tomu svého otce často nepopisoval vůbec, proto-
že ho buďto neznal, nebo ho nenáviděl. Svou výchovu popisoval jako rozvolněnou, s nepevnými 
či zcela chybějícími hranicemi. K psychologovi ho přivedly problémy, které souvisely s hlubším  
a raným poškozením osobnos&. Mimochodem, podobnou zkušenost mi před nedávnem popsal  
i jistý učitel waldorfské školy: „Mám ve třídě 28 děA, z nichž 24 navštěvovalo kvůli poruchám 
chování pedagogicko-psychologickou poradnu, přičemž závěr z poradny byl vždy stejný – je tře-
ba pevně nastavit hranice ve výchově.“  

Podle jeho osobní zkušenos& se velká část jeho žáků rekrutuje z rodin, ve kterých rodiče 
(případně matka s otcem chybějícím v jakémkoli významu toho slova) nejsou schopni stanovit  
a udržet právě ony pevné hranice ve výchově. K alterna&vním vzdělávacím postupům se uchylují 
poté, co jejich potomci začnou selhávat v běžném dětském kolek&vu, nebo dospějí k názoru, že 
jejich dítě potřebuje výjimečný přístup, protože je samo jedinečné. Místo toho, aby rodiče využi-
li situace a znovu se pokusili hranice nastolit, opět zvolí ústup a hledají alterna&vy – ve skuteč-
nos& jsou to však alterna&vy k výchově na principu přirozených autorit než jakékoli jiné. Ačkoli 
může být toto tvrzení vnímáno nega&vně a s výhradami (čehož jsem si velmi dobře vědom), 
přesto se obávám, že i zde plaA ono okřídlené o každém šprochu, na kterém je pravdy trochu.  

OXsnmqXmT �zpn �Wu|y  
Vklad obou rodičů ve výchově nespočívá jen v jejich jedinečnos&, ale také v jejich spojení, 

pointa je v doplňování se: otec oceňuje chlapcovy schopnos& a touhu prosadit se, ale je to mat-
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ka, kdo ho naučí zacházet s bolesA a porážkou. Za-
Amco maminka chlapce pochválí za to, že sestřičce 
půjčil hračku, taAnek bude nadšený z jeho prvního 
pořádného kopnuA do balónu. ZaAmco maminka 
dbá na jeho pravdomluvnost, čestnost a pomoc dru-
hým, taAnek oceňuje jeho sílu, dravost a schopnost 
vítězit. ZaAmco maminka spíše chrání a pečuje, taA-
nek stanovuje hranice a určuje pravidla. Matčina 
náruč konejší, otcova působí spíše jako pevný val 
před nepřáteli. Jednostrannost výchovy při chybění 
jednoho z rodičů je zřejmá, a je to samozřejmě mno-
hem častěji otec, kdo chybí. I z tohoto důvodu se již 
zmiňovaný Robert Bly ptá, jak může existovat rozvi-
nutá kultura bez silné energie válečníka? Archetypem 
muže je to&ž válečník, a i křesťanský postoj uvádí, že 
vlastnostmi muže-otce jsou ochrana, síla a autorita. 
Mužova agresivita (samozřejmě pokud není patolo-
gická) stanovuje hranice a vyvolává v dítě& pocit bez-
pečí – když bude nejhůř, táta mě ochrání. Když spad-
nu z kola (nebo ze všech svých životních pozic), táta 
mi pomůže znovu vstát na nohy.  

