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Jsou květy jara. Nejdřív kvetou sněženky, pak fialky (znáte tu krásnou pohádku o malém 
Ježíškovi, který chtěl dát svatému Josefu k svátku ky'čku, ale všude ležel sníh, a tak on udělal 
zázrak a ve sněhu se objevily alespoň ty sněženky a fialky?) – a pak to všechno exploduje a ne-
stačíme zírat, kolik si Hospodin pro nás vymyslel barev. 

Jsou květy léta – ty už jsou dvojí. Jednak rozkvet-
lé letní horské louky – nevím o ničem, co by bylo tak 
prostě krásné, tak bohatě a přitom uměřeně barev-
né… inu, zdá se, že Hospodinovo výtvarné cítění 
opravdu zasluhuje potlesk. A pak jsou ovšem květy 
ohně (jak poe'cky lze nazvat něco, co se pro ohněm 
pos'žené právem zdá být tou nejhorší věcí, která je 
mohla v životě potkat), který zvláště v parném a 
suchém létě nezná slitování… 

Jsou květy zimy – kreslí je mráz na okna vesnic-
kých chaloupek. V panelácích ani moc ne: zdá se, že 
si nerozumí s dálkovým topením. Ale v těch vymrz-
lých chaloupkách, kde studené ráno vyhání poslední 
zbytky tepla zpod vyhřátých peřin, o peci nemluvě,  
a kde dě' nevystrčí z postele nos, dokud maminka 
nebo taBnek nevymete kamna a nezaloží v nich 
nový oheň, tam květy mrazu znají velmi dobře. 

Ale květy podzimu? Chryzantémy, astry, vřes? 
Hřbitovy? Smutek? 

Málo je toho, co na podzim kvete – to spíše o plodech by se slušelo hovořit. Ale září na to 
není ten vhodný měsíc: obilí je již dávno ve stodolách, ale na víno si ještě chvíli počkáme, snad 
nějaké to ovoce… 

Jsou takové doby v životech nás lidí, takové jaksi jalové. Jako kdyby se nic nedělo. Člověk 
maně myslí na své mládí, kdy zaséval – on sám, ale i rodiče, škola, kamarádi, pan farář – každý 
sil, co měl a jak uměl, někdo na okraj pole, někdo i na skálu či do trní, někdo do úrodné půdy –  
a ne všichni měli dobré osivo… 

A člověk maně myslí na ty doby, kdy to všechno jakoby zrálo. Najednou začalo tolik věcí být 
jasných. Najednou jsme viděli: toto chceme v životě dělat, tohoto cíle hodláme dosáhnout, za 
Bmto půjdeme, o tohle chceme usilovat… A ne všechno šlo hladce, přicházely boje a rozmíšky, 
ohniví kohou' sporů kokrhali a krev tekla, ne-li skutečná, tak alespoň krev duše… 

A člověk ví (ač mnohdy velmi nerad), že jednou to všechno skončí, všechna ta snažení, boje, 
úsilí a práce, že to všechno jednou do sebe zahrne a ledovými květy pokryje mrazivý dech smr-
'… Ne, teď si to ještě nechceme připus't, protože by to mohlo podvázat naše odhodlání – 
k čemu asi?… 

Ale teď? Na učení už skoro pozdě (ještě tak naučit se, jak si dávat každý večer brýle na stej-
nou skříňku a zuby do stejného kelímku, aby se ráno neproměnilo v křížovku s dobře ukrytou 
tajenkou), na výboje jaksi není síla, u plánů spřádaných ve vytouženém křesle, pořízeném  
za to, co zbylo z celoživotních úspor po splnění alespoň některých snů a přání, člověk usne  
a s rozmíškami mi dejte pokoj, toho už mám plné zuby… 

KVĚTY PODZIMU  
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Tak končí léto a nastává podzim, na Slovensku se mu příhodně říká „babie leto“… tak přichá-
zí nakonec na člověka vědomí, že je zde čas opouštět vše, co není podstatné, protože je nejvyšší 
čas udělat něco s Bm, co podstatné je – a co to vlastně je? 

Co je to to, co je podstatné? Co je to to, kvůli čemu jsme zde, kvůli čemu si nás Hospodin 
vymyslel, uplácal z hlíny stvoření a vdechl dech života?  

Ne, Adam neměl auto ani domácí kino. Nejezdil na dovolenou do Karibiku, neskákal 
s padákem nad himalájskými vrcholy a nechodil ani na diskotéky (pokud vím, tak v ráji nebyla 
ani jedna – tam muselo být krásně!…). V ráji nebyly luxusní restaurace, premiérová kina ani po-
premiérové rauty a žádná banka tam nenabízela ten nejlepší způsob, jak vás připravit o vaše 
úspory pod záminkou jejich dlouhodobého zhodnocování. V ráji byla Eva – a pak ještě starost  
o všechny ty tvory, které Adam pracně pojmenoval. A taky ovšem had na jabloni… 

Jsme tady proto, abychom volili. Abychom volili mezi dobrem a zlem („…a viděl Bůh, že je to 
dobré…“), mezi láskou a jejím nedostatkem, mezi Božím zákonem a lidskými choutkami, mezi 
životem pro sebe a životem s těmi, kdo jsou kolem nás.  A podzim je něco jako poslední výzva. 
Protože až přijde vinař, bude hledat révu – ne výmluvy. 

A láska – láska je jediný plod, který současně kvete i zraje. Protože láska je z Boha – a Bůh je 
věčný. 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 
a teď napiš báseň 

do dlaně si ji vyryj 

do dřeva stolu ji tesej 

do podlahy  

do ubrusu 

do všeho 
 

zkus ji vepsat do srdce 

zkus ji vypsat ze srdce 

máš ji tam 

máš ji tam? 
 

neutajíš neukryješ nesmlčíš prozradíš vypovíš vydáš  

vyslovíš 

máš co? 
 

jen touha 

jen přání 

jen sen 
 

neboť kdo nemá, odejme se mu i to málo, co má 
 

Sa-Ze’Č 2012  
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MRST UVWXYSZ, 
 

každý rok touto dobou se mi do hlavy neodbytně tlačí vzpomínka na léta, kdy jsme – rádi 
nebo neradi – kráčeli touto dobou poprvé po prázdninách znovu do školy a tam nás vítal projev 
soudruha ředitele, který nám rok co rok vysvětloval, jak je pro naši vlast a pro budování socialis-
mu důležité, že se odpoča' vracíme do školních škamen, abychom si více a lépe osvojili všechny 
vědomos', které budeme potřebovat jako dospělí při radostném budování nové, lepší socialis-
'cké společnos'. Každý rok mne cosi nuB konfrontovat tyto jeho veledůležité a duchamorné 
řeči s realitou, která nám přece jen nebyla natolik skryta … 

Čas oponou trhnul – a jsou to naše vnoučata, kdo kráčejí první den po prázdninách do školy, 
kde je možná taky čeká nějaký ten proslov. Sice již není strany, která by předem schvalovala 
každé slovo – ale copak jen poli'cké strany jsou ', kdo říkají účelem posvěcené nepravdy, polo-
pravdy, tendenčně postavené hodnoBcí soudy a prázdné nic neznamenající řeči? Vždyť každá 
poli'cká strana sestává z lidí…  

Kdesi jsem četl o jakémsi výzkumu někde v kanadských hospicích, kde se kdosi cíleně vyptá-
val lidí připravujících se na velmi již blízkou smrt, zda a čeho ve svém životě opravdu litují. Všich-
ni něčeho litovali – a společným jmenovatelem toho, co litovali, byly nedostatečně prožité, ne-
dostatečně láskyplné vztahy ke svým blízkým. Nikdo (ale opravdu ani jeden z tázaných) nelitoval 
nedokončené školy, nedotaženého podnikatelského záměru, neuskutečněných cest, nedovrše-
ného kariérního postupu. Opravdu nikdo (leda že by ten článek vědomě a dobrovolně lhal…) – 
ale všichni hovořili tu o babičce, na kterou si nenašli více času, tu o rodičích, s kterými si málo 
povídali, tu o dětech, s kterými toho mohli a měli prožít více…, snad i nějací ' sousedé se našli… 
Nikdo nehovořil o vztahu k nějaké té celebritě, všechno to bylo o těch obyčejných, všedních 
lidech, kteří jsou kolem nás – a kteří jsou jako jediní v dosahu naší lásky. 

Tohle kdybychom tak dokázali naučit naše dě'!… Tohle za nás asi škola nebude umět udělat: 
tam půjde spíše o abecedu, zlomky, Mendělejevovu tabulku prvků nebo Máchův Máj. To, o co ve 
skutečnos' jde, je budeme muset naučit sami – a to se řečněním nenaučí, to se musí odpozorovat… 

Přeji vám i sobě úspěšný nový školní rok. 

VKor 
 

 

M56789 :;7<7;:=>?9@A  
 

Doufám, že jste potkali takového člověka, který se stal jedním z oněch moudrých sedmdesát-
níků. Já jsem jich pár potkal, vlastně ne moc. Je to hanba, že si myslíme, že lidé musí být v sedm-
desá' podivíni, kteří se pohybují ve svých zajetých kolejích; mělo by tomu být právě naopak. 

Když někoho takového potkáš, uvědomíš si, žes potkal velkou osobnost. Je to skutečný obraz 
děda nebo moudrého muže, který dovede žít na okraji své rodiny a skýtat jí jistotu a bezpečí. 
Nedusí své okolí uzavřenosB a strnulosB, dogma'ckými poli'ckými názory nebo zabedněným 
světovým názorem. Spíše nabízí pohled na svět, v němž se budeme cí't bezpečně i dobrodružně. 

Protože většina otců kolem sebe takový druh dědečků nemá, přejímá celé břemeno života 
sama. Ti pak nakonec končí tak, že se sami stanou podivínskými dědky a hledají si své lepší místo 
na slunci. 

