
Čelní představitelelé státu se tváří a chovají jako božstva, přispívají k všeobecné agresi-
vitě občanů a ke špatné náladě. Na fotbal! letěl president a premiér každý zvláštním leta-
dlem, předseda ODS jel nakonec autem. Dávají špatný příklad. Kolik poslanců, ministrů, 
policistů už lhalo a nebylo potrestáno za porušení zákona nebo předpisů. Chovají se jako 
ruští gubernátoři. Nadávat je málo. Nepromíjejme jim jejich bezcharakternost a nepocti-
vost. Nenechme se zmást jejich funkcemi a drahými obleky. A hlavně na ně nespoléhejme. 
Není lehké přestat očekávat od druhých čeho nejsou schopni. K dospělosti patří prozření 
(bolestné) co mohu a co nemohu očekávat od druhého, od sebe, rodiny, od státu, církve 
a od Boha. 
Nepokládáme Boží království za utopii. Můžeme do něj vstoupit, podle jeho pravidel 
můžeme uspořádat sebe a vychovávat své děti. Pak budeme víc platní ostatním. 
Pokaždé, když jedeme na dovolenou nebo na výlet, okukujeme co kde mají pěkného. Naši 
pradědové kdysi vandrovali po Evropě, nezůstávali pozadu.         /v
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Vrcholná aktivita

Plná místnost mladých lidí. Já jediný sta-
rý. – „Řekněte nám něco!“ – Ale jak začít? 
Jedna z nejmladších vypískne: „Jenom nic 
o nějakém ufňukaném sebeobětování!“ Hol-
ka, tak to jsi má krevní skupina! A už mne 
něco napadá.
Ve Varšavě, v jednom židovském ghettu, je 
pozoruhodný vzkaz z té hrozné doby. Nená-
padný drobný nápis na zdi jedné cely: „Ztra-
til jsem svůj domov, své rodiče a přátele, svůj 
majetek i svobodu. Včera šly do plynu moje 
děti, dnes moje žena. Teď jsem na řadě já. 
Mám plné právo rouhat se Ti, Bože. Ale já 
Tě miluji! Josef Rackower.“
Tohle nenapsal křesťanský světec. Tohle na-
psal Žid; člověk Tóry, ne evangelia. Náramně 
poučné pro křesťany! Žádné „ufňukané sebe-
obětování“, ale naopak: radostné sebedarová-
ní. Ejhle, jak výstižná definice oběti! Neza-
vádí do falešného duchovního pozérství, ani 
nepředstavuje Boha jako lačného „lidských 
obětí“ k uskutečnění nějakého dobra. Ve 
chvíli vrcholné pasivity – vrcholná aktivita! 
Díky Vám, pane Rackowere! Jan Rybář

Můra

Za noci lítá
a přání skrytá
v srdci plaší

Lítá si v temnu noci
Člověku bez pomoci
někdy tak úzko je

Však každé nové ráno
vítězí slunce nad můrami
a jistota že nejsme sami
i duši zkřehlou prozáří

  Josef Veselý

Foto: Jaroslav Chlup

SEDM SLOV
Chalil Džibrán

Nikdy si navzájem neporozumíme,
dokud svou řeč neomezíme

na sedm slov.

Ty, já
Je třeba dvou, aby objevili pravdu:
jednoho, aby ji vyslovil,
a druhého, aby jí porozuměl.

Přijímat
Nemůžeš sníst víc, než kolik ukojí tvůj hlad.
Druhá polovina bochníku patří druhému člo-
věku a ještě by mělo trochu chleba zbýt
pro náhodného hosta.

