
Prázdninové Okénko vychází se zpožděním, omlouvám se. Víc než měsíc jsem neviděl 
noviny - o nic jsem nepřišel. Myslíme na obětavé záchranáře a havíře z Handlové.
Zavraždili čečenskou novinářku Natálii Estěmirovovou. K velikosti jejího smyslu pro prav-
du, spravedlnosti a k její statečnosti ani nedohlédnu. 
Pan Topolánek v novinovém rozhovoru – ještě před jeho dovolenou – přiznal bezradnost 
nad svým rozbitým manželstvím. Kdyby se poradil s panem Dr. Plzákem, dozvěděl by se, 
že rodina se bourat nemá. Už se nedivím, že se řada politiků nechrání před stykem s nedů-
věryhodnými lidmi. Neumí rozpoznat nebezpečí? Nebo si jsou příliš jistí sami sebou? Na 
prstech jedné ruky mohu spočítat naše politiky, kterým ještě věřím. Smůla, že ani jeden 
nekandiduje v našem kraji. 
Kladou-li dospívající děti doma provokující otázky, nemusí to rodiče brát jako osobní útok. 
Kde jinde se mají děti naučit debatě? V církvi by to mělo být podobné.  /v 
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Té, která zapomněla
za sebou zavřít hudbu,
utečou všechny prsty.

A za nimi hned spěchá
sen, sliby, lži a všechno,
co chce být dotýkáno
a dočkat nemůže se.

Země se jenjen třese.
Je cítit benzín cvrčků.

Vladimír Holan 

Foto: Radek Krahulík

PRÁZDNINOVÁ PUTOVÁNÍ

Stalo se módou jezdit do Svaté Země. 
Co tomu říká galilejský arcibiskup Elias? 
„Nenavštěvujte jen svatá místa! V Božím 
hrobě hladíte mramor, který nemá s Kristo-
vým tělem nic společného. Je na něm psáno: 
On zde není! On vstal! Proč ho tedy hledá-
te tam, kde není? Přijďte do Galileje, tam 
se s ním setkáte! Navštivte naše farní spo-
lečenství. Jsme zde izolováni, vytlačeni na 
okraj. Potřebujeme vaši přítomnost. Vy žijete 
v klidných privilegovaných zemích. Jenom 
pouhá vaše přítomnost je pro nás velkolepý 
akt solidarity.“

Kde všude na našich poutích hledáme 
Krista a jeho Matku? Není i u nás Kristus 
nejvíce přítomen v našich farnostech?

Jan Rybář

Bůh je zdroj života.
Zdroj živé tekoucí vody.

Dlouho trvá než si člověk uvědomí,
že stvoření probíhá právě nyní a zde,

že každý nový večer a jitro jsme omýváni 
vodou stvoření!

Marek Orko Vácha

Slova krále Lemúela, 
   výnos, jímž ho napomínala jeho matka:
Co mám říci, můj synu? 
   Co, synu života mého? 
   Co, synu mých slibů?
Nevydávej své síly ženám 
   a svoje cesty tomu, co ničí krále.
Nehodí se králům, Lemóeli, 
   nehodí se králům být pijany vína 
   a vládcům toužit po opojném nápoji,
aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl 
                           na Boží nařízení 
   a nepřevrátil při nikoho z utištěných.
Dejte opojný nápoj hynoucímu 
   a víno těm, kterým je hořko,
ať se napije a zapomene na svou chudobu 
   a na své plahočení již nevzpomíná.
Otevři svá ústa za němého, 
   a právo všech postižených,
ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se  
   utištěného a ubožáka.

Přísloví 31,1-9
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TĚŠÍM SE NA VÁS
 
Už jsem doma z nemocnice, ale ještě budu 
nějaký týden v neschopnosti. Prý jsem pro-
dělal zánět mozkových blan. 
Jak šestinedělka jsem dostával úžasné polév-
ky a další jídla od hodných kuchařek z far-
nosti. Děkuji Vám za Vaši péči, za Váš zájem 
o mě, za Vaše pozdravy, pozornosti a přání. 
Byl jsem tím zaskočen, rozhlížím se, zda to 
neplatí spíše někomu jinému. Ale vážím si 
Vaší přízně a nic z toho neberu jako samo-
zřejmost. 
Stýská se mi po Vás. I Vám u rodinného sto-
lu scházejí Vaše děti, tráví-li neděli někde 
mimo domov. 
Když na začátku bohoslužby na Orlici čte-
me Václavem Faltusem připravený seznam 
těch, kteří budou v následujícím týdnu slavit 
osobní nebo rodinné výročí, když si řekneme, 
kdo má nějaké trápení, má naše bohoslužba 
osobní a rodinný rozměr. Radosti druhých 
jsou i naším bohatstvím a nikdo nemusíme 
plakat sám. 
Ulevilo se nám, když jsme dostali zprávu, že 
Ondřej Skalický je šťastně doma po náročné 
operaci. Jedněm našim přátelům se narodilo 
mrtvé dítě a druhým náhle zemřel dvanáctile-
tý syn. Naříkám doma sám … Ještěže máme 
naději vzkříšení. Co bychom si jinak počali? 
Když byla Jana Skalická s Ondřejem 
v nemocnici, říkal jsem si, že si nedovedu 
představit, co prožívá máma operovaného 
děcka. Natož rodiče, kterým zemřelo dítě. 
A to není tak dávno, kdy skoro v každé rodi-
ně řada dětí pomřela. 
V nemocnici jsem z jiného úhlu zahlédl, 
kolik lidí je postiženo velikým trápením. 
Není jednoduché být lékařem. Jak unést, že 
někomu nelze pomoci? 
Narodilo se nám několik nových farníků, jsou 
v pořádku. Myslíme na paní Pavlu Zamaza-
lovou, manželku Patrika, má poraněné oko. 
Jan Hauf z Lukavice se zranil na kole. 
Zemřel pan Jaroslav Šubert. Rád jsem ho 
potkával. Pokaždé říkával: „Stejská se mně 
po manželce. Pořád na ni myslím. Taková to 
byla hodná ženská.“ Nebyl to naříkavý kolo-
vrátek člověka zahleděného do sebe. 
Poslední roky skoro neviděl, do kostela ho 
vodili synové. Vždycky byl jak ze škatulky, 
vyleštěné kožené střevíce a krásný oblek 
s červenou nitkou, která kreslila na látce 
čtverce. Takové látky u nás už nekoupíme. 
V obchodech visí mrtvé obleky bez jiskry. 
To kdysi se naši textiláci snažili držet krok 
s anglickými látkami. Pan Kubíček měl také 
takové krásné šaty. Ti strejci pro to museli 
mít cit. Není jednoduchý obléknout mužské-
ho. Ale otec pana Šuberta byl vyhlášený tkal-
covský mistr v továrně pana Fischla, mož-
ná odtud vítr fouká. Musím se zeptat paní 
Kubíčkové, jestli jsem na správné stopě. 
Dřívější generace chodily do kostela v nej-
lepších šatech, měly k tomu důvod. 
Doma měl pan Šubert dokonale uklizeno – to 
zřejmě děti … Ve všední dny chodil ustroje-
ný v montérkách okolo stavení, staral se „vo 

zajci“ a slepice a bděl nad hospodářstvím. 
(U nás nemáme králíky ani králíkárny, ty maj 
v kraji. My řikáme: „Di dát zajcum“, „Du 
vykydat zajčárnu“.)
Bude se mně po panu Šubertovi stejskat. 
Škoda, že jsem ho nemohl vyprovodit.  /v 

Jestliže děti žijí s kritikami,
   naučí se odsuzovat
Jestliže děti žijí s nepřátelstvím,
   naučí se bojovat
Jestliže děti žijí se strachem,
   naučí se být úzkostné
Jestliže děti žijí se soucitem,
   naučí se sebelítosti
Jestliže děti žijí se směšností,
   naučí se být nesmělé
Jestliže děti žijí se žárlivostí,
   naučí se cítit závist
Jestliže děti žijí s ostudou,
   naučí se cítit vinnými
Jestliže děti žijí s povzbuzováním,
   naučí se sebejistotě
Jestliže děti žijí s tolerancí,
   naučí se být trpělivé
Jestliže děti žijí s chválou,
   naučí se  oceňovat
Jestliže děti žijí s přijetím,
   naučí se milovat
Jestliže děti žijí se souhlasem,
   naučí se mít rády samy sebe
Jestliže děti žijí s uznáním,
   naučí se tomu, že je dobré mít
   nějaký cíl
Jestliže děti žijí s děle-
ním se,
   naučí se být velko-
rysé
Jestliže děti žijí 
s poctivostí,
   naučí se být upřímné
Jestliže děti žijí 
s korektností,
   naučí se, co je spra-
vedlnost
Jestliže děti žijí s las-
kavostí a 
s tím, že si jich někdo 
váží,
   naučí se úctě
Jestliže děti žijí s jis-
totou,
   naučí se důvěřovat 
sobě a
   bližnímu
Jestliže dětí žijí s dob-
rotivostí,
   naučí se, že svět je 
krásným
   místem pro život.
Dorothy Law Noeltová

Foto: Ludmila Kadlecová

Báseň dr. Nolteové můžeme považovat za 
jakýsi „manifest“ výchovy.
Pozitivní část básně začíná jedním z nejdů-
ležitějších výchovných prvků – povzbuzová-
ním. Jedná se o citlivý a základní prvek ve 
vztazích mezi rodiči a dětmi. Rodiče musí 
děti podporovat a pomáhat jim tak, aby moh-
ly rozvíjet schopnosti a jistoty nutné k tomu, 
aby se postavily na vlastní nohy. Pohled 
druhého je pro dítě podporou, která v něm 
utužuje pocit vlastní hodnoty. Rodiče, kteří 
povzbuzují, dodávají svému dítěti vůli zkou-
šet stále něco víc a postupně tak získávat 
uspokojující pocit o vlastních schopnostech. 
Autorka pak zdůrazňuje další tři skutečnos-
ti, které spoluutvářejí lásku: ocenění, souhlas 
a přijetí. Pochvala je vynikajícím prostřed-
kem k tomu, aby se děti staly citově vyzrá-
lými do té míry, že v sobě naleznou jistotu 
a zdroje potřebné pro růst ve správné nezá-
vislosti. Jestliže děti oceňujeme a chválíme, 
učíme je tak vážit si světa kolem a dívat se 
na něj se slavnostním pocitem. 
Stejnou moc má souhlas. Jedná se o to, aby-
chom dokázali „zatleskat“ drobným dobrým 
věcem, které děti dělají. Čím více si budeme 

všímat a pozorně sledovat pozitivní chování 
dětí, tím více se v nich posilují kvality, které 
jsou v nich teprve v zárodku a které touží-
me rozvinout. Souhlasem, či nesouhlasem 
se vyučují hodnotící soudy: správný/špatný, 
dobrý/zlý, lepší/horší, hezký/škaredý. Během 
dospívání na děti často více působí vliv jejich 
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vrstevníků. Nemůžeme být stále s nimi, ani 
je nutit, aby se chovaly správně. Proto posel-
ství, které jim předáváme v době, kdy rostou, 
musí být silné a jasné, nikoli však rigidní do 
té míry, že bychom je tím nezbytně dovedli 
ke vzdoru. Pokud je naučíme platná etická 
kritéria, na základě kterých se pak budou 
moci rozhodovat, naše děti budou mít pev-
ný základ, o který se při rozhodování budou 
moci opřít. 
Jedním ze silných momentů výchovy je při-
jetí. „Děti potřebují lásku již od narození, 
ba dokonce již před ním. Novorozenci jsou 
naprosto závislí na našem teple, citu a laska-
vé péči. Pokud se o ně staráme, cítí se inten-
zivně přijímány. Když rostou, stále počítají 
s projevy naší lásky. Chápou, že je milujeme 
především skrze naše skutky laskavosti a sta-
rostlivosti. Na počátku naší lásky stojí abso-
lutní přijetí.“ Tak píše autorka. I momenty 
„silné“ orientace a výchovy jsou jimi přijí-
mány jako projevy lásky a péče. 
Dalším z důležitých prvků, v dnešní době již 
poněkud netradičním, je trpělivost. „Chce-
me, aby naše děti rozvíjely schopnost v kli-
du přijmout a úspěšně se vyrovnat s jakou-
koli nepříjemností v životě. Jestliže v sobě 
nalezneme a budeme udržovat klid nezbytný 
k tomu, abychom byli k dětem trpěliví, bude-
me moci vytvářet takové domácí prostředí, 
ve kterém každodenní boj o existenci sice 
může být těžký, ale nikoli nesnesitelný,“ píše 
dále autorka. Dům, ve kterém vzájemná tole-
rance všem umožní, aby měli ze sebe radost 
i v každodenním shonu, dá našim dětem 
příklad, kterým se budou moci inspirovat, 
a vnitřní sílu, z níž budou moci čerpat po celý 
zbytek života.
Utváření vnitřní síly je jedním ze základních 
cílů výchovy. Je nutné, aby děti chápaly, že 
velkých cílů se dosáhne úsilím, houžev-
natostí a snahou. Nic se nedá vyčarovat. 
K tomu slouží konkrétní vděčnost za každý 
krok, který učiní směrem k cíli, který si sta-
novily. Děti se musí naučit především „spolu-
-žít“. Postupně, jak rostou, v sobě rozvíjejí 
spontánní touhu sdílet čas s kamarády a vrs-
tevníky. Velkorysost však není instinktivní 
ctností. Jedině v rodině, kde sdílení je život-
ním stylem, děti pochopí důležitost a radost 
z dávání. Když děti začínají upřímně děkovat 
rodičům za to, co dostaly, jsou na dobré cestě 
k pochopení velkorysosti. I poctivosti se učí 
od rodičů a dospělých. Nejpřesvědčivějším 
vzorem je to, co říkáme nebo děláme. Pocti-
vost a upřímnost jsou dary, které budují cestu 
k naplňujícím a šťastným osobním vztahům. 
Malé události všedního dne nám jsou pří-
ležitostí děti doprovázet k tomu, aby se nau-
čily spravedlnosti a korektnosti. 
Na konci „básně“ se hovoří o úctě, důvěře 
v sebe a bližního a o radosti ze života. Jak 
říká paní Nolteová, i když se určí jasná pra-
vidla a meze, je možné vytvořit rodinné pro-
středí plné tepla a psychologické jistoty, kte-
rá děti podporuje a vlévá jim důvěru.

Bruno Ferrero, přeložil Ladislav Heryán,  
Saleziánský magazín 3/09

MOJE DÍTĚ JE JINÉ!

Z časopisu „Saleziánský magazín“ přetisku-
je dopis matky zaslaný redakci i následující 
odpověď redakce
Milá redakce,
 Moc vás pozdravuji a děkuji za váš časopis.
Píši vám i proto, že se chci s vámi podělit 
o své trápení. Chtěla bych vědět, jestli i z řad 
katolíků je někdo na tom stejně.
Žila jsem normální život – řekla bych ničím 
zvláštní – až do loňského února. Tehdy se mi 
můj devatenáctiletý syn svěřil, že je homo-
sexuál.
Tím začalo moje veliké trápení.
Než se narodil, toužila jsem po děvčátku, po 
porodu jsem byla zklamaná, že je to chlape-
ček. Teď si to vyčítám.
Ale i tak ho mám stále moc ráda. Snažím se 
mu vysvětlit, že jako křesťané neuznáváme 
vztah mezi mužem a mužem. Nechce o tom 
slyšet. Probíráme to dost často a já už někdy 
nevím, jak dál, a dávám si vše za vinu.
Prosím Pána Boha modlitbou, aby to nebyla 
pravda. I můj syn se za to dříve prý modlil. 
Teď už nevěří, že se to změní.
Prosím všechny čtenáře Salesiánského maga-
zínu o modlitbu za mého syna. 
Byla bych ráda, kdyby i někdo napsal své 
zkušenosti, a jak mám jednat.
Nevím, jestli můj příspěvek otisknete, ale 
i tak díky. Pořád mám naději v modlitbě. Je 
to moc těžké se někomu svěřit.
    Redakci i čtenáře zdraví Eva

Vážená paní Evo,
   velmi rád odpovím na Váš dopis, protože 
jsem přesvědčen, že v tom svém velkém trá-
pení rozhodně nejste sama a odpověď adre-
sovaná Vám může pomoci i někomu jinému.
Jsem římskokatolický kněz a zjistil jsem 
o sobě totéž, co Váš syn. Ne však v jeho 
věku, ale až mnohem později. Vlastně ve 
svých 45 letech. Věřte mi, není to jednodu-
ché si něco takového přiznat, zvláště v kato-
lickém prostředí a s katolickou výchovou 
a už vůbec není jednoduché se s něčím tako-
vým někomu svěřit. Proto si prosím velmi 
považujte důvěry, kterou má k Vám Váš syn, 
když Vám něco tak důvěrného o sobě prozra-
dil. Určitě je Vám velmi vděčný za to, že jej 
máte pořád ráda. Přestože jsem si jist, že by 
se moji rodiče zachovali stejně, zatím jsem 
nenašel odvahu jim to o sobě říct a je to ně-
co, co stojí neviditelně mezi námi. Vy máte 
se synem jasno. 
Asi k ničemu nepovede, že to spolu dost 
často probíráte. Myslím, že nikam nedojdete 
a mohla byste svým postojem ztratit synovu 
důvěru. Ostatně, k čemu byste chtěla dojít? 
Věc je jasná a Vy s ní nemůžete nic dělat. Ani 
za nic nemůžete. Není to Vaše vina. 
Píšete, že se za syna modlíte a prosíte i čtená-
ře Salesiánského magazínu, aby se za Vašeho 
syna modlili. Rád se ke společným modlit-
bám připojím. Prosím Vás však, abyste se 
nejdříve zamyslela nad jejich zaměřením. 