Celý tento cyklus musíme změnit. Musí existovat ještě jiná cesta. Ještě žádná civilizace du-
chovně nepřežila, pokud staří nespatřovali svůj základní úkol v předávání moudros' mladým. 

Z knihy Richarda Rohra „A Man’s Approach to God“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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BCD5E:F5 
 

Bavorsko je mojí druhou domovinou. Prožil jsem tam přibližně 2,5 roku. 

Moji nejbližší se asi teď podiví, ve které době jsem tam asi žil? Ale jezdím tam od roku 1990 
každý měsíc alespoň jednou nebo dvakrát na dva až čtyři dny. Kromě toho jsem tam strávil ně-
kolik dvoutýdenních pobytů, a tak za 22 let to je přes 900 dní. 

Mám tam svůj pracovní stůl, svůj telefon, své kolegy, přátele i lidi, které vidět nemusím, ale 
nepřátele, před kterými mne varovali učitelé ve škole, politruci na vojně nebo novinářská propa-
ganda, ty jsem tam nepotkal. 

Když jsem v roce 1990 začal pracovat pro německou firmu, několik lidí v Čechách mi řeklo, 
že kolaboruji s nepřáteli. NaštěsB jsem pocházel z rodiny, ve které jsme doma od mého dětství 
přijímali návštěvy ze všech kon'nentů a Němci bývali mezi nimi našimi nejčastějšími hosty. A tak 
jsem viděl, že německé dě' si s námi hráli a dováděli stejně jako naši kamarádi ze vsi, že někteří 
dospělí Němci se uměli smát stejně srdečně jako pan Beneš ze sousedství a že k nim mají rodiče 
důvěru. 

Když jsem byl v březnu 
1990 pozván bavorskou firmou 
Burgmann do jejich sídla ve 
Wolfratshausenu, přijal mne 
generální ředitel Dr. Meidl a 
osobně mne provázel celou 
firmou. V té době mne velmi 
překvapilo, jak vlídně jedná se 
zaměstnanci a že jich většinu 
zná jménem. Šli jsme se scho-
dů, které právě myla uklízečka. 
Zastavil se u ní a řekl jí: „Dobrý 
den, paní Franková, je mi líto, 
že vám to tady teď pošlapu. 
Jak se Vám teď daří? Slyšel 
jsem, že je syn po operaci. Už je mu lépe? Pakliže budete potřebovat ode mne pomoc, zajděte.“ 
Ona se mu přitom s důvěrou dívala do očí a odpovídala mu jako sobě rovnému. To bylo něco, co 
jsem z prostředí českého socialis'ckého národního podniku neznal. Aby vedoucí zaklepal na 
dveře, když vstupoval do naší kanceláře, to nepřipadalo v našem podniku v úvahu, protože by 
pak neměl šanci nikoho načapat, jak za rýsovacím prknem spí. Tady pan generální ředitel u kaž-
dých dveří zaklepal, pak se zeptal, zda může na chvíli vyrušit, aby mne představil. Všude bylo 
čisto, všichni byli slušní, usmívali se na mne a já si nemohl srovnat v hlavě, že by toto byl ten 
vykořisťovatelský systém, před kterým nás v Čechách varovali. 

Při úvodním školení, na kterém jsem byl se svými třemi kolegy z Čech, jsem si všiml, že jedna 
paní asi v mém věku nás nějak zvláštně pozoruje. Na konci druhého týdne jsem se osmělil a 
oslovil jsem ji. Přiznala se, že nás se zájmem poslouchá, jak mezi sebou mluvíme česky, protože 
ona česky dříve uměla a teď nám trošku rozumí. Že se narodila v ÚsB nad Orlicí a do svých 7 let 
žila v Králíkách v Orlických horách. Tam chodila ještě do první třídy, a tedy česky uměla. Pak se 
s rodiči vystěhovali do Bavorska a češ'nu zapomněla. Od ní jsem se postupně dozvídal nám 
zatajovanou část naší poválečné historie. Její rodiče byli sudetšB Němci, kteří ale po válce nebyli 
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vyhnáni, ale naopak museli v Čechách zůstat, protože byli „pro národní hospodářství nezbytní.“ 
Její otec pracoval jako mistr v tex'lní továrně, kde za něj neměli českou náhradu. Protože však 
byl příslušníkem „nepřátelského národa“, tak měl plat pomocného dělníka a byl pod trvalým 
poli'ckým a policejním dohledem. Začátkem šedesátých let jim bylo umožněno, aby se legálně 
vystěhovali a tak toho využili. Dostali se do uprchlického tábora v Geretsried, který byl zřízen po 
válce z bývalého muničního skladu v lese. Bavorská vláda se tehdy rozhodla, že celý vojenský 
prostor rozparceluje a pozemky dá k dispozici těmto přistěhovalcům. V padesátém šestém se po 
potlačeném povstání v Maďarsku uprchlický tábor naplnil Maďary, po šedesátém osmém zase 
Čechy. Tak vzniklo město Geretsried, které má dnes asi 22 'síc obyvatel a jako město ani nevy-
padá, jsou to spíše domy a zahrádky uprostřed borového lesa. NáměsB s radnicí vypadá trochu 
vynuceně, že to město musí mít. 

Postupně jsem se ve firmě seznamoval s dalšími Sudeťáky a českými uprchlíky. Samozřejmě 
jsem se nemohl nezeptat na strašáka české zahraniční poli'ky – na sudetský Landsmanschaf. 
Překvapivě jsem se dozvěděl, že je to většinou nějak nezajímá. Že je tam organizováno jen asi 
10 % krajanů a že to jsou většinou křiklouni, které oni sami nemají moc rádi. 

V roce 1992 nastoupil do funkce generálního ředitele koncernu prof. Elmar Baur, který dříve 
dělal poradce podnikateli panu Burgmannovi a pak dělal i ekonomického poradce bavorskému 
premiérovi Edmundu Stoiberovi, se kterým jej pojí dlouholeté přátelství. Po určité době jsme se 
s prof. Baurem sblížili, neboť vyznával a prak'koval hodnoty, které jsou mi také blízké. Svůj 
vztah k zaměstnancům stavěl na důvěře. Tvrdil, že nemůže někomu důvěřovat na 60 %. Na za-
čátku mi řekl: „Máte moji plnou důvěru, kterou můžete zklamat pouze jednou. Pak už se s vámi 
v životě nechci setkat! Buď vám mohu důvěřovat cele, nebo vůbec“. Po sekretářce nikdy nečetl 
dopisy, aby kontroloval chyby. Zeptal se jí pouze, zda si to po sobě řádně přečetla a pak to pode-
psal. Tento přístup se mi líbil, neboť byl velmi příjemný a efek'vní. Deset let byl mým přímým 
nadřízeným a od něj jsem měl možnost se hodně přiučit nejen z oblas' managementu a ekono-
mie, ale i filosofie a literatury. Velmi mne zahanbil, když si se mnou chtěl povídat o Kunderových 
knihách, a já jsem žádnou nečetl. K vánocům mi dal knihu Alchimist od Paula Coella. Bylo to 
milé, ale současně z toho pro mne vyplynula povinnost knihu rychle přečíst, abych byl schopen 
reagovat na případné otázky. Myslím, že Bmto dárkem sledoval možná tři cíle najednou. Zaprvé 
udělat radost, za druhé Bmto předkládal myšlenky, na kterých mu záleželo, a za třeB Bm zlepšo-
val moji němčinu. 

V roce 1999 mi poslal k vánocům osobní dopis, ve kterém poděkoval za úspěchy, kterých 
jsme v Čechách dosáhli, a zmínil se, že v souvislos' s rozvojem a internacionalizací firmy se roz-
hodl, že firemní úřední řečí bude od 1. ledna anglič'na. Nejprve jsem česky zauvažoval, jak toto 
nařízení obejít, a že „vždycky nějak bylo a nějak 
bude…“, protože jsem anglicky neuměl. Když ale 
v půli ledna přišel další dopis, ve kterém mi sdělil, 
že v září bude v Istanbulu celosvětová konference 
ředitelů a že ode mne očekává 15minutovou pre-
zentaci v anglič'ně, měl jsem dvě možnos'. Buď 
se anglicky do září naučím, nebo ve firmě končím. 
Ve firmě jsem zůstal. 

Když slavil své 65. narozeniny, pozval mě na 
oslavu, při které jsem měl možnost se seznámit  
i s premiérem Stoiberem a jeho ženou Karin, kte-
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rá je ze Sudet a je čestnou členkou sudetoněmeckého Landsmanschafu. Ani od ní jsem vůči 
sobě necí'l žádnou rezervovanost nebo přezíravost, jakou bych od ní očekával po přečtení ně-
kterých českých novin. Naopak se vůči mně chovala velmi mile. Zajímala se, jak se v bavorské 
firmě cíBm, a že ji těší, že jsme úspěšní a posilujeme Bm česko-bavorské vztahy. 

Samozřejmě, že jsem v Bavorsku našel i lidi, se kterými jsem si do oka nepadl. Asi v roce 
1995 se do funkce ředitele pro Evropu dostal bývalý vojenský důstojník pan S. a začal nám velet. 
V tu chvíli se mi asociovaly všechny postavy gestapáků z válečných filmů, které jsem kdy viděl,  
a začal jsem být na tohoto svého nového šéfa alergický. Po několika týdnech jsem došel k názo-
ru, že s Bmto člověkem spolupracovat nejde. Zvážil jsem poměr sil a rozhodl se, že nemám na 
to, abych tohoto člověka porazil, a dal jsem výpověď. Profesor Baur však měl zájem na tom, 
abych pro firmu nadále pracoval, proto mne pozval k rozhovoru a nabídl mi, že udělá výjimku  
a že budu podléhat přímo pod jeho řízení. To byla mimořádná situace. Mnoho lidí nevědělo, co 
si o tom má myslet, že vybočuji z normální subordinace. Jednou se mě při loučení ředitel dánské 
pobočky zeptal, čím jsem si zasloužil to, že mám s generálním ředitelem tak nadstandardní vzta-
hy. Nechtělo se mi to vysvětlovat a ani bych to asi vysvětlit neuměl, a tak jsem mu řekl, že nej-
vyššímu šéfovi strašně chutnají meruňkové knedlíky, které vaří moje žena, a že by o ně přišel, 
když by už neměl důvod jezdit do Prahy na vizitace. 