Krása
Budeš-li zpívat o kráse,
budeš mít posluchače,
i když budeš sám v srdci pouště.
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PATRIARCHÁT A MOC
Zdá se, že křesťanští mocnáři rozhodli, že 
štěstí je postradatelné. Co je ovšem závaz-
né, je, aby svět byl rozdělen na ty, kdo mají 
moc a kdo ji nemají. Tím vznikne pevný řád 
přinejmenším pro ty nahoře a řád je přece 
důležitější než štěstí. Slovem, které pro tento 
náhled lidí závislých na své moci používáme, 
je patriarchát, což znamená řád otců. Tvo-
ří základ všech velkých relačních systémů 
západního světa.
V patriarchálním pohledu jsou všechny vzta-
hy v posledku definovány v pojmech nad-
řazenosti a podřazenosti a ta nejdůležitější 
potřeba řádu a ovládání je zajišťována výko-
nem dominantní moci. To ovšem nezní zas 
tak zle, pokud status quo pracuje právě ve 
váš prospěch. Posloužil ovšem k odlidště-
ní a tedy despiritualizaci celých generací, 
ras, národů, profesí, žen, sexuálních menšin, 
postižených lidí, lidí slabých a starých, jež ti 
mocní jsou schopni kulturně odrovnat a pro-
pustit jako nepotřebné.
Nejen, že bohatí a mocní jsou schopni promí-
tat svou vlastní temnotu do těchto skupin, ale 
tyto skupiny pak obvykle tu temnotu přijíma-
jí jako svou vlastní hodnotu. Mimořádným 
zlem takového patriarchátu je, že utlačovatel 
i utlačovaný jsou neschopni opravdového 
duchovního růstu. Mocní tím, že odmíta-
jí svůj vlastní stín, se beznadějně nafukují. 
Bezmocní pak tím, že stíny druhých přijali, 
jsou nekonečně splasklí. Ztrácejí Boha. Proto 
je patriarchát zlem. Richard Rohr

Málokdy
              v neděli odpoledne někam chodím. 
Před týdnem jsem to porušil a šel jsem na 
setkání přátel Izraele. Jmenovalo se Všichni 
jsme lidi s podtitulem Staronová šance. Jsem 
totiž trochu nesvůj, pokud jde o Izraelity. Od 
roku 1090 podle Kosmovy kroniky a poz-
ději mnohokrát v našich dějinách se opakují 
těžko pochopitelné křivdy, kterým byli naši 
židovští spoluobčané vystaveni. I tak prozíra-
vý král jako byl Karel IV. se do toho zapletl. 
Židé zažili mnoho pogromů, věznění, vypa-
lování domů, nošení potupných obleků. Josef 
II. je přinutil, aby si zvolili německá příjme-
ní. Museli se vystěhovat z různých měst, také 
z Prahy. Jejich rodiny nesměli mít více dětí, 
než bylo stanoveno. A tak dále. A přitom 
mnozí křesťané to brali jako odplatu za Kal-
várii! Jako by Pána Ježíše odsoudili všichni 
tehdejší obyvatelé Izraele! Jako kdyby vina 
přecházela z generace na generaci. Pán Ježíš 
patří do židovského národa, je potomkem 
nejžidovštějšího krále Davida. Všichni první 
křesťané byli Židé. A Ježíše by přitom i dnes-
ka odsoudil kdekdo. Dokonce i v Čechách. 
Nejhorší na tom je, že mnozí antisemité se 
dosud dovolávají Nového zákona ve svém 
protižidovském postoji. Každý uctivý čte-
nář Písma sv. ví, že k tomu není sebemenší 
důvod. Všechny kritiky Izraelitů, jaké v Bib-
li máme, u proroků nebo v evangeliích, čte 
Církev jako kritiky sebe sama a nikoli těch 
druhých. Potěšilo mě, že se tu neděli ve Vald-

štejnské zahradě sešel i pěkný houf z naší 
farnosti. Setkání bylo oficiálně podpořené 
přítomností pražského primátora a předsedy 
Senátu. Pořad byl prokládán písněmi Hra-
dišťanu s Jiřím Pavlicou. Krásné písně, jak je 
od Hradišťanu známe, jsme si potichu zpívali 
s nimi. Naslouchali jsme také Janu Potměši-
lovi a Pavlu Vernerovi, který přežil Osvětim. 
Ředitel Židovského muzea vyprávěl o osla-
vách 100 let svého muzea a nový izraelský 
velvyslanec poděkoval české odbočce Mezi-
národního křesťanského velvyslanectví Jeru-
zalém, která byla pořadatelkou setkání. Její 
předseda Mojmír Kallus připomněl nakonec 
nutnost bránit se i začínajícím projevům anti-
semitismu. Každý jedinec má velké možnosti 
a sílu. V tom jsme mu museli dát zapravdu. 
Tak do toho.

