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No, spíše bych měla napsat: Tak je tady konečně můj druhý Zpravodaj! A se zpožděním. 
Hrozné! Dovolte ale, abych se aspoň na chvíli vrátila ještě k tomu prvnímu. 

Vzpomínám, jak jsem byla celý leden a únor naprosto klidná. Vždyť jsem se přece byla hned 
na začátku ledna u Vlada podívat, jak se s tím programem pracuje a bylo to docela jednoduché! 
Sehnala jsem si správný program, promazala notebook, abych měla dost paměti, udělala jsem si 
pár poznámek, co jsem si pamatovala za rady a čekala na uzávěrku, abych konečně shromáždila 
vše, co mi do Zpravodaje od dopisovatelů přijde. Postupně jsem si všechno oťukávala. Najednou 
tady byl začátek března. Propána - únor byl kratší... Pár dní trvalo, než jsem vůbec naplánovala 
večer, kdy se do toho snad už budu moci dát. To už bylo opravdu po uzávěrce. Příspěvků bylo 
však podezřele málo, pustila jsem se do hledání materiálu tedy sama. Stále jsem ale byla klidná. 
Ještě určitě něco přijde! Pěkně tam ty zajímavé články pak zkopíruji a bude to! Uplynulo dalších 
několik dnů a já se do toho pustila s vervou a odhodláním. To mi většinou nechybí. 

Na cvičišti u Vlada bylo opravdu lehko, zato doma, na bojišti, sama, s malým monitorem…no, 
nic moc!  Všechno bylo malé, neviděla jsem pořádně na písmenka, když jsem si text zvětšila, 
a mohla ho dokonce číst, pak jsem zase neviděla začátky a konce stránek a neměla jsem pře-
hled, kde se mi co na stránce děje. Občas jsem se v programu úplně ztratila, nestíhala sledovat, 
kde to vlastně jsem, všechno zavřela a začala znovu. Často se urazil notebook a zamrznul. 

Vzpomínala jsem na Vlada a na jeho rychlé pohyby s myší, přesun textu mezi dvěma velkými 
monitory. Na jednom měl připravené texty, na druhém rozpracované nové číslo. Tohle sem, 
tohle zmenšit, zkrátit, upravit, posunout Ctrl + PgUp, F9, Ctrl+X, Ctrl+V, atd. Byl to koncert! 

Také se vám někdy stalo, když jste pozorovali třeba krasobruslařku, tanečníka, hudebníka, 
jak to míhání rukou a nohou zas až tak složitě nevypadá a že by to nemuselo být těžké se to 
naučit? Ale kdepak! Když to člověk zkusí napodobit, většinou si nabije. 

Začalo mi být úzko. Měla jsem za sebou hodiny a hodiny pokusů a omylů. Chodila jsem spát 
poslední z rodiny a někdy mi už k tomu zpívali ptáci. 

Když mi to už několik dní hodně nešlo, vypravila jsem se na radu za Vladem podruhé, tento-
krát pokorněji a s notebookem. Vyšlo najevo, že mám jinou verzi programu. Začaly velké manév-
ry v počítači. Vlado pomohl, opravil, nicméně první verzi nového čísla, která měla příznačné 
označení „noční varianta“ (ona totiž neměla šanci vidět denní světlo), jsem mohla zahodit. 

Nic jsem ale už ten večer neponechala náhodě! Všechny Vladovy rady jsem si během posled-
ní schůzky nahrála na mobil, aby mi zase něco důležitého neuteklo! Nahrávku jsem si odnášela 
domů jako poklad. Doma začaly zase nekonečné večery - sama s rozpracovaným Zpravodajem 
v notebooku v kuchyni u stolu. Vzpomínala jsem na Vladův velký pracovní stůl, dva monitory... 

V noci se mi zdálo, že mi do ucha Vlado šeptá instrukce: „Tohle si takhle celé označíš, klikneš 
tady, vybereš tohle…“  Ne, ne, nic se mi nezdá! Jen jsem usnula se sluchátkem od mobilu v uchu, 
abych si pustila nahrávku. Ještě stále, ač spící, držím mobil v ruce. 

Při tom všem jsem sama sebe ujišťovala, že stíhám chodit do práce a zvládám normální pro-
voz domácnosti. Vždycky to tak ale nebylo. Ondra se raději jistil a začal doma péct chleba. Snad 
to nebylo ze strachu, že doma nebudou brzy ani základní potraviny. 

Všude ticho, všichni spí. Tolikrát jsem se dostala do slepé uličky! Při nejlepší vůli nemůžete 
někomu ve dvě v noci volat, jak že se dělá tohle nebo tohle, proč tohle nejde a naopak tohle 

KONEČNĚ...KONEČNĚ...KONEČNĚ...KONEČNĚ...    
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nejde dát pryč. Nervozita stoupala, čas letěl jak zběsilý. Hlava dávala o sobě také dost vědět. 
Než jsem pochopila práci s textovými poli, s úpravou obrázků, s přetékáním či obtékáním textu, 
tak jsem udělala vlastně několik skoro hotových čísel. Ale věděla jsem, že to není dobře. Že tohle 
je moc velké, tohle malé, tady je to krátké, tady mi kus chybí. Představte si třeba, že byste pletli 
svetr. Pletete, pletete a dojdete do půlky rukávu a ono to nějak nevychází… tak kus upáráte.  – 
Jéé, ono to vlastně šlo jinak, mohla jsem z toho udělat začátek druhého rukávu… Takhle nějak to 
vypadalo i se Zpravodajem. Copak jsem si takové věci někdy uvědomila, když jsem četla Zpravo-
daj dřív? Když je něco dobře, ani to vlastně nevidíte. Vidět jsou chyby. 

Postupně metodou pokus  - omyl, jsem se prokousala k minulému číslu. Také posloužily star-
ší Zpravodaje, koukala jsem do nich, abych se ujistila, jak velký obrázek stačí, jak velká mají být 
třeba i nová miminka. Po měsíci a půl jsem konečně mohla říct: „Umím to alespoň tak, aby moh-
lo jít moje dílo do tisku! Třikrát hurá!“ 

Ještě mám rezervy, Vlado po mně před tiskem minule leccos opravoval, ale už vím, že udělat 
jednu stránku, kde bude několik textových polí a obrázek, nebudu po chvilkách dělat týden.  

Možná to podle těch dodacích lhůt a tohoto příspěvku není poznat, ale mě to totiž baví! 
Přála bych si mít na to jen o trochu víc času! A tak skládám poklonu a posílám poděkování za 
Vaši trpělivost! A také za podporu ze strany předsedy, členů výboru i sekretáře ŽR. 

Ať se Vám můj druhý zpravodaj líbí! 

sovamarta 

P.S. Ondra se slovy: „Tak už to máš hotový?“ zase zadělává na chleba... 

O MANŽELSTVÍ 

 

Spolu jste se zrodili a spolu buďte navždy.  

Buďte spolu, dokud bílé perutě smrti nerozpráší vaše dny.  

Buďte spolu i v mlčenlivé paměti boží.  

Ale ať jsou ve vaší pospolitosti prostory  

a nebeské vánky tančí mezi vámi.  

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta:  

nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.  

Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše.  

Dávejte si vzájemně ze svého chleba, ale nejezte vždy jen z téhož krajíce.  

Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám,  

právě tak, jak jsou samy struny loutny, i když se všechny zachvívají stejnou melodií.  

Dávejte si svá srdce, ale ne proto, abyste si je vzájemně svěřovali do opatrování.  

Neboť vaše srdce může obsáhnout jen ruka Života.  

A stůjte při sobě, ale ne příliš blízko sebe:  

neboť pilíře chrámu stojí odděleně  

a dub neroste ve stínu cypřiše, ani cypřiš ve stínu dubu.  

Chalíl Džibrán, z básnické prózy Prorok  

V V V V RODINNÉMRODINNÉMRODINNÉMRODINNÉM    KRUHUKRUHUKRUHUKRUHU    
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DALŠÍ DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 
 

Milí příbuzní a přátelé! 

 Moc vás zdravím a doufám, že jste ve výborné náladě díky počínajícím prázdninám. My tady 
si na prázdniny musíme ještě tři a kousek týdne počkat. Závistivě jsem sledovala nedávná vedra 
ve vlasti. Místní počasí přeje hlavně přírodě, koupání u moře už méně. Hodně prší a hlavně je 
zima. V pondělí jsem cestou do Rainhamu (sousední čtvrť), kam chodím s Bělou na tanečky pro 
malé děti potkala paní v rukavicích. Docela jsem jí záviděla. Po čtyřiceti minutách pochodu 
ve svěžím větru jsem byla zmrzlá jako preclík. 

Květena je ovšem spokojena. Nastal čas růží a orlíčků. Moje nejoblíbenější procházka vede 
do místní knihovny. Po cestě míjím jednu předzahrádku, která je přeplněna divoce kvetoucími 
orlíčky nejrůznějších barev (vždycky si vzpomenu na naše děti - divoké a žírné). Sousední zahrád-
ka má živý plot ze žlutých růží. Jsou to ty nejkrásnější v širém okolí, jejich vůně je cítit několik 
metrů kolem. Do knihovny chodíme všichni velice rádi, ale v tomto ročním období já asi nejraději. 

Události se řítí mimořádným tempem, připadá mi, že se to pořád zrychluje. Eliášek začal 
chodit do "Beavers" - nejmenších skautů, Modroočka přeřadili do vlčat. Tento týden mají ví-
kend pod stany, a v sobotu jedou do Londýna do Science Musea. Myška se chystá se školou 
na týdenní pobyt ve sportovně-rekreačním zařízení, kde budou provozovat různé sportovní dis-
ciplíny a užívat si. 