Zač vlastně máme prosit, když budeme Bohu 
přednášet prosby za Vašeho syna? Píšete, že 
se modlíte, aby to nebyla pravda. Nemys-
lím, že by to mohlo zabrat, ani kdybychom 
se k vám všichni připojili. A skutečně byste 
to chtěla? Svého syna máte ráda právě tako-
vého, jaký je. Co se změnilo tím, co Vám 
o sobě řekl? Chová se jinak, změnila se jeho 
výška, povaha, barva očí, nebo jeho vztah 
k Vám? Kde je tedy to, co nechcete přijmout? 
V něm? Ne. Je to ve Vás a je to v každém, 
kdo se musí vyrovnat s novým pohledem na 
někoho, o kom si myslel, že jej zná. Vím to 
velmi dobře, protože jsem taky musel při-
jmout nový pohled na sebe a Váš syn tím 
musel pravděpodobně také projít. Zpočátku 
jsem „to“ chápal jako něco mimo sebe, co 
prostě jenom mám, jako třeba batoh nebo 
tašku, ale nepatří to tak úplně ke mně. Teprve 
časem jsem zjistil, že to dokonce ani není jen 
nějakou mou součástí, ale prostě tak jsem. 
Není to jen jeden dílek skládačky mé osob-
nosti, ale je to něco jako její zabarvení nebo 
tvar. Proto jsem také přesvědčen, že se Pán 
Bůh nespletl, když mě takto stvořil a že také 
Váš syn může právě takto naplnit svůj život. 
Jak? To je na něm. A na něm to prosím také 
s důvěrou nechte. Já jako katolický kněz žiji 
v celibátu. Jak bude žít Váš syn, to už nechte 
na něm. Má právo od Vás očekávat, že s lás-
kou přijmete i toho, koho bude mít rád. 
Nepřeji Vám, abyste se jen smířila s tím, 
jakého máte syna, ale přeji Vám, abyste na 
něj nepřestala být hrdá a stále se radovala ze 
všeho dobrého, co jste do něj vložila. Přeji 
Vám, aby si Váš syn byl vždy jist tím, že jste 
jeho máma, za kterou může kdykoli přijít 
s důvěrou a Vy jej vždy s láskou přijmete.
Pokud bych Vám nebo Vašemu synovi mohl 
být jakkoli užitečný jako kněz, obraťte se na 
mne, prosím, prostřednictvím redakce.
Přeji Vám hodně radosti z Vašeho syna.
 MK

Vážená Evo,
   Váš příběh prožívá řada rodičů, věřte mi. 
Mnohdy se tím trápí, uvědomují si situaci, ve 
které se jejich dítě ocitlo. Objevují se i poci-
ty viny, hledá se moment, kde mohlo dojít 
„k chybě“. Syn či dcera pak trápení svých 
milovaných rodičů vnímá a trápí se také.
Je to Vaše milované dítě. To, které znáte od 
narození. To, které se Vám svěřovalo, které 
jste chránili a které Vás potřebovalo. Možná 
Vás potřebuje nyní víc než před lety.
Jeho sexuální orientace není otázka volby, 
nejde ji změnit podle přání. Jistě to bylo 
i pro něj těžké, určitě si uvědomil, jak Vás to 
zasáhne. Osud ho zkouší, ale Vás taky.
Přál bych Vám oběma, aby se k Vám vrátil 
klid. Podpořte jej v jeho situaci, stůjte při 
něm. Pokud bude potřeba, nebojte se (oba) 
vyhledat někoho z odborníků. Ne proto, aby 
se Váš syn změnil, ale abyste byli oba v této 
situaci silnější.

Richard Braun, psycholog
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HOMOSEXUÁLNÍ ORIENTACE
A HOMOSEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

výňatek z dokumentu Českobratrské církve 
evangelické, z 3. zasedání 31. synodu

Mnohdy je zaměňována homosexuální ori-
entace a homosexuální chování, které může 
a nemusí být projevem této orientace.
Homosexuální orientací (homosexuali-
tou) – prvně užito Benkertem roku 1869 – 
myslíme sexuální orientaci na osoby stejného 
pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nosi-
telem nezapříčiněný a nezvolený stav, tedy 
nositelem nezaviněný, charakterizovaný tím, 
že nositel stavu, homosexuální muž či homo-
sexuální (lesbická) žena, je pohlavně vzrušo-
ván a přitahován osobami stejného pohlaví 
a v zušlechtěné, platonické podobě sexuality 
se do osoby stejného pohlaví je také schopen 
platonicky zamilovat.
Je obtížné určit procentuální zastoupení tak-
to orientovaných osob v populaci, jednotlivé 
studie, které mají vždy značné metodické 
nedostatky, udávají od 1 do 10 i více pro-
cent. Nejčastěji bývají v průzkumech zjišťo-
vána 4 %.
Heterosexuální orientace (heterosexuali-
ta), tedy orientace z hlediska průměrové nor-
my normální, pak je celoživotním, neměn-
ným a nositelem nezapříčině-
ným a nezvoleným stavem, 
jehož nositel, heterosexuál, je 
pohlavně vzrušován a přitaho-
ván osobou opačného pohla-
ví a do ní se také platonicky 
zamilovává.
Bisexualitou rozumíme celo-
životní, neměnnou a subjek-
tem nezapříčiněnou nevy-
hraněnost sexuální orientace, 
jejíž nositel je přibližně stej-
ně přitahován jak muži, tak 
ženami, a atraktivita sexuální-
ho objektu tedy není určová-
na především jeho pohlavím, 
nýbrž některými jinými činite-
li (například dominantní osob-
nost…). Zjistit procentuální 
zastoupení takovýchto jedinců 
v populaci je ještě obtížnější. 
Za lékařem sexuologem při-
cházejí zcela výjimečně.
Sexuální orientace se nemu-
sí vždy projevovat jí odpovídajícím chová-
ním. Jsou lidé, kteří, ať heterosexuálně nebo 
homosexuálně orientovaní, se po celý život 
zdržují zjevného pohlavního života (páro-
vého), například řeholníci, to ale nic nemění 
na jejich orientaci, projevující se buď vědo-
mými fantaziemi, nebo erotickými sny, nebo 
alespoň vznikem platonických vazeb k osobě 
preferovaného pohlaví, jejichž sexuální moti-
vaci si subjekt vůbec nemusí uvědomovat. 
Na druhé straně známe osoby, které jsou jed-
noznačně heterosexuálně orientované, a pře-
sto se v některém období života chovaly 
homosexuálně nebo bisexuálně, a naopak 
známe (a to je častější případ) i jednoznačně 

orientované homosexuály, kteří se po nějaký 
úsek života nebo i celoživotně chovali výluč-
ně heterosexuálně.
K pochopení této problematiky si musíme 
uvědomit, že ani heterosexuální, ani homo-
sexuální orientace nemusí být vždy „sto-
procentní“, tedy jednoznačná, nicméně na 
rozdíl od bisexuality většinou jedna vari-
anta zřetelně převažuje, a pokud je některý 
člověk ve velmi mladém věku schopen se 
z nějakých nesexuálních motivací chovat 
způsobem odpovídajícím té druhé orientaci, 
pak s postupujícím věkem se tato schopnost 
oslabuje až mizí.
O sexuálním zaměření jedince je rozhodnuto 
dávno před pubertou a tato poloha se během 
života nemění, nezmění ji ani homosexuální 
nebo heterosexuální zkušenost (nemůže to 
změnit ani „svedení“, ani naopak dříve čině-
né pokusy o „léčbu“ homosexuality).
Homosexuál je tedy někdy, zpravidla dočas-
ně, schopen vzdát se preferované sexuality, 
vzdát se i jemu přiměřené lásky. Často se po-
drobí zvyklostem většinové populace, vstou-
pí do manželství. V něm, pokud není umístěn 
na úplně pravém pólu spektra, tedy může i po 
několik let uskutečňovat styky a zplodit dítě 
nebo děti. 
Nicméně dříve nebo později schopnost usku-

tečňovat styky vymizí, a nebo se stane pro 
něj ne únosné soužití s osobou opačného, 
tedy jemu nepřiměřeného pohlaví, ve sfé-
ře mimosexuální. Jindy takové manželství 
dožije zdánlivě normálně, bez toho, že by 
jako manželství fungovalo, a za vzdání se 
jemu přiměřeného pohlavního života je pak 
takový homosexuál odměněn nenápadným 
rodinným životem pro okolí, radostí z dětí 
a posléze vnoučat. 
Jindy ale jej buď opouští zklamaná manžel-
ka, nebo naopak on s ustupující satisfakcí 
v manželství začne pociťovat naléhavější 
potřebu satisfakce v jemu přiměřeném vzta-
hu, teprve pak se v některých  případech 

seznámí s osobou stejného pohlaví, zamiluje 
se, a manželství nezřídka rozbíjí, se všemi 
důsledky pro manželku a děti.
Proces rozpoznání a přijetí vlastní sexuální 
orientace označujeme jako „coming out“. 
Bez dokončení tohoto coming outu není 
možné se beze škod na zdraví z nějakých 
pohnutek, třeba nábožensko -morálních, pre-
ferované sexuality vzdát. Jen při plném uvě-
domění si své orientace v ojedinělých přípa-
dech se může věřící křesťan vzdát své sexu-
ality bez toho, že by to bylo na druhé straně 
vyváženo nějakými vážnými negativy. Pro 
to však potřebuje mimořádnou vybavenost 
v duchovní oblasti a nesmí být člověkem 
s velmi silnou sexualitou. Takové duchov-
ní předpoklady však dokáže vytvořit u sebe 
málokdo, a pokud se o to pokouší bez nich, 
výsledek je vždy tristní.

LÉČENÍ HOMOSEXUÁLNÍCH OSOB
Poté, co se lékaři opakovaně přesvědčili, že 
homosexuální orientace je dostupnými lékař-
skými prostředky nezměnitelná, upustili od 
pokusů směřujících ke změně homosexuální 
orientace v heterosexuální. Postoj zdravotní-
ků i širší veřejnosti k homosexualitě ovlivni-
lo i její vyřazení z 3. revize Diagnostického 
a statistického manuálu duševních poruch 

Americké psychiatrické společnosti počát-
kem 70. let.
Tato změna významně ovlivnila terapeutický 
přístup k homosexuálním mužům a ženám 
především v americkém prostředí. Do té 
doby zde bylo běžné, že zejména psychoa-
nalyticky orientovaní terapeuti považovali 
za cíl léčby změnu homosexuální orienta-
ce svých klientek a klientů. Skutečnost, že 
homosexuální orientace sama o sobě přestala 
být považována za duševní poruchu, umožni-
la, aby se těžiště psychoterapie přesunulo na 
jiné oblasti důležité pro zdravý psychosexu-
ální vývoj homosexuálních jedinců a jejich 
integraci do společnosti. 



5

U nás k této změně došlo až přijetím 10. 
revize Mezinárodní klasifikace nemocí, která 
vstoupila v platnost v roce 1992 a v České 
republice začala být závazně používána od 
l. ledna 1994.
V oblasti zájmu psychiatrů a psychologů však 
nadále zůstávají tzv. egodystonní, tj. se svým 
sexuálním zaměřením nesmíření homosexu-
álové. Ti se mnohdy obracejí na sexuologa 
s žádostí o změnu sexuální orientace a obtíž-
ně přijímají informaci, že homosexualitu 
„vyléčit“ nelze. To nevylučuje možnost, že 
se některým homosexuálním mužům i ženám 
může podařit tzv. heterosexuální adaptace – 
což znamená, že se naučí žít s osobou opač-
ného pohlaví. Je to možné za předpokladu, 
že jejich homosexuální orientace není jed-
noznačně vyhraněna a umožňuje tak navá-
zání erotického a sexuálního vztahu s člově-
kem opačného pohlaví, zvláště je -li k němu 
homosexuální jedinec dostatečně silně moti-
vován. Touto motivací může být i křesťanská 
víra členů církví a křesťanských společen-
ství, které homosexualitu a stejnopohlavní 
partnerství odmítají. V těchto kruzích pak 
někdy bývá heterosexuální adaptace mylně 
považována za „uzdravení“ z homosexuality. 
Je třeba zdůraznit, že ani mnohaleté heterose-
xuální soužití nezmění převažující erotickou, 
a tedy i citovou preferenci homosexuálního 
jedince a že takto vytvořená manželství mají 
četná úskalí a v delším časovém horizontu 
mnohdy ztroskotávají.
Jedním z důsledků postupující liberaliza-
ce postojů k homosexualitě v křesťanských 
církvích i ve společnosti je, že se na sexuo-
logy obrací stále méně homosexuálních lidí, 
kteří by žádali o „vyléčení“ své homosexuali-
ty či o pomoc při heterosexuální adaptaci.
Mezi typické problémy, s nimiž se homose-
xuální jedinci na lékaře či psychoterapeuta 
obracejí, patří potíže provázející rozpoznání 
a přijetí menšinové sexuální orientace. Ty 
mohou být vydatně posilovány homofobní-
mi postoji okolní společnosti, zvláště tehdy, 
když se s nimi daný jedinec vnitřně ztotožní. 
Významný je i postoj rodiny, který může tzv. 
coming out – proces, který zahrnuje rozpo-
znání, přijetí a přiznání homosexuální orien-
tace, mladému jedinci do značné míry usnad-
nit, nebo naopak zkomplikovat.
Další okruh témat, s nimiž se terapeut při 
práci s homosexuálními lidmi setkává, souvi-
sí s HIV pozitivitou či onemocněním AIDS, 
případně obavami z možné nákazy.
Je třeba mít na zřeteli, že zdaleka ne všechny 
potíže, které homosexuálního jedince přive-
dou k terapeutovi, jsou podmíněny homose-
xuální orientací a neschopností se s ní vyrov-
nat. Homosexuální člověk může pochopi-
telně vyhledat pomoc terapeuta v různých 
životních situacích, které s jeho sexuální ori-
entací souvisejí pouze okrajově, či vůbec.
Lze konstatovat, že přestože se postavení 
homosexuální menšiny v naší společnosti 
v posledních letech viditelně zlepšilo, někte-
ří homosexuální jedinci se v důsledku své 
sexuální orientace nadále potýkají s psy-

chickými, sexuálními a sociálními problémy, 
jejichž úspěšné zvládnutí vyžaduje poraden-
skou či terapeutickou intervenci. To přispělo 
k založení Gay linky pomoci, určené homo-
sexuálním jedincům, jejich rodinám a přá-
telům. Gay linka pomoci zahájila provoz 
v říjnu 1994 a funguje dodnes na půdě SOS 
centra Střediska křesťanské pomoci Diako-
nie CCE na Praze 2. Na činnost Gay linky 
pomoci navazují svépomocné aktivity, které 
osamělým homosexuálním ženám a mužům 
nabízejí jak východisko ze sociální izola-
ce, tak pozitivní příklady homosexuálních 
jedinců i dvojic, které usilují o zodpovědné 
a autentické prožívání své sexuální identity. 

MUDr. Antonín Brzek,
MUDr. Dagmar Křížková,

MUDr. Ivo Procházka
Úplný text dokumentu http://www.srcce.cz/

synod/tisky/tisk19_06.htm

Literatura k tématu: 
KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRK-
VE, Karmelitánské nakladatelství 2002, 
Paragrafy 2357–2359, 2396.

MORÁLKA V DIALOGU, Jiří Skoblík, 
Karmelitánské nakladatelství 2006

Docent Skoblík přednáší dlouhá léta křesťan-
skou etiku a morální teologii na Univerzitě 
Karlově v Praze. V různých médiích syste-
maticky reaguje na aktuální etické problémy 
dnešních lidí, globalizovaného světa a naší 
i světové církve. Ve spolupráci s editorem 
Tomášem Jajtnerem připravil reprezentativní 
průřez svými studiemi a aktuálními komen-
táři. Přínosná je především široká škála ote-
víraných témat, o nichž se v soukromí i ve 
veřejném prostoru vedou často bouřlivé dis-
kuse. Jde o problémy individuální morálky, 
ale také o témata společenská a politická: 
otázky etických alternativ / dialog a kultura 
argumentace / etika a pedagogika / právní řád 
a odpovědné občanství / katolická sexuální 
etika a její pozitivní východiska / teologické 
poznámky ke gay -les orientaci / ekumenis-
mus, misie a proselytismus. Inspirativní jsou 
i jeho postřehy k palčivým problémům sou-
časnosti: Jak dnes chápou lidé hřích? Proč je 
peklo tabu? Jaké jsou nectnosti průměrných 
křesťanů? Co zakládá etiku sportu? Co se 
změnilo po 11. září? Kniha je určena široké-
mu okruhu čtenářů, který se chce seznámit se 
základními myšlenkami křesťanské morálky. 
Autor má odvahu připomínat i nepříjemné 
pravdy, ale dělá to vždy klidně, ohleduplně 
a nikdy nesklouzává k zjednodušování. Své 
úvahy předkládá v jasné a fundované podobě 
a tím vede své čtenáře ke kritickému myšlení 
v souvislostech.

HOMOSEXUALITA Z KATOLICKÉHO 
POHLEDU

Mons. Andreas Laun, Sborník referátů ze 
zasedání na téma „Církev a homosexualita“, 
které se uskutečnilo v Salcburku 4.–6. září 
2000 z iniciativy arcibiskupa Georga Edera. 

Je známo, že nemalý počet mužů a žen má 
sklony k homosexualitě. Proto je také kato-
lická církev nucena zabývat se touto pro-
blematikou stále více a především – musí se 
očistit ve světle nových poznatků od omylů, 
kterých se na tomto poli dopustila. Nezname-
ná to však, že by se měla přizpůsobit duchu 
doby, ale naopak musí jít do hloubky katolic-
ké nauky, založené na Božím zjevení a při-
kázání. A musí na straně druhé také vycházet 
ze současných poznatků psychologie. To vše 
pak vede k tomu, že katolická církev zůstává 
ve svých morálních pozicích vůči homosexu-
álům i nadále pevná a neměnná, ale zároveň 
cítí potřebu nového pastoračního přístupu 
k těmto lidem – zprostředkovat jim odbor-
né medicínské informace, pomoci na jejich 
základě zvolit křesťanské řešení pro celý 
další život, všestranně podporovat v uskuteč-
ňování zvolené cesty, a při tom musí jednat 
s pozorností, soucitem a taktem. 
Publikace, jejímž editorem je salcburský svě-
tící biskup A. Laun, je jedním z mála rozsáh-
lých a ucelených děl na dané téma. Snoubí 
se zde obojí – katolická morálka i odbor-
né poznatky, zvláště z oblasti psychologie 
a psychoterapie.

HOMOSEXUÁLNÍ… Daniel Ange, 
Karmelitánské nakladatelství 1995

Snažíš se žít naplno, milovat a být milován, 
ale občas se cítíš osamělý, nepochopený, 
odsuzovaný…, ale uvědom si, že Bůh tě 
miluje jen kvůli tobě! Respektuje tě a důvě-
řuje ti. Pro něj jsi jedinečný, nenahraditelný. 
Právě tak jako ty potřebuješ jeho, on potře-
buje také tebe! Jestli tedy chceš být pravdivý 
se sebou i s ním, přečti si tyto stránky, které 
byly napsány pro tebe tvým přítelem. Najdeš 
v nich naději, kterou hledáš, přímost a prav-
divost, po kterých toužíš, a především v nich 
objevíš, že tě Bůh miluje takového, jaký 
jsi! Tato kniha, plná pravdy a milosrdenství, 
odpovídá na nesčetná volání o pomoc, která 
už po léta docházela k autorovi. 
Dobrozdání: „Danieli, díky za tvoje stránky 
o homosexualitě. Ještě nikdy jsem nenašel 
text, který by byl tak plný svědectví a který 
by nabízel spiritualitu, jež je všem na dosah. 
Tato knížka může osvobodit ty, kteří jsou 
spoutáni touto sexuální úchylkou. Velmi mi 
záleželo na tom, abych ti to napsal. Modlím 
se za tebe a za všechny, o které se staráš.“ 
[Guy Gilbert (z dopisu)]

SEXUALITA A KŘESŤANSKÁ MORÁL-
KA, Hans Rotter, Vyšehrad 2003. Autor, 
známý u nás dílem Důstojnost lidského živo-
ta, formuluje v této své knize nová stanovis-
ka k problémům, které přinesly objevy repro-
dukční biologie a sexuální psychologie. 
Nevyhýbá se žádným z kontroverzních témat 
současného života (předmanželské sexuální 
vztahy, nemanželské životní partnerství, cír-
kev a druhé manželství, homosexualita, zná-
silnění a potrat). Těžiště knihy tvoří součas-
ný pohled na základní otázky sexuality a její 
funkce v mezilidských vztazích.