PoAž je však v tom, že zaAmco základ mateřství 
je ins&nk&vní, otcovství je projevem záměru a vůle. 
Ve zvířecím světě je to jev neznámý, ale v lidském 
světě se muž skutečně rozhoduje, zda bude lidskému 
mládě& otevírat cestu do světa, chránit ho, podporo-
vat a budovat vzájemný vztah. Otcovství je tedy 
z tohoto pohledu kulturně-společenský produkt, pro který přírodní zákony příliš neplaA. A když 
se otec jednoduše rozhodne, že své otcovství nepřijímá, nemůže mu v tom prak&cky nic zabrá-
nit. Stejně ničivý dopad má potom i skutečnost, když muž není schopen přijmout své válečnictví, 
sílu a autoritu, jednoduše když neumí zacházet s agresí. Jak napsal americký mnich Richard 
Rohr: „Když se pozi&vní mužská energie – energie, které se dá důvěřovat a na niž se lze spoleh-
nout – nepřenese z otce na syna, vzniká v mužských duších určité vakuum. A právě tam směřují 
démoni.“  

KYr zssntwX uzwz�Yy  
Situace je ovšem ještě složitější, než se může zdát. Ještě na začátku dvacátého stoleA bylo 

devadesát procent amerických otců zaměstnáno v zemědělství a po celá &sícileA otcové a syno-
vé bydleli a pracovali společně. Syn tak mohl práci svého otce pozorovat nepřetržitě po celý rok. 
Dnes podle Blye dě& poznávají maximálně otcovu povahu, nikoli to, co celý den dělá, a sezna-
mují se s projevy jeho chvilkové nálady (často podrážděnos&), nikoli s jeho poznatky. Výsledkem 
je nedůvěra a podezřívavost vůči starším mužům, nejméně veselé je ale zjištění, že synům vlast-
ně dnes není co předávat.  

Může si dnešní syn představovat tátu jako hrdinu nebo bojovníka za dobrou věc, když o něm 
ví jen to, že se věnuje benchmarkingu a reengeneeringu? Co vlastně dělá celé dny táta, který je 
key account manager, a co to pro jeho potomka může znamenat? Osobně mám poAž s podobný-
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mi termíny i jako dospělý, takže o dětském vnímání umělého světa výkonu v klima&zovaných 
open-space kancelářích si příliš iluzí nedělám. Muže z bývalého socialis&ckého bloku navíc pos&h-
lo prokleA komunismu a znárodnění, které „zasáhlo muže v samém jádru jejich iden&ty  
a sebevědomí. Se socialis&ckou transformací společnos& nadto přestala existovat nebo ztra&la 
svůj význam řada profesí (obchod, podnikání, svobodná povolání), jež byly dosud tradičními do-
ménami mužské seberealizace. Ve svých důsledcích to znamenalo, že podstatnou část svého vý-
znamu ztra&ly i vzory mužského chování,“ napsala spisovatelka a publicistka Alena Wagnerová.  

Moderní společnost se také ráda vzdává rituálů, což celé situaci rozhodně neprospívá. Svat-
ba je považována za přežitek, Vánoce jsou pro dě& „to, jak dostanu hodně dárků“ a smrt jsme 
přesunuli do nemocnic, protože tam není moc vidět. Ve Starém Římě pater familias (čili hlava 
rodiny) symbolicky pozvedal dítě, což sloužilo k psychickému zrození syna i otce, tedy proměně 
dítěte v syna a muže v otce. Zároveň Am říkal, že toto dítě nejen zplodil, ale bude se o ně i starat 
a za svou volbu přijímá plnou zodpovědnost. Byl to rituál se vším všudy a pro narozeného syna 
nebyl zdaleka posledním, protože i do světa dospělých mužů se mohl dostat jen prostřednictvím 
rituálů. Podle Zoji jsou synové i otcové bez podobných rituálů neukotveni, opuštěni a vydáni 
napospas svým vlastním pudům.  

C�sTUWsR m UzXyRzys�WSwT twR�nyu|  
Podle nejnovějších zjištění dochází u děA vychovávaných bez mužského elementu k zaostá-

vání ve vývoji sociálních vazeb, a Am pádem i k pozdější neschopnos& založit plně funkční part-
nerský vztah a rodinu. Kruh se Am uzavírá nebo přesněji řečeno znovu a znovu roztáčí. Obraz 
současných mužů je tak velmi neutěšený, což se nakonec odráží i v jiných sférách než v těch 
psychologických – spisovatelka Doris Lessingová např. upozornila, že dnešní muži jsou stále čas-
těji bezmyšlenkovitě a automa&cky kri&zováni a zesměšňováni. Petra Hanáková zase píše ve své 
sta& věnované českému filmu devadesátých let o tendenci tzv. chcípáctví. Fenomén chcípáka 
jakožto autorova alter ega se objevuje ve známých filmech, jakými jsou např. Žiletky, Kamenný 
most či Akumulátor.  