Pavel Kuneš, Svatováclavská vinice 5/2006

MATURITA V NEBI

Archanděl Gabriel zkouší andělíčky: „Proč 
se obláčkům říká beránky /nebo beránci/?“ 
Andělíčkové odpovídají, jeden po druhém: 
/1/ „Protože jsou bílí jako vykoupaná jeh-

ňátka.“ 
/2/ „Protože jsou chundelatí jako malé oveč-

ky.“ 
/3/ „Protože chodí poslušně po obloze, jak je 

vítr či Duch nese.“ 
/4/ „Protože ochotně pomíjejí“ (Iz 53) 
/5/ „ Protože svým pomíjením a proměnou 

v déšť nesou život všemu, co vyprahlo.“ 
„Výborně,“ říká Gabriel, „všichni matu-
ritu udělali. A teď jděte a chovejte se 
podobně, protože přece patříte k oblaku 
poslů a svědků.“       Jan Heller

POZDRAV
Podle toho, jak toužíš po setkání se mnou, 
podle toho, jak jednáš, můj milý chlapče, 
tě zase povedu po svých cestách. Vždyť už 
dlouho jsi stopař. A teď i poutník.
To, o čem ti budu vyprávět, to je vlastně 
dokonalá schůzka nás všech. A vás, rove-
rů, se mnou. Na schůzku se přináší nejdřív 
pozdrav. Kdo neumí zdravit, ten se neumí 
otevírat. Kdo neumí zdravit, ten neumí roz-
dávat dobro okolo sebe.
Protože pozdrav je vždycky přání zdraví, 
dobra. A nejenom přání! Přání může mít svou 
moc a sílu, ale má ji tehdy, když je založeno 
v síle tvé osoby. A síla tvé prosby spočívá 
v tom, že neříkáš prázdné slovo, ale říkáš ně-
co, co skutečně v tobě je, jako tvoje myšlení 
a tvoje snaha sdělit se a rozdělit se s druhým 
o to, co je v tobě hezkého.
To je přání. Přání má tak strašně silnou moc, 
že způsobuje v druhém člověku něco jako 
odezvu. Jako když hodíš do vody kámen 
a okolo místa jeho dopadu se udělají kruhy. 
Tak takovým způsobem se jednání, když tře-
ba někomu řekneš dobré slovo, které vychází 
z tvého srdce, vrací zase k tobě. 

Jiří Reinsberg

BŮH TANČÍ 

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
Jděte ke všem národům a získávejte mi 
učedníky, ponořujte je do jména (do lásky) 
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby 
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
 (Srov. Mt 28,18-20) 

Už z Hebrejské bible /1 můžeme poznat, proč 
Bůh stvořil lidi. Z lásky. 
„Láska potřebuje protějšek, který je od tebe 
odlišný, a přece ti je v hloubi tak blízký“, říká 
Pinchas Lapide. 

V Hebrejské bibli nám Bůh vypráví o sobě 
o své lásce k člověku. 
Ježíš ve vyprávění o Božím vztahu k nám 
pokračuje a dovršuje je do jedinečné krásy. 
Sám se nám představuje a vypráví nám 
o Otci a o Duchu. A nejen vypráví, ukazu-
je. „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ (Srov. Jan 
14,9) Dává nám svého Ducha (který je také 
Duchem Otcovým). 
Bůh je jen jeden, ale žije v intimní lásce 
a sdílení společenství Otce, Syna a Ducha. 
Život ve společenství je novým, vyšším umě-
ním. 

O Bohu, natož o životě v Bohu, téměř nelze 
mluvit lidskou řečí. Bůh je naprosto jiný než 
lidé. Popisovat vztahy v Bohu je podobně 
obtížné. 
Bezděky si Boha představujeme jako bytost 
na způsob člověka. Ale je důležité si alespoň 
občas říci, že Bůh je naprosto jiný než moje 
představa o něm. (Povede nás to také k poko-
ře a snášenlivosti.) /2
A přece o Bohu nějakým způsobem mluví-
me, jsme vytvořeni jako obraz a podobenství 
Tvůrce, odrážíme, zrcadlíme jeho světlo. 