6

SPRINT PŘED MINULOSTÍ

Radši bych psal o nedělním fantastickém 
světovém výkonu jamajského smíška, taneč-
níka a „lukostřelce“ Usaina Bolta, cítím však 
potřebu připomenout zítřejší temné výročí 
našich dějin, kdy ruskými tanky podepře-
ný Husákův režim se svými pohůnky před 
čtyřiceti lety zmasakroval na dlouhou dobu 
poslední pokus veřejnosti o odpor proti srp-
nové okupaci.
Žel nemohu posloužit osobnější vzpomín-
kou. Leda si vybavuji, že končily prázdniny 
a přespříští pondělí mě čekal nástup na gym-
názium v Třeboni a tam zajisté životní láska. 
Pokud mi bylo smutno, pak z jiných důvodů. 
Sousedovic kolie Rita s krásnou zrzavou srs-
tí, do níž jsem rád nořil prsty, dostala praši-
vinu, tak ji nechali utratit. Netušil jsem, jak 
krutý to představuje symbol… Její páníček 
byl železničář a při pražském jaru se motal 
kolem Federace lokomotivních čet. Teď řešil, 
jak rychle vstoupit do Lidových milicí. Šel 
jsem do kina na novinku Všichni dobří rodá-
ci, najednou se nehrálo. Mělo mě v těch pat-
nácti víc trknout, co se děje.
Zpěněný Gustáv Husák na celostátním 
komunistickém aktivu 19. srpna vyhrožoval: 
„Když nám zápas vnucují, když ho vyvolá-
vají, obrátíme tento boj tak, abychom dokon-
čili porážku všech reakčních a pravicových 
sil,,,vyčistili odpovědná místa politická, hos-
podářská a ostatní v tomto státě.“ Od téhož 
dne Rozhlasové noviny opět uváděla znělka 
Kupředu, levá a začalo se čistit z gruntu. 22. 
srpna schválilo federální shromáždění tzv. 
zákonné opatření k ochraně veřejného pořád-
ku. Podepsáni vlastní rukou Svoboda, Dub-
ček, Černík. Samosoudci tím pádem posílali 
lidi do vězení v urychleném řízení a esenbá-
ci vás mohli držet ve vězení tři týdny, a ne 
jen osmačtyřicet hodin. V reakci na řádění 
antisocialistických živlů Doly V. I. Lenina 
v Komořanech za víkend vytěžily o 16 862 
tun uhlí nad plán.
Cenným a zároveň hnusným dokumentem 
těch dnů je zvláštní vydání Rudého práva 
Neprošli… které pod trapnými pseudony-
my Karel Janík a Ota Staník sesmolili vnit-
rácký šéf tiskového odboru pplk. Jan Kovář 
a redaktor Stanislav Oborský. U vyšisova-
ných fotografií se nacházejí popisky typu: 
„Červený fiat italské poznávací značky dal 
signál k zahájení provokace v poledne 21. 
srpna.“ Nejslavnější text pod snímkem mla-
díka, který dělá „véčko“ zní: „Smluvené zna-
mení, za dvě minuty začne útok.“
Pakliže tato ubohá propagandistická tisko-
vina tvrdila, že na území ČSR zahynuly při 
demonstracích čtyři „civilní osoby“, zapa-
matujme si konkrétní jména a věk nevinných, 
které zavraždili milicionáři: osmadvacetiletý 
dřevomodelář Stanislav Valehrach, osmnác-
tiletí elektrikář Vladimír Kruba a pánská 
krejčová Danuše Muzikářová, sedmnáctiletý 
dělník František Kohout a teprve čtrnácti-
letý Bohumil Siřínek. Nasnadě jsou otázky. 
Proč jejich smrt nebyla nikdy vyšetřena? 

Proč nemají památníky, ulice nebo sochy? 
Proč nebyli ani náhodou potrestáni ti, kte-
ří se v srpnu 1969 na straně kolaborantské 
moci postavili proti svým spoluobčanům? 
Neptejme se. Před nepříjemnou minulostí 
přece umíme utíkat tak rychle, že se i Bolt 
má co učit.
Proč nebyli ani náhodou potrestáni ti, kteří se 
v srpnu 1969 na straně kolaborantské moci 
postavili proti svým spoluobčanům?

Jan Rejžek, LN 20.8.2009

V POSTOLOPRTECH TO BYLA 
VRAŽDA, A NEJEN TAM

Lze připomínat hrůzy války a brutalitu nacis-
tů. Také Heydrichův tajný plán připrave-
ný pro „český ksindl“. I nadřazenou zpup-
nost řady tehdejších německých obyvatel 
zemí Koruny české. Zapomenout na Lidice 
a Ležáky by bylo odpudivé a hloupé. Nic-
méně postoloprtská masová exekuce měla 
sedm set šedesát tři Němců... Lidických obě-
tí bylo 340, to jen pro ty, kteří v podobných 
diskusích rádi porovnávají počty nebohých. 
Popraveni byli i kluci, kteří si šli z hladu 
natrhat kyselá jablka. Prostě to byla vražda. 
Genocidní mord. O to hnusnější, že nebyl 
důsledkem právě vybuchnuvšího spontán-
ního hněvu, nýbrž řízenou a organizovanou 
akcí, v jejímž čele stáli důstojníci armády 
a policie. Smutné je, že postoloprtské zabí-
jení bezbranných zlehčoval i válečný hrdina 
generál Karel Klapálek: „Jako velitel…mohu 
prohlásit, že…v případě Postoloprty-Žatec 
jednali podřízení velitelé a vojáci ve smyslu 
těchto vojenských zásad správně…“
Doba vymknutá z kloubů To cituji podle 
publikace Tomáše Staňka nazvané Perzeku-
ce 1945.
Klapálek dodává, že „přehmaty“ nutno chá-
pat, neboť mnozí z vojáků ztratili ve válce 
své blízké ukrutnostmi Němců. Ano, doba 
byla vymknuta z kloubů lidskosti a prv-
ní s ní zakroutili Němci. Nicméně nazývat 
„přehmatem“ zavraždění téměř osmi stovek 
lidí, u nichž nebyla shledána žádná konkrét-
ní vina, jen „špatná národní příslušnost“, je 
cynické za všech okolností.
Což platí i o akci jiné československé vojen-
ské jednotky pod velením důstojníka Obran-
ného zpravodajství poručíka Karola Pazú-
ra a osvětového důstojníka četaře aspiranta 

Bedřicha Smetany. Vyvraždili vlak karpat-
ských Němců. Ti se vraceli zpět do vesnic, 
odkud je předtím evakuovali. Naši vojáci 
zastřelili 71 mužů, 120 žen a 74 dětí. Nej-
mladší bylo osmiměsíční děcko, nejstarší byl 
osmdesátiletý muž. Podle svědectví prosili 
o život slovensky. Do hromadného hrobu, 
z něhož znělo ještě sténání, se vojáci tre-
fovali ze samopalů. Když se Pazúra místní 
občané ptali, proč zabíjí děti, odpověděl: „Čo 
som mal s nimi robiť, keď sme im postrielali 
rodičov?“ Stalo se v noci z 18. na 19. červ-
na 1945 na Švédských šancích u Přerova na 
Moravě. Čačtí vojáci sebrali ubitým osobní 
věci a vyrabovali vlak, kterým zavraždění 
cestovali. Pro spravedlnost: Pazúra za ten-
to hrdinský čin v roce 1947 odsoudili (vůči 
Smetanovi za účast v tomto zločinu trestní 
stíhání neproběhlo). Avšak v roce 1952 byl 
amnestován a v 60. a 70. letech minulého 
století působil jako funkcionář Svazu proti-
fašistických bojovníků. Podobných případů 
najdeme přehršel. Třeba ústecký pogrom 31. 
července 1945: po nevyšetřeném výbuchu 
munice v Krásném Březně byli za pachate-
le označeni Němci a masově na ulicích lyn-
čováni, včetně dítěte v kočárku, shozeného 
z mostu do Labe. Jistě, po válce se v duších 
usadil kal stresu, strachu a hrůz započatých 
bez pochybnosti právě Němci. A ne některý-
mi Němci. Spíše mnohými Němci. Vykoleje-
ní občané viděli lidi vracející se z koncentrá-
ků, potkali nebožáky z transportů smrti. Rány 
otevřené, nenávist vnímatelná. Ano, mnohé 
lze pochopit. Nic však omluvit. Už proto, 
že se i v té době všeobecné hysterie objevili 
lidé, kteří nesouhlasili s bezuzdným terorem 
vůči Němcům. Například Pavel Tigrid. Fer-
dinand Peroutka. Přemysl Pitter. A nepomiň-
me, že násilnické manýry zdejších národních 
čističů kritizovali i demokraté ve světě.
Co se stalo, nedá se odestát. Ale nelze se 
tvářit, že se to nestalo. Snad je stále méně 
těch, kdož naznačují, že zvěrstva páchaná na 
Němcích po válce byla vlastně „tak nějak“ 
v pořádku. Byla to přece špína a hnus.
Měly by stát pomníky, na nichž bude jasně 
řečeno, proč stojí. Ne nějaká mlhavá všeo-
becná slova, ale: Tady byli zavražděni tehdy 
a tehdy ti a ti těmi a těmi. Oběti nacistických 
zločinů to neurazí. Skutečné bojovníky proti 
hitlerovské okupaci také ne.
My současníci tím sebemrskačsky nepřizná-
me kolektivní vinu. Jenom oznámíme, že tu 
žije svědomí.

 Vladimír Kučera, publicista, MFD, 5.6.09

NATALJA ESTĚMIROVOVÁ 
ZAVRAŽDĚNA 

Pár hodin před tím unesli tuto čečenskou 
ochránkyni lidský práv i neznámí ozbrojenci 
v čečenské metropoli Grozném. Našli v sou-
sedním Ingušsku. Podle prvních informací 
tamního ministerstva vnitra ji únosci zastře-
lili dvěma ranami do hlavy. 
Předseda skupiny ochránců lidských práv 
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Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády 
komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme 
aktivně usilovali. 

Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inte-
ligencí dosáhli profesních úspěchů a blaho-
bytu, o kterém se nám za komunismu ani 
nesnilo. 

Budování soukromého úspěchu jsme vykou-
pili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali 
osud věcí veřejných do chtivých a chamti-
vých rukou. 
 
Skandály dnešních politiků sledujeme se 
stejným znechucením jako někdejší tupost 
těch komunistických. 

Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní sys-
tém korupce na komunální, krajské i cen-
trální úrovni. 

Vstupenkou na lukrativní posty polostátních 
podniků a organizací s miliardovými rozpoč-

ty je legitimace nebo spřízněnost s velkou 
politickou stranou. 

Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde 
je pracovní síla 3x levnější než v západní 
Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší. 

Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny 
primátora či státního úředníka rozhodující-
ho o miliardách, stojí jeho „oficiální“ roční 
plat. 

Nepozastavujeme se nad tím, že miliardo-
vé veřejné zakázky získá ministrova firma 
s momentálně neznámým vlastníkem - akci-
emi na doručitele.

Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý pre-
miér vydělal desítky milionů na obchodě 
s akciemi od podnikatele, kterému předtím 
zajistil miliardovou dotaci. 

Nepozastavujeme se nad tím, že výroba 
tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více 
než v Londýně nebo v Paříži. 

Vleklá vyšetřovaní, když k nim vůbec dojde, 
končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud 
magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, 
tak jedině té švýcarské nikoli české. 

V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, 
za několik dní ho překryje ten další. 
 
Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností 
a bojem proti nebezpečí evropské integrace, 
nestojí korupce za půl slova. 

I když je to dnes méně okaté, média vědí 
o čem psát víc, o čem méně, o čem nic. 

Zatímco v dobách komunismu jsme museli 
překonávat strach, nyní je překážkou lenost. 

Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit ban-
ku nebo telefonního operátora. 
Necháme se střihat jak ovce. 

Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazo-
vat a bránit svůj názor. 
Místo přísunu a zpracování informací si 
vymýváme mozky stupidními seriály. 

Místo zpráv a názoru čteme v bulváru o cele-
britách, kdo komu zahýbá a s kým. 

Náš národní cynismus se masochisticky vyží-
vá v tom, jak hrozné panují poměry a sami 
kromě vymýšlení vtipů neděláme nic. 

Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisíco-
vými platy, ale miliardové causy jim unikají. 

Svou lenost pak omlouváme filozofií, že 
„jsou stejně všichni stejní“ případně „tihle 
budou ještě horší“. 

Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřej-

ných zaplatíme vysokou cenu. 
Korupce prodražuje většinu investic financo-
vaných z daní i z obrovského deficitu. Ukra-
juje šance našich dětí, na nichž v soukromí 
tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, kte-
rá bude jednou jejich. 

Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto 
zemi s tím, že stejně budeme muset volit jed-
nu z nich bez ohledu na to, jak přezíravě se 
k nám budou chovat. 
Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát 
na strunu sociálních jistot pro jedny a stru-
nu nízkých daní pro druhé. Technika jejich 
vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno 
i druhé. 

Monopol jedné strany v naší zemi nahradi-
la střídavá a na komunální úrovni i společ-
ná vláda dvou stran, které se vždycky nějak 
dohodnou. Je přitom zřejmé, že i ostatní stra-
ny využívají své zaslepené loajální „fanouš-
ky“, ochotně jim odpustit úplně cokoli. 

Vedení velkých stran sází na to, že se bude-
me bát zahodit náš hlas podporou malých, 
nových či exotických a že nám nezbude než 
zvolit jejich oranžovou či modrou košili 
bližší než toho druhého kabát.

Kolikrát jsme už slyšeli, že „není koho volit“, 
mnozí volit nechtějí a nepůjdou. Kolikrát  
jsme svou volbu s pocitem studu nikoli 
hrdosti, zdůvodňovali menším zlem. Není 
snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu 
ten „vyhozený“? Jakou cenu má vůbec náš 
hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů? 

Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé poli-
tické strany byly lepší a čestnější než ty vel-
ké. Moc korumpuje vždy. Ale absolutní moc 
korumpuje absolutně. 

Šance podzimu 2009 nespočívá v konkrét-
ní straně či programu, spočívá ve změně, 
v tom, že přemícháme již zdánlivě rozdané 
karty a dáme průchod naší nespokojenosti 
alespoň ve volbách, když už to neumíme na 
náměstích. 

Nemylme se, dvě největší strany budou určo-
vat osud země i v budoucnosti, ale pokud 
dnes jejich arogantní chování odměníme, 
odepřeme jim tím důvod ke změně a k obro-
dě. 
Přejeme-li si změnu jejich vedení, případně 
v nich chceme později najít místo pro vlastní 
pravé či levé ambice, cesta paradoxně vede 
přes jejich podzimní volební neúspěch. 

Možná jsme se někdy ptali našich rodičů 
a prarodičů: „A proč jste s tím tehdy něco 
neudělali?“ 
Připravujme si dnes odpověď pro naše děti. 

e-mail jirina.siklova@ecn.cz 
Chcete li to podepsat, odešlete to i s podpi-

sem na e-mail viktor.parkan@gmail.com 

Memorial Oleg Orlov už dříve informoval, 
že čtveřice mužů přinutila Estěmirovovou 
nasednout v čečenském hlavním městě Gro-
zném do auta. Svědci ji podle něj slyšeli při 
únosu křičet.
Estěmirovová shromažďovala důkazy o poru-
šování lidských práv v Čečensku od počátku 
druhé rusko-čečenské války v roce 1999 
a byla trnem v oku ruským úřadům. 
Spolupracovala také s investigativní novi-
nářkou Annou Politkovskou, další kritičkou 
války Ruska proti separatistům na Kavkaze. 
Ta byla zastřelena ve svém domě v Mosk-
vě v roce 2006 a její vražda nebyla dosud 
objasněna.
Dalším spolupracovníkem Estěmirovové byl 
Stanislav Markelov, prominentní právník 
a odpůrce porušování lidských práv v Čečen-
sku. Byl zákeřně zastřelen na moskevské uli-
ci.  MFD, 15.7. 2009
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AKTUALITY

Za prázdniny poděkujeme při 
bohoslužbách v neděli 30. srpna. 

Kunčickou poutí slavíme v nedě-
li 6. září v 10.15 na hřišti kunčic-
kých hasičů. 

PODĚKOVÁNÍ
Za všechnu pomoc a péči v posledních letech 
naší mamince Marii Taclové děkujeme naší 
setře paní Marii Jägerové, paní Marii Morav-
cové, panu Vladimíru Tomkovi, pečovatel-
kám z Charitní ošetřovatelské služby a všem 
kteří na ní mysleli.  Rodina. 

Těšíme se na nové autobusové nádraží, 
na opravenou zeď u zámecké tarasy, na 

opravenou Hotmarovu kapličku. 
Začínáme opravovat střechu ambitů na 

Kopečku. 

21.6. Alex Šrarupa 
28.6. Vítek Urban
14.6. Jakub Kubíček 
      a Jana Svobodová

15.8. Jiří Kašpar a Lenka 
Stejskalová

  3.6. Marie Taclová 85 let   
17.6. Josef Hamřík 83 let 
  9.7. Věra Foglová 71 let
17.7. Zdeněk Barnet 72 let
  6.8. Jaroslav Šubert  81 let
  7.8. Hedvika Hejcmanová 87 let
10.8. Věra Krahulcová       77 let
13.8. Marie Adlerová 92 let 

Pronajmeme garáž u Orlovny na Orlici. 
Cena dohodou. Kontakt: paní Marie Brandej-
sová, tel. 603153577.

Nabízím soukromou výuku na hudební 
nástroj tuba. Po domluvě možná i výuka 
hudební teorie. Jan Adamec, student Konzer-
vatoře Jana Deyla v Praze, tel. 732440828.

								Život	Boží	
					křtem	přijali	

Lásku,	úctu	
a	věrnost	si	slíbili

					Ke	vzkříšení
			jsme	vyprovodili

JEŠTĚ O ŠTREITOVÝCH 
FOTOGRAFIÍCH

Liturgie není motýlí mrtvolkou připíchnutou 
v krabici. Nad skoro nehmotnou krásou živé-
ho motýla téměř nedýcháme. Zavírá a roze-
vírá křídla, svobodně si letí kam chce. Ani 
bychom mu nemohli poručit, kam by letět 
měl. Motýla polapit lze, setkání živých bytos-
tí, ne.