Chcípák je pasivní, zaměřený sám na sebe, s nefunkčními vztahy a s neurčitou vizí o svém 
životě, který moc nemluví, a už vůbec ne o sobě. Za jeho poAže může vnější svět.  

Chcípákovo opositum je samozřejmě muž typu „macho“, jenže to také není chlap, ale chla-
pák – zodpovědnost a služba, které podle Zoji určují otcovství, i jemu zoufale a defini&vně unika-
jí. Pro partnerky takových mužů je navíc těžké je nepodceňovat v jejich otcovských kompeten-
cích, a mazání otcovské figury z mapy rodiny Am pokračuje.  

Jsou-li chcípák a macho dvěma polaritami mužství nevhodného pro otcovství, potom zřejmě 
budeme muset hledat někde uprostřed a znovu objevovat kon&nuitu a spontaneitu mužství, 
které může stejně dobře zahrnovat něhu a měkkost mužů močících vsedě, jakož i primi&vní agre-
sivní impulzy chlapáků mláAcích pěsA do stolu, které také někdy mohou mít svou platnost. Žádný 
recept směřující k nápravě však nemám, napadá mě k tomu jen to, že bychom ho měli začít 
urychleně hledat, aby si i příšA generace nemusely pobrukovat hymnu té naší v podání skupiny 
Pink Floyd na slavném albu „The Wall“: „Daddy, what else did ya leave for me? Daddy, what dya 
leave behind for me?“ neboli „Táto, co jsi mi ještě zanechal? Táto, co jsi po sobě zanechal?“  

 

O autorovi: Adam Suchý, klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Je poradcem 
Ligy otevřených mužů a autorem knihy „Mediální zlo – mýty a realita“ (Triton, 2007). 

 

Článek A. Suchého vyšel v r. 2010 pod názvem „Muži močící vsedě“.  
Do Zpravodaje zaslala Petra Ryantová 
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„AOP F?“  
je �tul knihy Roberta Fulghuma, kterou jsem si s sebou vzal na dlouhou cestu do ruské Sama-

ry. Chci vás naladit, abyste si ji taky otevřeli. 
 

O uzw{YSqXmT 
…Včera jsem vyrazil do tmy časného podzi-

mu na procházku, abych zkontroloval, jestli 
někdo nezapomněl pus&t Mléčnou dráhu  
a vypnout vítr. Žlutá záře lampy v obýváku mě 
přitáhla zpátky k chatě a já stál dlouhou chvíli 
za oknem a díval se na svou ženu, jak mi 
schoulená na gauči zakládá nové vlněné  
kalhoty. 

Už sedmnáct let je mi družkou a přítelkyní, 
která se mnou sdílí všechny pikle. 

Včera jsme se pohádali kvůli něčemu, co se 
dnes už jeví jako hloupost, ale oheň hněvu 
ještě pod popelem úplně neuhasl. Včera byla 
ze mě tak zoufalá, že plakala. Včera na mne 
měla vztek. Já vím, že ji někdy doháním 
k šílenství. A s ní se někdy také nežije lehce. 
Včera jsme vytahovali staré křivdy ze zásuvky, 
kde je nemáme moc dobře schované. 

Ale dnes jsme šli po silnici na sladkou kuku-
řici na sousedově poli a na zpáteční cestě už jsme se drželi za ruce jako obvykle. Odpouštění 
nám jde moc dobře. Musí nám jít. Počasí lásky se rychle mění a my to tak musíme nechat. Je to 
nezbytná podmínka, když někoho máte rádi a někdo má zase rád vás. 

A teď večer, když se na ni dívám oknem, vidím, jak se při pečlivém zakládání kalhot usmívá; 
třeba uvažuje, že udělá jednu nohavici o trochu delší, aby se mi poms&la. 