Úmyslně použiji o Bohu, který je jeden 
a zároveň jedno společenství, pro nás neob-
vyklý obraz. Ne podobenství, ne model, ale 
obraz. V Africe se o Trojici v Bohu říká: 
„Jsou tři tanečníci, ale jen jeden tanec“.
Afričané oproti nám dodneška zakouše-
jí tanec coby prostředek vyjádření, sdělení 
a modlitby (tanec je starší než slovní vyprá-
vění a modlitba slovy). 
Život není jen práce, jídlo a spánek. Přes 
všechnu pokaženost v něm zůstává prostor 
pro krásu a někdy snad i vznešenost.

V Izraeli se tančilo a tančí. Vyprávěl jsem 
vám o slavnosti „Radost z Tóry“, při které 
muži v kruhu tančí se svitkem Tóry. Mezi 
slovem Božím a Izraelity je vztah jako mezi 
nevěstou a ženichem. Nejde o tanec dvojic, 
ale o tanec skupinový. 
Ježíš zřejmě mnohokráte tančil s ostatními 
muži. Král David tančil před Archou. 
Možná jste někdo viděl svatební tance jeřá-
bů nebo svatební lety poštolek, bekasin nebo 
jiných ptáků.
Kdo viděl tančit Afričany, Indy nebo Rómy, 
ví, co vše se dá pohybem vyjádřit. Tanec 
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umožňuje bytostné vyjádření radosti celým 
tělem. Tělem i duchem. Duchem i tělem. 
Na jednom duchovním cvičení jsme s chlapy 
byli pozváni tančit. Bylo to pro nás naprosto 
nové a nezvyklé. Tanec s námi mnoho udělal 
a někam nás posunul. (Kdo nemá rád tanec, 
ještě jej neobjevil, je nějakým způsobem 
sevřený.) 

Jestli použijeme pro Trojici obraz tance 
vytvářeného třemi tanečníky, pak jsme my 
byli tím krásným konáním – tancem - vytvo-
řeni. A navíc jsme k tanci těch tří tanečníků 
zváni. 
Představme si tanec jednoho tanečníka, pak 
dvou tanečníků a nakonec tří tanečníků. 
Pokaždé jde o vyšší a větší umění naslouchá-
ní, pozornosti a souhry. 
Bůh je společenstvím, proto 
jen s druhým (muž a žena) 
můžeme být obrazem božím. 
Základní vzorec společenství 
je otevřenost. A tak i spole-
čenství muže a ženy má být 
otevřené „k tanci“ s dalšími 
tanečníky.

Druhý tanečník z Trojice se 
stal člověkem, abychom jej 
viděli. Bere nás za ruce a zve 
nás do kola. Učí nás naslou-
chat muzice, napodobovat jeho 
kroky v rytmu jeho srdce. 
Když umíme základní kro-
ky, když se nám zalíbí tanec, 
Tanečník nás v tanci přivádí 
jednoho k druhému. Později 
se kruh může pomalu rozšiřo-
vat o další tanečníky. S nimi 
pak vytváříme bohatší obrazec 
a nové figury. 
Ježíš se nám stává uznáva-
ným tanečním Mistrem. Opra-
vuje naše nepřesnosti a svou 
péčí nás znovu vrací do tance, 
když vypadneme z rytmu nebo 
z kola. Uzdravuje naše modři-
ny a pozvedá nás z pádů. 

Tanec tryská z vnitřní potře-
by, z radosti, z krásy a touhy. 
Tanec je pozváním, zve k tančení. 
Ke společnému tanci je třeba druhých. Byli 
jsme pozváni a sami se stáváme pozváním 
pro další. 
Náš život se má stát odpovědí na tanec 
tří tanečníků. Tanec je setkáním, odpovědí 
a modlitbou. 
Obraz tance nám může mnoho napovědět 
o vytváření společenství. 
Co napomáhá vytvoření společného? Poro-
zumění, stejný zájem, společná starost, spo-
lečná práce, jídlo, radost i smutek, zpěv, 
hra…, samozřejmě tanec. 