Při liturgii v květnu s námi v orlickém 
kostele byli navíc lidé z fotografií Jindřicha 
Štreita a nádherná muzika. Setkání přátel, 
křty dětí a samozřejmě setkáni s Tím, které-
mu na nás nejvíce záleží - to vše bylo tako-
vým množstvím krásy, že se to ani nedalo 
vše zachytit. Jako v rozkvetlém sadě, kde se 
nestačíme poklonit jednotlivým stromům, 
natož abychom přivoněli ke každému květu. 

Na soubor Štreitových fotografií a na orlic-
ký kostel se přišlo podívat několik skupin 
dalších lidí. Návštěvníci koncertu, dvakráte 
přijeli letohradští důchodci, Charitní pracov-
níci z azylových domů z Hradce Králové tu 
měli duchovní obnovu. Všichni se usmívali, 
líbilo se jim u nás a z toho, co říkali, zazníva-
lo, že možná vnímali i něco z toho, co se tam 
odehrává při nedělních slavnostech.  

 V sobotu 13.června na Kopečku jsme opět 
zažili řadu nevšedních zážitků. Uspořádali 
jsme velikou výstavu Štreitových fotografií. 
První obrázky nás vítaly na kmenech lipové 
aleje (za pár dní při vichřici tři lípy padly). 
Pro návštěvníky byl uvnitř na nádvoří připra-
ven – vyšší režií - koberec akátových květů. 

Při vernisáži nás pan Jindřich Štreit prove-

dl historií jednotlivých fotografií. 
Některé mně zřejmě nadosmrti utkvějí 

v paměti – možná „slepí manželé“ a ty, které 
předtím visely na Orlici – s těmi jsme přece 
ledacos prožili.   

Pak jsme si vyslechli autorské čtení spiso-
vatelky Gudrun Pausewang z pozoruhodné 
knihy: „A ještě jsem ti chtěla říct …“ 

Na večer byl ohlášen koncertní hold čes-
kému králi Karlu IV. Alfréda Strejčka a Ště-
pána Raka: „Vivat Carolus“. V květnovém 
a červnovém Okénku jsem ohlašoval začátek 
na 20 hodin. Jenže na plakátech, které nechal 
tisknout pan Langer byl začátek uveden na 
19 hodin. (Vina je na mně.)

Pánům Alfrédu Strejčkovi a Štěpánu Rako-
vi jsem se omlouval a navrhl jsem, že lidi 
pozdržím, provedu je výstavou fotografií 
a povím něco o Janu Nepomuckém a historii 
Kopečka. Ale pánové prohlásili: „Ne, ne, my 
uděláme dvě vystoupení“. 

Z úcty k návštěvníkům! A z kamarádství, 
neboť kamarádi nás nenechají v nouzi a ostu-
dě. A to Štěpán Rak v noci na sobotu pro 
horečku nespal. 

Asi 160 lidí zažilo hold Karlu IV. a pak 
přes padesát návštěvníků „Vivat Comenius“.

Ještě jednou děkujeme paní Gudrun Pau-
sewang, panu Jindřichu Štreitovi, pánům 
Alfrédu Strejčkovi a Štěpánu Rakovi, muzi-
kantům ze ZUŠ v Letohradě, kteří při verni-
sáži krásně hráli, panu Langrovi a všem, kteří 
pomáhali. 

Ocenili jsme také um stavitelů areálu 
Kopečku a jedinečnou akustiku toho místa. 
 Václav Vacek

PORADNA 
JE TI ŠESTNÁCT? DEJ SI PIVO

Našemu synovi bylo nedávno šestnáct let. 
Od té doby mu manžel např. u nedělního 
oběda často nalévá alkohol s tím, aby prý si 
syn zvykal – sklenici piva nebo vína, někdy 
i tvrdý alkohol. Velmi s tím nesouhlasím, ale 
manžel se tomu jen směje. U tak mladého 
člověka přece není pití alkoholických nápojů 
na místě!
Chování vašeho manžela, jak popisujete, se 
jeví jako nezralé. V případě, že nereaguje 
na vaše výzvy, může jít o schválnost, namí-
řenou proti vám, kterou řeší nějakou nesho-
du s vámi. Také může jít o neumělou nebo 
nevhodnou snahu přetáhnout sympatie syna 
na svou stranu či o nevhodný rituál, který 
váš manžel považuje za cestu do dospělos-
ti apod.
Příčinu chování vašeho manžela neznám, 
nevím, jaká je atmosféra ve vaší rodině. Lze 
pouze říci, že je to chování nepatřičné. To, že 
se nemůžete dohodnout je však také určitou 
známkou neladu ve vašich vzájemných vzta-
zích. Výchovné působení rodičů by mělo být 
v souladu.
Váš manžel zakládáním špatných návyků 
ohrožuje budoucí život vašeho syna. Jednání 

otce vypadá jako snaha naučit mladého člo-
věka pít, ale požívání alkoholických nápojů 
pravidelně není normální. Normální je nepít 
nebo jen příležitostně, např. na oslavě apod. 
I tak je požívání alkoholických nápojů pro 
některé lidi ohrožující a může vést k závaž-
ným následkům. Mnoho lidí o sobě prohla-
šuje, že nejsou alkoholici, že umí pít. Neuvě-
domují si, že pravidelnost svědčí o nutnosti 
požívání, a tedy návyku. U lidí vzniká návyk 
na alkohol různě rychle.
Situace je o to horší, že v současné spo-
lečnosti se toleruje požívání alkoholických 
nápojů. Patři k image společenských vzorů.
Bylo by vhodné, abyste spolu s manželem 
probrali jeho závažné jednání. Je též možno 
navštívit odborná pracoviště, kde poskytnou 
vašemu manželovi rady cizí odborníci. To 
v případě, že nedbá na vaše námitky a argu-
menty. Nezletilému do osmnácti let nemá být 
alkohol vůbec nabízen. V šestnácti letech je 
váš syn ještě ve vývojové fázi, může dojít 
k poškození, která se mohou projevit v poz-
dějších letech. A je známo, že obzvláště špat-
né návyky se velmi těžko odstraňují. Také 
můžete zkusit alkoholické nápoje nekupovat, 
na stůl je nepředkládat. Mluvte mezi sebou, 
zkuste najít shodu, nebojte se nových řešení.

Irena Lesová, psycholožka, KT 31/09

Foto: Jaroslav Chlup
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DOPISY	ČTENÁŘŮ

Tak tu přemýšlím o otázce, jak má nebo 
jak by měl vypadat správný kněz, anebo kdo 
z nás má patent na to říci, jak by měl správný 
kněz vypadat. Nelíbí se mi totiž, jak každý 
zrovna ví, co by měl farář Václav říkat a co 
ne, co ujde a co dělá špatně, co by měl dělat 
a co ne. Vžil se už někdo do situace, že by 
si stoupl před plný kostel a mluvil tak, aby 
se to líbilo dětem, mladým i starším, a ještě 
přitom přemýšlel, jak které slovo říci, aby se 
to neotočilo proti němu? Nejhorší je, když 
přijdu do kostela a jsem vedle člověka, který 
už – podle mě - čeká na každé Václavovo slo-
vo jen proto, aby ho mohl komentovat ještě 
přímo v kostele. Tak se proto ptám, proč tam 
takový člověk vůbec chodí, neboť pak svý-
mi připomínkami typu: „Ty nám budeš něco 
vykládat!“ nebo „Ty seš chytrý!“ atd. ruší lidi 
okolo a pak z té mše nemá z okolo stojících 
nikdo nic a nemůže snad mít ani ten dotyčný, 
ledaže by tam chodil jen za tímto účelem. 
A přitom si ještě myslí, jak je svatý a jak by 
on vše dělal lépe, tak proč se nedal na kněze 
a ztrpčuje život okolí? Měl stejné možnosti. 
Co já pamatuji, tak tu nebyl kněz, kterému by 
někdo „chytrý“ nediktoval, co má dělat nebo 
co je správné a co špatné. A když neposlechl, 
tak se žalovalo výš. Příkladem je p. Duchá-
ček, který došel uznání, až když byl starý 
a přišel Václav, protože se věčně nespokojení 
lidé zaměřili na Václava. Když budu logic-
ky uvažovat, tak je jisté, že se přeci nemůže 
nikdo zavděčit všem. Můžu mít výhrady 
a občas i nesouhlasit, ale vždy si z toho kázá-
ní něco vezmu a mám nad čím přemýšlet. Ale 
největší problém je, když se Václav obuje 
do toho, jak se my křesťané chováme a jaký 
dáváme příklad, a to se dotkne některých lidí, 
kteří si myslí, že jsou vzorní a on že pouka-
zuje na chyby, kterých se nedopouštíme. Ale 
my je nevidíme a občas ani nechceme vidět. 
Znala jsem člověka, který tvrdil, že ho má 
Pán Bůh rád, protože mu vše vychází, ale 
co bylo kolem nešťastných lidí, které deptal, 
to už si nepřipouštěl. A tak proto si myslím, 
pojďme přemýšlet, jestli házením špíny na 
Václava neděláme to samé. Nemusím s ním 
ve všem souhlasit, ale proto ho také nehaním, 
vždyť já také nemusím každému sedět. Jak 
mám potom vysvětlovat lidem, kteří necho-
dí do kostela, jací jsme, že vlastního faráře 
haníme a to i před lidmi nevěřícími. To asi 
není správný příklad víry. Každý z nás je 
jen člověk, takže i farář má své chyby, ale 
pojďme si o tom, co se nám nelíbí, rozumně 
popovídat a neuzavírejme to tím, že ten farář 
je „hrozný“. Kdo chodí např. na dětskou mši, 
musí uznat, jak hezky mluví k dětem a že se 
snaží jim vše vysvětlit. Myslím, že kdyby 
přišel jiný kněz, zase by se našel někdo, kdo 
by proti němu něco měl. A tak buďme rádi, 
že tu máme kněze a myslím si, že na dnešní 
dobu dobrého, važme si toho, protože může 
přijít doba, že kněží nebudou.

Helena Živná

Heleno, to je dobře, že jste se ozvala. 
Ale nejprve Vás trochu poopravím. Při 

kázání se snažím, abychom porozuměli slovu 
Božímu. Mluvím především k sobě. V kníž-
ce si také podtrhávám to, co pokládám za 
důležité pro sebe. Pokud se v biblickém pří-
běhu ještě někdo najde, dobře naslouchá. 

Židovská moudrost připomíná: „Pro tebe 
byl stvořen svět“ a také: „Jsi prach a v prach 
se obrátíš“. 

V Bibli je skoro pořád řeč ke mně. Vážím 
si pozvání: „Chceš se stát obrazem božím 
(chceš se naučit být tu pro druhé)?“ Ale také 
sebou trhnu, slyším-li Hospodinova slova 
k Adamovi po selhání v ráji: „Kde jsi?“ nebo 
otázku ke Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ 
Jsem nadšen z Boží nabídky patriarchům: 
„Budu tě střežit všude kam půjdeš, nikdy tě 
neopustím, učiním, co jsem ti slíbil ...“ - vím, 
že je to také nabídka i pro mě. Ale, řekne-li 
prorok Davidovi: „Člověk, který se prohřešil, 
jsi ty“, neodporuji. Někdy s Petrem vyzná-
vám: „Pane, ty jsi Mesiáš, Syn boží“, ale také 
jsem někdy jednal - jako Petr – jako bych 
Ježíše nikdy nepotkal. Nejen Petra i mě se 
Ježíš už ptal: „Tak co, ještě si myslíš, že mě 
máš raději než ostatní?“

Víte, že občas v kostele říkám: „Musím 
podle Písma říkat, jak máme jednat, ale při-
znávám, že někdy podle něho ještě jednat 
neumím. Mě usvědčuje Slovo boží dříve než 
jiné. Vím, že na sebe musím mít přísnější 
metr než na druhé.“

Nemlčím k vlastnímu špatnému jedná-
ní. Ale nebudu také mlčet k nezdvořilostem 
nebo špatnostem jiných.

Farnost je jako rodina. Víme, jak má jednat 
dobrý rodič a jak dospělé děcko. Někdo práci 
vidí a chopí se jí, jiný jen pomlouvá. Někte-
ré děti vedle kritiky rodičů ale už také vidí 
vlastní chyby a pracují na svém charakteru. 

Vykřikuje-li v kostele malé děcko, přejde-
me to. S větším opustíme kostel – doufáme, 
že se mu časem zalíbí Ježíšovo jednání. 

Kdyby kluk o jídle, které maminka uva-
řila, prohlásil, že je hnusné, hnal by ho táta 
od stolu. 

Už pan farář Šrajbr mi říkal: „V Kyšperku 
byli vždy výborní farníci, ale také tam je pár 
ostudných“. Už na Krista Pána tento druh 
„přezbožných“ pokřikoval.

Ještě za P. Ducháčka jsem se jednou ptal 
pana faráře Mokrého: „Tak u Vás, v Jablon-
ném, prý naši svatí mužové přijímají Tělo 
Páně v kleče?“

„To bychom nepřipustili“, odpověděl.
Nevím proč v Letohradě hráli divadýlko. 
Dospělý křesťan přece ví, jak mnoho nám 

Bůh slouží. Nevěří ti lidé, že jsme při boho-
službě hosty Kristovými? Necítí se před 
Bohem dlužní? Nepřišli děkovat? Nepřišli 
prosit o odpuštění svých chyb?

Nedávno jeden člověk (nekostelový) na 
veřejnosti vykřikoval, že jsem mu plivl na 
jeho obrázek. Když jsem ho potkal a zval ho, 
ať si to přijde vyříkat na faru, honem mlu-
vil o něčem jiném. Zůstala v něm zbabělost 
z minulého režimu?

Obdivujeme Kristův způsob jednání s lid-
mi a snažíme se jednat podobně. Jinak jsme 
pokrytci.  /v

Oči kulhavého poutníka

Vědění je víc
                          než pořizování věcí.
Vlídnost, soucit s druhými je víc
                          než sebeprosazování.
Palouk se sedmikráskami je víc
                          než plný nákupní košík.
A dveře do staré kaple jsou důstojnější
než otevírající se vchody supermarketů.

Lidé neodhazujte svoji lidskost!

Mé nohy už netančí 
                          na vysokých podpatcích,
                          jsem jen kulhavý poutník.
Často odpočívám.
Mé oči však vidí sedmikrásky 
                          v příkopech cest ...

Jana Flídrová

Foto: Václav Nový

jako hluchý
odezírám z nervózních pohybů
tvých rukou po mé kůži
vidoucí píseň: a jako slepec

tápaje prsty
po tvé tváři
čtu z ní propast
která nás pohlcuje

   Jiří Gold
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JAK SE DĚLÁ TELE?

Vlastimil Marek z Petrovic je můj švagr, 
povoláním inseminátor. Když jsem mu řek-
la, že o něm chci napsat do Okénka, zděsil 
se: „Ty ses zbláznila, do farního časopisu? 
Proč? Vždyť já jen trochu fušuju Pánu Bohu 
do řemesla…“ Ale protože je veselá kopa, 
nechal se lehce přemluvit a jednou mě vzal 
s sebou „na štaci“.

Mým záměrem bylo zjistit, co je na jeho 
práci tak směšného, že je kvůli ní častým 
a vděčným terčem vtipů. V okruhu kamarádů 
a známých to je pravidlo. Ať se začne mlu-
vit třeba o egyptských pyramidách, do pěti, 
nejpozději deseti minut, se řeč stočí na jeho 
povolání.

„Ne, nevadí mi to, to už ke mně nějak pat-
ří. Vadilo mi to jen jednou, když bylo syno-
vi asi 13 let a přišel za mnou do místního 
sálu, ozvalo se – ´hele, mladej bejček přišel´. 
Dneska už by štamgastům uměl odpově-
dět, ale tenkrát ho to trochu vzalo…“, říká 
Vlasta.

Ve čtvrtek 4. června nás čekalo 11 kravínů 
na Lanškrounsku (Čermná, Nepomuky, Třeš-
ňovec, Rudoltice, Albrechtice, Výprachtice) 
s 60 nahlášenými krávami „v říji“. Mnohé 
z nich totiž v říji nejsou. To, zda jsou krávy 
připraveny k oplodnění, posuzují pracovníci 
v kravíně jen podle jejich chování, a až inse-
minátor podle vnitřního vyšetření a kvality 
hlenu pozná jejich skutečnou říji. To je první 
krok na cestě k malému telátku. Oplodňovat 
krávy, které nejsou v říji, postrádá smyslu. 
Mohl by to udělat, a vyúčtovat výkon, ale 
neudělá to. Krávy, které jsou v říji, pak inse-
minátor oplodní semenem, které vozí s sebou 
v malé cisterně s tekutým dusíkem, nasaje 
ho zvláštní pipetou a zavede krávě do dělo-
hy. Teď se už vedle kvality semene dostane 
ke slovu i příroda, která napomůže uchycení 
semene a zabřeznutí. Pokud je příroda skou-
pá, musí se oplodnění opakovat. A proč se 
krávy oplodňují uměle a ne přirozeně? Jed-
noduše proto, že když je kráva v říji, není 
zrovna po ruce býk, a dále proto, aby potom-
stvo bylo co nejkvalitnější. Mezi dodavateli 
semene panuje konkurence jako všude jinde, 
takže se předhánějí v kvalitě i ceně. Nejkva-
litnější plemena stojí kolem 600 Kč za jednu 
dávku, a ta úplně nejlepší až 1000 Kč. Jak je 
patrné, semeno, se kterým se obchoduje, je 
nejvyšší kvality, nefungují zde dobrovolní 
dárci - jako u lidí - ale je to dlouholetý seri-
ózní výběr splňující velmi přísná kritéria. 
Šlechtitelskými býky se stanou jen takoví, 
jejichž matky se prokazovaly výborně exte-
riérově, kvalitou mléka a vysokou dojivostí. 
Tito jednotlivě vybraní býci jsou speciálně 
krmeni, neustále je posuzován jejich exteriér 
a v dospělosti i kvalita semene. Do insemina-
ce jde jen semeno těch, jejichž potomci zlep-
šují užitné vlastnosti.

Vlastní práce inseminátora v kravíně trvá 
různě dlouho. Někde je za 10 minut hoto-
vo, protože krávy jsou uvázané a někdo ze 
zaměstnanců pomůže krávu přidržet. Jinde 

trvá třeba dvě hodiny, protože krávy jsou 
ustájeny na volno (pobíhají), takže je musí 
všechny nejdřív najít podle čísla, vyšetřit, 
pak znova najít, přidržet a oplodnit. Přičemž 
taková pohyblivá kráva je vždy připravena 
kopnout.

I nezasvěcený člověk vidí různou úroveň 
kravínů – podle čistoty a spokojenosti krav, 
a také různou náladu mezi lidmi zde pracu-
jícími. Někde panuje pohoda, jinde nervozita 
z toho, že se kravíny zavírají a že lidé při-
cházejí o práci. Vlivem porevolučních změn 
a vstupu do EU české zemědělství – tak jak 
jsme ho znali v jeho různorodosti a speciali-
zaci – pomalu zaniká.