 Před tím, než pojedou na školní výlet, proběhne dlouho 
připravovaná produkce hry Romeo a Julie, kterou ve škole 
nejstarší děti nacvičují. Jde o zkrácenou verzi se zpěvy, ale 
Shakespearův text je ve většině zachován. Myška chtěl 
hrát Tybalta, ale vybrali ho na Prince.  

Nacvičil svoje monology, já ušila kostým a Myška si vyrobil 
krásnou korunu. Vypadá, jako by vystoupil z italského 
renesančního obrazu. Doufám, že hra se vydaří. První 
Romeo se duševně zhroutil pod náporem textu, který měl 
nastudovat, tak vybrali jiného, odolnějšího. Jsem velice 

ráda, že letos vybraly učitelky právě tuto hru. Když nic jiného, přiučila jsem se (díky zkoušení 
Myšky) několika citátům zpaměti. Zejména princův výkřik: "Benvolio, who began this bloody 
fray!" používám na úvod vyšetřování rvaček našich dětí.  Je taková zima, že se na výlety moc 
jezdit nedá. Zhruba před třemi týdny jsme ale měli několik hezkých dní, tak jsme to hned využili. 
První výlet se uskutečnil ve složení Tomáš, Modroočko a já. Na výlety vybírám dvojice synů, kteří 
si nejmíň lezou na nervy. 

Vyjeli jsme vlakem do Londýna. Již asi dva roky jsem, navnaděna kapesním průvodce 
po Londýně, toužila navštívit Malé Benátky a Reget´s Canal. A to se mi toho dne splnilo. Zátoka 
Little Venice byla hezká, se spoustou úzkých kanálových lodí a hausbótů. Nasedli jsme na Canal 
Bus, dlouhý a prosklený člun, který právě odplouval, plný výletníků. Ponor byl neuvěřitelný - 
kdyby se dala otvírat okénka, mohla bych rukou šplouchat ve vodě. Chvilku jsme pluli kolem 
zakotvených lodí. Na jedné probíhala divoká párty, nehledě na poměrně časnou hodinu. Poté 
jsme se vnořili do úplně jiného světa. Kanál je úzký, a po stranách osázený stromy, které vytvá-
řely nad námi tunel a vrhaly zelené přítmí. Občas jím probleskovalo slunce. Ráj pro vodní 
ptactvo, které zde sídlí ve velkém počtu. Lysky a kachny jsme mohli pozorovat z veliké blízkosti,  
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a také roztomilá kachňátka, která v řadách následovala své matky. Nikdy bych si nepomyslela, 
že takové výjevy uvidím prakticky ve středu Londýna.  

Z vegetace na březích se vynořilo několik krásných vil, romanticky zarostlé zahrady 
s přerostlými vrbami, které se klonily nad vodu, a londýnská ZOO. To už jsme se blížili do Cam-
denu, kde náš výlet končil. Prohlédli jsme si jez s propustí z pěkného mostku.  

Můj průvodce uvádí, že zdejší tržiště přitahuje o víkendech tisíce mladých lidí. To mohu 
potvrdit - tímto jsme se museli protlačit zpět ke kanálu, podél kterého jsme se, tentokrát po 
stezce pro pěší, vydali do blízkého Regent´s Parku. Byla jsem výletem vyloženě nadšena - loď se 
nehoupala a ta romantika! 

Aby se chlapci zotavili a vylepšila se jim nálada (jízda na lodi je na rozdíl ode mne naprosto 
vyčerpala), koupila jsem jim v parku občerstvení. To je rozveselilo a mohli jsme jít na procház-
ku. Květinová výzdoba byla krásné, i když bohužel na růže bylo ještě brzy. Chvíli jsme se prochá-
zeli, ale pak došlo k dalšímu záchvatu únavy a navíc i hladu, takže jsme usedli na trávník a roz-
balili piknik, jako spousta ostatních lidí. Zatímco chlapci jedli a četli své knihy, já jsem pozorova-
la cvrkot. Dívky nejrůznějšího věku pletly věnečky ze sedmikrásek, jinak, než mne tomu v dáv-
ných dobách učila moje maminka. Jedna Ofélie vedle druhé, jako z obrazu J.E.Millaise, jen na-
štěstí všechny živé, žádná utonulá. 

Naše další kroky vedly na procházku do čtvrti Marylebone, 
která se rozkládá hned vedle Regent´s parku. Chtěli jsme navštívit 
Muzeum Sherlocka Holmese v 221B Baker Street. To se ale nepo-
dařilo, protože do muzea byla dlouhá fronta, která se vůbec nehý-
bala. Proto jsme se vydali raději na návštěvu Wallace Collection. 
Jedná se o soukromou sbírku umění, kterou její poslední majitelka 
v roce 1897 odkázala národu. Ve velmi hezké restauraci, která je 
součástí galerie, jsme si dopřáli - já kávu, chlapci limonádu ve vysokých sklenicích a dort. Anglic-
ké dorty jsou velice výživné a v této restauraci na porcích nešetřili, tak mělo Modroočko co 
dělat, aby vůbec ten svůj dojedlo. Účtenkou jsem byla příjemně překvapená - ceny ne zrovna 
lidové, ale vůbec ne neslušné.   Centrálním rozhlasem zrovna oznámili, že za pět minut 
začíná prohlídka sbírkami s průvodcem, zájemci nechť se shromáždí u vstupu. Tomáš odmítl jít, 
že si prohlédne sbírky sám. My s Modroočkem jsme se prohlídky zúčastnili a nelitovali jsme. 
Paní průvodkyně byla výborná. Hovořila do velkých podrobností a velice zajímavě. V každé 
místnosti několikrát poukázala na pozoruhodné předměty, Modroočko a jedna holčička se za-
pojovali do odpovědí na její otázky. Hlavně ale vykládala pro dospělé - kde je Tizian, kde je 
Rembrandt, odkud pochází který kousek nábytku. Zakladatel sbírky mohl svou vášeň pro umění 
pustit díky francouzské revoluci, díky které vyšel nábytek a vůbec umělecké předměty v 
"královském" stylu z módy. Prostřednictvím překupníků s uměním mohl tedy založit mimořád-
nou sbírku za slušný peníz, a jeho potomci ve sběratelství pokračovali. 

 Cestou z galerie jsme zjistili, že fronta do Sherlockova muzea se nezmenšila, a definitivně 
jsme to vzdali. Místo toho jsme si ještě užili pozdního odpoledne v Regent´s parku, dopřáli ma-
mince, aby si prohlédla malý kousek největší georgiánské zástavby v Londýně (hlavně půlměsíc 
domů na Park Crescent) a jelo se domů. Železniční stanice Cannon Street, z níž nám jel vlak (na 
Victoria byla výluka) byla v neděli odpoledne v šest jako po vymření, nikde ani živáčka. 
V Rainhamu na nádraží nás uvítala delegace Josefa s Elim a Běluškou, kteří se okamžitě dožado-
vali velké pozornosti. Kromě toho se Eli, poněkud dotčeně, domáhal jízdy vlakem a výletu 
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do Londýna, že je jeho "turn", jak on říká. To jsem mu dopřála hned druhý den, kdy se uskuteč-
nil výlet druhé části dětí. Pro Myšku a Eliáška jsem zvolila výpravu do přírody, protože oni si 
na muzea a galerie moc nepotrpí, na rozdíl od kavárenských typů Toma a Modroočka. Běluška 
na velké výlety ještě nejezdí - bylo by to trápení pro obě strany. 

Výlet nezačal moc dobře - Eli se velice těšil, až se z toho rozčílil a udělalo se mu špatně. 
Pořád jsme museli ve vlaku chodit na WC, naštěstí poměrně čisté, kde se dály hrozné věci. Ješ-
těže jsme byli ve vagoně úplně sami a Eli měl WC pro sebe. Eli byl v slzách a prosil mne, aby už 
ta cesta skončila. Že už to nevydrží. A to netušil, že na nádraží Victoria musíme přesednout na 
metro. Naštěstí mne napadlo mu na nádraží koupit prášky proti nevolnosti. Jak jeden snědl, 
hned se mu udělalo dobře, úplnej zázrak. Myška objednal brambůrky na oběd, jedny pro něj 
a jedny pro Eliho, a dal si je do batohu se svačinou, který ochotně nesl. 

  V metru už bylo všem dobře, jeli jsme a jeli, až KONEČNĚ se vystupovalo. Dojeli jsme do 
Richmonu, kde jsme si (zvenku) prohlédli palác, který si zde vystavěli tudorští panovníci. Alžbě-
ta tu dokonce zemřela. Zanedlouho jsme došli k Temži, podél níž jsme pokračovali východním 
směrem. Prohlédli jsme si zdymadlo na Richmond Locku z litinového viktoriáského mostu, které 
udržuje řeku splavnou, a pokračovali dále. Byl odliv, vzduchem létaly mušky, udělalo se dost 
teplo a ve výpravě začínala vzpoura. Naštěstí jsme došli ke vstupu do botanické zahrady Kew 
Garden dříve, než některým z nás vyšla pára z uší. 

 Na pořadu byl piknik - dvanáctá udeřila. Kluci byli spokojeni, 
hlavně Eli. U vstupu jsem mu koupila dětskou mapu/průvodce/
sešit s úkoly pro malé návštěvníky Kew, kterou pečlivě studoval. V 
zahradě je spousta atrakcí pro děti - navštívili jsme neuvěřitelný 
jezevčí hrad, kde se místo jezevců prohánějí dětičky sítí tunelů a 
obalují se hlínou a prachem. Prošli jsme se bambusovou zahra-
dou, uprostřed které stojí minka, japonský tradiční dům, celý ze 
dřeva. Dá se jít i dovnitř. 