Brána, jíž jsme šli ke kukuřičnému poli, je ta, která je připevněna ke starému jalovci. A ten 
strom mi vytanul na mysli večer, když se na svou ženu dívám oknem. Moc chci, aby naše láska 
vždycky byla jako ten strom. Uměla neochvějně přijímat různé rány, dokázala vše překlenout  
a růst dál, bez ohledu na jizvy, navzdory všemu. 

„Jak ses prošel?“ ptá se, když vcházím dovnitř. 

„Hvězdy jsou na svým místě, vítr se u&šil a ještě je dost světla, jsou vidět stromy.“ 

„Pověz mi o nějakém svém milostném románku – ze střední školy…“ 
 

„Jzp Un�wWu, por qY uWu moWX, wY�n �YqXSR qY uWu moWX?“  
Tuhle otázku mi položila bývalá studentka, která už tři roky žila s mužem. Zamilovali se do 

sebe na univerzitě a pokračovali spolu přes postgraduál až do opravdového světa zaměstnání  
a zakládání společné domácnos&. Manželství v plánech neměli, protože dokud to fungovalo při 
společném životě ze dne na den, proč by měli něco dobrého měnit? Jenže teď jí je dvacet sedm. 

DOPORUČUJEME 
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„A… no vždyť víte…“ krčí rameny a obočí má zdvižené. Je to takové to gesto, které lidé používají, 
když slovy nedokážou vyjádřit, co přesně mají na mysli. 

No já vlastně vím. Jednou z dlouhodobých výhod toho, že jsem byl učitelem, jsou pokračující 
přátelství s lidmi, kteří okolo mne procházejí všemi stádii stárnuA. A já už takovýhle rozhovor 
zažil. Vlastně nejednou. Předkládám Fulghumův recept na předmanželský test, jak jsem jej sdělil 
své mladé kamarádce: 

„Odpověz mi, Heather, úplně bez váhání na tři otázky. 

Za prvé, kdybych tě požádal, abys mě představila osobě, kterou znáš alespoň pět let a kte-
rou považuješ za svého nejbližšího přítele na celém světě, kdo by to byl?“ 

Její oči odpovídají. „On.“ 

„Za druhé, kdybych tě požádal, abys mě vzala tam, kde je pro tebe doma, kde by to bylo?“ 

Její oči odpovídají. „Kdekoliv je on.“ 

„Za třeA, ležíš s ním někdy v noci v posteli, jste k sobě stulení tak, že se k tobě zezadu &skne 
a objímá tě, a ani jeden nemyslíte na sex a místo toho říkáš, jak je krásné takhle jen tak ležet – 
doma se svým nejlepším kamarádem, který je náhodou taky mužem, jehož miluješ?“ 

Ticho. Heather plakala. „Jak to víte?“ 

No když nic jiného, tak mám taky svoje doma. 

A řekl jsem jí, že jestli on má stejné pocity, tak už se vzali a ještě o tom nevědí… 

Z knihy Roberta Fulghuma „Ach jo“ pro Zpravodaj vybral, zaslal a všem doporučil Petr Běťák 

NOVÉ MIMINKO 

Kristýna Nožková, 

nar. 4. dubna 2012. 
 

B l a h o p ř e j e m e !  
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Jsou dny, týdny i měsíce, kdy se jakoby nic neděje… vláda je pevná, mír (či alespoň příměří) se 
dodržuje, fotbal má dovolenou, hokej jakbysmet, ceny benzínu jsou stálé a počasí se chová podle 
dlouhodobých průměrů. V takových chvílích je velmi ob$žné přijít na to, o čem by se tak asi mělo 
psát – a tak se píše třeba o gigan�ckých okurkách, které vypěstovala paní Vonásková na své 
zahrádce. 