„I majitelé jsou různí, někdo je kliďas, 
jiný mě seřve, když z oplodnění nic není…“, 
dodává Vlasta.. „Některé podniky mi třeba 
půl roku nezaplatí, ale já si nedovolím říct, že 
už k nim nepřijedu. Dělám tu práci dvacet let 
a za tu dobu vidím nelichotivý vývoj našeho 
zemědělství, jsem připraven, že jednoho dne 
o mou práci nebude nikdo stát, protože krá-
vy nebudou. I na žácích zemědělských škol, 
kteří se na mě občas přijdou podívat, je vidět 
nezájem…“

A jak ho ta práce baví? „Ale jo, baví, je 
to sice jednostranná fyzická zátěž, svačinu 
jím v autě a ve spěchu, vděku se taky nedo-
čkám, dělám to šest dní v týdnu prakticky bez 
možnosti zástupu, ale když to všechno šlape, 
jsem zdravý a podniky platí, je to radost…“

A na závěr jsem si nechala jednu důvěrnou 
otázku: Nevadí ti, že tvá práce je špinavá, že 
se půl života hrabeš v h….?

„Tak to mi nevadí,“ odpovídá, „je to pro 
mě denní chleba. Chápu, že pro leckoho to 
je nechutné, ale takový je život. Jednou byli 
na exkurzi studenti zemědělské školy a za 
mými zády jedna dívka šeptala druhé, že by 
mi v životě nepodala ruku…“

Za ten den Vlasta oplodnil 21 krav. Pravda, 
ve dvě odpoledne už jsme byli doma, ale zato 
to byl frčák. A co jsem tedy zjistila o směš-
nosti jeho práce? Právě že nic zvláštního. 
Jako někdo opravuje auta, Vlasta oplodňuje 
krávy. Tečka. Zato když jsme se vraceli pře-
krásnou sudetskou krajinou domů, napadlo 
mě, abychom my lidi jednou nedopadli jak 
ty krávy. A taky jsem si zpívala písničku 
od Karla Plíhala, která začíná těmito slovy: 
„Špína je velmi relativní pojem, někdo je čis-
tej, i když páchne třeba hnojem…“ /M

CO VIDĚLY JEDNY OČI…

Když Emil Appl odjížděl v srpnu 1942 jako 
totálně nasazený do Berlína, sotva tušil, že 
domů se vrátí bezmála za tři roky a už vůbec 
nemohl vědět, že po dlouhých letech se do 
míst, kde tehdy prožil část svého života, vrá-
tí znovu. Ale stalo se, a pan Appl odjíždí se 
svým zeťem, Mírou Švecem, koncem dubna 
2009 do Hurlachu, vesnice poblíž Mnichova, 
kde před 65 lety strávil 10 měsíců na stavbě 
nacistických fabrik. V kapse má pozvání od 
štábního důstojníka Müllera, protože objekt 
je nyní v majetku německé armády, a v hlavě 
otázku, jak to tam asi vypadá dnes.
Emil Appl se narodil v r. 1923 v Dolní Čerm-
né u Kyšperka, do rodiny mlynáře. 
Vedle mlýna měli Applovi ještě pilu a cihel-
nu. Doma byly tři děti: Emil, o dva roky star-
ší Růžena a o čtyři roky mladší Jiří. Když 
bylo Emilovi 16, přišla válka, a vesnice se 
rozdělila: od rybníka nahoru byly Sudety, od 
rybníka dolů Protektorát. Applovi bydleli nad 
rybníkem, takže automaticky dostali němec-
ké občanství. Emil se měl stát mlynářem, ale 
jeho to táhlo spíše k černému řemeslu, a tak 
jezdil 2,5 roku přes hranice Protektorátu, 
kde se ve Verměřovicích učil na strojního 
zámečníka. 
Doba do začátku 2. světové války je 
v Čechách charakterizována česko-němec-
ko-židovským soužitím, které bylo v růz-
ných částech republiky různé. „V tomto kraji 
pod Orlickými horami bylo soužití s Němci 
poklidné,“ říká pan Appl, „maminka mi říká-
vala, že na tancovačkách kolikrát tancovala 
s Němcem, ale třeba manželka mi vyprávěla 
o třenicích mezi Čechy a Němci na Šumper-
sku. A kamarád mi zase říkal, že v Opavě byli 
židovští fabrikanti silně proněmecky oriento-
vaní…“ Život dopřál panu Applovi nadmíru 
příležitostí vidět, že svět není černobílý, ale 
že dobro i zlo je v lidech napříč všemi národ-
nostmi, rasami, vyznáními…
Rok 1942 byl těžký pro mnohé, a Applo-
vi nebyli výjimkou. V dubnu umírá všemi 
milovaná a oblíbená sestra Růženka na zánět 
slepého střeva. Bylo jí 21 let. Emil je v srpnu 
totálně nasazen a odjíždí do Berlína. Bylo mu 
19 let. Nejmladší 15letý bratr se učí mlyná-
řem v Německé Libině. „Maminka Růženku 
hrozně želela, a proto pak, kde mohla a vidě-
la nouzi, tam pomáhala. I já na sestru den-

ně vzpomínám, byla veli-
ce chytrá a nadaná… Ona 
mě musela mít hrozně ráda, 
víte, my jsme spolu vyrostli, 
všechno dělala se mnou…“ 
vzpomíná pan Appl.
Z Lanškrouna odjel Emil 
s ostatními 43 odvedenými 
do Berlína, kde prošli vojen-
ským výcvikem a přísahou 
Hitlerovi. Tím si nacisté 
zajistili jejich poslušnost – 
kdo přísahá, je pod záko-
nem. Po lékařské prohlídce 
a týdenním výcviku jich 36 
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odjelo na Ukrajinu, včetně nich - devíti Če-
chů,  jejichž úkolem bylo pracovat pod sta-
vební organizacií Todt. Devět kluků vytvo-
řilo na 33 dlouhých měsíců rodinu. Tátu jim 
dělal o něco starší Frantík Machů, zedník 
z Heřmanic, který mladé hochy dokázal přá-
telsky usměrnit. Kdyby tak tehdy věděli, co 
je čeká… kočovný život. Přinejmenším. Stě-
hovali se tak rychle, jak postupovala fronta. 
Vždy první na ráně, vždy připraveni okamži-
tě reagovat na novou situaci. Tato doba se do 
něj hluboko zaryla a ještě dlouho po válce žil 
dvojím životem, když byl myšlenkami stále 
na frontě.
Místa, kterými Emil Appl prošel:

7.8.1942 odjezd z Lanškrouna
7.-13.8. Berlín
17.-21.8. Charkov
24.-30.8. Kubjansk
6.9.-17.12. Bogučar
21.12.-19.1.1943 Svatovo
28.1.-7.2. Alexejevka
19.1.-26.1. Poltava
1.4.-24.4. Warkoviče (Volyň)
23.5.-19.9. Merefa
3.10-14.11. Boguslav
18.3.-10.4.1944 Svinik
16.4.-24.5. Mosty Velikije
30.5.-13.4. 1945 Hurlach

Už za 14 dní od odjezdu z Lanškrouna stáli 
ve stepích směrem na Stalingrad, kilo metr od 
fronty, kterou tvořila řeka Don. Jejich úko-
lem zde bylo zpevňovat mosty (piloty sahaly 
někdy až 15 m do země) a udržovat zásobo-
vací linky. Silnice se tomu nedalo říkat, všu-
de jen hlína. „Na Ukrajině nenajdete kámen, 
takže když je vlhko, nabalí se bláto na kola 
a tři dny nemůžete jet dál. Když zapršelo, 
házeli jsme bláto ze silnice do příkopu a za 
sucha jsme to bláto házeli zpět na cestu 
a vyrovnávali povrch. To byla celá naše prá-
ce, ale bylo nutné to dělat, zásobovací trans-
porty - kolony aut, armádní technika i koňské 
potahy - jezdily ve dne v noci.“
Na stanovišti v Bogučaru se prý zařizovali 
jako na věčnost: „Bogučar byl 14 dní obsaze-
ný Italy, Ukrajinci tam měli postavený slavo-
brány a vítali německou 4. tankovou armádu. 
Byl tam klid, až v polovině listopadu začalo 
být „tepleji“, když se začal obkličovat Stalin-
grad. Největší obklíčení ale nebylo u Stalin-
gradu, jak se traduje, ale v r. 1941 u Kyjeva. 
Tam přišlo do zajetí 1,5 mil. Rusů. K nám 
do Bogučaru pak přišli nějací ruský zajatci. 
Pamatuji si na Petra a Nikolaje, to byli dobrý 
kluci. V ruských zajateckých táborech pano-
valy otřesné podmínky, hodili jim přes plot 
pytel řepy a to byla jejich strava, takže každý 
se koukal nějak dostat ven na práci. Nikolaj 
mi dvakrát zachránil život… Po celou dobu 
našeho pobytu na východě k nám chodili na 
práci i místní lidé, protože dostali proviant, 
z kterého uživili ještě jednoho člena rodiny. 
Ale často mohl přijít jen jeden z rodiny,  pro-
tože měli doma jen jedny boty…“ Po kousíč-
kách se tak dozvídali o bídě, zoufalé hygieně 
a nelidském teroru, který v ruských zemích 

panoval: „Při nočním útěku z Bogučaru jsme 
s Petrem zůstali viset s porouchaným trakto-
rem. Mrzlo, z jedné strany bylo vidět vesnici, 
z druhé strany střílející tanky. Říkal jsem Pet-
rovi – pojď, utečem do vesnice! A když jsem 
mu to řekl potřetí, tak on sepnul ruce a prosil 
– Emile, my nemožem, my musíme pryč, ty 
neznáš naši. Stalin dal rozkaz, že nikdo nes-
mí padnout do zajetí. Kdyby se takový člověk 
vrátil, čeká ho gulag nebo poprava…“
Na ukrajinské civilisty nedal ale pan Appl 
dopustit, za každou drobnou službu se snažil 
vyrovnat – kamínky do zapalovače, jehlami, 
nitěmi nebo benzínem, a když za nimi přišel 
podruhé, snesli by mu modré z nebe.
„Byli jsme poslední, komu se podařilo 
z Bogučaru utéct, zůstalo tam 8-9.000 lidí 
v obklíčení (1/3 Němců a 2/3 Italů) a z nich 
se nezachránil skoro nikdo… Utekli jsme do 
Markovky a za tři dny alarm – Rusové jsou 
před vesnicí, tak honem pryč. Utekli jsme do 
Svatova, asi 200 km od Charkova, a po novém 
roce nás nasadili do Alexejevky, kde jsme byli 
asi 14 dní, než nás Rusové zase hnali.  Když 
jsme odjížděli z Poltavy na Volyň, žili jsme 
dva měsíce v „hitláku“ na kolejích, vaři-
li jsme různě po nádražích… A jednou nás 
nějaký sedlák, volyňský Čech, pozval na 
buchty. Tak my jsme si každý vzal dvě a on 
povidá – hoši, já byl taky voják, sloužil jsem 
v první válce v legiích, a kdybych viděl před 
sebou tolik buchet, tak se do nich pustím. Jak 
to řekl, za chvíli byly buchty pryč. Vyprávěl 
nám, že jednou se u nich nějaký důstojník 
z ruského náčelnictva přiopil a popisoval 
jim, jak dávají pozor na lidi. Třeba když je 
schůze, tak řečník řekne schválně nějakou 
hloupost, třeba kolik brambor se urodí na 
hektar. A teď oni pozorují lidi, kdo na to 
sebeméně zareaguje -  ten je jim nebezpečný, 
protože přemýšlí, a toho pronásledují… Jiný 
člověk nám zase ukazoval jizvy na rukách, 
když ho mučili, aby se přiznal, že zradil a dal 
se k bělogvardějcům…  Po troškách jsme 
tak dostávali zprávy o stalinském teroru… 
Lidi na vesnici byli úžasně hodný. Byli úplně 
izolovaný od světa. Když se kluk chtěl dostat 
z vesnice, musel se dát k policii nebo k voj-
sku. Stalin měl na Ukrajince spadeno, nechal 
jich miliony pomřít ještě před válkou, v době 
hladomoru, když raději nechal obilí zplesni-
vět, než aby ho dal lidem.“
Pro jistotu si nechalo všech našich devět 
hochů poslat z domova potvrzení od staros-
ty, že jsou Češi a že i jejich rodiče jsou Češi. 
Pro případ, že by padli do ruského zajetí. 
V březnu 1943 museli do Kyjeva k odvodu 
do wehrmachtu, měli již obdržet doklady 
na výcvik do Francie. Do zákopů nechtě-
li, a tak šli celou záležitost vyřídit k šéfovi 
linie. „Stráž nás nechtěla pustit, tak jsme 
přelezli plot a dostali jsme se až k tajemní-
kovi, který nás chtěl vyhodit. Ale my jsme 
řekli, že musíme něco důležitého vyřídit a že 
se odtud nehneme. Po dvou hodinách jsme 
předstoupili před generála a já mu přednesl, 
že jsme byli u odvodu, ale že víme, že když 
Hitler obsazoval Sudety, řekl, že Čechy do 

armády nechce a předložili jsme mu potvr-
zení o tom, že jsme Češi. On na to kouknul 
a pak povidá: ‚Vy se nechcete spoluúčastnit 
na nové organizaci Evropy?‘ A já nevim, co 
mě to tenkrát napadlo – 19letého kluka – ale 
řekl jsem: ‚Ano, ale až půjdou všichni Češi 
ze Sudet‘. A to nás zachránilo, protože kdy-
bych řekl ne, bude to odepření poslušnosti 
a vojenský soud. On nás vyhodil ven, ale my 
jsme dosáhli svého…“ Tato příhoda byla pro 
Emila a jeho kamarády přelomová. Zjistili, 
že člověk se nesmí bát, nesmí se před nikým 
krčit, ale s čistým svědomím jít za svým pře-
svědčením. „Náš velitel byl šťastnej, že jsme 
se vrátili. To byl rovnej chlap, Němec od nás 
z Lanškrouna, stavitel v hodnosti kapitána. 
S námi pracovali starší Němci a oni na nás 
mladší ledaskdy donášeli. Tak nás velitel  
vždycky sepral. Při ústupu z Alexejevky  jsme 
museli vyhazovat spoustu sněhu, aby naše 
auta projela, a ze všech jsme tam na tu prá-
ci nakonec zůstali jen my, Češi, a náš velitel. 
Od té doby nás mohli pomlouvat, jak chtěli, 
a on na nás nedal dopustit.“
U Bělgorodu se odehrála největší pancéřová 
bitva 2. světové války, kde proti sobě údajně 
stálo 35.000 obrněných tanků. Rusové uděla-
li sedm linií, na které mohou ustoupit, a když 
v červnu začala ofenziva, Němci se dostali na 
6. nebo 7. linii a dál ne. Použili zde své „Štu-
ky“, které nalétávaly střemhlav dolů, místo 
bomb měly namontovány pod křídly 30 mm 
kanony a nalétávaly na kolony ruských tanků 
zezadu, aby mířily na zadní nejzranitelnější 
části tanků. Jedno letadlo tak dokázalo vyřa-
dit až 3-4 tanky. Němci byli ve vývoji leta-
del na vysoké úrovni, už tenkrát měly jejich 
tryskáče rychlost 900km/h. Čeští kluci tady 
viděli nalétávat 300-400 „Štuk“. Rusové ale 
nasadili své „Jaky“ a německému nebezpečí 
se vyrovnali. Němci zde zažili perné chvíle, 
když se dlouhé týdny nedokázali pohnout 
z místa. Rusové udělali na Dněpru předpolí 
Čerkasy pancéřový pás 500 m x 2 km a na 
druhé straně řeky, asi 120 km od Kyjeva, 
přehrada z 2000 kanonů. Pontonovým mos-
tem 0,5 m pod hladinou řeky zásobovali už 
Stalingrad a teď Čerkasy. Pan Appl viděl 
desítky sestřelených letadel – amerických, 
německých i ruských. Zde také dostal těžkou 
žloutenku a odjel na 4 měsíce do severního 
Německa do lazaretu. Zažil nálet na Berlín – 
každý den ve 13 hodin třikrát po sobě přile-
tělo tisíc letadel. Tři dny se krčili v zákopech, 
zasypaní hlínou od padajících bomb. Zbylo 
mu jen to, co měl na sobě.
Když se po zdravotní dovolené vrátil z domo-
va, převeleli je na tzv. Červenou Rus, do ves-
nice Mosty Velikije. Zde panovaly nejhorší 
poměry, jaké zažili. Na původně polském 
území se zde s nelítostnou krutostí  střetávali 
Ukrajinci s Poláky a Banderovci. Bylo běž-
né, že Ukrajinci dali na polské stavení ceduli 
„do 48 hodin vystěhovat“, a když to obyva-
telé domu neudělali, dům zapálili a vše živé 
postříleli. Pan Appl vzpomíná, že v jedné 
vylidněné a vypálené vesnici museli zako-
pávat mrtvý dobytek, aby zabránili případné 
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nákaze. Bydleli v bývalé lesovně, ve které 
byly stěny od krve. Raději ani nepřemýšle-
li, co se tam stalo. Všichni cítili ve vzduchu 
napětí a ohromnou nenávist mezi místním 
nesourodým obyvatelstvem. Věděli, že jsou 
sledovaní, a tak na hlídky chodili po šesti, 
dva byli málo. Děly se tam zoufalé věci. Sta-
lo se tam např., že Polák přišel k ukrajinské-
mu holiči, ten ho ostříhal a pak mu zezadu 
prostřelil hlavu a utekl. Člověk musí otupět, 
aby to všechno vydržel a nezbláznil se… 
Otupět, otužit se, udržovat pozornost, při-
způsobit se podmínkám v nepatrných drob-
nostech, které pak ulehčují život: „Mně se 
vám kolikrát hodilo, že jsem se rychle naučil 
spát na tvrdým. V Charkově jsme třeba spa-
li v bývalým obchodě, tak já jsem vyběhl na 
regál, dal jsem si ruksak pod hlavu a už jsem 
spal. Kamarádi si museli vždycky vycpat 
lože štrůzokama, ale mně tvrdý nevadilo… 
A když jsme jeli na otevřených vagonech do 
Alexejevky, dali jsme si tam aspoň slámu, 
abychom  se v těch mrazech 
udrželi při životě…“
V květnu 1944 je navagono-
vali a převezli do Bavorska, 
do Iglingu, 4 km od Hurla-
chu. Na tomto  území kolem 
města Landsberga am Lech 
se nacházelo 8-9 pracovních 
táborů, spadajících pod kon-
centrační tábor Dachau.
V Hurlachu nocovali a den-
ně chodili do Iglingu na prá-
ci; když bylo hezky, stesk 
po domově jim byl vyna-
hrazen výhledem na Alpy. 
Pracovali 12 hod. denně na 
dvě směny, jediný volný den 
za měsíc měli čtvrtou neděli 
v měsíci. Pan Appl mi ukazu-
je výplatní lístky: únor 1945 
– odpracováno 305,5 hod., 
březen 1945 - odpracováno 
290 hod., leden 1945 - odpra-
cováno 209 hod. „Jo, to jsem 
byl zavřený, že jsem utekl na 
Vánoce domů,“ komentuje 
pan Appl nižší počet odpra-
covaných hodin, „doma jsem 
pobyl jen dvě hodiny a jel 
zpátky, ale dostal jsem za to 
9 dní ve zostřeném režimu – 
10 dkg chleba a teplá voda 
a teprve čtvrtý den polévka. 
No a za tu dobu se mi zatím 
všechno jídlo, co jsem si při-
vezl z domova, zkazilo….“ 
Díky tomu, že mu maminka z domova posí-
lala cestovní potravinové lístky, na které zde 
dostal potraviny, mohl vydržet takový pra-
covní zápřah. Jejich denní příděl byl všeli-
jaký, eintopfy, ve kterých převládala řepa, 
zelí…
Zpočátku stavěli dřevěné baráky pro Židy, 
takové větší psí boudy, ve kterých přežívalo 
50 lidí v katastrofálních hygienických pod-
mínkách, v nichž se snadno šířily nemoci. 