 Navštívili jsme skleníky, kde jsme viděli, jak rostou banány, Eli objevil "šiškebab" a Myška 
masožravou rostlinu. Waterlily House, skleník na vodní rostliny, byl tak krásný, jak jsem si ho 
pamatovala z návštěvy před sedmi lety. Myška se pořád vyptával, proč nikdo neposadí na lekní-
nový list viktorie královské miminko, vždyť by ho to přece uneslo. V zahradě probíhala výstava 
poživatelných rostlin, a právě v tomto skleníku měli nasázenu spoustu malých papriček, jen se 
zakousnout. 

 Největším magnetem ovšem byla procházka v korunách stromů - Treetop Walk. Vystoupali 
jsme po schodišti jako na rozhlednu do velké výšky. Mezi korunami jednotlivých stromů vedou 
chodníčky, po kterých se návštěvníci procházejí, poučují se na informačních tabulích a doufají, 
že se to s nimi neutrhne. Kluci byli nadšeni jako já. Eliho zaujal mimořádně výtah, kterým naho-
ru vyjížděli invalidé. Ohromně ho  zajímalo, jak to jezdí nahoru a dolů. Myška neměl moc trpěli-
vosti čekat, než se bratr vynadívá. Opatrně jsem připomněla, že jeden můj syn, když byl menší, 
nedal se odtrhnout od traktoru, kdykoliv jsme nějaký na toulkách vlastí spatřili. Myška se za-
smál, ale pak jsme museli jít. Občerstvení v kavárně se nepodařilo - Myška si vybral dort, který 
mu pak nechutnal, Eli vylil kakao, ještě než se napil. Inu, jsou to sportovní typy, pro styl kavá-
renských povalečů nejsou stavění. Cesta domů proběhla naštěstí bez incidentů, Eli si dal pilulku 
a v klidu se díval z okýnka vlaku.  
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SJEDNOTIT SE ZNAMENÁ DÁT SE DOHROMADY  
Jediný způsob jak se sjednotit, který je mi znám, je začít lidi dávat dohromady. Jestliže spolu 

začnou něco konat, začnou se navzájem poznávat. Vzájemně prožijí pozitivní i negativní pocity. 
Začnou se i zraňovat. Začnou se ptát: Proč se teď cítíš ublížený? Co tě zraňuje? Která tvá potře-
ba zůstala nenaplněna? Čeho se obáváš? Dobře, tak s tím něco budeme dělat. Neutíkejte od 
toho. Dokud jste se ještě k něčemu nezavázali, dokud nechápete, co je vzájemná loajalita, jste 
stále na startovní čáře, z které je potřeba vyrazit. Právě z toho důvodu jsou a musí být manžel-
ské sliby. Koho z vás nenapadlo v druhém roce manželství vzít nohy na ramena? Pán ti dává 
závazek, slib, aby tě tu udržel. 

Stejně tak to chodí v církvi. Položili jsme život jeden za druhého. Nemohu zrušit svůj záva-
zek lásky vůči svým bratrům a sestrám. Kde vidíš jednotu, důvěřuj jí. A teď byste čekali, že to 
řeknu i obráceně: Kde vidíš nejednotu, nedůvěřuj jí. Nikoli! Kde vidíš nejednotu, nasazuj svůj 
život, dokud tam nebude jednota. Co jiného by byl kříž? Co jiného vykoupí zlomený svět? 

Zdalipak jste si už někdy všimli, že Hospodin musel Noeho a všechnu divokou havěť v arše 
zamknout? Hospodin věděl, že by se mohli pokusit od své vlastní záchrany utéct (viz Gn 7,16). 

 

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

 

ŽÍT PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK  
Dovol Pánu při jeho lásce a milosti, aby ti dal žít v tomto okamžiku. Právě teď. Tento oka-

mžik je naprosto dokonalý. A Boží volání, ony potřeby tohoto světa, se jasně vyjeví. Odpověz 
jen na tu potřebu, kterou máš před očima – dnes, zítra. 

Myslím, že z mnoha rodičů se stávají velmi dobří a svatí lidé, protože děti si doslova nároku-
jí lásku. Čas, kdy po vás mohou něco chtít, si nelze předem normativně stanovit. Doslova si z 
vás vydupou to poslední a volají vás stále k onomu teď, které bychom si nikdy nevybrali, a v 
němž bychom sami nikdy nerozpoznali Krista. 

 

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

Oba výlety vyčerpaly Jožku natolik, že mne prosil, abych plánovanou návštěvu divadla Globe 
(dávali Macbetha, Tom stříhal ušima, že by šel) odložila. Tedy uvidíme, jestli se vydáme v září.  

V polovině června došlo v naší rodině k významné události - totiž Modroočko šlo k prvnímu 
svatému přijímání. Připravoval se od ledna společně s 15 spolužáky. Slavnost se mimořádně 
podařila, všichni byli krásní a způsobní. Po obřadu jsme měli u nás oslavu, přišlo docela dost 
přátel. Sice byla zima, takže jsme museli být doma, ale oslava se vydařila. Druhou významnou 
událostí je, že se Běla naučila jezdit na kole. Jezdí úplně sama, bez pomocných koleček, jako 
divá. Už se všichni velice těšíme, jak se vydáme na prázdniny domů, jak se tam ohřejeme 
(doufám!), že si zaplaveme v přehradě a vůbec. Doufám, že se s mnohými z vás uvidím.  

Přeju vám všem krásné prázdniny a dovolenou! 

Blanka 
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ROMANCE 
Myslíme si dnes, že milostný příběh je ona vzrušující a emocionální – někdy dramatická, 

jindy sentimentální – věc, která se děje mezi dvěma zamilovanými. A samozřejmě říkáváme, že 
to se stává jen jedenkrát, až na ty šťastlivce, kteří celý život střídají románek za románkem. Ale 
mnohým se toto stane jen jednou, a když to skončí, tak to skončí – a my všichni víme, že to 
nebylo doopravdy. To by ale byla špatná definice milostného příběhu. 

Mně se to jeví tak, že milostný příběh je riziko i dobro-
družství – úžasný smysl pro odvahu a obdarování – vstu-
pující do života, když hledáme něco většího, než jsme my 
sami. Samotné slovo romance přinesla rytířská tradice 
dvorské lásky ve dvanáctém století. Šlo tam o čistou 
lásku k ženě, lásku, která nikdy nehledala své naplnění! 
Šlo o muže osvědčující své ideály a svou cílevědomost. 
Proto mnoho z našich otců považuje 2. světovou válku za 
svou velkou „romanci“ s životem. 

Romance není nutně výrazem sentimentálních citů mezi mužem a ženou. Potkávám mnoho 
řeholních sester a bratří, kteří svůj život a duchovní službu zřetelně vidí jako svou „aféru“ 
s Bohem. Romance představuje smysl pro dobrodružství, odvahu i kapitulaci, který vstupuje do 
našeho života, když máme vizi, pro niž stojí za to žít i umírat. „Velká romance“ se životem jako 
takovým dává pravděpodobně těm malým romancím celoživotní trvání. 

 

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

PRÁZNINOVÉ POZDRAVY ZE SEKRETARIÁTU 

 
Vážení a milí členové Živé rodiny! 

Jsou tu dny, které budeme všichni trávit delší či kratší dovolenou, vypra-
vováním sebe a dětí na všemožné cesty a necesty a za jinými letními rado-
vánkami. Někteří z nás budou tyto dny trávit také docela náročnou prací na 
táborech a při nejrůznějších akcích. 

V sekretariátě se vše chystá na letní sezónu táborů – letos jich máme pět.  Mohou se konat 
díky veliké ochotě hlavních vedoucích (Daniela Vrbová, Matouš Cúth, Jan Kubín, Jiří Kaplan), 
jejich zástupců, hospodářů táborů, zdravotníků a řady mladých dobrovolníků. Jmény všech 
bych popsala asi celou stránku. A tak alespoň stručně: díky vám všem, kteří místo povalování se 
u moře nebo na chalupě či někde úplně jinde, obětujete kus svého času a kus sebe druhým!  
Snažíte se jim zprostředkovat zážitky, na které budou vzpomínat třeba i celý život (doufejme, že 
jen v dobrém :o). Snažíte se jim ukázat, jak se dá prožívat společenství, co všechno se dá podni-
kat a jak je svět krásný a mnohotvárný. Pro čtenáře, kteří si to neuvědomují, zdůrazňuji, že 
všechno tohle úsilí a čas vynakládají tito nadšenci bez nároku na odměnu!!  Dělají to prostě 
zadarmo! To není v dnešním světě moc běžné, co říkáte? 

ZZZZEEEE    ŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTA    ŽŽŽŽIVÉIVÉIVÉIVÉ    RODINYRODINYRODINYRODINY    
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 A tak se mi to dnešní okénko ze sekretariátu trochu „zvrtlo“. Ale děkování není nikdy 
dost. Takže všem táborníkům díky! Ať se všechny naše tábory vydaří! A vám všem členům YM-
CA Živá rodina přeji krásné a radostné léto, hodně odpočinku a žádné zásadní problémy!  Zkrát-
ka – ať se po létě cítíte lépe než před ním! 

Marie Kotrbová 

PŘÍSPĚVEK VZP 

 
Zdravím Vás, posílám užitečnou informaci pro ty, kdo 

posíláte své děti na tábor! 

Marie Kotrbová, YMCA Živá rodina 

VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1.000 KČ NA LETNÍ TÁBORY 
Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci pro-

gramu Zdravá rodina příspěvek ve výši až  1000 Kč mj. na 
úhradu účasti dětí na letním táboře. Informujte o této 
možnosti rodiče dětí z vašeho okolí! 

Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních 
dokladech) může dítě získat např. na prázdninový letní tábor, 
tábor s cílenými pohybovými aktivitami nebo příměstský letní 
tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se 
dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Příspěvek je možno čerpat pro děti 
ve věku 6-15 let (14 let + 364 dní). Uznávány budou platební 
doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013. 
 