S panem S. jsme se vzájemně vyhýbali. Nebyl jsem zvyklý na to, že bych měl nepřátele nebo 
nevyřešené vztahy, a tak mi tato situace stále seděla za zátylkem. 

Po asi sedmi letech jsme při studiu managementu dostali domácí úkol, abychom na základě 
literatury o mezilidských vztazích analyzovali nějaký náš konflikt a pokusili se jej vyřešit. A tak 
jsem měl téma hned. Provedl jsem Hofstedeho analýzu kulturních rozdílů, provedl jsem trans-
akční analýzu a pořád jsem důvod k nedorozuměním nenacházel. SoučásB domácí práce byl  
i osobní rozhovor s pro'stranou konfliktu s pokusem o vyřešení. A tak mi nezbylo nic jiného, než 
abych se objednal k panu S., abych si s ním mohl popovídat. Dal mi k dispozici 20 minut.  

Když jsem vstoupil do jeho kanceláře, všiml jsem si, že je velmi nervózní a nesvůj. Seděl kře-
čovitě za svým stolem. Abych odlehčil atmosféru, navrhl jsem, že bychom si mohli sednout ke 
konferenčnímu stolku. Souhlasil. Záměrně jsem si nesedl pro' němu, ale přes roh, abych snížil 
napěB. Bylo na mně, abych táhl jako první: 

„Pane S., trápí mě, že si nerozumíme, a tak jsem hledal příčiny, v čem to je a jak to napravit.“ 

Napjatě očekával, co přijde. Vytáhl jsem z aktovky svazek papírů s grafy a pokračoval jsem: 

„Nejprve jsem si myslel, že problém je v mezikulturních rozdílech, v tom, že si nerozumíme 
jako příslušníci dvou různých národů, které mezi sebou měly v minulos' mnoho konfliktů, ale 
z Hofstedeho analýzy vidím, že rozdíly mezi námi nejsou tak veliké. Ve srovnání např. s Dány 
jsme si mnohem bližší. Vy Němci žijete více individualis'cky, jste vůči nám nepatrně odolnější 
vůči nejistotě, chováte se demokra'čtěji, chováte se i trochu mužněji a díváte se více do bu-
doucna. Překvapilo mne, že jsou mezi námi menší rozdíly, než jaké máme vůči Slovákům.“  

Pana S. grafy očividně zaujaly a hned začal v grafech hledat, jak na tom jsou další národy 
(koho by to blíže zajímalo, ať se podívá na h,p://geert-hofstede.com/germany.html). 

Pokračoval jsem transakční analýzou. Ale tam jsem taky neviděl rozdíly v rolích, které vůči 
sobě hrajeme. 

„Pane S., myslím, že jsem přišel na to, co je příčinou našeho nedorozumění.“ 

Tázavě a přitom udiveně se na mne zadíval a tak jsem pokračoval: „Myslím, že příčina našich 
konfliktů je pouze v rozdílném pohledu na mo'vaci.“ Viděl jsem, že je zmaten. A tak jsem pokra-
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čoval: „Pro mne je hlavním mo'vátorem smysl práce a měkké mo'vační faktory, jakými jsou 
pochvala, poplácání po zádech. Vy jste zvyklý na řízení pomocí tvrdých faktorů, jakými je rozkaz, 
kontrola, případně finanční prémie. Mne vaše mo'vační faktory uráží a vy si naopak myslíte, že 
jsem nesystémový idealista.“ 

Seděl, díval se na udiveně na mne, ústa mírně pootevřená, poté polkl, pomalu krou'l hla-
vou, jakoby chtěl získat čas na urovnání myšlenek, nebo že je zmaten, a pak pomalu řekl: „Tohle 
jsem nečekal. Myslel jsem, že mi jdete vynadat, vysmát se mi, nebo budete naopak dolézat, ale 
že se budete takto zabývat analýzou našeho vztahu a že máte asi pravdu, to jsem nečekal.“ 

Odmlčel se a pakl 'še dodal: „Já jsem si celých sedm let myslel, že mi jdete po krku a čekáte 
na moji chybu.“ 

Zůstali jsme už v uvolněném rozhovoru až do večera. Dozvěděl jsem se, že ve čtrnác' utekl 
před otcem z domu a nastoupil do vojenského gymnázia, aby otci ukázal, že se bez něj obejde. 
Prošel vojenskými školami, pak šel do důstojnických funkcí a nikdy neměl potřebu se ptát po 
smyslu. Pla'ly pouze rozkazy, odměny a tresty. 

Po dvou letech naší dobré spolupráce byl novým generálním ředitelem poslán do předčasné-
ho důchodu. Na večírku, který při této příležitos' pořádal v salónu jednoho hotelu v Mnichově, 
jmenoval dva lidi, kteří jej v životě zásadním způsobem ovlivnili. Dodnes si píšeme a občas na-
vštěvujeme. Donedávna pracoval jako dobrovolný poradce v mnichovských školách, kde pomá-
hal dětem při rozhodování pro budoucí zaměstnání. Zadarmo! Protože mu to dávalo smysl! 

Petr Běťák, srpen 2012 
 

PF IE5 7CJK9@L 400 J;>  
 

Znaven 7m vším, já chci jen smrt a klid, 

jen nevidět, jak žebrá poc9vec, 

jak dme se pýchou pouhý parazit, 

jak pokřiví se každá dobrá věc, 

jak trapně září pozlátko všech poct, 

jak dívčí cudnost brutálně rve ch7č, 

jak lidskou slušnost korumpuje moc, 

jak zchromlá vláda na nás bere bič, 

jak umění je pořád služkou mocných, 

jak blbost zpupně schopným poroučí, 

jak prostá pravda je všem jenom pro smích,  

jak zlo se dobru chechtá do očí. 

Znaven 7m vším, už chci být, lásko, v hrobě, 

jen nemuset 7m sbohem dát i tobě. 
 

Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, 
který mladý talentovaný autor dokázal tak přesně vyjádřit naši prohnilou dobu, pak vězte, že to 
byl William Shakespeare a tento jeho sonet je starý 400 let (překlad Mar'n Hilský, 1992).  

Co z toho plyne? Že neprožíváme žádnou krizi iden'ty, kultury, vztahů a čehokoli dalšího. 
Pravda je, že lidé jsou – alespoň soudě dle velkého mistra – pořád stejní. Tak hlavu vzhůru.  
A nenechte se otrávit!  

Petra Ryantová 
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BCMA, F5JAF DJC:>?O >A P; J;>?    
 

Jednou večer si babička s vnukem povídala o současném životě. 

Najednou se vnuk zeptá babičky: „Babi, kolik vlastně ' je let?“ 

Babička odpovídá: „Nech mě chvíli přemýšlet… 

Narodila jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, an'koncepčními pilulkami. 

Nebyly policejní radary, kreditní karty, laserové paprsky. 

Ještě nevynalezli klima'zaci, ani sušičky, oblečení se vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, aby 
uschlo. 

Člověk nebyl na Měsíci, neexistovala trysková letadla. 

Vdala jsem se za tvého dědečka, žili jsme spolu, v každé rodině byla matka a otec. 

Muži nenosili náušnice. 

Narodila jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií. 

Lidé nechodili na preven'vní prohlídky, nýbrž je lékař dle potřeby posílal na krev a moč. 

Dokud mi nebylo 18 let, oslovovala jsem každého muže ´Pane´ a ženu ´Paní´ nebo ´Slečno´. 

Když v té době žena nastoupila do tramvaje nebo do autobusu, dě' a mladí lidé spěchali, aby jí 
uvolnili místo. 

Pokud byla těhotná, doprovázeli ji k sedadlu. 

Na schodech se ženám přenechávala strana u zábradlí, nastupovaly do výtahu jako první. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SRC>;F I57 >CP;<:>D9<   
Pravoslavná církev si zachovala nádhernou svatební liturgii. Nejprve 

se na nějakém veřejném prostranství, dle možnos' před chrámem, slaví 
civilní obřad. Poté existuje možnost druhého, svátostného obřadu. Před 
ním musíte udělat zvláštní prohlášení – odpovědět na otázku: Chcete 
nyní vstoupit do chrámu, postavit se před oltář a nechat svůj sňatek, který již sňatkem je, koru-
novat moudrosB, slávou a znamením kříže Kristova? 

Nevím o tom, že my bychom kdy spojovali manželství se skutečným vstupem do onoho hlu-
bokého tajemství kříže, smr' a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Myslím ale, že bez tohoto tajemství, 
ať je to vyřčeno či nikoli, manželství v dlouhé době nabývá destruk'vní podoby. 

Je tak mnoho manželství, kde dva lidé jsou k sobě přitahováni neuvěřitelně falešnými vzá-
jemnými očekáváními a pak zpravidla cíB, že ten druhý je nechal na holičkách nebo je zranil. 
Někteří nejsou s to rozumět sami sobě, není-li tu někdo druhý. V některých párech jeden soutěží 
o vlastní ocenění na účet toho druhého. 

Svátostné manželství není jenom manželstvím, ale přesněji je manželstvím „pod tajem-
stvím“ kříže a vzkříšení. Je inspirující být v blízkos' toho vzácného páru, kde jeden druhého mi-
luje svátostně. Kéž bychom od sebe oddělovali oblast zákonnou a svátostnou tak, jako to dělají 
pravoslavní. 