Židé měli zvlášť lágry, celkem 11 (Kau-
fering I.-XI.). V té době zde pracovalo asi 
5.000 Židů, chodili sice jen na denní směny, 
ale dělali těžkou práci při ubohé stravě. Pan 
Appl vzpomíná na ohromný dojem, který 
na něj udělali židovští rabíni, kteří nosili na 
zádech pytle s cementem a při tom zpíva-
li žalmy. Dodnes mu běhá mráz po zádech 
z toho, jak vnitřně silní lidé byli odsouzeni 
na smrt, protože jejich tělesná konstrukce 
nemohla tak těžkou práci vydržet.  Nacis-
té tak chtěli podle konceptu „zničení prací“ 
docílit dvou výsledků: odvést práci a likvi-
dovat Židy. Židé nazývali tyto tábory „stude-
né krematorium“, délka jejich života zde se 
pohybovala  kolem 4 měsíců. Kaufering byl 
jeden z prvních osvobozených lágrů a na svět 
začínají pronikat první zprávy o nepředstavi-
telné míře hrůzy v těchto místech. Americký 
voják Albert Gaynes o tom píše své dívce: 
„Debbie, dnes jsem viděl, jakou bestialitou 
byl jeden z nejstrašnějších koncentračních 

táborů. Nejhroznější pohled v životě, jaký 
jsem spatřil svýma očima a jaký budu vidět 
do konce svých dnů.“ Z Osvětimi sem byli 
na práci deportováni převážně východoev-
ropští Židé, přes Dachau tak přišlo do Land-
sbergu 30.000 dělníků, z toho polovina jich 
nepřežila.
A teď se dostáváme k tomu, co tady tolik li-
dí stavělo… Nacistický plán byl velkolepý: 
6 bunkrů (typu Weingut, Diana a Wallnuss) 

o délce 400m s vnitřním průměrem 85 m 
a výškou 25 m. Betonový venkovní plášť měl 
mít tloušťku 5m. Do těchto polopodzemních 
bunkrových fabrik se měla po zkušenostech 
ze spojeneckých náletů soustředit veškerá 
výroba  z dosavadních 260 malých provozů, 
a to letadel Messerschmitt Me 262, Dorni-
er Do 335 a Focke-Wulff Fw 190 a výroba 
náhradních dílů pro V1 a V2. Zjednodušeně 
řečeno: na začátku vcházejí do bunkru sou-
částky a na druhém konci vylétávají letadla, 
to vše zcela nepozorovaně, protože stavby 
měly být porostlé trávou a stromy. V květnu 
1944 se začaly stavět tři bunkry, ale logis-
tické problémy vedly k tomu, že se nakonec 
práce soustředila jen na jeden, a i ten zůstal 
nedokončen, protože přišel konec války. 
Stavba bunkrové fabriky Weingut II měla stát 
20.180.000 říšských marek, spotřebováno 
mělo být 1.000.000 m3 zeminy, 210.000 m3 
kamene, 310.000 m3 betonu, 7.500 tun oceli 
pro armatury, bylo zde nasazeno 30.000 pra-

covních sil, z toho 14.500, 
převážně Židů,  jich koncept 
„zničení prací“ nepřežilo.
Pan Appl zde poznal Němce 
ze Svitav,  který mu nabídl 
místo zámečníka v dílně na 
stavbě. Nejdříve si postavil 
soustruh a posléze na něm 
„točil“, většinou těžké sou-
částky. Dělali zde 2 Češi, 
3 Poláci, 2 Švýcaři, Němci 
a 28 Židů z Litvy a Lotyšska. 
„Ti Židé, co dělali u nás, se 
neměli tak zle, myslím, že to 
přežili, ale bylo mezi nimi 
hodně sebevražd,“ říká pan 
Appl, „kápo nad nimi dělal 
Slovák,  solidní chlap, a za 
cigarety si mohli vyměnit 
půlku chleba. Ten, co dělal 
vedle mě, to byl dobrej kluk. 
On mně za cigaretu přeho-
dil práci na soustruhu a já 
se zatím coural po stave-
ništi, protože mě zajímala 
ta jejich organizace. Němci 
měli všechno perfekt zorga-
nizovaný – stravu, techniku, 
dopravu.  Pracovalo zde 60 
bagrů, 10 jeřábů, 90 úzko-
kolejných lokomotiv, kterými 
vozili 20 m pod zem kámen 
na základy a panely, ve kte-
rých už byly žlábky pro plyn, 
elektřinu, vodu a vzduch. 
Vše bylo připravené, označe-

né, jen se to skládalo a betonovalo. Beton se 
dopravoval z míchačky pomocí pístu, který ho 
vtlačoval do potrubí. Když jsem přišel, bylo 
v provozu 12 takových pump, které pracovaly 
24 hodin denně a stavěly se další. Mělo jich 
být celkem 40. Po osvobození  chtěli Ameri-
čané tuto stavbu vyhodit do povětří, ale údaj-
ně se to ani nepohnulo… Eisenhower po vál-
ce řekl: „kdyby byli Němci své nové zbraně 
zdokonalili a použili dříve, invaze do Evropy 

Na návštěvě u Loly, kterou Applovi nechali s maminkou po válce bydlet až do odsunu u nich. Lole 
bylo tehdy 6 let.
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by byla velice obtížná, ne-li nemožná.“
A jak pan Appl prožíval návrat po 65 letech? 
Ve Welfenských kasárnách nás již čekal – 
spolu s 50ti studenty univerzity třetího věku 
- štábní důstojník Müller. Po představení 
usadil pana Appla na připravenou prázdnou 
židli v první řadě a hodinu vyprávěl o historii 
zdejších sběrných táborů a stavby bunkrové 
fabriky. Nakonec promítl krátký film, auten-
tický záznam amerických vojáků z osvobo-
zení koncentračního tábora Kaufering, z čás-
ti, kde byli soustřeďováni nemocní. Těch 10 
minut filmu poznamenalo všechny přítomné, 
i důstojník Müller, který ho jistě viděl pos-
té, ho sledoval s pohnutím. V očích ame-
rických osvoboditelů byla totiž hrůza – ne 
hraná, ale skutečná -  z toho, co viděli, když 
se blížili k branám Kauferingu.   Ačkoliv to 
bylo šokující sdělení, připadali jsme si tam 
– my Češi - jak v Jiříkově vidění: důstojník 
německé armády tu vypráví o nelichotivé 
německé historii, promítá film o zvěrstvech 
páchaných německou armádou a říká: „Podí-
vejte, co jsme udělali, už se to nesmí opako-
vat…“ Úžasná sebereflexe, která je u mno-
hých Němců dodnes patrná… Snad také díky 
ní se po válce tak vyšvihli… Na chvíli jsem 
se zasnila a představovala jsem si  nějakého 
českého komunistu, jak promítá kupříkladu 
film z jáchymovského lágru a říká: „Podívej-
te, tyhle dva chlapi utekli z lágru, tak jsme je 
zastřelili a celý tábor pak kolem nich musel 
3 hodiny v noci pochodovat… dělali jsme 
stejný svinstva jako nacisti…,“ ale brzy jsem 
se probudila, neboť národ český zapomíná 
rychle a bezbolestně.
Pan Appl se ve Welfenských kasárnách stal 
středem pozornosti – ženy ho objímaly a svě-
řovaly se mu s tím, že vlastně ani netušily, že 
se v blízkosti jejich bydliště něco takového 
dělo,  některé mu říkaly, že jejich předko-
vé pocházejí ze Sudet a zažili tam po válce 
nepěkné věci, muži mu přáli hodně zdraví, 
někteří z nich prý viděli záběry z koncent-
račních táborů poprvé v životě… A pan Appl 
se na všechny usmíval a plynulou němči-
nou donekonečna vyprávěl… (V mládí uměl 
několik německých dialektů, takže často prý 
nebylo poznat, že není Němec). Důstojníku 
Müllerovi věnoval několik okopírovaných 
dokumentů a velmi srdečně se rozloučili. 
Dnes je objekt využíván jako sklad, dále 
k výrobě telekomunikačních součástek, něk-
teré prostory se pronajímají a v části je muze-
um někdejších pracovních táborů. Pan Appl 
je viditelně spokojený: „Já jsem byl překva-
penej, jak to pěkně udělali, že to využili… měl 
jsem představu, že to bylo vyšší… Teda, tomu 
Müllerovi ale jela pusa, že?… V Němcích ta 
válka pořád je, a my Češi jsme pořád taky 
napůl komunisti,“ zakončuje trefně a dále se 
rozpovídá o Němcích, odsunutých po válce 
z Čech: „Oni tady měli těžké začátky, nebyli 
vůbec vítaní, naopak. Těžko sháněli živobytí, 
místní je nenáviděli. Strýc Fritz, bratranec 
mýho táty, říkal, že se vždycky chodil vybre-
čet do lesa, aby to rodina neviděla, a to byl  
tvrdej chlap. Teta chodila za pár brambor 

dělat na pole k velkostatku, byli v zoufalém 
stavu, měli hlad…  Víte, mně vždycky pomoh-
lo, že jsem uměl řemeslo a řeči – německy 
a rusky. Já lidi nikdy nesoudil podle národ-
nosti, vždycky záleželo na člověku, jak se 
s ním domluvíte. Potkal jsem dobrý Němce, 
Rusy i Čechy, ale viděl jsem i hrůzy, které 
páchali Němci, Rusové i Češi. To, co se sta-
lo po válce v Lanškrouně, kde čeští „party-
záni“ mučili  německé civilisty, bez soudu 
tam zastřelili asi 28 lidí  nebo vysvlékli do 
naha ženu, které vysázeli pendrekem 25 ran 
jen proto, že byla Němka,  to jsem na fron-
tě nezažil…“ Poodsunové trauma je dodnes 
v mnohých z nich. Přesvědčili jsme se o tom 
hned první noc v motorestu v Hurlachu, kde 
s námi majitelka jednala velmi odměřeně. 
Druhý den jsme se dozvěděli, že její mamin-
ka byla vyhnána odněkud ze severní Moravy, 
že měla na tu dobu hrozné vzpomínky, takže 
ona proto dodnes nemá Čechy v oblibě. Člo-
věk se nediví. Chybí ale dialog. Jakmile se 
pan Appl rozpovídal, objevily se jí v očích 
slzy. Zranění dodnes nevyléčená jsou na obou 
stranách a prospěl by nám osobní kontakt. Na 
obou stranách byli oby-
čejní lidé, kteří jen byli 
nezaslouženě postaveni 
do těžkých časů, kdy je 
člověk člověku nepříte-
lem bez důvodu…
Válka skončila a  Emil 
Appl se konečně vrací 
domů. Na chvíli zaži-
je úlevu, že něco zlé-
ho skončilo, radost ze 
setkání s rodiči, pocit, 
že může volně dýchat… 
V letech 1945-47 stu-
duje strojní průmyslov-
ku v Šumperku a 1948-
50 slouží u čs. armády 
u protitankového dělo-
střelectva. Normální 
život ale trvá příliš krát-
ce, protože komunistická mašinérie je připra-
vena semlít Applovu rodinu o hodně důklad-
něji než ta nacistická. „Našli se lidi, kteří mi 
vyčítali, že jsem prý byl v Německu na práci 
dobrovolně, ale to je jen taková legrace opro-
ti tomu, co se dělo pak. Ze mlýna nás vyhna-
li, tak jsme šli do domku  po babičce. Místní 
četník mě v r. 1951  poslal k PTP, byli jsme tři 
z Čermné a všechny nás tam poslal on – člo-
věk, který už přisluhoval Němcům za Protek-
torátu. Před komisí jsem se ptal, proč musím 
na vojnu, že jsem si dva roky odsloužil. A oni 
na to, že potřebují lidi k lopatě, ne do uni-
formy. Na to jsem odpověděl, že to dopadnu 
jak za Rajchu, když jsem musel druhý den do 
Berlína a vrátil se za tři roky. A už mně dali 
do posudku, že přirovnávám socialistické 
zřízení k Protektorátu, že jsem buržoazního 
původu a štítící se práce. Narukoval jsem 
do Libavé, prošel jsem Lipník, Nový Jičín,  
Bystřici pod Hostýnem, Opavu… Nebylo to 
tam pěkný – co chcete od tábora, který napo-
doboval gulag? Kromě práce jsme museli 

chodit na politická školení, ze kterých jsme 
byli pod různými sankcemi zkoušeni. Oni 
sledovali, kdo klimbá, toho vyvolali, a pokud 
neodříkal poslední větu, tak byl bez jídla.  
Nejhorší to bylo asi ve Staré Rudné – těžká 
práce a sadistický dozorci… S rodinou jsem 
se viděl vždycky jen na nádraží mezi vlaky… 
28 měsíců jsem tam byl. 
V roce 1952 přišlo k nám do mlýna 40 esenbá-
ků a rozházeli celý barák. Já byl ještě u PTP, 
bratr na vojně, sestra nežila. Sebrali otce 
k výslechu, jenže on se jim tam složil, už mu 
bylo 74 let. Odvezli ho do nemocnice a dru-
hý den chtěli pokračovat, ale doktor řekl, že 
jim ho předá jen na jejich zodpovědnost, tak 
ho raději nechali na pokoji. Za nějaký čas šli 
otec s bratrem k soudu, a protože měli chvíli, 
stavili se v Lanškrouně v hospodě na čaj. Při-
šel k nim číšník z Čermné a povidá: „Tak jde-
te k soudu, žejo? Tak já vám řeknu rozsudek 
– včera se tady na tom domlouval prokurátor 
se soudcem – propadnutí veškerého majetku, 
10.000 Kčs pokuty a půl roku basy,“ a přesně 
tak to bylo. Náš mlýn dostal ZNZ, zeměděl-
ský výkupní podnik Lanškroun. Nové zařízení 

mlýna a pily skončilo ve 
šrotu, cihelnu vypálili, 
cihly, trámy a tašky roz-
kradli. Maminka to těž-
ce nesla. Víte, co se tam 
nadřela? Denně měla 
5-10 lidí k obědu, pro-
tože u nás dělali mly-
náři a lidi v dílně a na 
pile, k tomu 2 krávy a 2 
koně…“
Po návratu od Černých 
baronů chtěl Emil utéct 
na západ. Už měl při-
pravený plán cesty, ale 
nakonec zůstal doma, 
aby s bratrem podpo-
rovali rodiče. Jeho 
otec bral tehdy 220 
Kčs měsíčně důchodu, 

maminka nic.  Museli rozprodat nějaké věci, 
které jim zbyly, a sen o útěku z nesvobody 
museli nechat rozplynout. V této době se také 
ženil. Dnes jsou s manželkou 56 let  a vycho-
vali tři dcery, z nichž nejstarší se narodila 
s vrozenou srdeční vadou. „Maruška nám 
vyrostla v náručí, lékař nám řekl, že budem 
rádi, když se dožije 50 let, a vidíte, pobyla 
s námi ještě o čtyři roky déle…“
Co všechno asi viděly jeho oči?
Na začátku této cesty  byla má sobecká  tou-
ha po dobrodružství – vidět člověka, který 
něčím prošel, a jak na to po letech zareaguje, 
ale také touha  pochopit něco ze života mého 
dědy, který byl jen o pár let starší než pan 
Appl, a který zemřel dřív, než jsme se začali 
zajímat o jeho život v totálním nasazení.
Na konci cesty zůstalo tiché poděkování, 
matné vědomí, co všechno může člověk 
vydržet a úcta k panu Applovi i k našim před-
kům obecně. To nejniternější totiž odejde 
s člověkem na věčnost, o tom se nemluví…
 /M

Foto: Pavel Aleš
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VEČERNÍ KOUPÁNÍ