Marie Kotrbová, YMCA Živá rodina  

 
 

LETNÍ TÁBOR RODIN 
 

YMCA – Živá rodina pořádá letní tábor rodin na Pavlátově 
louce u Nového Města nad Metují  od 4.8. do 11.8.2013. Sou-
částí tábora jsou Kurzy pro manžele a rodiče (přednášky, dis-
kuze a poradenství psychologa k problematice manželství 
a rodiny).  

Děti od 3 let mají vlastní program zajištěný pečovateli. 
K dispozici je hřiště na fotbal a volejbal a menší bazén. Bližší 
podrobnosti jsme již uveřejnili v minulém Zpravodaji a jsou spolu s přihláškami k dispozici i 
na našich webových stránkách a na adrese YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, 
tel. 224 872 421, e-mail: zr@ymca.cz, http://www.zr.ymca.cz  

Marie Kotrbová 

ŽŽŽŽIVÁIVÁIVÁIVÁ    RODINARODINARODINARODINA    PŘIPRAVUJEPŘIPRAVUJEPŘIPRAVUJEPŘIPRAVUJE    



 
12121212    Zpravodaj YMCA Zpravodaj YMCA Zpravodaj YMCA Zpravodaj YMCA ––––    Živá rodina 5Živá rodina 5Živá rodina 5Živá rodina 5----7/7/7/7/2020202013131313    

ŽŽŽŽIVÁIVÁIVÁIVÁ    RODINARODINARODINARODINA    PŘIPRAVILAPŘIPRAVILAPŘIPRAVILAPŘIPRAVILA 

Z DOPISŮ ÚČASTNÍKŮ VYCHÁZKY Z CYKLU STOPY PRAŽSKÉ HISTORIE  
 

Milá Živá rodino! 

již poněkolikáté jsem se zúčastnila vaší vycházky Prahou a opět jsem byla nadšená! 
Zůstala mi po ní v hlavě otázka, jak je to s latinským nápisem na pamětní desce Jana Opletala a 
Václava Sedláčka, u které jsme se zastavili, a nikdo z přítomných nebyl schopen ho přesně pře-
ložit. Posílám vám text  od mého tatínka, který mi citát přeložil, vysvětlil 
a doplnil originálem básně. Tatínek je sice technického vzdělání, ale z 
minulé generace. Na gymnáziu měl povinnou latinu včetně četby básní-
ků a pamatuje si to. 

Zároveň bych chtěla všem doporučit knihu rozhovorů Zdeňka Janča-
říka se Zuzanou Roithovou:  Zuzana Roithová - Vidět srdcem. 

Kniha stojí za přečtení, nejen kvůli tomu, že se v ní  na str. 92-94 
píše o zmíněné pamětní desce, jejímž autorem je manžel paní Roithové. 
 

Nápis na desce obsahuje latinský text „Non omnis moriar“: 

Quintus Horatius Flaccus (65-8 př. Kr.), 3. kniha básní, báseň XXX, verš 6-9 

 

Non omnis moriar; multaque pars mei              Nezemřu docela: podstatná moje část 

vitabit Libitinam: usque ego postera                 se vyhne smrti: stále porostu občerstvován 

crescam laude recens, dum Capitolium            budoucí chválou, dokud na Kapitol 

scandet cum tacita virgine Pontifex.                 bude vystupovat Velekněz s mlčící Vestálkou.
(Pozn.) Libitina – bohyně umírání a toho, co se umírání týká: (nářadí, matriky,...), zde zřejmě: 
ve významu „smrt“. 

tacita virgo – jedna z kněžek bohyně Vesty (domácího krbu); doprovázela velekněze 
při obřadném výstupu do chrámu na Kapitolu při význačném římském státním svátku. Zde zřej-
mě ve významu „dokud bude existovat Řím“. 

Ještě jednou děkuji za vycházky a všechny zdravím! 

Klára Kudrnová 

 

 

V den státního svátku 8.5. se uskutečnila další vycházka Živé rodiny po Praze vedená Hyn-
kem Krátkým. Zvolené datum přímo vybízelo k tématu „2.světová válka v Praze“. Za krásného 
jarního počasí se sešlo asi 40 zájemců všech věkových kategorií.  

Začali jsme v Žitné ulici u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka zastřelených při 
demonstraci 28. 10. 1939. Dověděli jsme se mnoho zajímavého z dobových okolností, událostí 
toho dne a tragických následků. (O nápise na desce pojednává předešlý příspěvek.)  

Další historickou událostí, se kterou jsme byli detailně seznámeni, bylo bombardování Pra-
hy 14.2.1945 (tzv. škaredá středa). Jedna skupina amerických bombardérů při plánovaném 
náletu na Drážďany ztratila orientaci, dostala se nad Prahu (kterou omylem považovali za Dráž-
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ďany) a vysypali zde svůj smrtící náklad. Největší škody byly v okolí Karlova náměstí, mj. byl 
těžce poničen klášter Emauzy. Zahynulo při tom asi 700 lidí. 

  Vyvrcholením vycházky byla návštěva krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 
Jak známo, je to místo posledního boje parašutistů, kteří uskutečnili atentát na Heydricha.  

Před vstupem do krypty jsme si prohlédli malou expozici a shlédli film o atentátu a posled-
ním boji parašutistů v kryptě. Nakonec jsme navštívili samotnou kryptu, kde jsme na sebe mohli 
nechat působit sílu toho místa a pokoušet se představit si, jak to asi probíhalo… 

Děkuji Hynkovi za důkladnou přípravu vycházky a poutavý výklad.  

Doufáme, že na podzim uskutečníme další vycházku. 

Vladislav Pištora    

IIIINZERCENZERCENZERCENZERCE     

VOLNÁ CHALUPA NA DOVOLENOU 
 

Milí přátelé, posílám vám nabídku na dovolenou.  

Rodina, která žije v současné době v cizině, nabízí k rekreaci svůj dům v krásné lokalitě Jese-
níků – Ludvíkov, 3 km od Karlovy Studánky. Přeje si, abych tuto nabídku rozeslala křesťanským 
rodinám, tak to činím. Termíny: poslední týden v srpnu a dál až do konce června 2014 (na ví-
kendové nebo týdenní pobyty). Dům je se zahrádkou, kousek od lesa. K dispozici jsou 2 ložnice 
se dvěma lůžky a velký obývák (30 m2) také se dvěma lůžky, k dispozici jsou i matrace a 1 dět-
ská postýlka. Dále je k dispozici plně vybavená kuchyň s plynovým sporákem, myčka, pračka, 
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koupelna, bojler na teplou vodu. V zimním období a v případě potřeby se topí automatickým 
kotlem na pelety (dají se koupit v obci a platí si je každý sám). V zimní sezóně jsou v obci 
k dispozici také dvě sjezdovky. 

Cena: dospělý……..150,- Kč/noc  

dítě od 6 let ……….50,- Kč/noc  

dítě do 6 let….…….zdarma  
Kontakt a podrobnější informace: mail japetl@tiscali.cz  

Jana Petlachová 

 

 

Y-Open zve na burzu dětského oblečení a bot, která probíhá průběžně dle individuální do-
mluvy v Praze 4 - Komořanech. Jedná se převážně o oblečení pro děti do 3 let a dětské boty. 

Volejte: 602 539 514 

Jana Běťáková 

 

DOPIS LÍDY BÖHMOVÉ O SVÉ CESTĚ DO STŘEDOAFRICKÉ REPUBLIKY 
 

Milí přátelé, milý týme SIRIRI,  

  

navazuji volně na své nedávné vyprávění: "Proč jedu do SAR a co tam budu dělat", mnohým 
z vás jsem ho poslala.  

Na zpáteční cestě z Bangui do Paříže a při čekání na pařížském letišti na letadlo do Prahy 
mám dost času na shrnutí zážitků z této cesty - pokud nebudu mít jinou příležitost než 
tuhle, abych vás o ní informovala.  

Předala jsem v SAR jménem SIRIRI materiální pomoc, na které se podíleli mnozí z týmu Siri-
ri. Jednalo se cca o 90 kg věcí. 

Květa s Martinem, dokumentaristi 
z České televize, natočili během naše-
ho pobytu asi 16 hodin materiálu. Spo-
lupráce s nimi byla výborná. Momen-
tální stav v zemi po březnovém státním 
převratu přesáhl původní záměr doku-
mentu.  

P o k u d  s i  v z p o m e n e t e 
na mou předchozí zmínku o pokusech 
zajistit v SAR bezpečnost naší (a také 
bezpečnost drahé techniky), víte, že ty 
pokusy selhaly. Zmíním kuriózní, s tím 
související mail, který jsem před pár 
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dny dostala. Moje květnová písemná žádost (průběžně konzultovaná s O. Aureliem), doputova-
la koncem června překvapivě až ke zdejšímu ministru vnitra. Psal mi, že by nás prý rád - až sem 
přijedeme - oficiálně přivítal, že čeká na upřesnění data našeho příletu, připravil by s námi pro-
gram naší cesty, ukázal nám zemi, mám vybrat hotel, který si přejeme, poskytne nám dvě auta :
-). Tak mu pak z Prahy napíšu... 

Postupně jsem tu zjistila, že kromě už zmíněných důvodů k této cestě, to nejdůležitější na ni 
asi bylo ono gesto solidarity a vyjádření podpory mnoha unaveným ženám i mužům, které jsme 
tu potkali. Spoluúčast na tom, co prožili a prožívají. Ještě zdaleka tu není obnovený mír. 
(Mluvila jsem s O. Aureliem o tom, že bychom do SAR rádi vysílali jednou za rok zástupce Siriri. 
Reagoval na to, že by to bylo výborné a přede-
vším hodně důležité pro lidi, kterým zde pomáháme.)  