Kolikrát jsem přemýšlel, proč se při boho-
službě s dětmi lehčeji vytváří živé společen-
ství. Děti umí více žasnout, nestydí se tolik 

jako dospělí, nechají se vtáhnout do dění, 
bezprostředněji reagují, na nic si nehrají 
a nejsou spoutaní „tradicí“. 
Jednou jsem zažil u bratří evangelíků, jaké 
měli veliké potíže, když je jejich farář vyzval, 
aby při modlitbě otevřeli ruce do tvaru misky. 
U nich to není zvykem. 
Evangelický farář Sváťa Karásek na sjezdu 
mládeže horlil, že nikdy v kostele nebude 
poklekat nebo si podávat s druhými ruku. Byl 
jsem překvapen, protože zrovna on je scho-
pen si v hospodě s kdekým potřást rukou. 
Pro nás to je přirozené, ale představte si, že 
bych řekl, pozvedněme při modlitbě ruce nad 
hlavu. Tleskali jste někdy při zpěvu v koste-
le? Možná jste někteří měli poprvé zábrany. 
Já ano. 

cem Boha. 
Bůh v Trojici žije krásný život. Můžeme se 
uskutečnit k jeho obrazu. Bůh nás zve ke 
krásnému životu. Jen něco krásného může 
nadchnout druhé. 

Pokud jsme porozuměli obrazu o tanci, pokud 
jsme sami udělali zkušenost s řečí tance, 
vstoupili do něj a nechali se jím nést a vést 
- pak nám Ježíšova slova: „Je mi dána veš-
kerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem 
národům a získávejte mi učedníky, pono-
řujete je do lásky (do jména) Otce i Syna 
i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal,“ - budou znít 
jinak než jen jako přikázání, odkaz, závěť 
a poslání. 

Poznámky: 
 /1 Dělení Bible na Starý 
a Nový zákon není šťastné. 
Může budit dojem, že starší 
část je překonaná a není nut-
ná. Měli bychom spíše říkat 
Hebrejská bible a Křesťan-
ská bible. Pak by bylo zřej-
mé, že do křesťanské nut-
ně patří také celá Hebrejská 
bible. („Spíše pomine nebe 
a země, než aby padla jediná 
čárka Zákona.“ Lk 16,17)  
 /2 Boha neznáme, pro-
to je nutné si své předsta-
vy o Božím jednání neustá-
le opravovat - podle Boží-
ho vyprávění v jeho slovu. 
Dnes si nemohu stačit se 
svou „včerejší“ předsta-
vou o Božím jednání. Samo-
zřejmě si dnešní poznání 
o Bohu opět vytvářím pod-
le svých lidských představ 
(jiné nemám), ale moje nová 
představa o Bohu je snad 
blíže pravdě, než včerejší. 
Vrcholem našich možnos-
tí poznávat Boha je Ježíšo-
va výpověď o Bohu. Zná jej 
jinak než my. Je „Synem“. 
(Řekneme-li o Bohu „otec“, 

je to něco jiného než lidský otec. Zrovna tak 
„syn“. Přesto je pro nás obraz Otce vzácnou 
a cennou výpovědí.)  
 /3 V některých kostelích stojí lidé opatr-
ně vzadu, blízko východu. Pozve-li je farář 
dopředu a oni nejdou, je otázkou, zda by se 
bohoslužba měla konat. S lidmi, kteří nejsou 
ochotní udělat vstřícný krok, „vydat se na 
cestu“, nelze nikam dojít. 
Ježíš často mluvil k zástupu. Někteří přišli 
blíž a stali se učedníky, někteří se odvážili 
ještě blíž. Tak měl Ježíš sedmdesát, dvanáct, 
tři a jednoho. Ne každý má odvahu „vyjít 
z Egypta“, „hodit síť na druhou stranu“ 
nebo „vypůjčit cizí dopravní prostředek“ 
(osla k vjezdu Ježíše do Jeruzaléma). Neroz-
hodní jsou nepoužitelní.  /v

Na některých duchovních shromážděních se 
nejprve něco dynamicky vyjadřuje tělem. 
Velice to přispívá k otevření se něčemu nové-
mu, ke spolupráci. 
Tanec je výzvou k zapojení. Kdo nevykročí, 
kdo nemá odvahu, není použitelný pro další 
kroky. /3

Obraz tance ale neplatí jen pro liturgii. Obraz 
Trojice - jako tanec tří tanečníků – něco 
vypovídá o životě v Trojici. Jako si taneční-
ci svým tancem jdou naproti, spolupracují, 
jsou tu jeden pro druhé, tak má být celý náš 
život společným krásným konáním, symfo-
nií, ódou na radost ze života, souhrou s Tan-

Foto: Libor Dvořák
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PORÁŽÍME NĚMCE V HAZARDU

Karel Nešpor

Hazardní hry se rozmáhají, politici mlčí, 
daňový poplatník pláče a rodiny se rozpa-
dají.