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

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Muži nikdy nezdravili ženu, aniž by přitom nepovstali, pokud v okamžiku, když vstoupila, seděli. 

Vstávali od stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to bylo pouze na okamžik. 

Muži nám otevírali dveře a pomáhali při odkládání kabátů. 

Dívky znamenaly pro svou rodinu čest. 

Náš život se řídil střízlivým uvažováním, úctou ke starším lidem, 
chováním dle zákona, naplňovalo ho plodné soužiB s ostatními 
a odpovědná svoboda. 

Učili nás rozlišovat dobré a špatné.  

Vážný vztah znamenal, že máme dobré vztahy s našimi bratry a 
sestrami a dalšími vzdálenými a blízkými příbuznými a přáteli. 

Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě o mobilech. 

Neposlouchali jsme stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CD, DVD, a neměli jsme elektronické 
psací stroje, počítače, notebooky. Slovo »notebook« znamenalo sešit… 

Hodinky jsme natahovali každý den.  

Nic nebylo digitální, ani hodinky, domácí spotřebiče neměly světelné displeje.  

Když už mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky s rádiem.  
Nemluvě o videorekordérech a videokamerách apod. 

Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen černobílé, a na jejich vyvolání se čekalo  
nejméně tři dny. 

Made in Korea či Vyrobeno v Číně nebo v Thajsku ani neexistovalo. 

Neslyšeli jsme o pizze, McDonaldu nebo o instantní kávě. 

V obchodě bylo možné koupit něco i za 5 nebo 25 haléřů. 

Zmrzlina, jízdenka nebo osvěžující nápoj stál 70 haléřů. 

V mé době byla tráva něčím, co jsme kosili, ne kouřili. 

Teď mi řekni, kolik si myslíš, že je mi let.“ 

„Ach, babi… více než 200!“ odpověděl vnuk. 

„Ne, miláčku, pouze šedesát!“ 

Pro Zpravodaj zaslala MKor 

RECEPT PRO PODZIM 

KnoXT pqSWr   
 

Potřebujeme: KrůB maso, nejlépe stehno (případně lze kombinovat 
s vepřovým podle množství strávníků), klobásu (1 – 2 nožičky, opět podle počtu strávníků), 
sádlo, cibuli, pórek (ten není povinný), sůl, pepř, adžiku, vegetu, 1 konzervu červených fazolí, 
jednu konzervu kukuřice a rajčatový protlak. 

Postup: Na sádle osmahneme cibuli nakrájenou nadrobno. Přidáme maso nakrájené na kostky, 
opečeme, přidáme koření. Dusíme, až pusB šťávu, pak přidáme oloupanou a na kolečka  
nakrájenou klobásu. Když je maso měkké, vmícháme rajčatový protlak a přidáme fazole  
a kukuřici. Dusíme společně na malém plamenu ještě asi 5 minut. Podáváme nejlépe s rýží, 
jako příloha se hodí kyselé okurky, nakládaný květák apod., ale vůbec nejlepší jsou k tomu 
olivy. Nemusíme si ani přát dobrou chuť, dostaví se sama.  

MKor 
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Milí členové Živé rodiny, 

chtěla bych se s vámi rozloučit. Na jaře jsem neodolala nabídce vrá't se 
zpět do oboru, ve kterém jsem kdysi začínala, tedy do chemické analýzy,  
a už od června pracuji ve Státním zdravotním ústavu. Na pozici sekretáře mě 
vystřídá Marie Kotrbová, naše hospodářka. 

Moc děkuji Vláďovi Pištorovi i celému výboru Živé rodiny, že mi po tolika 
letech v domácnos' umožnili znovu pracovně začít a „rozkoukat se“, Radaně 
Vášové pak za trpělivé zacvičení a podporu, Vám všem za milé maily a příjemnou spolupráci. 
Budu opravdu ráda vzpomínat. Sledovat dění v Živé rodině nepřestanu, vždyť tu mám tolik přá-
tel, a když budu moci, tak i pomůžu. 

Srdečně zdraví 

Hana Chrástecká 
 

 

 

A k tomu se sluší dodat přinejmenším: Hanko, moc Ti děkujeme za tu práci, kterou 
jsi pro Živou rodinu konala. Nebylo to sice dlouhé, ale Tvá spolupráce a pomoc 
přišla ve chvíli, kdy byla nejvíce zapotřebí. Budeme Ti držet palce, aby se Ti v Tvém 
novém zaměstnání líbilo a aby Ti Tvá práce přinášela do života hlavně radost. 

Sazeč 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

 

TC?;U?9 : AE?5K>;< D KCEJ9?O! 
 

V případě dostatečného zájmu bychom opět otevřeli taneční večery v Karlíně. Jednalo by se 
podle ohlasu buď o pokračovací kurz, tzn. kurz pro ty, kdo zvládli základní kroky jednotlivých tan-
ců, nebo v případě většího zájmu bychom začali s (věčnými) začátečníky. Plánovaný rozsah cca 10 
večerů, od poloviny září do listopadu, případně prosince, vždy v úterý zhruba od 19.30 hod. 

 V případě zájmu pište na tomsovamarta@seznam.cz nebo pište SMS na 606 264 365, ve 
večerních hodinách můžete i volat. 

Přijďte si s námi ještě honem před plesovou sezónou oprášit své ladné pohyby! Nebo udělá-
te, pánové, radost své manželce? Nebo obráceně?  

Těšíme se. 

Marta a Arnošt  
 

VJC:>ADO7?= DX@L=YFC 
 

Další z cyklu oblíbených vlas'vědných vycházek po Praze s Hynkem Krátkým se bude konat 
v neděli 7. října od 14 hod. Podrobnos' Vám nemůžeme sdělit, protože kýžený cíl se zaBm ne-
podařilo potvrdit, ale jakmile bude vše jasné, zašleme členům upřesňující informace e-mailem. 

Je pravdou, že ne ode všech členů Živé rodiny máme na sekretariátu e-mailové adresy.  Po-
kud patříte k těm, které zaBm neumíme elektronicky kontaktovat, můžete to snadno změnit: 
pošlete nám svůj e-mailový kontakt na adresu zr@ymca.cz. 

 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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R57A??Z @;?>E6< KOMŮRKA  
srdečně zve všechny milé rodiče s dětmi na plánované akce opět od září 2012: 
 

Anglič]na pro batolátka – pondělí 10 – 11 hod. pro dě' ve věku 1 – 4 roky s maminkami, 
pod vedením rodilé mluvčí. 

Anglič]na pro maminky – pondělí 11 – 12 hod., pod vedením rodilé mluvčí, dě' je možné 
mít u sebe. 

Cvičení s batolátky – úterý 10 – 11 hod. oblíbené tradiční cvičení s dětmi od cca 6 měsíců do 
cca 3 let, říkanky, zpívánky, motoriku rozvíjející pohybové ak'vity. 

Hlídání dě` – středa 10 – 13 hod. Potřebujete si něco vyřídit? Dopoledne s hlídáním děB.  

Dílnička pro nejmenší – Čtvrtek 10 – 12 hod. – řízená herna plná „chytrých hraček“ na vše-
stranný rozvoj motoriky, koordinace, smyslů, s prvky Montessori pedagogiky, pro nejmenší dě' 
od cca 1 roku do 4 let 

Klub Komůrka – Pátek 10 – 13 hod. Volná herna a prostor pro setkávání rodičů, sdílení zku-
šenosB, dovednosB, ak'vit. 

V září se také můžete těšit na lekci háčkování čepiček a v sobotu 6. října na komisní Bazárek 
dětského oblečení a potřeb.  

Nabízíme též možnost výuky němčiny pro dě' i dospělé. Kurz bude otevřen v případě dosta-
tečného zájmu. Těšit se můžete také na výtvarné dílny pro dě' i rodiče! 

Ceny za jednotlivé kurzy budou vystaveny na htp://www.rckomurka.cz během srpna 2012.  

V případě zájmu se hlaste co nejdříve na mail komurka12@email.cz. Kapacita je omezená! 
Najděte si nás také na facebooku a staňte se našimi fanoušky!  

Těšíme se na Vás i na Vaše dě'!  

Kontakt: Rodinné centrum Komůrka, U Vlečky 7, Praha 4 – Komořany, tel.: 602 196 996. 
 

K6EYX 5. :. PE5FC<AJAC 
 

Všechny rodiče srdečně zveme na kurzy občanského sdružení ProFamilia, které pravidelně 
pořádá programy zaměřené na výchovu děB a zlepšení manželských vztahů. Metodika kurzů 
vychází z formy případových studií. 

V současné době ProFamilia nabízí kurz První kroky (zaměřený na výchovu děB ve věku 0 – 4 
roky) a kurz Manželská láska (zaměřený na prohloubení manželského vztahu). V říjnu 2012 bu-
dou zahájeny tyto kurzy v Praze, Olomouci, Třebíči a v Jablonci nad Nisou. 

Více informací najdete na htp://www.profamilia.cz nebo na e-mailu info@profamilia.cz či 
na telefonu 608 945 891 (Čechy) a 774 962 815 (Morava). 