Pro věrné čtenáře ještě pár střípků z posledních dnů 
v SAR. Byly ve znamení témat rebelové ze Seleka, barié-
ry... 

  

Bozoum - pondělí ráno 24.6. rozloučení, odjezd, 
v Bosemptele zastávka - indické řeholni-
ce nám popisovaly, jak u nich minulý týden ve městě 
rebelové stříleli, nejdřív do vzduchu, pak už nejen 
do vzduchu. Dovezli k nim do nemocnice dva zraněné, 
asi rebely, jednoho s průstřelem břicha, druhého se 
zraněnou nohou. Oba operovaly... 

Baoro - O. Renato unavený a vyčerpaný. Na zde ty-
pický dotaz „Jak se máš? Dobře?“,  říkal smutně, že ne-
může odpovědět, že dobře. První zprávu, kterou nám 
řekl hned u auta, byla, že prý v noci  na dnešek v Bangui ukradli rebelové auto Youssoufovi. A že 
i tady se minulý týden střílelo, naštěstí mu volali přátelé Arabové, ať se nebojí, že to jen rebelo-
vé něco slavili, že střílí do vzduchu. Trvalo to dvě hodiny.  

Bouar - milé setkání s Vojtěchem Kohutem, natáčení. Ve všech hovorech misionářů je neu-
stále slyšet - rebelové, Seleka, atd. Auto, které tady na misii rebelové už před časem ukradli, 
bylo prý úplně nové, mělo najeto jen pár set kilometrů. 

Yole - hned u brány nám Aurelio ukazoval z auta, jak tu o metr zvýšili v minulých dnech zeď 
kolem celého areálu kláštera.  Když jsme zatroubili u brány, otevřeli ostražitě jen malou škvíru, 
teprve pak celou bránu. Na zdi jedné z budov ukazoval Aurelio v omítce díry po střelbě. 

O. Marco popisoval, co se tam dělo, když je napadli rebelové, všech 80 dětí v noci soustře-
dili do kaple, rebelové procházeli pokoje, z Mauricovy ředitelny ukradli počítač, mobily, peníze, 
misionáře donutili klečet, došlo na fackování, stříleli do vzduchu. Misionáři po tom druhém 
útoku najali ozbrojenou ochranu - muže z kmene M´Bororo, (mají tu pověst, že jsou nezranitel-
ní, což na rebely prý působí).  Při  dalším (třetím) nočním útoku rebelů už začala domobrana 
střílet do vzduchu. Rebelové utekli, od té doby tu nebyli. Večer přišlo na misii kolem půl sedmé 
asi pět mužů "do služby" - s puškami, hlídají tu teď každou noc. Zdravili jsme se s nimi, podávali 
si ruce. Květa s Martinem hlídače "ve službě" pak natáčeli, jak chodili kolem zdi a brány - pušky, 
mačety, luky, šípy, šátky omotané kolem hlavy, jednomu vykukovaly jen oči. Spolupracovali 
ochotně, Maurice je v sangu  při natáčení instruoval. Později před večeří jsem v pološeru vy-
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šla ze svého pokoje a kolem dveří mi zrovna procházela dvojice těch ozbrojených hlídačů, hlavy 
omotané v šátkách. Naštěstí se ty černé tváře bíle přátelsky zazubily. 

Bangui - odjezd z Yole už v pět ráno, abychom projeli kolem aspoň některých závor dřív, než 
tam začnou  "úřadovat" rebelové. Cestou do Bangui jsme absolvovali 12 závor! Na několika 
žádali peníze, Aurelio jim nic nedal, opakovaně je odzbrojil suverénním vystupováním. Svo-
je auto má stále ještě raději schované. Jeli jsme dost starou šunkou, v pěti lidech, zavaza-
dla, namačkaní. Sedm hodin jízdy po Transafrické magistrále, místy po asfaltu, místy po vymle-
té červené hliněné silnici. Cestou jsme - celá posádka - chvílemi tiše poslouchali Aureliovu oblí-
benou hudbu při dlouhých cestách - gregoriánský chorál, Gounodovo Ave Maria, Mozarta, 
Beethovena. S tím koloritem všude kolem - dokonale scifi. 

V Bangui jsou rebelové vidět všude... V obchodech, nebo v autech projíždějí po ulicích, prs-
ty na spoušti, kalašnikovy, samopaly, kulomet. Jezdí tu i džípy s vojáky z francouzské armá-
dy, také v plné zbroji. Večer jsme si v Centre d´accueil sedli po večeři venku na terasu, bylo 
příjemně. Je tu vylidněno, trochu smutno, stále sem skoro žádní hosté prý nejezdí.  U večeře 
nás sedělo deset. Kromě naší silné sestavy z Bozoum, jen tři další lidi. Aurelio nás pak pozval na 
kafe, uvařené improvizovaně na pokoji v elektrickém italském kávovaru, vybalil pidihrnečky 
z Bozoum. Idylka, pohoda, žertování, všechny tři sestry františkánky, my tři Češi, Aurelio. Do 

toho zavolal Norberto. Zdravil nás a 
dodal, že prý se dnes v Bozoum stří-
lelo, někdo tam kradl plechy na té 
zastavěné stavbě EU. 

Mé poslední setkání před odle-
tem bylo s očním lékařem, dr. Ma-
thurinem, předala jsem mu léky od 
Evy. Zaskočil mě emotiv-
ním děkováním za naši odvahu 
sem přijet. Popisoval, v jak vel-
kém napětí teď v Bangui žijí. Děkoval 
za naši podporu, měl v očích slzy. 

Pozdě večer jsem si na pár štípanců namazala Fenistil a stáhla moskytiéru.  
      Před usnutím mi šlo hlavou, co nemohu přehlédnout: po celou dobu nás tu ta ostrá střelba 
zpovzdálí provázela, ale byli jsme ušetřeni stresu slyšet střílení příliš zblízka. Pokud ke střel-
bě došlo někde poblíž, tak vlastně vždycky buď právě před naším příjezdem na konkrétní mís-
to, nebo brzy po našem odjezdu. Situace je v téhle zemi stale dramatická, byť jsem o tom domů 
raději moc nepsala. Jeden příběh za mnohé - dnes odpoledne tady v Bangui rebelové vtrhli 
do jedné školy, unesli několik dětí, žádají od jejich rodičů peníze, ještě se to řeší. Nás tady do 
značné míry chránila bílá kůže a zázemí u misionářů. Aurelio nás všude doprovázel, včet-
ně cesty z Bangui i teď zpátky do Bangui. Ale stejně tu po celé dva týdny nad námi někdo držel 
ochrannou ruku.  
Kéž ji dál drží i nad těmi, kteří tu zůstávají! 
 

více na  http://www.siriri.org/ 

blog o. Aurelia - http://bozoum-czeck.blogspot.cz/ 

Ludmila Böhmová, SIRIRI o.p.s.  



 
Zpravodaj YMCA Zpravodaj YMCA Zpravodaj YMCA Zpravodaj YMCA ––––    Živá rodina 5Živá rodina 5Živá rodina 5Živá rodina 5----7/7/7/7/2020202013131313    17171717    

NNNNABÍDKAABÍDKAABÍDKAABÍDKA    IIII    PROPROPROPRO    VÁSVÁSVÁSVÁS…………    

 

 

 

 

 

 

 

KAM S DĚTMI NA VÝLET? 
 

Milí přátelé, 

nabízím tip na hezký nedělní výlet s dětmi. Jedná se o středověkou vesnici s různými atrak-
cemi pro děti i dospělé.  Je to asi 70 km od Prahy - více na  www.zemeraj.cz 

Zdraví 

 Helena Chvalová 

MMMMANŽELSKÉANŽELSKÉANŽELSKÉANŽELSKÉ    OKÉNKOOKÉNKOOKÉNKOOKÉNKO    

SŇATEK POD TAJEMSTVÍM  
Pravoslavná církev si zachovala nádhernou svatební liturgii. Nejprve 

se na nějakém veřejném prostranství, dle možnosti 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 moudrostí, slávou a znamením kříže Kristova? 

Nevím o tom, že my bychom kdy spojovali manželství se skutečným vstupem do onoho 
hlubokého tajemství kříže, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Myslím ale, že bez tohoto ta-
jemství, ať je to vyřčeno či nikoli, manželství v dlouhé době nabývá destruktivní podoby. 

Je tak mnoho manželství, kde dva lidé jsou k sobě přitahováni neuvěřitelně falešnými vzá-
jemnými očekáváními a pak zpravidla cítí, 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 soutě-
ží 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 blízkosti toho vzácného páru, kde jeden druhého 
miluje 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“ 
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PROMLUVA PAPEŽE FRANTIŠKA 
V evangeliu jedné červnové neděle znějí jedny z nejpronikavějších Ježíšových slov: „Kdo by 

chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho“ (Lk 9,24). Je 
to syntéza Kristova poselství a je vyjádřena velmi působivým paradoxem, který nám umožňuje 
poznat Jeho způsob řeči a téměř uslyšet Jeho hlas… Co však znamená „ztratit život pro Ježíše“? 
Děje se tak dvěma způsoby. Explicitním vyznáním víry anebo implicitní obhajobou pravdy. Mu-
čedníci jsou maximálním příkladem ztráty života pro Krista. Za dva tisíce let je to nevyčíslitelná 

řada mužů i žen, kteří obětovali život, aby zůstali věrní Ježíši Kristu a Jeho 
evangeliu. A dnes je v mnoha částech světa mnoho, mnohem více mu-
čedníků než bylo v prvních stoletích a dávají svůj život pro Krista, jsou 
předváděni na smrt, protože nezapřeli Ježíše Krista. Toto je naše církev. 
Dnes máme více mučedníků než v prvních stoletích! 