Je po deváté večer a tma rychle padá. U ves-
nické požární nádrže s nazelenalou vodou se 
scházejí místní důchodkyně, aby si zaplava-
ly. Milosrdná tma kryje jejich těla, která toho 
musela v životě tolik vydržet…
Máňa Šejvlova, ročník 1928, přezdívaná 
„Formanka“, Bláža Junkova, ročník 1932, 
zvaná „Hadamka“, Terezie Bednářova, roč-
ník 1934, Růžena Novákova, ročník 1931, 
zvaná „Drátenice“ a Matylda Foglova, roč-
ník 1937.
Ženy se vysvlékly do plavek a opatrně vešly 
do nádrže, která se svažovala prudce dolů. 
Na jejím kraji však bylo vody sotva po kole-
na a tam se ženy postavily do kolečka jako 
když chtějí vyvolávat duchy. Některá si 
založila ruce v bok, jiná si dala na ramena 
ručník a „Drátenice“ se dokonce až do pasu 
ošplouchala vodou.
„Kdepak je dneska Mína?“, začne Terezie.
„No já nevim, ale slyšela jsem, že jejich hol-
ka je ňáká marodná, tak jela za ní do Brna 
okouknout, co a jak…“, odpoví Bláža a okle-
pe se přitom zimou.
„No já teda taky nevim, ale Fanouš řikal, že 
to je prej ňáký špatný… nechci dělat drby… 
člověk by takovej dobrej duši nepřál nic zlý-
ho, to víš…“, vloží se do debaty Růžena.
„Neřikej, no chudák ďouče, to sem z toho 
celá tumpachová,“ odpoví zaraženě Terezie.
„To víš, nemoc si nevybírá, ať seš dob-
rák nebo potvora, každej může omarodit… 
to je jediná spravedlnost…“ namítne Máňa 
a pokračuje: „ale já vám holky řeknu něco 
veselýho. Včera mně vykládala naše Eva, jak 
šla pro malýho Lukáška do školky a zpátky 
vezla koloběžku, na který tam jel. A teď vona 
musela jít vedle tý koloběžky celá přihrbená, 
až jí začaly chytat záda. A tak si řekla: nic, 
přece se nebudu hrbit, já na tý koloběžce 
pojedu, vždyť tady nikdo není. No tak hbitě 
naskočila, to byla ta plechová kolobrnda ješ-
tě po ní, víte, bez brzdy a bez všeho…. No 
a teď jede, jede… jenže von byl na silnici 
takovej rigol, kterýho si nevšimla a samose-
bou do něj vjela a pěkně se vymázla. No nic 
se jí v tý rychlosti nestalo, jen odřený kolena. 
Ale co čert nechtěl, najednou se z depa odna-
proti vykulilo z oken deset chlapů a začali 
se chechtat, že prej jestli má řidičák na to 
vozidlo a co prej pila, že se na tom tak motá 
a jestli nechce to koleno pofoukat, no to víte, 
chlapi…“ uzavřela vyprávění Máňa Šejvlova 
a všechny ženy se srdečně smějí, až z toho 
šplouchá voda u jejich kolen.
„Nojo, to já mám taky něco,“ přidá se Růže-
na. „Vonehdá jsem hlídala našeho Péťu, taky 
chodí do školky a on se mě ptá: ´Babi, jak 
je starej děda?´a já na to, že mu brzo bude 
osumdesátdva. A Péťa se zas zeptal: ´A 
když se děda narodil, to už byli dinosauři?´“ 
Všechny ženy se opět rozesmály nad dět-
ským rozumem a Matylda s Blážou si došly 
na louku pro ručník na záda, protože začalo 
být chladno.
Chvíli bylo ticho, až se Máňa začala usmívat, 

a na pobídnutí ostatních začala vyprávět: 
„Ále to jsem si jen vzpomněla na naše 
hochy… To už je dýl, co mně to Eva vyklá-
dala, stalo se to v zejmě. Lukášek s Ondrou 
jsou normální kluci, žádný andílci, a teď oni 
si hráli venku ve sněhu. A naše Eva na ně 
občas koukla z okna a celá se rozplývala, jak 
má hodný hoši, jak si pěkně hrají, když si 
vydupávají cestičky ve sněhu. Říkala si, jaký 
to sou zlatíčka, že si vyšlapávají do sněhu 
andělíčka. Nojo, ale jak se zadívala, tak zjis-
tila, že to není andělíček, ale nějaký písme-
no. No to víte, nedalo jí to, a tak šla nahoru 
do koupelny, aby na to líp viděla a opravdu, 
vidí tam písmena. Tak čte: H…O…V… Co 
následovalo, to si domyslíte. Práskla s krá-
jením mrkve a říká si, co teď? Když sousedi 
vykouknou z okna, maj to jako na dlani, celý 
to slovo… No tak šla jen tak v tričku, venku 
mínus deset, a dělala, jako že hledá něco ve 
sněhu a ty písmena tam rozšlapávala…“ 
Ženy se dlouho smály, až Matylda začala: 
„Iná jo, s dětma je legrace, ale řeknu vám, 
holky, já dneska těm mladejm nezávidím. 
Oni maj všechno, to jo, ale jak se pořád 
musej honit, to je hrůza. Na nic nemaj čas…“ 
Všechny ženy souhlasně přikyvují a Bláža 
namítne: „Ale to mně řekni, jak jsme to děla-
ly my? Taky jsme chodily do práce a doma 
děti a manžel a nemocnej tchán…“ Chvíli 
je ticho a jen měsíc, který právě vyšel, ví, 
co každá z nich prožila a hladí je za to svým 
světlem…
„Já ti řeknu, jak jsme to dělaly,“ začne tiše 
Terezie, „přesně tak jako ty dnešní mladý. 
Někdy nám to odsejpalo, a někdy nám ze 
všeho bylo do breku, někdy nám děti dělaly 
radost, ale častěj jsme o ně měly starost nebo 
strach, někdy to s těma našima chlapama šlo, 
ale někdy to taky drhlo až k slzám. Ale teď, 
když jsou všichni na pravdě boží, teda kro-
mě tady Růženina Fanouše, tak člověk už 
vzpomíná jen na to hezký… Prostě, život je 
pořád stejnej…“ zakončí žena své filozofo-
vání a ostatní mlčky přikyvují. Až Matylda 
ticho rozetne: „Holky, je pomalu půl jedená-
ctej, pudem dom nebo tady zmrznem.“ Ženy 
vycházejí z vody. Ručník skoro nepotřebují. 
Chodidla vklouznou do připravených pan-
toflí, přehodí přes sebe svetr, navléknou tep-
láky nebo zástěru, šátek na hlavu… Máňa 
s Blážou vezmou hůlčičku a odcházejí ke 
svým chalupám. Ačkoliv na nich není na 
první pohled nic přitažlivého, přece je v nich 
nádherná žen-
skost…
Hned za zatáč-
kou se odpoju-
je Bláža Junko-
va a loučí se: 
„Tak, holky, 
zase za týden. 
To jsme si zas 
dneska pěkně 
zaplavaly!“ /M

NÁRODNÍ POVAHA

Asi nejtvrdším kritikem naší „národní pova-
hy“ je profesor Milan Nekonečný, který do 
roku 2000 přednášel na Karlově univerzi-
tě politickou psychologii. Ten ve vztahu 
k našemu současnému politickému provozu 
tvrdí, že důvodem nefungování zpětné vaz-
by veřejného mínění v České republice je 
právě náš národní charakter. Řekl mi: „My 
Češi a Moravané jsme v tomto směru veli-
ce vlažní. Neštěstím tohoto národa je, že se 
nedovede v pravou chvíli pořádně naštvat. 
Češi, když jsou otrávení z nějaké aféry, která 
je vysloveně ostudná, tak ji obrátí v humor. 
Udělají si z toho legraci. Jiné národy vyjdou 
do ulic a vyžadují tvrdé řešení… Reakce 
obyčejného člověka se v Česku vyznačuje 
nedostatkem temperamentu. Ale také je to 
možná jistá vlastnost pramenící ze zklamá-
ní a únavy z toho, jak to řekl Viktor Dyk, 
že u nás vždycky téměř všechno významné 
skončí ostudou. Z Čech se staletí jen odchá-
zí a my se stále jen zmenšujeme. Naše inte-
lektuální politické špičky v minulém století 
zlikvidovali nacisté a komunisté.“ O řeme-
slníky a podnikatele jsme přišli holocaustem 
a odsunem sudetských Němců.
Důsledek: Převažující plebejství, tedy pokle-
slá lidovost, která se projevuje malou hrdostí 
a sníženou touhou po vyšší kvalitě čehokoli. 
Podle Ferdinanda Peroutky je v nás fran-
couzská vznětlivost  i ruská mlha. Profesor 
Nekonečný dodává, že žádnou převládající 
vlastnost nemáme, jsme průměrní a ze všech 
Slovanů nejchladnější. Jsme národem středu. 
(…) Zřejmě tedy něco, co by se dalo nazvat 
národní povahou a co je možné chápat jako 
podpůrný model, existuje a sociologové by 
se o to měli zajímat už jen proto, abychom 
některé chyby zbytečné stále neopakova-
li, abychom dokázali lépe (tedy kritičtěji) 
zacházet s představami o sobě. Měli bychom 
třeba prozkoumat, zda měl Ferdinand Perout-
ka pravdu, když říkal, že ač se tváříme ateis-
ticky, jsme silně ovlivněni katolicismem 19. 
století, a proto pravý protestantismus – který 
vytvořil základ pro moderní kapitalismus – 
pociťujeme jako něco cizího a nesrozumi-
telného.
Finančně dochází v moderních dějinách tepr-
ve nyní k našemu skutečnému doobrození. 
Po něm by mělo dojít k tomu, abychom si 
začali klást dosud neslýchané a neinfantil-

ní otázky, abychom měli odva-
hu čelit zděděné pohodlné kon-
venci, a tím bychom navázali 
na našeho prvního realistu Karla 
Hynka Máchu (druhým byl Karel 
Havlíček Borovský). Bez inova-
ce nemůže žádná tradice přežít. 
Teprve tehdy bychom začali 
hovořit z hlubin našich bytostí 
a stali se skutečně svobodnými. 
Teprve tehdy by naše charaktery 
a naše slova nabyly na váze. 

Karel Hvížďala, 
Restaurování slov

Foto: Jan Šroubek
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CO JSOU ZAČ ČEŠTÍ „OCHRÁNCI 
NÁRODA A RASY“?

Ode dne, kdy v rodinném domku ve Vítkově 
vzplály čtyři zápalné lahve, uplynulo několik 
týdnů. Popálená dvouletá Natálka je stále 
v nemocnici, policie ještě nevyloučila rasis-
tický motiv útoku na romskou rodinu. I kdy-
by se nakonec neprokázal, faktem je, že akce 
neonacistických hnutí v Česku sílí.

Kde se bere rasismus v zemi, která 
mívala v Evropě, na rozdíl od svých sou-
sedů, poměrně liberální pověst? A co se 
děje s psychikou člověka, který dosud jen 
pochodoval v davu, že je schopen aktivně 
zaútočit na bezbranné?

„Rasistické či etnické předsudky jsou reak-
cí na pocity vlastní méněcennosti a neúspěš-
nosti, na nahromaděnou agresivitu a per-
manentní pohotovost k nepřátelství,“ říká 
psycholog Slavomil Hubálek. „Na hostilitu 
navozovanou frustrací, která se promítá do 
fantazií o nutné sebeobraně. Rasista mecha-
nismem projekce obvykle přisuzuje objektu 
nenávisti své vlastní charakteristiky. Nejčas-
těji to bývá lenost, neschopnost, nepořádnost, 
nečestnost, hloupost a špinavost. Sami sice 
horují za čistotu, ale zkuste se jim podívat na 
nohy,“  dodává psycholog.

Slavomil Hubálek vypracovával řadu psy-
chologických posudků na pachatele rasově 
motivovaných útoků, včetně vražd, a potvr-
zuje, že i naši skini a neonacisté se rekrutují 
především z řad nezralých, nespokojených, 
málo úspěšných mladých mužů kolem dva-
ceti let. Typické je pro ně spíš nižší vzdělání, 
mnohdy slabší intelektový potenciál, nedo-
statečná kvalifikace, poměrně často bývají 
nezaměstnaní nebo vykonávají málo atrak-
tivní práce. „Jsou sice na vrcholu fyzických 
sil, v řadě životních oblastí, včetně sexuál-
ní, se však cítí nespokojení. Proto vytvářejí 
homogenní skupiny, které posilují mužskou 
sounáležitost. Uchylují se přitom k prasta-
rým archetypům stádní identity, včetně lás-
ky k uniformám, polovojenskému oblečení, 
obuvi, zbraním, účesům, k dupání a sboro-
vému křiku.“ Mechanismus fungování je 
nápadně podobný, ať se jedná o fašistické 
bojůvky typu SA, Kukluxklan, Lidové mili-
ce či naše dnešní české nácky,“ konstatuje 
psycholog.

Jak se poučit z historie a nedělat chyby? 
Rozhodující úlohu hraje primární rodina, kte-
rá by měla položit základy výchovy k nená-
silí, toleranci a altruismu. „Já jsem měl štěstí, 
že mi v předškolním věku rodiče doma říkali, 
že existují jen dvě rasy – slušní lidé a ti druzí. 
Zato vrazi, kteří zabíjeli z rasových pohnu-
tek, mi při vyšetření hrdě říkali, že rasista 
byl už jejich dědeček a otec. Škole se už pak 
mnohdy nepodaří vytvořit dostatečnou hráz 
proti takovým postojům, společnost je k nim 
laxní…“ dodává psycholog. Celkové nala-
dění společnosti je pro případný růst nede-
mokratických tendencí poměrně podstatné. 
„Je-li naladěna příliš konzumně, je necitlivá 

k morálním aspektům. V posledních letech 
se např. slovo moralizování stalo synony-
mem pro zbytečné sekýrování, pro zdržo-
vání na cestě vpřed. Jenže morálka prostě 
vzniká „moralizováním“, upozorňuje odbor-
ník. Politická a společenská selhání, např. 
nedostatečně kvalitní argumentace právníků 
ministerstva vnitra při zdůvodňování záka-
zu Dělnické strany, extrémním silám a jejich 
popularitě nahrávají.

„Už od dětství probíhá formování chová-
ní a postojů na principu nápodoby i odměn 
a trestů. Odměna je sice třikrát účinnější než 
trest, ale ten jako prostředek ovlivňování 
chybět nesmí. Pokud máme opakovanou zku-
šenost, že neonacistické srazy jsou povole-
ny, policie jejich členy hlídá a přitom seřeže 
anarchisty, kteří proti nim přišli protestovat, 
je to směšné, smutné a nebezpečné zároveň,“ 
tvrdí psycholog. Diskuse, zda povolit neona-
cistická a rasisticky zaměřená setkání, jejichž 
důvod je evidentně „vylhaný“  jsou stále 
právně, eticky i psychologicky nejednoznač-
né a extrémistům slouží k pobavení.

Selhávají politici (Langrův projev o rom-
ské nepřizpůsobivosti nad popáleným dítě-
tem) i autority církevní – mnoho Romů je 
věřících, z kazatelny však nebývá zvykem 
vyzvat majoritní společnost k pochopení, 
toleranci, pomoci a smíření. „Výjimkou je 
páter Lízna,“ dodává psycholog.

„Česká společnost není v pravém slo-
va smyslu rasistická, za těmito názory není 
nenávist k etniku. Většinová populace má 
k Romům podobný vztah jako k bezdomov-
cům – je to strach z chudoby, z neadapto-
vatelnosti určitých skupin. Ve chvílích, kdy 
stoupá společenské napětí, sílí i snaha hledat 
viníka. Za toho se vždy snadněji označí ten, 
kdo se liší. Lidí, zneužívající sociální dávky, 
„invalidních důchodců“ tvrdě pracujících na 
vlastních pozemcích či chalupách je mezi 

majoritou poměrně dost, jenže jsme to „my“, 
takže to zdaleka tolik nevadí, jako když totéž 
dělají „oni“.
Před 40 lety nesměl v USA černoch na 
záchod pro bílé, dnes mají černošského pre-
zidenta. A klíčovou roli v této změně sehrálo 
vzdělání. 

Psychologie rasismu, fašismu,
nacismu, komunismu:

- víra v absolutizaci pojmu národ, rasa,
 třída,
- sentimentalita a hysterie vhánějící do 
 „přímé akce“,
- uniformita, stádnost, vůdce jako substitut 
 otce,
- mystika hesla (stát je vším – italský  fašis-

mus; jeden národ, jedna říše, jeden vůdce 
– německý nacismus; 

 proletáři všech zemí, spojte se 
 – komunismus; 
 nic než národ – český fašismus)
 Psychologie dnes 6/09

Foto: Bohumil Novák 

Srpen

Ty srpnové noci jsou krásné jako déšť,
jdeš jak v bláznivé jarní spršce;
v třesavce, jak smyslů zbavená jdeš, -
ta noc ti prostřelí srdce….

Jako liják a trysknutí radostných slz…
Jako liják, co zašumí prudce
a rázem tě promočí, na kůži, skrz,
a líbá ti spánky a ruce.

Schovat se? Jen širé nebe je zde,
hvězdy kapou ti za krk…. Té vláhy!
To snad opadá hvězda po hvězdě
a vyschne proud Mléčné dráhy…!?

Irina Bémová
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RODINA

AUTORITATIVNÍ PARTNER
Jak se rodí vševěd

„Dala bych si jogurtovou s jahodami“, vybí-
rá si Hanka u pultu se zmrzlinou. „Dobře, 
já ji vezmu, běž si zatím sednout, tamhle je 
poslední volný stolek,“ odpovídá manžel. Za 
chvíli přichází s poháry v ruce a staví před 
Hanu velkou porci čokoládové zmrzliny se 
slovy: „Vybral jsem ti tuhle, určitě bude lep-
ší.“ „Ještěže si můžu vybrat,“ procedí Hanka 
spíše pro sebe. Ví, že Vojta je docela hodný, 
je na něj spolehnutí, ale tohle jí dělá vždycky. 
Začíná jí to čím dál víc popouzet. Proč jí to 
dříve tolik nevadilo?
Podívejme se na další modelovou situaci: 
Řekli byste, že pro vás tatínek s maminkou 
hodně znamenali a znamenají dodnes? Odpo-
víte-li ano, pokračujte v dotazníku dále. Bylo 
by vám teď příjemné, kdyby vám rodiče při-
kazovali, co máte dělat a co dělat nesmíte? 
Kdyby vám často říkali, co musíte učinit teď 
a co potom? Odpovíte-li ne, pak odpovídáte 
v souladu s míněním většiny české popula-
ce. Jisté je, že od puberty, ale přinejmenším 
od časů mladé dospělosti mívá člověk „svou 
hlavu“. Jistěže vyslechne názory svých blíz-
kých, ale řídí se podle svého. (A předchozí 
výchovný vklad rodičů spočívá v tom, že 
právě z výchozí rodiny nese obraz toho, co je 
a není správné.)
I když někdo zpočátku volí partnera k obrazu 
svých (byť vlídně) autoritativních rodičů, je 
pravděpodobné, že s léty, v průběhu vztahu 
dospěje – a neustále umravňující partner mu 
začne vadit. Anebo bylo naopak v původ-
ní rodině málo jistoty a najít pevnou, nadto 
milující oporu v životní bouři se zdálo být 
úlevou. Jenže s léty … viz výše.
Ovšem partner nebo partnerka může do 
podoby peskujícího vševěda dospět, aniž 
by v prvních letech vztahu bylo takové 
směřování patrné. Rizikovou kombinací je 
manažerské či jiné zodpovědné postavení 
a stres. Zatímco v zaměstnání se jeho úkol 
plní, doma prostě nic nefunguje, ať se snaží 
sebevíc – i tak může situace vypadat z pohle-
du karatele. Nebo že by naopak v práci nikdo 
nebral jeho názor vážně, že by neuměl své 
požadavky vyslovit, natož prosadit? (Připo-
meňme, že domov bývá prostředím, kde se 
pracovní napětí ventiluje.)

Krizový scénář bez krize
Teď se podíváme na jinou modelovou situ-
aci. V kterémsi družstvu vlastníků bytové-
ho domu se jednotliví obyvatelé nemohli 
dohodnout na využívání prádelny. Co byt, 
to jiný názor. Hádali se a hádali, až mocným 
hlasem promluvila manželka předsedy samo-
správy ke svému choti. Zvolala: „Honzo, 
sepiš pravidla, jak to bude a nebude, stejně 
se jen zdržujeme planýma řečma.“ A opustila 
shromáždění.  
Jak podle vašeho názoru kauza prádelna 
dopadla?

a) Předseda pravidla napsal a ostatní je  

přijali.
b) Předseda nic nenapsal a vlastníci se 

hádají dodnes.
Co jste odpověděli? Ano, b) je správně. Kaž-
dý ze tří výše naznačených příběhu ukazuje 
situaci, v níž někdo rozhoduje o vás bez vás. 
Říká vám, co máte dělat. Nepřihlíží k jemné-
mu předivu hodnot a cílů. A přesně tím vyvo-
lává větší či menší negativismus. Jeho snaha 
je kontraproduktivní. Mnohdy vede k opaku 
toho, co svým vystoupením zamýšlel.