 

C;?>E6< IE5 E57A?6 I8A AE@AMA:F6I:>D9 IECc:FZ< 
 

PVTUnwxw yw zwy{YS|XxT 
Podzimní osmidílná společná příprava na život v manželství se uskuteční v Pastoračním stře-

disku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6 v termínu 9. října – 27. listopadu 2012. Setkání se konají 
vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků 
Centra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenecký pár přispívá 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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na kurz částkou 500,- Kč. Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, telefonicky nebo přes 
formulář na stránkách htp://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

 

Š}~Sw SW|}� x n~�Ry� U~�SY JRVRy� PnY}~U~xZ 
I po prázdninách pokračujeme v pořádání oblíbených jednodenních seminářů pro manžele, 

rodiče, ale i snoubence. Na programu jsou témata Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční 
konfrontace a empa'e, Pozi'vní rodičovství a výchova děB, Systemická pravidla rodiny, Terapie 
pevným objeBm. Nejbližší kurzy se uskuteční v sobotu 29. září 
2012 v KC sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice 
(metro B – Hůrka) a v sobotu 10. listopadu 2012 v KMC Barran-
dov, Werichova 981, Praha 5 (konečná tram Sídliště Barrandov) 

Semináře se konají vždy od 9 do 17 hodin a povede je Mgr. 
Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lektor Terapie pevným obje-
Bm podle Jiřiny Prekopové, lektor kurzu Efek'vního rodičovství  
a Škola lásky v rodině. Účastnický poplatek je 450,- Kč za osobu 
nebo 700,- Kč za manželský pár. Na seminář je třeba se přihlásit 
předem telefonicky, mailem nebo přes přihlašovací formulář – 
najdete jej na htp://cpr.apha.cz/skola-lasky/. Tam naleznete též 
bližší informace k seminářům. 

 

Š}~SYyT SY}X~no UVTUnwx yw zwy{YS|XxT 
Centrum pro rodinu pořádá v sobotu 3. listopadu 2012 od 9 do 17 hodin v centru Nazaret, 

Kostelní nám. 16, Praha 4 – Kunra'ce, jednodenní seminář pro ty, kteří se v naší arcidiecézi ak-
'vně zapojují do práce se snoubenci. Na seminář jsou zváni kněží, jáhni, pastorační asisten', 
kateche' a manželské páry, které se věnují bližším a bezprostředním přípravám na manželství 
ve farnostech. Na programu jsou přednášky PhDr. Josefa Zemana (psycholog, manželský porad-
ce, mnoho let působil jako ředitel Národního centra pro rodinu v Brně) a JUDr. Ing. Marie Kolá-
řové Th.D. (advokátka církevního soudu, kancléřka Arcibiskupství pražského). V druhé čás' pro-
gramu počítáme se vzájemným seznámením lektorů, stručným představením obsahu a formy 
příprav, které vedou, a diskuzí na téma „Jak se nám daří/nedaří oslovit radostnou zvěsB o man-
želství snoubence v 21. stoleB?“. Oběd a občerstvení budou zajištěny. Zájemci se na seminář 
přihlašují mailem cpr@apha.cz nejpozději do 15. října 2012. V přihlášce uvedou své jméno, far-
nost a stručný popis své práce se snoubenci v rozsahu max. 300 slov. 

 

S~�~Xw Un~ {Yy� 
se uskuteční v sobotu 20. října 2012 od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), 

Kolejní 4, Praha 6. Setkání formou duchovní obnovy na téma „Neznepokojuj se“ se zúčastní 
P. Vojtěch Kodet Th.D. O.Carm. se stejnojmennou přednáškou a klinický psycholog PhDr. Petr 
Goldmann se zamyšlením „Já se snad z těch děB zblázním“. SoučásB programu bude sdílení ve 
skupinkách. Polední občerstvení bude zajištěno. Odpoledne bude příležitost ke svátos' smíření 
a na závěr programu bude mše svatá. Zájemkyně se přihlašují telefonicky nebo mailem v Centru 
anebo na htp://cpr.apha.cz/sobota-pro-zeny/. 

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

� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, htp://cpr.apha.cz  
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JAZ – J6:6fgD CfEA@Fh YIECD57CP, 76M;? – U;ED;?;@ 2012 
 

PwSz� w �w~�w�� 
Pozvali si nás před Velikonocemi do jedné venkovské farnos' nedaleko Mombasy, abychom 

tam vedli pě'denní retreat pro skupinu mládeže. Každé ráno po ranní modlitbě, ve volné chvíli 
před nácvikem zpěvu, jsem se vydal do přírody. Hned první den jsem narazil na pláž: bílý písek, 
azurová obloha, oceán… Nic tak úžasného ve srovnání s pohledem na dvě mláďata – lidské a 
kočičí –, které si během snídaně hrály pod stolem na schovávanou.  

Na africkém pobřeží Indického oceánu rostou palmy a baobaby. Bez palem by nebyly koko-
sové ořechy a kýčovité fotky pláží. Bez baobabů by nebyl Malý princ. Palmy jsou standardní mo-
delky: šBhlé, vysoké a smutné. Řeklo by se – palma jako palma. Baobaby jsou legrační podsadiB 
tloušBci s obrovskými pažemi a úzkými rameny – a jsou to osobnos'. Na první pohled působí 
jako samotáři, když se ale člověk anebo žirafa rozhlédnou po krajině, zjisB, že všechny baobaby 
široko daleko k sobě patří. Tu a tam se dva dají dohromady zblízka a pak jsou z nich tančící páry. 
Viděl jsem i baobaba a baobabu, kteří se objímali. 

 

V~�Yy|}W ~UYnw�Y LDEFG NHID   
Na Květnou neděli začalo období dešťů a pravidelná odpolední bouřka mě zahnala domů. Už 

měsíc jsem nikde necestoval, tak opět vyrážím na procházky do našeho nejbližšího okolí.  Je to 
rozmanitá předměstská krajina, která mě stále víc uchvacuje.  Podle počasí, nálady či potřeby se 
vydávám od branky našeho parku doprava, nebo doleva podél nové Thika Road Supper Highway 

INZERCE 

 

Nabízíme za odvoz kompletní ložnici odhadem z padesátých let (manželská postel s nočními 
stolky, třídveřová skříň, dvoudveřová skříň, toaletní stolek se zrcadlem), materiál: ohýbaný 

fládrovaný ořech. K převzetí na adrese: Pejškov 15, Pelhřimov.  
Kontakt: 774 108 458 nebo e-mail petr.koronthaly@seznam.cz. 

 

Pronajmeme byt 2+k.k. v Praze 9 – Proseku, cca 40 m2, k nastěhování od října 2012, nejraději 
studentům. Prosím, volejte 606 621 041. 

NAPSALI… 
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dálnice. Občas, když není moc velký provoz, přeběhnu na druhou stranu, kde začíná venkov. 
Většinou ale dávám přednost trasám, kde se něco děje. Postupem času jsem se seznámil s něko-
lika lidmi, které pravidelně potkávám. Zdravíme se, občas prohodíme pár slov. Jsou to hlavně 
pouliční obchodníci. 

I když je v našem sousedství dostatek obchůdků, obchodů a obchoďáků, skoro všechno se dá 
koupit na ulici. Rozvinutá síť second handu ze Západu nabízí podél cest a chodníků oblečení, 
boty, záclony, cestovní zavazadla…; na každém rohu najdete stánek  s ovocem a zeleninou; kaž-
dá rušná ulice, autobusová zastávka nebo brána továren je obležená prodavači čaje, coca-coly, 
cigaret, pšeničných placek, grilované kukuřice, párků, vařených vajec, fazolí, pražených buráků… 
Na kuchyň stačí tři kameny a dřevěné uhlí, hrnec nebo pánev, občas deštník nebo kus igelitu 
jako přístřešek. Prodavači bonbonů, sušenek, vody v pet-lahvích, novin, toaletního papíru či 
nejrůznějších autodoplňků jsou mobilní a své zboží nabízí řidičům a pasažérům uvězněným 
v dopravních zácpách. 

Řekl bych, že ta usměvavá paní, která mi u cesty prodává moji denní dávku pražených burá-
ků, dělá pro klid ve východní Africe víc, než celý pro'teroris'cký regiment keňské armády 
v jižním Somálsku. 

 

O{RxYyW �STyw 
„Když byla pouhý metr vysoká Lucy roku 1974 v E'opii objevena, vyvolala senzaci. Je to nej-

starší dobře zachovaná kostra našeho předka, který už chodil po dvou. Lucy patří k druhu Aus-
tralopithecus afarensis a je stará 3,2 milionu let…” (Časopis TÝDEN.CZ) 

Plánované rande s Luckou – měl jsem jí navšBvit v Národním muzeu v Addis Abebě – jsem 
v E'opii nakonec propásl, protože jsem většinu času běhal po klášterech. Odtud mám zážitek, 
jen těžko popsatelný, ze dvou celonočních vigilií; nejdřív v Addis a pak v Bahir Dar: sedm hodin 
nepřetržitého repe''vního zpěvu a do toho v pravidelných intervalech liturgický tanec mladých 
mnichů, hluboké dunění obrovských tympánů udávající rytmus, atmosféra usebranos' 
a zároveň odvázanost. 

Inspirovalo mě to pro naši modlitbu v Nairobi. Technika medita'vního zpěvu založená na 
neustálém opakování několika slov není ničím novým. I u nás se tomu daří. Stále víc si ze zkuše-
nos' ověřuju, že je to modlitba, do které se může a má zapojit celá bytost: duše i tělo. Někdy je 
víc ak'vovaná duše, např. když je 'cho anebo když se necháte nést zpěvem druhých. Jindy 
(většinou) je to zpěv, který angažuje nejdřív tělo a duše se přidává. 

Korán vypráví o stvoření člověka, jak se duše nechce nechat polapit do hliněné figury, kterou 
pro ni Bůh připravil. Stvořitel proto nařizuje andělům, aby začali zpívat a tančit. Duši ten zpěv  
a tanec uchvacuje a nakonec jí přivede do extáze. Teprve v tomto stavu se duše přestane zdrá-
hat a vstupuje do těla. V liturgii má zpěv, příp. tanec, podobný význam: spojuje duši s tělem  
a oživuje tak celého člověka. 

Takový zpěv je ale výzva! Vyžaduje stejné odhodlání jako výstup na Mont Blanc, kdy rytmus, 
dech a vnitřní odhodlání jsou nepostradatelné. Stejně tak je potřeba odpovídající vybavení 
(plíce, hlasivky, uši, páteř…), alespoň základní poněB, jak se s Bm vším má zacházet a hlavně 
pravidelná praxe. 