Existuje však také každodenní mučednictví, které nevede k smrti, ale je 
také „ztrátou života pro Krista“: plněním svých povinností s láskou a 
podle Ježíšovy logiky, logiky daru a oběti. Vzpomeňme jen na početné 
otce a matky, kteří denně praktikují svoji víru, když konkrétně odevzdá-
vají svůj život pro dobro svých rodin. Mysleme na ně! Kolik kněží, řehol-
ních bratří a sester, velkodušně plní svoji službu pro Boží království! Kolik 
mladých lidí se vzdává svých zájmů, aby se věnovalo dětem, postiženým, 
starým lidem… Také oni jsou mučedníky. Každodenními mučedníky všed-
nosti.  

Existuje mnoho lidí, křesťanů i nekřesťanů, kteří „ztrácejí svůj život“ pro pravdu. A Kristus 
řekl „Já jsem pravda“ a proto ten, kdo slouží pravdě, slouží Kristu. Jedním z těch, kteří dali život 
pro pravdu, je Jan Křtitel. Byl vyvolený Bohem, aby připravil cestu Ježíšovi a ukázal Jej Izraelské-
mu lidu jako Mesiáše, Beránka Božího, který snímá hříchy světa (srov. Jan 1,29). Jan se cele 
zasvětil Bohu a Tomu, kterého poslal, Ježíši. Ale co se nakonec stalo? Zemřel kvůli pravdě, když 
poukázal na cizoložství krále Heroda a Herodiady. Kolik jen lidí draze platí za své nasazení pro 
pravdu! Kolik jen spravedlivých raději kráčí proti proudu, aby nezapřeli hlas svědomí, hlas prav-
dy! Spravedlivých lidí, kteří nemají strach jít proti proudu! Ani my nemáme mít strach! Mezi 
vámi je mnoho mladých. Vám mladým říkám: Nemějte strach jít proti proudu, když vám chtějí 
odcizit naději a nabízejí vám havarované hodnoty, které jsou jako zkažený pokrm, který nám 
škodí. Musíme jít proti proudu! Vy mladí, buďte prvními: Jděte proti proudu a mějte hrdost jít 
proti proudu. Kupředu, buďte odvážní a jděte proti proudu! Čiňte tak s hrdostí! 

Drazí přátelé, přijměme s radostí tato Ježíšova 
slova. Je to životní pravidlo nabízené všem. A svatý 
Jan Křtitel kéž nám pomáhá je uvádět do praxe. Na 
této cestě nás jako vždy předchází naše Matka, 
Nejsvětější Panna Maria, která svůj život pro Ježíše 
ztratila pod křížem a obdržela jej v plnosti, ve svět-
le a kráse Vzkříšení. Kéž nám Maria stále pomáhá 
osvojovat si logiku evangelia. 

na webu vyhledala sova 
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 BRONNIE WARE: ČEHO PŘED SMRTÍ NEJVÍCE LITUJEME 
 

Milí přátelé, 

tahle kniha je jednou z těch, která se hluboko dotkla mého srdce. Patří mezi 4 knihy, které 
jsem si s sebou vezla na dovolenou. Věřte nebo ne, sáhla jsem po ni jako první, i když téma, 
kterého se dotýká příliš dovolenkové není. Jakmile jsem se ale začetla, nemohla jsem se od ní 
odtrhnout, snad proto, že jsem okamžitě cítila  blízkou spřízněnost s osudem autorky knihy. I já 
jsem pracovala dlouhá léta v bance a i když to byla “dobrá práce”, byla to práce, která mě ubí-
jela. Jak jsem se již na svých stránkách zmínila, odjakživa mne zajímá téma smrti a toho, co je 
po ní. Přemýšlela jsem o tom již jako dítě a když zemřel můj dědeček  a já slýchala noc co noc 
babičku plakat, ptala jsem se v duchu, co to ta smrt  je a kam můj dědeček vlastně odešel. 

Jedné noci, po té, co se mi podařilo aspoň na chvilku utěšit babičku, jsem se vrátila zpět do 
postele a ovlivněna  zoufalstvím, které jsem vnímala za babiččiným nářkem, jsem opět svou 
mysl zaměřila na otázku, co se s člověkem děje po smrti. Tak moc jsem toužila po tom, abych 
dostala odpověď, že se má mysl po chvíli stala jakýmsi paprskem, který pronikal hlouběji a 
hlouběji skrze různé vrstvy, až se nakonec odhrnul poslední závoj a já se svým vědomím pro-
padla  kamsi do hlubokého prostoru, kde byl jen nadpozemský klid a mír a já byla obklopena a 
prostoupena takovou láskou, jakou jsem na Zemi ještě nepocítila… A najednou jsem pochopila, 
že se dědeček vrátil tam, odkud přišel a že po něm nemusím tolik truchlit. Až po více než dvace-
ti letech jsem o tomto svém prožitku vyprávěla babičce, když jsem vyprovázela na poslední 
cestu ji. 

V jedné etapě svého života jsem si myslela a i to tak pociťovala, že mým posláním je pomá-
hat druhým při umírání, a tak jsem absolvovala roční výcvikový kurz pro pracovníky hospicu. 
Osud mne nakonec zavedl jinam, ale i tak mě toto téma stále zajímá a když  jako terapeutka 
pomáhám svým klientům zpracovávat bolest z odchodu jejich blízkých, mám pro ně hluboké 
pochopení a naplňuje mne ohromnou radostí, když klient v průběhu či na konci terapie dojde k 
uvědomění, které jsem jako dítě zažila já. 

Kniha, kterou Vám dnes představuji je dle mého mínění opravdu perla,  určitě vám mimo 
jiné pomůže více a smysluplněji prožívat přítomný okamžik. Autorka v této knize také velmi 
otevřeně popisuje svůj průchod “temnou noc duše”, to je kapitola, která může mnohým hodně 
ozřejmit a hlavně dát naději, že i z té nejhlubší propasti lze nalézt cestu ven . Není mnoho knih, 
v kterých lze tyto informace nalézt. 

 Kdyby dnešek byl vaším posledním dnem, umírali byste bez jakýchkoli výčitek? Čeho před 
smrtí nejvíce litujeme, kniha, která se hned po vydání stala světovým bestsellerem, začala 
nejdřív jako blog. Bronnie Ware nakonec uspořádala své několikaleté zkušenosti z pečovatelské 
služby do knihy, která se zaměřuje na to, jak můžeme od života získat co nejvíc právě teď. 

 Poté, co vyměnila kariéru v bance za paliativní péči, Bronnie Ware zjistila, že téměř každý 
člověk, o nějž se starala tři až dvanáct týdnů před smrtí, litoval přinejmenším jedné z následují-
cích pěti věcí: 

Kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, ne podle očekávání druhých. 

Kéž bych tolik nepracoval. 

Kéž bych měl odvahu vyjádřit své city. 

Kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli. 
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Kéž bych si dovolil být v životě šťastnější. 

Zní to jako jednoduchá přání. Autorka však byla nablízku zoufalství svých klientů a cítila 
jejich opravdový zármutek nad neuskutečněnými záměry. To vše ovlivnilo její život – k lepšímu. 
Dokázala se zbavit osobních pochybností a smutku a začala žít svobodněji a šťastněji. Tuto zku-
šenost chce nyní sdílet se čtenáři. 

Se smrtí se nějak vyrovnává každý z nás. Bronnie Ware přistupuje k tomuto tématu velmi 
citlivě. Ve své knize především dokládá, že nemá smysl čekat na vzdálenou budoucnost, ale 
raději žít aktivně tady a teď. „Carpe diem“ se nesmí odkládat. Autorka provází čtenáře jednotli-
vými příběhy lítosti a nechává je zahlédnout důsledky, ke kterým nečinnost může vést. Na konci 
však ukazuje, jak obrovský a spásný smysl má nalezení sil a odvahy ke změně. Kniha tak zapůso-
bí jako hluboký nádech čerstvého vzduchu. 

Čeho před smrtí nejvíce litujeme může být skvělým dárkem pro přítele, který zvažuje změ-
nu zaměstnání, pro někoho, kdo je „příliš zaměstnaný”, nebo pro člověka v nejlepších letech, 
který začal bilancovat svůj život. Čeho před smrtí nejvíc litujeme dává naději na lepší svět. Je to 
příběh vyprávěný skrze sdílení vlastní inspirativní a upřímné cesty. Ta nás povede k tomu, aby-

chom byli laskavější k sobě i k ostatním a abychom žili život, pro 
který tu skutečně jsme. 

Takže, kdyby dnešek byl vaším posledním dnem, umírali byste bez 
jakýchkoli výčitek? 

 

O autorce:  Bronnie Ware je australská zpěvačka, skladatelka písni-
ček a spisovatelka. Původně začala psát blog, který během prvního 
roku zhlédly více než tři miliony lidí. Jeden z jejích příspěvků nazva-
ný Pět věcí, kterých před smrtí nejvíce litujeme, vyvolal senzaci. 
„Hodně let jsem pracovala v paliativní péči. Se svými pacienty jsem 

poznala, že člověk hodně roste, když čelí smrti. Naučila jsem se nikdy nepodceňovat lidskou 
kapacitu růstu. Některé změny byly neobyčejné. Každý z klientů čelil různým emocím – popření, 
strachu, výčitkám a nakonec přijetí. Každý z nich našel před smrtí mír, každý z nich! Život je 
volba. Je to váš život. Volte vědomě, volte moudře, volte upřímně. Volte štěstí.” 

  

Rozhovor s Bronnie Ware ke knize Čeho před smrtí nejvíce litujeme: 

Vyslechla jste spoustu příběhů lítosti. Čeho vy sama nejvíc litujete a jak se s tím vyrovná-
váte?   