Jsou dny, týdny i měsíce, kdy jedna zpráva s$há druhou, ještě jsme nepochopili, cože se to 
vlastně děje v parlamentu, už je tady nějaký ten konflikt v Súdánu, nějaká expremiérka je ve 
vězení a my nevíme, proč, Jágr válí ve Filadelfii, Plzeň se dotahuje na Liberec či Spartu a horký 
vítr na konci dubna přinesl teplotní rekordy a hořící lesy (a to jsem nezmínil nějakou tu proble-
ma�ckou technoparty někde u Frýdlantu či manévry lodí a letadel v Ark�dě). 

Dnes a denně jsme masírování řadou „důležitých“ zpráv, senzace s$há senzaci (a není-li, 
musí se vymyslet – jako ty okurky), protože noviny se musí prodat (v dohodnutém počtu, je v nich 
přece reklama a ta se pla$ podle prodaných vý�sků), televize se musí něčím naplnit (protože je 
v ní reklama a ta se pla$ podle sledovanos�) – jaká to úleva pro televizní managery, že existuje 
něco jako televizní zábava, archiv filmů, hovory s pamětníky čehokoli kdykoli, takže se dá pro-
gram sestavit i bez nervy drásajících posledních zpráv… a i na internetu se člověk dozví vše 
o pokrývači, který spadl ze střechy, ale nedozví se, že kromě toho existuje dalších 150 pokrývačů, 
kteří nejenom že ze střechy nespadli, ale dokonce ji pokryli, a dokonce tak, že nebyla nutná ani 
reklamace… 

Četl jsem kdysi jakýsi fik�vní rozhovor (či spíše reportáž z plánovací porady v pekle), kde se 
hovořilo o tom, že nejlepší by bylo lidi zahrnout informacemi, přímo je zavalit, chrlit je na ně 
jednu za druhou, aby je nestačili zpracovávat, aby se jimi nechali vystresovat, aby se pod jejich 
vlivem překotně vrhali do nejrůznějších ak�vit, činnos$ (a třeba i dobrých), jen aby neměli čas se 
zastavit, zamyslet, uvědomit si, o co vlastně jde, kdo je stvořil a proč… To je samozřejmě jen fik-
ce, nikdo z lidí u takové porady nebyl (a ani by nebylo o co stát). Ale teď je zrovna ta pravá chví-
le, abychom se podle toho zařídili. Abychom si uvědomili, že jsme stvořeni. Že jsme stvořeni 
z lásky. Že Hospodin nás nestvořil proto, abychom umřeli na přepracovanost, stres nebo přehna-
nou ak�vitu. Že jaro je krásné ne kvůli pě� básníkům, kteří se pokoušejí sestavit něco jambů  
a trochejů na téma kvetoucích šeříků a zelenající se trávy. Že svět je tady pro nás – abychom se 
jím kochali. Abychom se zastavili a potěšili se. Abychom o něj pečovali. Abychom z něho pochopi-
li, že Hospodin nás tak miloval, že kvůli nám vynalezl i jarní zeleň a vůni šeříků. Že On nás miluje 
– ne, to není přesné, to není postačující: ve všech lidských jazycích dohromady neexistují slova, 
která by dokázala výs�žně vyjádřit, že On nás miluje. I v okurkové sezoně – natož na jaře, kdy se 
děje takových věcí… 

A že ze všeho toho, co se děje, je jen jedno opravdu důležité – děje se Jeho láska k nám. Ano, 
možná to tak nevypadá. Je mnoho událos$ a situací v našich životech, kdy se právem a opravdu 
vážně ptáme, jak toto či ono může vůbec Bůh dopus�t. Nechci to zlehčovat ani zpochybňovat… 
Ale nemyslím si, že bolest, nemoc, chudoba, hlad, smrt (doplňte další…) je poslední Hospodinovo 
slovo. Nemyslím si, že by nás v tom chtěl nechat. Naopak: myslím si, že On by s $m rád něco 
udělal. Jen potřebuje pomocníky – jen chce potřebovat pomocníky – jen chce, abychom si jeho 
lásku nenechávali sami pro sebe a svou rodinu (farnost, obec, zemi, národ, civilizaci…).  

Ale o tomto se v novinách nedočteme. 

VKor 

NA OKRAJ 