Hazrat Inayat Khan píše, že „člověk nebyl stvořen proto, aby oslavoval Boha jen svými mod-
litbami; na to má dost andělů v nebi! Člověk byl stvořen, aby dosáhl plnos' lidství.“ (…) Avšak 
dodává, že „charakter člověka může být změněn, docela proměněn opakováním některých 
slov.“ (H. I. Khan, The sufi message) 
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Potěšilo mě svědectví přátel o tom, jak i u nich doma prožívají modlitbu nesenou zpěvem, 
Božím slovem a 'chem. Za sebe mohu svědčit, že taková modlitba dělá z každého dne v naší 
komunitě bratří dnešek s Bohem.  Nedovedu si představit, jak bych bez daru zpívané medita'vní 
modlitby mohl vytrvat na své cestě.  

 

V�SYX �~ �~n 
Byl jsem u doktora s nadějí, že mi z tváře odstraní jakýsi lipom, který se začal zaněco-

vat.  Zdráhal se ale a místo po skalpelu sáhnul po receptu na an'bio'ka. Napoprvé, ač jsem při-
šel jako první, čekal jsem 5 hodin, abych se nakonec dozvěděl, že pan chirurg mě bohužel nemů-
že přijmout, protože je zavalen tolika urgentními případy a navíc se sám necíB dobře. To vysvět-
lení mi přišlo úplně jasné. 

A nebyl to vůbec ztracený čas! Nová nemocnice zbudovaná s přispěním EU, hlavně kvůli 
zlepšení lékařské péče pro lidi v nedalekém slumu, je komplex několika nízkých budov roztrouše-
ných na velké louce. Když někdo pozná, že hned tak na řadu nepřijde, vyjde z čekárny, usadí se 
na lavičce venku na zápraží, pohodlně se opře o zeď a pozoruje modrou oblohu, na které se kupí 
barokními mraky; postupně se seznamuje, většinou beze slov, s ostatními pacienty; dojímá se 
při pohledu na pokorné a trpělivé tváře shrbených stařenek s oteklýma nohama; obdivuje dvou 
až tříleté dě' pos'žené poliomyeli'dou (dřív se říkalo dětská obrna), které ani nenapadne vzdát 
se houževnatých pokusů o každý vrávoravý krůček. Když se potřebujete rozhýbat a zahřát, mů-
žete si odskočit na čaj do nedalekého kiosku nebo i za zeď nemocničního areálu na svoji první 
cigaretu dne, který se podobá dnům dovolené na horách nebo u nějakého severního moře, kdy 
si člověk oblečený v goretexové bundě jen tak sedne, s tváří obrácenou ke slunci, zavře oči, ce-
lou bytosB vdechuje svěžest jarního větru a nestará se o čas.  

Napodruhé jsem čekal jen dvě hodiny a společnost mi kromě výše zmíněných momentů 
dělal F. Ka�a. Vracel jsem se k přečteným pasážím, znovu jsem je vyhledával a vychutnával; četl 
jsem, jako když v povznesené náladě pijete dobré víno a necháváte chuť každého doušku poma-
lu doznívat.  

„Já nevím. Jestli nikdo nepřijde, tak prostě nikdo nepřijde. Nikomu jsem nic zlého neudělal, 
nikdo neudělal nic zlého mně, ale nikdo mi nechce pomoci. Pořád nikdo. A přece tomu tak není. 
Až na to, že mi nikdo nepomůže – jinak by to bylo pěkné, samí Nikdové. (…) Jdeme si jenom tak, 
vítr profukuje štěrbinami mezi našimi údy. Hrdla se na horách uvolní! Je to div, že nezpívá-
me.“ (F. KaLa, úryvek z povídky Výlet do hor)  

A tak tu sedím na lavičce v nemocniční čekárně a nemám vůbec žádnou jistotu o svém po-
stavení v tomto světě, v tomto městě, ve své rodině. Ani přibližně bych nedokázal říci, jaké náro-
ky v kterémkoli ohledu bych si právem mohl činit. Vůbec nemohu obhájit, že sedím na této lavič-
ce, opírám se o tuto zeď, nechávám se ovívat Bmto větrem, že se lidé na mě usmívají nebo si 
klidně odpočívají. – Nikdo to ovšem po mě nežádá, ale o to nejde. (J. podle KaLovy povídky Pa-
sažér)  

 

P~q� �ox�n� 
Duch pou' důvěry, na kterou jsme se vydali s mladými Afričany, mě zavál na dvouměsíční 

cestu kolem Viktoriina jezera, z Keni napříč Ugandou, Rwandou a Tanzanií:  Nairobi – Jinja – 
Mukono – Kampala – Mityana – FortPortal – Kasese – Mbarara – Masaka – Kabale – Kigali – 
Ma'mba – Kigali –  Rususa – Kigali – Kibuye – Kigali – Bukoba – Mwanza – Shinyanga – Tabora – 
Musoma – Nairobi. 
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Celý svět s napěBm sledoval proces s Pussy Riot – 
celý svět (nebo alespoň nám dostupná velká část světa) 
vyjádřila své pohoršení nad výší trestu, vždyť ty dívky jen 
vyjádřily svůj názor. 

Opravdu jen vyjádřily? 

Ne, nemyslím si, že slůvko „jen“ je tady na místě. Jedna věc je nesouhlasit s vlastním prezi-
dentem, jiná věc je způsob, jakým ten nesouhlas vyjádřit. 

Můžeme jistě dlouze polemizovat o tom, zda prezident Pu'n je Bm nejúžasnějším představi-
telem demokra'ckého způsobu vládnuB – nejspíš se shodneme na názoru, že ani ne. Můžeme 
dlouze diskutovat o tom, zda demokra'cká forma vlády je jediný způsob, jak může lidstvo dojít 
ke spáse – nejspíš dospějeme k závěru, že spasen může být člověk i jinak (a existuje i docela 
dobře podložený názor, který tvrdí, že demokracie je vhodná metoda vlády jen pro tu společ-
nost, která je ochotna dobrovolně respektovat svá pravidla). Ale nevím, zda bych dokázal 
v nějaké diskusi hájit názor, podle něhož fakt, že se někdo hlásí třeba k punku, mu dává právo 
vnucovat své metody protestu zbytku světa. 

Více či méně plánované cestovní zážitky a všechno to, co se „musí vidět,“ na které se ob-
vykle těší Homo turis'cus, už nevyhledávám. Je mi však dopřáno tu a tam něco opravdu uvidět: 
lidi, zvířata, stromy, krajiny a věci, které jsou tam, kde jsou, jednoduše proto, že jsou to místa 
jejich byB a mě je dáno prožít nějaký čas s nimi.  

Na cestách jsem trávil každý druhý den až 8 hodin, sledoval přitom ubíhající africkou krajinu 
za oknem a kojící matky na okolních sedadlech, povídal si se spolupasažéry, nebo podřimoval. 
Na mnoha prašných a hrbolatých cestách jsem se zdokonalil v umění divoké jízdy autobusem, 
aby to unesly záda. Předávám, co jsem se naučil: je třeba sedět zpříma – zakloněné zadní opěra-
dlo jakoby neexistovalo – a zcela uvolněně, přesně jako na neosedlaném koni v klusu.  

V Mwanze jsem se 4. července rozhodl pro celodenní volno a časně zrána vyrazil k jezeru. 
V malém přístavu jsem si připil s partou sympa'ckých rybářů a šel na útesy vítat narozeninový 
východ slunce: nahoře obloha s ranními červánky, pode mnou šedé skály, vpředu modré  jezero, 
laskavé doteky větru na tváři, v duši radost a pokoj, všude boží 'cho… Pak se na mě z nebe snesl 
mořský orel. Nejdřív jsem se oháněl botama a tvářil se dotčeně, nakonec mi ale došlo, že asi 
sedím na jeho skále, a dal jsem se na útěk – „nejlíp se beztak medituje doma.“ Dodatečně jsem 
si vzpomněl i na doporučení Pána Ježíše: „Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře, 
atd.“  

Myslím, že abychom byli šťastní, musíme se stále znovu vracet na tu krásnou, úzkou a hrbo-
latou pěšinku rozhodného přijeB našich zvesela se potácejících životních snů, určení a stavů. Rád 
bych se na neřešitelnou matema'ckou rovnici lidských příběhů díval jako na vítaný proces tříbe-
ní. Výsledek nebude nikdy konečný – to bychom se museli zaživa pohřbít –, nebude záviset na 
našich vzletech a úletech, budeme možná většinou nevědět, ale určitě můžeme věřit.  

Jde o to, abychom rostli v lásce. 

Frére Josef, Taizé-Nairobi. Redakčně upraveno a zkráceno. 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 



 
20 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9–10/2012 

Jedna věc je protestovat, ale jiná je rušit bohoslužby. Nevím, jak by se nám líbilo, kdyby do 
svatovítské katedrály během bohoslužeb vtrhla skupina výstředně vypadajících mladých lidí, 
kteří by před oltářem předvedli parodii na probíhající bohoslužbu, aby tak upozornili svět na to, 
že jejich poli'cký názor se neshoduje s názorem nás ostatních. 

A to právě se v Rusku stalo.  

Možná že dva roky vězení jsou moc. Možná se na výši trestu podepsala i uražená ješitnost 
moci. Ale podstata provinění oněch mladých žen je jednoduchá: rouhání, zesměšňování nábo-
ženství lidí, kteří dost dobře nemohli za to, že v Rusku je prezidentem právě Pu'n (můžeme 
namítat něco o volbách, ale copak si nepamatujeme v našich dějinách dostatek příkladů, kdy se 
volit nedalo, nebo výběr za volbu nestál?).  

Možná jsou dva roky vězení za pět minut rouhání příliš mnoho. Možná je to bezohlednost 
moci – ale není o mnoho větší než bezohlednost těch dívek, které (snad to ani nechápou…) svým 
jednáním opravdu do hloubi duše pobouřily mnoho 'síc vyznavačů Ježíše Krista. Nejen v Rusku. 