I když bych některé věci v minulosti udělala jinak, naučila jsem se pracovat víc se soucitem 
než s lítostí. Je laskavější mít sama se sebou soucit, než se krutě soudit a litovat. 

Proč si myslíte, že cítíme lítost za to, co jsme vědomě udělali, i za to, co jsme neudělali? 
Odkud pochází to nutkání „cítit lítost”?   

To, co jsme udělali i neudělali, má své odezvy a ohlédnutí nazpět nám často prozrazuje, o 
co vlastně šlo. Pocit lítosti je jednou z forem sebehodnocení, která pramení z bilancování. 

Jakou radu máte pro ty, kteří hledají smysl života?  

Poslouchejte své srdce. To, co potřebujete vědět, vypluje na povrch v tichých a klidných 
chvílích, ne když se budete nutit. Buďte dost odvážní a věřte si při každém kroku. Nemusíte 
přesně rozumět tomu, co a proč se děje. Ale věřte tomu, že vaše srdce vás povede správným 
směrem. 
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Lidé velmi často litují toho, že neudržovali kontakty se svými přáteli. Jaká je podle vás 
role sociálních médií a blogů ve vytváření kontaktů? Jak vám pomohl blog v získávání nových 
kontaktů?  

Sociální media a blogování zmenšují svět a spojují stejně smýšlející lidi. Kontakty, které tu 
vznikají, dělají život bohatším. Mohou, anebo nemusejí se z nich stát skutečná, fyzická přátel-
ství. Kdyby nebylo internetu, tyto vztahy by nikdy nevznikly. Mají svoji váhu, ovlivňují naše živo-
ty a nabízejí podporu lidem, kteří hledají druhé s ohledem na své možnosti. 

Pro mě osobně je největším uspokojením vědomí, že si sama vážím své práce. Skutečnost, 
že hodně lidí se k té práci přidává, mě hřeje a připomíná mi, jak mnoho z nás smýšlí podobně 
bez ohledu na kulturní rozdíly. Znovu se tak utvrzuji v tom, že jsou tu další lidé, kteří se nebojí 
pozitivní a vědomé změny, a to mě současně inspiruje. 

Můžete říci, jaká rozhodnutí jste udělala, abyste žila bohatší a rozmanitější život? Jaké 
volby jste musela podstoupit, abyste se posunula dopředu, i přesto, že vás okolí zrazovalo? 
 Každý projev víry, který jsem učinila, a bylo jich hodně, obohatil můj život, i když se ně-
kdy neobjevil ve správný čas. Věřit si může vyžadovat velkou odvahu, ale také to nabízí překva-
pení a možnost vydat se novým směrem, který nemusí být vždycky hned zřejmý. 

Opustit práci v bance bylo mým prvním skokem do neznáma. Lidé mi říkali, že jsem blázen, 
když se vzdávám tak “dobrého a bezpečného” místa v době, kdy přichází recese, že bych si 
měla držet stálý příjem a vůbec že jsem cvok, když chci odejít ze zaměstnání, a přitom nevím, 
kde skončím. O měsíc později už jsem bydlela na nádherném tropickém ostrově a měla jsem 
práci na plný úvazek. Volné dny jsem trávila putováním po krásných deštných lesích, potápěním 
nebo sledováním velkolepých západů slunce, jaké jsem si předtím nedokázala představit. Nikdy 
jsem svého rozhodnutí nelitovala. Moje odvaha byla odměněna. 

Když jsem četla vaši knihu, vzpomněla jsem si na rčení, které vyjadřuje promarněné příle-
žitosti: “pozdě bycha honit”. Co si myslíte o tom, že dveře, které se jednou zavřou, už zůsta-
nou zavřené navždy?  

Rčení „pozdě bycha honit” je samozřejmě cítit lítostí a zmařenými příležitostmi. Je to také 
hodnocení, proto mě to vrací zpátky k soucitu. Raději než soudit sebe nebo ostatní nebo žít s 
pocitem lítosti, měli bychom pomocí soucitu přijmout to, jací jsme byli dříve a jací jsme teď. To 
samé platí pro hodnocení ostatních. 

Ze své zkušenosti vím, že když jsou nějaké dveře zavřené, je nejlepší čas poohlédnout se po 
nových dveřích. A je jich vždycky dost! Občas děkuji za to, že se za mnou některé dveře zavřely, 
nebo jsem se do nich dokonce vůbec nedostala, i když mě to tehdy trápilo. To jsou chvíle, kdy 
víra a odvaha vzdát se něčeho jsou nejvíc potřeba. A taky to jsou chvíle, když život přináší ta 
nejlepší překvapení. 

Litují lidé nějakých běžných věcí, které se týkají lásky, sexu nebo vztahů?  

Mezi nejčastější patří lítost nad tím, že lidé neměli dost odvahy říci druhým, že je milují 
nebo si jich váží. 

A s tím souvisí i přání mluvit otevřeně. Slyšela jsem, že v jakémsi výzkumu v Anglii někteří 
lidé litovali, že si neužili vice sexu. U svých klientů jsem se s tím nikdy nesetkala. Možná si to 
mysleli, ale nikdy mi to neřekli. Několik klientů se vyjádřilo, že v oblasti sexu se k sobě měli 
chovat s větší sebeúctou. 

zkráceno, překlad: Jitka Pourová, zaslala Helena Chvalová 
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TESTÍK MANŽELŮ 

 
Skupina zadaných žen byla na semináři s tématem: "Kolik lásky je ještě ve 

vašem manželství?" 

Nejdřív každá dostala otázku, jestli miluje svého muže.  

Všechny odpověděly: „ano“. 

„Kdy jste mu to řekly naposled?“  

Některé odpověděly dnes, další před pár dny, jiné, že už si ani nepamatují. 

Pak dostaly za úkol poslat manželům SMS s textem: "Miluji tě, miláčku!" 

A tady jsou vybrané odpovědi manželů: 

1. Pěkně jsem Tě prosil, abys už víc nepila. Pokud s tím nepřestaneš,, definitivně Tě opustím.  

2. Nevím, co jsi udělala, ale tentokrát Ti to už neodpustím! 

3. Až zjistím, komu ta zpráva měla být, garantuju Ti, že ho zabiju. 

4. I já Tebe. (Ten byl jenom jeden).  

5. Co to má být? Nechápu, o co Ti zase jde? 

6. Proboha co se děje?!  

7. ???? 

8. Nehraj to na mě, rovnou napiš, kolik chceš. 

9. Zdá se mi to? 

10. A toto je zase co? Zase si poškrábala auto?  

11. Kdo je tam?  

 zaslala Helena Chvalová 

 

Děti na táboře: "Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi, je už trochu moc..."  

S manželkou si často vyměňujeme názory. Já přicházím se svým a odcházím s jejím.  
Otázka pro ochranné autorské mafie: Když pták letí a zpívá, je to interpret, nebo hudební nosič?   

Když žena říká "Cože?", tak není hluchá. Je jen milá a dává ti šanci,říct svůj názor lépe, jinak, 
opačně.. 

Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních zaměstnanců nevyplnil anonymní dotazník. 

Víte, na čem dobře drží kočičí chlupy? Na všem.  

"Vojíne! Neviděl jsem vás včera na tréninku maskování!" "Děkuji, pane!"  
Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí. Jde o recidivistu, který za to byl 
trestán již v letech 1721, 1845 a 1926.  

Umím karate a aikido. A taky spoustu jiných japonských slov.  
Dostal jsem nějaký prášky na tu moji paranoidní schizofrenii, ale neberu to. Myslím, že ten dok-
tor po mně jde.  

Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem. 

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá: A pozítří už máme středu!"  

"Vegetarián" je starý indiánský výraz pro "špatný lovec".  
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Včera ve 3 v noci u mě zvonil soused. Normálně přišel ve 3 v noci a zazvonil! Sem se tak lekl, že 
mi málem vypadla vrtačka z ruky.  

 Jsem jako džin! Zjevím se všude, kde se otevře láhev.  

Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy Cimrmana.  
 Kdo chce psa jíst, hůlky si vždycky najde.  

Víte, kdy kuře naposled pípne?  V Tescu u pokladny. 

zaslal Arnošt Toms i Petra Ryantová 

NNNNAPSALIAPSALIAPSALIAPSALI    

SLABÍ MUŽI MAJÍ MILENKY, SILNÍ MUŽI MAJÍ RODINY 
 

V červnu byl Den otců. Jsem rád, že den otců máme. Již několik desítek let se slaví Meziná-
rodní den žen, či Svátek maminek, Den dětí, nebo Mezinárodní den rodin. Na muže se tak tro-
chu zapomínalo. 

 Stát se dnes otcem a manželem je jiné než dříve. Ptáte se proč? Prvním faktorem je pro-
středí, ze kterého dnešní muži vstupují do společnosti. Dost často vyrůstají v neúplných rodi-
nách, kdy veškerá tíha výchovy je na bedrech maminky. Mnoho mužů se ve svém životě nikdy 
nesetká se vzorem otce. Neměli možnost zažít muže, který se o ně stará a miluje jejich matku. 
Někteří mají štěstí a tento pocit zakusí díky jinému tatínkovi. Pokud ale maminka zůstane sama, 
nemá se takový „kluk“ o co v životě opřít. Nezažil, jak si rodiče navzájem vycházejí vstříc při 
hledání východisek ze spletitých situací, jak společně překonávají krize a dokážou si odpustit. 

Určitým testem zralosti bývala dřív vojenská služba. Byť můžeme mít na tehdejší armádu 
a výcvik v ní různé názory (řízení armády za socialismu bylo spíš tématem pro tragikomický 
román), pro mnohé muže skončil život tzv. „mama hotelu“. To dnes trošku chybí, protože mno-
ho mladých mužů, kteří nemají ve dvaceti letech jasno, nic na světě nenutí opustit domov svých 
rodičů. Tak se stane, že muž má přes třicet let, nemá životní partnerku a „nic mu nechybí“! 