Jak zlepšit vztahy:
• Nevyžadujte, aby bylo vždy po vašem
• Nekritizujte každé jeho/její rozhodnutí
• Neříkejte mu/jí co musí a nesmí
• Nezapomínejte chválit a oceňovat
• Nevyžívejte se v maličkostech
• Nechtějte, aby vše udělal/a okamžitě
• Nechtějte, aby po každé vlastní chybě 

přiznal/a, že „jste to přece říkal/a“
• Nebuďte vůči němu/ní jizliví, zejména 

před třetí osobou

Muži a ženy si v této oblasti nemají co vyčí-
tat. První jsou statisticky vzato direktivněj-
ší, víc prosazují své názory a v partnerském 
vztahu citlivěji reagují na strašidlo podříze-
nosti „pod pantoflem“. Dámy zase lépe vidí, 
co je v manželství (rodině, domácnosti) sku-
tečně potřeba, a víc se tím zabývají. V mnoha 
případech i dnes stále pro rodinu dělají víc 
než muži. A tak je napadá: „Když já dělám 
tolik, tak on přece musí udělat to a to.“
V učebnicích sociální psychologie bývá zmi-
ňován dávný případ z divadla v Petrohra-
dě. Na počátku minulého století tu vznikl 
malý oheň, ale velká panika. Hrozilo, že se 
lidé ušlapou. Tu vyskočil na pódium mladý 
důstojník, tasil šavli a zvolal: Ve jménu cara 
přebírám velení! Rozdělil lidi do skupinek 
směřujících k jednotlivým výcho-
dům a tak je zachránil. Neexisto-
valo, aby si někdo vybíral, kudy 
půjde…
Ono jednání by mohlo být vnímá-
no jako forma krizového manage-
mentu. Když „hoří“, situace snese 
mnohem více direktivy než jindy. 
Krizový management se má opřít 
o jasnou a nezpochybnitelnou 
autoritu. V partnerských vztazích 
je to s autoritou mnohem složitější. 
Tam, kde jsou oba partneři rovno-
právní, je sporné, zda budou pří-
kazy jednoho tím druhým akcep-
továny. Nepomáhá zvolat něco na 
způsob: Ve jménu cara! Ve většině 
situací navíc nehoří, a tak ani takti-
ka krizového managementu nemá 
opodstatnění.

Kouzlo vlídné pozitivní mani-
pulace

Na direktivní rozhodnutí dru-
há strana často reaguje opakem. 
Karen Horneyová před časem v té-
to souvislosti obohatila psycholo-
gii o pojem musturbace (zaznívá 

v ní ono nucení – mus). Vysvětluje se jako 
opakované volní úsilí vyvíjené ve snaze při-
mět někoho (včetně sebe sama) k určité akti-
vitě zdůrazňováním, že zmiňované musí být 
vykonáno. Zvláště v manželství a partnerství 
působí tento tlak opačně. Prvky musturbace 
jako by dokázaly udělat z dospělého tvora 
nezralého jedince – požadované „na just“ 
neudělá.
Jaké cesty tedy zvolit, máme-li skutečně sil-
nou potřebu, aby to či ono bylo vykonáno? 
V manželství není příliš mnoho způsobů, 
které zvolit.
Nejúčinnější formou požadavku je vlídná 
pozitivní manipulace. Zahrnuje hojné zdů-
razňování kladů protějšku. Obdiv k jeho 
schopnostem doplněný prosbou. Začít je 
vhodné na samém počátku vztahu. Po letech 
se věci těžko mění. (Z čehož plyne, že i se 
vzájemným oceňováním je třeba začít na 
samém počátku.)
Požadovat je ovšem nutné jen to důležité 
a podstatné, nevyužívat se v maličkos-
tech. K rozpoznání jedněch od druhých bý-
vá mnohdy potřebný určitý odstup. (Zkuste 
raději dovolenou, odreagujte napětí fyzickou 
aktivitou, učte se zvládat stres. Je to méně 
bolestné, než když životní hodnoty srovná až 
nemoc, rozvod či smrt.)
K tomu přidejte svatou trpělivost, nadhled 
a chladný kalkul. Trpělivost a nadhled nechť 
připomínají, že opravdu musíme jen zemřít… 
a to ještě ne hned teď. Díky kalkulu leckdy 
zjistíte, že než prosazovat (byť oprávněný) 
požadavek, je pohodlnější na něj rezignovat. 
Eventuálně se postarat sám. A přidejte porci 
respektu – uznejte, že i váš partner či part-
nerka má právo na vlastní rozhodování, na 
vlastní omyly a chyby.

Tomáš Novák, Psychologie 1/2009
Foto: Ondřej Pánek 
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Hřiště

Malá děvčátka si z jetele vijí své svatební
                                      kytice
Matky v hloučku kouří a probírají své  
                            ložnicové Lidice
Teď holky rozprostřely své sukýnky
Pečou na pískovišti bábovky a perníčky
My tak-tak odskakujem od rozpálené plo-
týnky
Rejem se nožem v plísni na starém sýru  
                                  z ledničky
Když ho odrhneme solí a umyjeme, zas 
bude 
                                   jako nový
A posloucháme co cizí děti na to poví
A hrajeme si na to, že snad zavoní
I v červnu či lednu květ jabloní

 Petr Urban

MOR ROZVODŮ

Snoubencům říkám, každý z nás se můžeme 
zamilovat do někoho cizího, jaký je rozdíl 
mezi zamilovaností a láskou, a jak se bránit, 
aby nezahynulo dosavadní manželství. 
Nepotkal jsem člověka, který by prodal 
rodinný majetek, aby si mohl koupit model 
auta, který se mu líbí.
Nebudovat manželství, pro které jsme se svo-
bodně rozhodli, je zločin. Svévolně rozbít 
manželství své nebo cizí, je zločin. 
Chlap si má hlídat, aby mu rozum nespadl 
do kalhot. A nemá si namlouvat, že všech-
no uhlídá. 
Všechny děti jsou pro nás cenné, ale kvůli 
dítěti, které žena čeká se ženatým mužem, 
nelze rozbíjet rodinu. Všechna čest mamin-
kám, které své dítě vychovaly samy, ale děti 
manželství nezakládají a často ani neudrží. 

Manželka podala žádost o rozvod. Manžel se 
přišel poradit, jestli může podepsat rozvod, 
když před léty přece slíbil, „že vše vydrží 
až do smrti“. Vím, jak to v jejich manželství 
– nemanželství chodilo. Kdyby byl alespoň 
třeba řekl: „Tak jsme naše manželství ne-
udrželi“. Kde bylo jeho svědomí těch dvacet 
let, proč nebudoval, co slíbil? 

Je děsné, jestliže rodina, případně kněz, nutí 
manželku - na které chlap páchal domácí 
násilí - aby za každou cenu zůstala v manžel-
ství. 
Neumíme se zastat slabšího a svou zbabě-
lost často zakrýváme tvrzením, že máme být 
k hříšníkům milosrdní. Ale hledat, kdo je 
nalomenou rostlinou nebo doutnajícím kno-
tem a před koho nemáme házet perly, se nám 
už nechce.
Děti poznají, jakou hodnotu rodině přiklá-
dáme. Můžeme se jich zeptat proč nestojí 
o svatbu? /v

NA ZÁPRAŽÍ

Chalupa bez zápraží je jako váza bez kytice. 
Pevné a mocné zápraží odevždy oddělova-
lo obytnou část usedlosti od dvorka a bylo 
čímsi výsostným v řádu lidové architektury 
– jakousi předsíní po širým nebem, drhnutou 
výlučně kartáči dešťů a vysoušenou sluneční-
mi fény. Pamětníci tvrdí, že kromě psa a koč-
ky nesmělo na zápraží vkročit žádné zvíře, 
asi proto, že zákon lidské lopoty vyhradil 
moudře toto místo pouze těm, kteří ty placaté 
žulvasy sami dolovali z hlubin země, usazo-
vali je do hlinitého písku a vyhlazovali pak 
svými unavenými kroky. Snad proto patří 
zápraží k těm nejdomovatějším kultům právě 
české chalupy, takže uvažuji-li teď sám na 
něm a o něm, mívám pocit, že je stále plné 
těch, kteří tu usedali k večernímu odpočin-
ku, srkali horké mléko, klábosili, podřimo-
vali anebo mlčeli pod jhem své neúplatné 
každodennosti. Ale to není všechno z leto-
pisů zápraží. Na jeho vyhřáté hrbolatosti se 
také uzavíral den jakýmsi neopomenutelným 
ritem tiché noční chůze a krátkým postáním 
toho, který tu s pohledem zkušeného pranos-
tika obzíral hvězdné nebo šmouhaté nebe, 
sáhl do chomáče trávy, zda už mokrá rosou, 
a teprve pak šel spát. Ačkoliv já sám už kro-
mě trochy sena nemám co sklízet a starost 
o vláhu či plodné slunečné dny přešla dávno 
na bedra všech, zápraží mě přesto dál každo-
denně tajemně přivolává. Jenže když jsem 
onehdy zvrátil po způsobu předků svou hla-
vu k noční obloze, zahlédl jsem tam něco víc, 
než mohl kdy spatřit zrak těch, co už dávno 
odpočívají na venkovském hřbitově. Mezi 
tou rozpínavou galaxií si to tam prchavě bli-
kala družice svitem k nerozeznání od hvězd, 
které se zato ani nepohnuly. Nu, podívejte, 
dědo, začal jsem v duchu rozmlouvat s tím, 
který je už prach a popel, co všechno umí-
me! Ale nikdo mi neodpovídal, takže jsem 
dialog vedl jen s naší lidskou hrdostí, leda, že 
by mi mlčení za zády dávalo za dědu najevo, 
že i tak hranice našich lásek, štěstí a toužení 
zůstávají vyměřeny. I sáhl jsem také raději 
do trávy a trochu mě utěšilo, že její rosnatost 
opravdu věštila krásné letní počasí. 

Věroslav Mertl

POTŘEBA LÁSKY

Přestože toky láskyplného citu (i peněz) smě-
řují díky civilizaci stále víc k čtyřnohým 
miláčkům, ti dvounozí, kupodivu, také nepři-
cházejí zkrátka. Naléhavá potřeba vzájemné 
lásky muže a ženy je dána přírodou, která 
nás nabádá zachovat rod. Člověk ale, jako 
tvor nevyzpytatelný a od ostatních živých 
bytostí se v mnohém lišící, potřebuje tento cit 
i v mnoha životních fázích a situacích, kdy 
o zachování rodu zdaleka neběží. Konečně, 
že láska kvete v každém věku a jediná naše 
je radost, nám ve svých operách vzkazují už 
Čajkovskij a Smetana. I současná hudeb-
ní vlnobití středních i jiných proudů jsou 
podobných hlášení plná.
Kamkoliv mě mé povolání dokumentaris-
ty zaválo a kdekoliv a kdykoliv se téma 
vztahů muže a ženy otevřelo, ať to bylo za 
kamerou či před ní, jako by se pootevřela 
nebesa a vše začalo jiskřit. Kdykoliv jsem 
před svými studenty začal mluvit o hrů-
zách i krásách lásky, únava, nezájem a nuda 
mizely, na rozjasněných tvářích se objevil 
tajemný úsměv a studnice otázek se zdála 
být bezedná. Dokonce i složitými problémy 
zaujatí vědci, jakož i bohorovní manažeři, 
různí pragmatičtí cynici a uměníznalí inte-
lektuálové věnují často velkou část svých 
kapacit bolavým lapáliím svých soukromých 
vztahových problémů přesto, že se jinak 
o romantických, k sentimentalitě sklouzá-
vajících aspektech milostných vztahů vyja-
dřují s despektem a pohrdáním. Taková sla-
bost silných, jinak velmi solventních, takřka 
nesmrtelných mužů a žen, kdy před voláním 
divočiny kapitulují a touhou po něze zmoženi 
škemrají o lásku stejně jako prostí venkovští 
trumberové, mě dojímá a je pro mě dokladem 
neoblomné moci přírody.
Zdalipak jsem se dozvěděl, říkám si, za své-
ho dlouhého filmařského plahočení něco 
nového o vztazích mužů a žen? Často jsem 
před příběhy, které psal život, stál jako ško-
lák v údivu nad úžasnou krásou, ale i ukrut-
ným trápením, které do životů lidí láska 
přinášela. Za mého dětství bývalo na nástěn-
ných kuchařkách ve světnicích mých tet 
pečlivě vyšito: Milovat a milován býti je to 
nejkrásnější v našem žití. Obojího současně 
nám ale osud bohužel nedopřává tak boha-
tě, jak bychom si přáli. Je nemálo těch, kteří 
žijí dlouhá období života, aniž by je tento cit 
v jakékoliv podobě navštívil. Od mládí jsem 
slýchával, že největší chudáci jsou ti, které 
nemá nikdo rád. Přišel jsem na to, že tomu 
tak není: ten, kdo nezištně lásku rozdává, ač 
nemilován, bývá šťastnější než ten, který pře-
sto, že je zahrnován hlubokým citem, sám ho 
nemá na rozdávání.
Láska je dar a chtěním ji nezískáváme. V usi-
lování o její zachování nejsme však úplně 
bezmocní. Lord Byron nad mým stolem mi 
stále připomíná: Když ti, kdo se milovali 
zapomenou na něžnost, zbývá smrti málo, co 
by jim vzala. 

Jan Špáta
Foto: Vladimír Popelík
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K	přípravě	na	bohoslužby	
o	nedělích	a	svátcích

  sobota 22.8. 19 h. Mistrovice
neděle 23.8. 21. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Joz 24, 1-18
  8.45 h. Lukavice  Ž 34
10.15 h. Orlice  Ef 5,21-32
  J 6,60-69

  sobota 29.8. 19 h. Lukavice
neděle 30.8. 22. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad   Dt 4,1-8
  8.45 h. Mistrovice  Ž 15 
10.15 h. Orlice   Jak 1,17-27
   Mk 7,1-23

  sobota 5.9.  19 h. Mistrovice
neděle 6.9. 23. v mezidobí 
 poutní slavnost na Kunčicích
  7.15 h. Letohrad  Iz 35,4-7a
10.15 h. Kunčice   Ž 146 
   Jak 2,1-5
  Mk 7,31-37

  sobota 12.9. 19 h. Lukavice
neděle 13.9. 24. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Iz 50,5-9a
  8.45 h. Mistrovice  Ž 116
10.15 h. Orlice   Jak 2,14-18 
  Mk 8,27-35

Matka

Viděl jsi někdy svou starou matku
ve chvíli, kdy ti odestýlá postel,
zastrkuje, napíná, urovnává a hladí
                                prostěradlo,
aby tam nebyla ani jedinká tlačící vráska?
Její dech, pohyb její ruky i dlaně
je  tak láskyplný,
že jako minulý hasí dosud požár v Persepoli
a jako přítomný utišil už nějakou budoucí 
                                       bouři
na čínském nebo jiném dosud neznámém 
moři…

                      Vladimír Holan

MÍJENÍ 

Dostal se ke mně starý oprýskaný kříž, prý 
po volyňských Češích. Před čtyřiceti léty prý 
někdo kříž vyměnil za pochroumanou vzdu-
chovku. 
Lidová práce víc jak dvě stě let stará. Je 
vidět, že řezbář věděl o utrpení i o naději. 
Neotupěl a  dokázal  svým dílem předat úctu 
a vědomí plaché něžnosti. 
Kdožví pro kolik generací byl ten kříž rodi-
nou cenností. Možná si jej navrátilci přivez-
li při návratu do staré otčiny. Ti by se kříže 
nevzdali, takové věci se neprodávají ani 
v nouzi. Ani sběratel by jej nedal tak lacino. 
Chápu, že Ukřižování děsí ty, kteří nevědí 
o vzkříšení.          /v

Foto: Ivo Možný 

O KRÁSE LIDSKÉ TVÁŘE

Je až neuvěřitelné, jaký význam, ať si to 
přiznáme nebo ne, všichni přikládáme krá-
se lidského obličeje. Jsme k tomu konečně 
vychováváni uměním, pohádkami, stoletím 
existence filmu i šalbou reklamy. Na zákla-
dě těchto zkušeností máme sklon krásným 
lidem přisuzovat i ušlechtilé povahové vlast-
nosti a právo na velkou lásku.
Problémem je, že drtivá většina z nás žádnou 
velkou objektivní krásou neoplývá. Cítíme to 
právem jako nespravedlnost, jako zradu pří-
rody. Nejdramatičtějším obdobím je dospí-
vání, kdy se s hrůzou sami se sebou vyrovná-
váme. Je jen málo toho, co bychom nechtěli 
mít jiné. Máme špatnou pleť, křivý nos, velké 
uši, divnou barvu vlasů, úzké rty, křivé zuby, 
nevýraznou barvu očí, vysoké čelo, krátký 
krk a vůbec vypadáme hrozně! Zákonitou 
reakcí je vznik komplexů, které nás často 
jako věrní druzi provázejí celým životem.
K naší základní výbavě od přírody pat-
ří i marnivost a ješitnost. Jako kameraman 
vím, že lidi, kteří se poprvé vidí na plátně či 
obrazovce, se sami se sebou jen těžko vyrov-
návají. Se svým obrazem v zrcadle se už 
smířili, ten filmový se jim zdá nepřijatelný, 
ba příšerný. Toho všeho vychytrale využívá 
zkrášlující průmysl. Pleť je mastmi mazá-
na, maskována, nepatřičnosti odstraňovány, 
vytrhávány, vypalovány, ozařovány a chy-
by přírody bolestivě operativně napravová-
ny. Výdaje za krásu se na světě možná blíží 
výdajům na zbrojení! 

Krása je dar pro leckterou krasavici i krasav-
ce danajský. Jako hodnota sama o sobě brz-
dí motivaci ke vzdělání a k tvorbě. Leckdo 
právem očekává za půvabnou tváří prázdnou 
hlavu. Citliví a inteligentní majitelé atraktiv-
ního obličeje zase trpívají tím, že za sebou 
zanechávají hřbitovy těch, kteří si v ohni 
jejich krásy spálili křídla.
Jako kameraman také vím, že každá tvář za 
určitých okolností vyzařuje osobitou krásu. 
Radost toho, kdo ji objeví, je umocněná svou 
jedinečností. Vím také, že vnější krása je dar, 
který mizívá, zatímco obdělávaná lidská duše 
se dříve či později začne zrcadlit i na tváři. 
Objektivní dokonalá krása je chladná a vyvo-
lává v nás touhu vlastnit. Krása, kterou si pro 
sebe na zdánlivě neatraktivním, ale odušev-
nělém a originálním člověku objevíme, nás 
dojímá a vyvolává touhu milovat. Jan Špáta