Sazeč 

R5MA? 
 

Tak přece se to čte! Sazeč měl obrovskou radost, když zjis'l, že jeho dotaz, umně vložený do 
asi nejčtenějšího článku červnového čísla, to'ž do dopisu z Anglie, přiměl hned několik lidí, aby 
sedli k počítači, vložili do záhlaví adresu šéfredaktora a do textu zprávy napsali, co znamená 
slovo „robin“. Odpovědi uvádíme v plném znění, naplněni radosB z toho, že i sazeč došel svého 
potěšení. 

 

Ahoj Vlado, 

reaguji na poznámku sazeče:-) Robin is a small brown bird with a bright red chest, česky 
červenka obecná. 

Měj se! 

Marie Těthalová 
 

Ahoj Vlado,  

Robin je obecné označení (zpěvného) ptáka, který může být buď z lejskovitých, nebo drozdo-
vitých. Jedním z „robinů“ je například Červenka obecná nebo Pěvec ryšavý.  

Více se najde ve wikipedii např. na odkazu h,p://en.wikipedia.org/wiki/Robin  

S pozdravem  

Vít Grec 
 

From: Jiri Sgall  

Subject: robin  

je Erithacus rubecula neboli červenka obecná. 

Tedy v Evropě. V Americe je robin Turdus migratorius čili drozd stěhovavý. 

Ne, že bych ptáky tak znal, a už vůbec ne v tom divném jazyce. Ale zrovna robin vím, že je 
pták, a že je v Americe a Evropě úplně jiný. Se zbytkem mi pomohl google...  

Zdravím, 

Jirka 

OHLASY 
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Maruška a Karel Dvořákovi, lékařka a strojní inženýr, 
strávili rok mezi dětmi v indickém městečku Deodurga. Pra-
covali jako dobrovolníci na tamním internátě, kde žijí dě9 ve 
věku pět až patnáct let. 

 

Proč se rozhodli věnovat rok svého života dobrovolnic-
tví? „Původně jsme chtěli vycestovat někam na západ a vy-
dělat si peníze na bydlení. Protože jsme ale v té době byli 
oba čerství absolven', míst, kde by nás zaměstnali v oboru, 
moc nebylo. Byli už jsme z toho hledání na internetu unave-
ní a i trošku naštvaní. Já jsem jednoho dne plácla ‚Tak poje-
dem pomáhat někam do Afriky‘,“ vzpomíná Maruška Dvořá-
ková. „A já jsem to vzal k Maruščinu překvapení vážně  
a začal jsem hledat možnos'. Nakonec jsem narazil na sale-

siány a jejich program Adopce 
nablízko, přes který jsme nako-
nec vyrazili,“ doplňuje Karel. 
Program Adopce nablízko slou-
ží lidem, kteří chtějí podporo-
vat činnost Salesiánské asociace Dona Boska (SADBA). Ta vysílá do 
různých koutů světa dobrovolníky, kteří zde nasazují část svého 
života pro dě' a mládež. Internetové stránky Adopce nablízko jsou 
určeny těm, kdo chtějí pomoci dobrovolníkovi odjíždějícímu do 
konkrétní země nebo podpořit některý z projektů SADBY. 

Po ročním přípravném kurzu, který je podmínkou pro zařazení do 
dobrovolnické služby, vyrazili Marie s Karlem do indické Deodurgy. 
Do tamní školy, kterou zřizují salesiáni, chodí už čtyřleté dě'. 
„V Indii je dese'letá školní docházka, začíná v šes' letech a před-
cházejí jí dva roky školky,“ vysvětluje Karel. „My jsme měli za úkol 
věnovat se hlavně dětem, které po skončení vyučovacích hodin 
neodjížděly domů, protože byly z odlehlejších oblasB, ale zůstávaly 
přes noc i přes víkendy na internátě. Ráno jsme pomáhali dětem 

ČETLI JSME 

Nejoblíbenější zábavou malých 
kluků bylo naskákat na Karla  

a mávat do foťáku.  

Všem, kdo odpověděli, moc děkuji. Teď už nebudeme tady 
u nás doma v redakci žít v trapné nejistotě. Robin je obyčejný  
a normální pták, který se nešBB lidských obydlí (a zejména za-
hrádek). Kéž by se jich nešB'l ani Hospodin, až přijde Jeho Syn, 
zazáří jako blesk na východě, ozáří celou oblohu a usedne po 
pravici Boží, aby podle pravdy (a moc prosím: s láskou) posoudil, 
rozsoudil a do svého království přijal každého, koho bude chBt  
a moci. Prosím, já chci taky… 

VKor 

Holky milovaly, když se Ma-
ruška oblékla do sárí a ne-

chala se od nich učesat.  
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vypravit se do školy, dohlíželi jsme na hygienu těch nejmenších a učili je formou her základy 
anglič'ny. Během školního vyučování jsme vypomáhali s výukou počítačů nebo tělocviku.“ Ma-
rie doplňuje, že hlavní náplní jejich odpolední práce bylo doučování. „Brali jsme si vždy skupinku 
děB podle ročníku a pomáhali jim s psaním domácích úkolů. Hlavně jsme se ale snažili vysvětlo-
vat dětem, co nepochopily během vyučování. S těmi nejstaršími jsme pak měli doučování ještě 
po večerce, kdy už menší dě' musely jít spát. Končili jsme po desáté večer.“ 

Jak vypadá předškolní vzdělávání v Indii? „Školní docházce předchází dva roky školky. Na 
rozdíl od školek, na které jsme zvyklí od nás, ale dě' sedí v lavicích, stejně jako školáci, před nimi 
katedra, tabule, paní učitelka. Je to dáno hlavně počtem děB – v jedné třídě školky jich bývalo  
i víc než padesát!“ Takový počet děB ve školkové třídě si neumím dost dobře představit. A denní 
režim je v indické školce také jiný než v Čechách. „Vyučování trvalo stejně jako u školáků – od 
půl desáté do čtyř s polední pauzou. Školkaříci měli ale odpoledne volnější – obvykle hráli venku 
pohybové hry pod dozorem učitelek, anebo využívali hřiště s průlezkami, které jsme v areálu 
měli,“ říká Karel Dvořák. Maruška doplňuje, že taky bylo zajímavé vidět, co už dě' musejí na 
konci školky zvládnout. „Učily se pomocí tabulek a křídy anglickou i místní kannadskou abecedu 
a před nástupem do školy už zvládaly psát a číst nejjednodušší slova. A z uvedených dovednosB 
psaly v pololeB a na konci roku písemku.“ 

Když jsem před několika lety mlu-
vila s jednou dobrovolnicí, která byla také v Indii, zaskočilo mě, že Indie, resp. její představitelé 
se nestaví moc vstřícně k vyučování v anglič'ně. Říkala mi tehdy, že školy, které učí anglič'nu, 
dokonce plaB státu pokutu. Jak to vypadá nyní? „Od páté třídy výš si školy mohly vybrat, zda 
budou učit v anglič'ně nebo v místním jazyce kannada. Do čtvrté třídy byla ale povinná výuka 
v kannadě,“ vysvětlují Marie a Karel. „Salesiáni se přesto snažili učit dě' anglicky už od co nej-
nižších tříd. V Deodurze to bylo takovým veřejným tajemstvím. Znalost anglič'ny byla pro dě' 
velkou výhodou – měly pak větší šanci dostat se na střední školu a sehnat lepší zaměstnání. 
Pokud by ale nějací výše postavení úředníci zjis'li, že salesiáni učí v anglič'ně i malé dě', mohli 
by z toho mít velký průšvih.“ 

 

P~|S~q��Y� w q� |Y yw�Uwz�� 
V čem je indické školství a způsob péče o dě' jiné než v České republice? „Myslím, že v péči 

o dě' a jejich vzdělávání jsou v Indii opro' našemu systému dva hlavní rozdíly: autorita'vní 
přístup a memorování zpamě'. Přístup k výchově děB je v Indii autorita'vnější než u nás. To se 
týkalo jak vztahu učitelů k dětem, tak vztahů mezi rodiči a dětmi v rodinách. U nás se většinou 
rodiče snaží o přátelský, partnerský přístup k dětem. V Indii rodiče a učitelé představují autoritu, 
kterou dě' poslouchají,“ říká Marie. „Během celé základní školní docházky byly dě' zkoušené 
z toho, zda se nazpaměť, slovo od slova, naučily probírané texty z učebnice. Dě' musely perfekt-

Školkaříci aneb nejmladší žáci školy v Deodurze.  
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ně znát kombinace otázek a odpově-
dí, ale často bohužel nerozuměly 
jejich obsahu. Vlastně to ani nepotře-
bovaly, v písemkách se hodno'lo 
hlavně přesné znění požadované 
odpovědi,“ doplňuje Karel Dvořák. 

Deodurga, kde Marie s Karlem 
pracovali, leží v jedné z nejchudších 
oblasB Indie. „‚Naše‘ dě' pocházely 
z velmi chudých rodin, jejich rodiče se 
živili zemědělstvím – chovali krávy, 
někdy ovce či kozy. Na polích pěsto-
vali rýži, bavlnu nebo různé druhy 
zeleniny. Výnosy z políček byly ale 
opravdu velmi skromné. Rodina měla 
nezřídka deset členů, kromě rodičů  

a děB bydleli v jednom domku 
většinou i prarodiče. Domečky 
byly taky velice chudé – kamení 
slepené blátem a střecha z rý-
žové slámy. Majetnější rodiny 
měly domky zděné,“ vzpomínají 
Marie s Karlem. „Jedlo se třikrát 
denně, základem byla vždy rýže 
se zeleninovou omáčkou, někdy 
placky z pšeničné nebo rýžové 
mouky. Celkově byli dě' i do-
spělí v Indii mnohem hubenější 
a menší než lidé u nás. Rodiče  
a větší dě' odcházeli ráno za 
prací, menší dě' zůstávaly ve 
vesnici. Některé z nich chodily 
do místních škol, jiné zůstávaly 
samy doma až do návratu rodi-
čů z pole.“ 

Indie není jen zemí velkých 
sociálních rozdílů, ale potýká se 
také s epidemií AIDS. „Byli jsme 
velice překvapení, kolik je 
v Indii nakažených – jsou to 
údajně až dvě procenta obyva-
tel. Indie prý co do rozsahu 
epidemie AIDS v brzké době 
předs'hne Afriku, kde je nyní 
situace nejhorší,“ vysvětluje 

Slum, chatrné příbytky nejchudších obyvatel Bangalore, 
hlavního města Karnátaky.  