Pokud má mladý muž jasno a potká tu pravou, pak nastane ne jednoduchá cesta k završení 
vzdělání, hledání zaměstnání, a zajištění bydlení. To vše v situaci, kdy se dnes bez praxe práce 
hledá velmi těžko a bez historie příjmů se také těžko financuje byt nebo domek. 

S příchodem dětí pak začíná období, které ukáže, co v chlapovi je. Péče o děti, noční buzení, 
všudypřítomný pláč a vyčerpání obou partnerů. Dokázat naplno pomoci své ženě a najít si chvil-
ku jen „pro ni“, je pro mnoho mužů nezvladatelný úkol – nejsou na to připraveni. Zde se musí 
naplno ukázat hodnotový základ muže-otce a také jeho fyzické a psychické schopnosti. Vzory 
jsou potřeba. 

Muži čelí v moderním světě mnohem složitějším tlakům než dříve. (Ne jinak je tomu dnes i 
u našich manželek.) Je dobře, že se den otců slaví. Být dobrým otcem je mnohem větší životní 
úspěch než být dobrým manažerem – to dnes zvládne kdekdo. Závěrem si dovolím připojit jed-
nu větu, která se nedávno objevila na sociálních sítích: 

Slabí muži mají milenky, silní muži mají rodiny. 

Přeji všem tátům, ať se jim úlohu dobrého otce daří naplňovat, aby ukázali svým synům 
cestu. :-)  

Marian Jurečka 
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POP CAKES—NEBOLI TĚSTO NA ŠPEJLI 

 
Recept je to velmi jednoduchý, nečeká 

vás žádné vážení a složitý postup. Tyhle 
kouličky jsme vyrobili na jednu rodinnou 
oslavu a hned se po nich zaprášilo… 

Nejprve jsem upekla na nízký plech 
stejné těsto jako na bábovku. Pokud byste 
chtěli vyrobit cca 40 kouliček, stačí bohatě těsto tak ze 150 g polohrubé mouky, k tomu úměrné 
množství cukru, vajec, atd. Opravdu stačí třeba běžný recept na litou buchtu 

Po vychladnutí  se těsto rozdrobí na sypkou směs, do ní zapracujeme velkou Lučinu bez 
příchutě, případně můžeme použít i žervé v kelímku. Doporučuje se neutrální chuť, bude se 
vyrábět sladká dobrota, tak ať tam nemají děti zdravou pažitku či česnek! 

Vytvoříte hmotu, která bude dobře držet pohromadě a půjde z ní vyrobit kulička o něco 
menší než pingpongový míček (viz obrázek č.1). Připravíte si 40 špejlí dlouhých 18 až 20 cm, 

na jedné straně můžete seříznout špičku. 

 Rozehřejete si v hrnečku polevu, buď čokoládovou nebo světlou a namo-
číte tupý konec špejle do polevy a zapíchnete do kouličky. Poleva se shr-
ne na špejli trochu zpátky a vytvoří takovou malou brzdu, díky které ne-
bude moci kulička propadnout na špejli až na druhou stranu. (viz obr.č.2) 
V tuto chvíli doporučuji zkoušku, jak to dopadne, když do kuličky kousne-
te. Nesmí se rozpadnout, případně přidejte trochu nutelly, nebo mascar-
pone, prostě dle libosti. Kuličky s napíchanými špejlemi dáte do ledničky 
asi na hodinu vychladit. 

Mezitím, co budou  dobroty stydnout, zabalíte třeba do alobalu nebo 
dárkového papíru krabici nebo aspoň kus polystyrénu. My jsme použili 

prázdnou krabici od tenkého monitoru, polystyrén byl už v tom. Nebozezem jsme si naznačili 
dírky, aby se nám pak špejle při zapichování nelámaly. 

Poté si připravíte tolik polevy, abyste v ní mohli vychlazené kouličky ponořit a jakmile čoko-
láda začne trochu stydnout, trochu posypete povrch různými posypkami. Použít můžete barev-
nou rýži, kousky oříšků, nasekané mandle. V obchodě se dají koupit třeba srdíčka, puntíky a 
hvězdičky různých barev, zlaté, stříbrné, barevné, atd.  

Pokud poleva nekape, špejle s ozdobenými kuličkami zapichujte tak, aby pevně držely, 
nejsou úplně lehké, a budete s nimi manipulovat. Proto je lepší, aby nebyl podstavec lehký. 
Ještě vychlaďte, aby poleva ztuhla. V horkých dnech letošního léta jsme si večer pomáhali u 
okna malým stojacím větrákem. Pak jsme dali pop cakes na noc do lednice bez obav pohroma-
dě v míse, tam ztuhly úplně a byly schopny převozu.. Před podáváním jsme zase zapíchali špejle 
do hezky obalené krabice. 

Tahle dobrota udělá dětem určitě radost! 

Přeji Vám pěknou zábavu a dobrou chuť! 

Marta Tomsová 
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NNNNOVÁOVÁOVÁOVÁ    MIMINKAMIMINKAMIMINKAMIMINKA    

Martina a Vojta Tomsovi přivítali 
na svět  16.4.2013 v Litomyšli svoji první dceru Šárku (3650 g a 53 cm).  

Radujeme se s nimi, je to naše první vnučka!  

Arnošt a Marta Tomsovi  

A u Koronthályů se radovali znovu !  

V neděli 30.6. se synovi Pavlovi a jeho ženě Terezce narodil syn Toník 
(3160 g a 50 cm). Pro babičku Markétu a dědu Vlada je to už 6. vnouče! 

Janě a Petrovi Chvalovým se narodil 23.6. syn Filípek (třetí vnouče od naší 
zpravodajové přispěvatelky Heleny). Filip vážil 3800 g a měřil 51 cm. 
Díky Bohu za jeho velké dary!  

Všem rodičům, prarodičům i sourozencům gratulujeme! Pokud se i Vaše rodina rozrostla, dejte 
nám, prosím, vědět. Rádi Vaši zprávu otiskneme! 

sova 
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MÁJOVÝ DEN RODIN-YMCA FAMILIA 

 
Spím sladkým spánkem a cosi v dálce mi narušuje můj krásný sen. To cosi je budík, který 

ukazuje čas 02:30. „Nekřesťanská hodina“ - všichni spí a my vstáváme. Ale nikomu z nás to neva-
dí, protože jedeme na výlet do Prahy. Těším se, jelikož mě čeká volný den strávený s přáteli 
našich rodičů, které poznali na manželských setkáních, a s jejich rodinami. A jako bonus je plav-
ba parníkem. 

Snídaně, obléct se a vyrážíme. Nejdříve autem do Ostravy a pak hurá vlakem do Prahy.  

Cílová stanice Praha - Hlavní nádraží. 

„Vážení cestující, příští zastávka Praha hlavní 
nádraží. Prosíme, vystupte, cílová stanice.“ ozve 
se z megafonu nad námi. 

Jsme tady. Je 8 .5. 2013, 07:40 hod. počasí polo-
jasné. Sbíráme všechna naše zavazadla, jejichž 
půlka obsahu je svačina na cestu :)), vystupuje-
me a ubíráme se směr Rašínovo nábřeží. 

Nejdřív na metro, pak ještě kousek tramvají 
a jsme TU! Stojíme na mostě a naše pohledy 
směřují dolů nejen na řeku Vltavu, ale hlavně 
na parník se jménem VLTAVA a s vlajkou YMCA 

na stožáru, odkud na nás radostně mává paní Zdena  Hegrlíková. Jelikož jsme stihli dorazit 
na místo vzorně ještě s předstihem, vyfasovali jsme úkol , a sice vylepit šipky, aby se „pražáci“ 
neztratili a nastoupili na správnou loď. 

Uplynulo asi dalších 5 minut a „manželáci“ se už scházejí. Je pěkné vidět tolik rodičů, jak 
přicházejí ať už s většími či menšími dětmi, které se těší nejen na plavbu parníkem, ale také 
na to, že stráví spolu den volna neobyčejným způsobem. Je tady už spousta rodin a ještě přichá-
zejí další. Krásné. 

Tútú- vyplouváme! Naše plavidlo nabírá směr Troja, kde nás čeká pokračování. Plavba lodí je 
obrovský zážitek a myslím, že nejen pro děti ale i pro rodiče :)). A aby plavba byla ještě příjem-
nější, vytáhly se hudební nástroje, zpěvník a zpívalo se. Cesta krásným prostředím a se skvělými 
lidmi utekla opravdu rychle a než jsme se nadáli, byli jsme u konce naší plavby. Odtud jsme se 
přemístili do areálu Trojského koně, kde si každý přišel na své. Pro děti byly přichystány různé 
hry, na dospěláky čekalo vychlazené pivo a víno a jako první pomoc před hladem byly přichystá-
ny špekáčky. 

Tento den utíkal opravdu rychle. O zábavu bylo postaráno nejen tím, že jsme se všichni spo-
lečně sešli a bavili se, ale také nás přišli potěšit zpěváci ze sboru sdružení Ymca, kteří si říkají 
tensingová kapela. Počasí nám zařídili TI ze shora a o naše bříška bylo také postaráno. I když se 
svou rodinou trávím snad nejvíc času jak to jde, a jezdíme na různé výlety, tento den byl prostě 
skvělý. Byl to jeden z těch dní, ze kterého si my všichni odneseme zážitky a vzpomínky na celý 
život. Jsem ráda, že takové akce jsou a že máme možnost se těchto a dalších takových podob-
ných akcí zúčastnit. 

Marta Tabachová 