Pro vesničany je kráva nenahraditelná – pomáhá s prací  
na poli.  
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Marie Dvořáková. 
„Místní lékař se svý-
mi spolupracovníky 
se snažil objíždět 
základní a střední 
školy v okolí a infor-
movat dě' o riziku 
nákazy a hlavně mož-
nostech prevence.“ 
Karel doplňuje, že  
do jejich školy byly 
přijímány pouze dě' 
zdravé. „Některé 
z nich ale pocházely 
z rodin, kde jeden 
nebo oba rodiče byli 
HIV pozi'vní. Nej-
smutnější byl případ 
Priye a Chris'ny. 
Jejich maminka 
umřela, když byly obě holky ještě batolata. TaBnek byl taky HIV pozi'vní a hodně pil. Zemřel pár 
let po své manželce.“ Ještě dodává, že o AIDS se v Indii běžně nemluví. Lidská sexualita je pro 
Indy tabu. „My jsme se s většími dětmi z naší školy snažili o AIDS mluvit. Některé z nich už o tom 
slyšely; jak se před nákazou chránit ale nevěděly.“ 

Těžký život mají i dě', které žijí samy ve velkých městech. Stává se, že rodina posadí své dítě 
do vlaku a pošle je do velkého města s Bm, aby se tam živilo. „Osobně jsme se s takovými rodi-
nami přímo nesetkali. Realita ve velkých městech byla ale jiná – zde opravdu živořila spousta 
mladých lidí nebo děB na hranici dospělos', kteří přijeli do města za vidinou snadného výdělku 

peněz,“ říká 
Marie. „Po 
příjezdu do 
města mladého 
nekvalifikova-
ného člověka 
ale růžové 
vyhlídky neče-
kaly. Často byli 
najímáni za 
minimální 
mzdu na nej-
horší práce, 
anebo jim za-
městnavatelé 
ani nepla'li, 
takže mladí jim 

Malí kluci z internátu měli každé ráno na starost všude vysbírat papírky 
a jiné sme7.  

Malá vesnice Deodurga.  



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9–10/2012 25 

S>5 7O>9 <A 89F= ME=@L5 
 

Jaký je život v hliněné chýši s osmi sou-
rozenci a miskou rýže třikrát denně? Proč se 
indický puberťák nesmí zamilovat? Kde se 
dospělí lidé podepisují o'skem prstů? Pou-
tavé vyprávění manželů Dvořákových o je-
jich dobrovolné službě ve venkovské škole 
pro chudé dě' v jedné z nejzaostalejších 
oblasB Indie. Příběh z míst, kam vás žádná 
cestovka nevezme. Knížku Sto dě� mi říká 

brácho vydalo nakladatelství Cesta. 

K doporučení viz též předchozí článek 
Indické dě� se odmalinka učí memorovat 

fakta. 

Marie Těthalová 

 

vlastně otročili za trošku mizerného jídla a občas střechu nad hlavou. Ostatní byli nucení spávat 
prostě na ulici. V jihoindické metropoli Bangalore jsme přímo v centru viděli několik slumů, ve 
kterých žily v hrozných podmínkách celé rodinné klany.“ 

 

MwST �x��wx�R 
Každý, kdo někdy pracoval s dětmi, dobře ví, že i ty sebehodnější občas člověku trochu lezou 

na nervy. Marie s Karlem ale na indické dě' vzpomínají moc rádi. „Ti mladší byli takoví malí maz-
líci, a i když čas od času provedli nějakou tu lumpárnu, prostě se na ně nedalo zlobit,“ říká Ma-
rie. „S těmi většími nás asi nejvíce bavilo jen tak si vykládat, odpovídat na jejich zvídavé dotazy, 
které by možná českým dětem mohly přijít směšné, v indických podmínkách byly ale docela 
chytré a logické. Jednou jsem si třeba s klukama povídal o našem letu do Indie. A oni se mě ze-
ptali: ‚To jako letadlo musí přistát, když se ' chce na záchod?‘,“ doplňuje s úsměvem Karel. 
„Vzpomínáme, co o nás napsal jeden z našich nejoblíbenějších kluků v dopise svému zahraniční-
mu kamarádovi. Stálo tam: ‚Mám rád Karla. Při fotbale vždycky každému přihraje. Mám rád 
Marii, protože mi zašila moje kraťasy.‘ To jsou naše nejkrásnější vzpomínky.“ 

Občas se setkám s argumentem, že kdyby lidi, co vyjíždějí někam ven pomáhat dětem, šli 
raději dělat „něco užitečného“, bylo by to lepší. Podle Marie a Karla Dvořákových ale dobrovol-
nická služba jednoznačně smysl má. „Důležité ale je, pokud to jenom trochu jde, zajis't její ná-
vaznost. V naší škole v Deodurze taková návaznost skutečně byla – po české dobrovolnici a třech 
Rakušankách, které se v Deodurze během tří let vystřídaly, jsme přijeli my a po nás dvě Ameri-
čanky. Dě' z internátu jsou odříznuty od svých rodičů už od 4 let. Dobrovolník je mnohdy jedi-
ným, kdo dětem nahrazuje rodinné prostředí, kdo je jim blízko. Z tohoto pohledu je role dobro-
volníků nezastupitelná. Dobrovolník také přináší jiný pohled na svět, rozšiřuje dětem obzory.“ 

Marie Těthalová. Foto z archivu Marie a Karla Dvořákových 

DOPORUČUJEME 
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Už jsem se nechtěl vracet k tématu církevních res9tucí. Kdysi jsem si sám pro sebe zformulo-
val názor, že jako poli9k bych církevní res9tuce určitě prosazoval, neboť ukradené má být vráce-
no, ale jako katolík bych res9tuce nepožadoval, neboť vzbudí příliš mnoho nega9vních emocí.  
I stalo se. 

Na celém sporu o res9tuce není ani tak zajímavé, kdo je pro a kdo pro9, jako spíše ty nesku-
tečné vášně, které se podařilo kolem celé otázky vybudit. Skoro to vypadá, jako kdyby samotná 
otázka majetku a peněz byla jen zástupným problémem, jako kdyby si tento národ (nebo alespoň 
jedna jeho část) tady vyřizovala úplně jiné problémy. S církví (kterou?), s poli9ky (kterými 
a proč?), s Bohem… 

Vášnivé útoky odpůrců res9tucí mi připomínají někdejší výrok tehdejšího ministra Dostála  
o katechetovi, který ho vzal rákoskou…  Kuriózní bylo, že ten katecheta byl z československé 
církve, ale ministr útočil na katolíky… 

Snad je to vše jakýsi cílený útok, který ani nemá svůj původ u lidí. Snad se tady někdo úplně 
jiný pokouší rozeštvat věřící a nevěřící, jednu církev pro9 druhé a všechny pro9 všem… snad jde  
o to, aby česká společnost jaksi paušálně zanevřela na hlasatele Božího slova… některé argu-
menty mi znějí jako ona slavná slova z ráje o ovoci, které prý Hospodin ze zcela nepochopitelných 
důvodů zakázal požívat. A snad mají 9, kdo se cí7 osloveni touto argumentací, i nějaký skutečný 
důvod, proč církvím nedůvěřovat, proč být pro9 – ta zloba a zášť se asi nedá vysvětlit jen neo-
chotou vrá9t někomu to, co má nyní někdo jiný (jsem přesvědčen, že 90 % odpůrců vracení cír-
kevního majetku s ním ve skutečnos9 nemá nic společného, ba ani netuší, zda a kde nějaký tako-
vý majetek leží). 

A na druhé straně tady pořád visí ve vzduchu již legendární otázka tehdy ještě premiéra Vác-
lava Klause, který se se vší vážnos7 ptal, čím že se vlastně církve liší od spolku zahrádkářů. Jistě, 
zaznělo a mohlo zaznít mnoho teologicky velmi fundovaných a přesných odpovědí – ale na ty se 
nikdo neptal. Čím se my, věřící, na první pohled lišíme od zbytku světa – v očích těch, jimž by-
chom měli být solí země? Ve starém Římě to všichni 
věděli: „Podívejte se, jak se milují!“ 

Kéž bychom to mohli o sobě slyšet dnes… A kéž 
bychom mohli o sobě jednou slyšet to, co se možná 
neříkalo ani o prvních křesťanech, ale k čemu nás Ježíš 
ve skutečnos9 vybídl: „Podívejte se na ty křesťany, jak 
nás, nekřesťany milují…!“ Protože Ježíš nás neposlal do 
tohoto světa, abychom výhodně pronajímali farní pole 
(i když to taky má svůj smysl a může to být velmi po-
třebné a užitečné, ale jen jako pomocný cíl), ale aby-
chom svět naplnili láskou. Ježíšovou láskou. On se stal 
člověkem vědomě a dobrovolně, omezil své schopnos9 
a možnos9 na ty lidské – a očekává naši spolupráci. Až 
se jí opravdu dočká, bude moci být dílo spásy dovršené. 

A pak bude úplně jedno, zda je to pole farní nebo 
obecní… 

VKor 

NA OKRAJ 