Představte si následující rodinné drama. 
Aktéry jsou muž středního věku, netresta-
ný a usedlý, jeho o málo mladší manželka 
a jejich dvě děti na studiích. Rodina má prů-
měrné příjmy, s obtížemi si našetřili na ojeté 
auto. Jednoho dne jde žena kvůli nějaké plat-
bě do banky, kde by měla rodina mít kolem 
50 tisíc na nepředvídané výdaje. Nejenže tam 
peníze nejsou, ale účet je přečerpaný. Navíc 
zmizelo i rodinné auto.

Pro tuto ženu není snadné pochopit, že se 
z jejího dříve spolehlivého manžela stal pato-
logický hráč.

Na jednoho obyvatele připadalo v Čes-
ké republice v roce 2005 zhruba 2,5krát 
více hazardních automatů než v sousedním 
Německu.

Záměrně používám pojem hazardní automat, 
určitě to totiž není „výherní automat“ (větši-
nou se prohrává), ani to není hrací 
automat, protože tyto přístroje ne-
jsou na hraní, podobně jako nejsou 
na hraní nevybuchlé bomby.

Zvláště zneklidňující je skuteč-
nost, že se u nás jedná o dlouhodo-
bě vzestupný trend. Jinak řečeno, 
že hazardních automatů zde stále 
přibývá.

Zisky z hazardních her jsou z vel-
ké části nelegální. Existují tvr-
dá data, která svědčí o tom, že 
hazardně v rozporu se zákonem 
hrají i nezletilí. Částky, které „hod-
ní“ provozovatelé hazardních her 
zaplatí na daních, jsou almužnič-
kami v porovnání se škodami, kte-
ré hazardní hry působí. Posuďte 
sami, jaký účet posílá průmysl 
hazardních her všem, kteří zde 
platí daně:

Škody z hazardních her
v České republice

Hazardní hrou se rozumí všechno, 
kde si hráč kupuje možnost výhry. 
Patří sem tedy nejen hazardní automaty, ale 
i sportovní sázky, ruleta nebo bingo. Jaká 
jsou rizika:
- Patologické hráčství - o něm podrobněji 
dále.
- Vyšší kriminalita (typicky zpronevěry, krá-
deže, nesplácení půjček, které jdou nezřídka 
do miliónů, podvody, ale i násilná krimina-
lita).
- Deprese, sebevražedné tendence.

- Rodinné rozvraty, rozvody. Jediný hráč čas-
to stačí k tomu, aby kvůli jeho hazardní hře 
strádalo mnoho dalších lidí (manželka, děti, 
rodiče i širší rodina).
- Trpí komunikace v rodině, patologický hráč 
se stahuje do sebe, jestliže se jedná o dospí-
vající, tak zaostává v sociálních dovednos-
tech.
- Trpí výchova dětí po stránce citové i mate-
riální.
- Pronikavé snížení pracovní výkonnosti, 
později bývá častá nezaměstnanost.
- Homosexuální prostituce u dospívajících 
chlapců.
- Bezdomovectví,
- Častější problémy s alkoholem a jinými 
drogami (u mladších lidí bývá velmi nebez-
pečná kombinace hazardního hraní a závis-
losti na pervitinu).
- Zanedbávání zdraví.
- Nemoci působené stresem trápí nejen hráče, 
ale i jejich příbuzné.

Tento výčet není naprosto úplný. Těžko lze 
spočítat, na kolik přijde daňového poplatníka 
patologický hráč soudce, patologický hráč 
policista nebo patologický hráč, který dříve 
vlastnil prosperující firmu, nebo dospívající 
patologických hráč, který kvůli hazardní hře 
nedostudoval.

schopen silou vůle hře odolat.
Jedinec je zaujat myšlenkami a představami 
hraní a okolností, které tuto činnost dopro-
vázejí.

Svoboda nebo nevolnictví?
Z uvedené definice je zřejmé, že hovořit 
u patologického hráče o svobodném rozho-

dování, je čirá utopie. Patologický 
hráč trpí silnou touhou po hazardní 
hře (bažení, anglicky craving), kte-
ré pronikavě oslabuje jeho schop-
nost soudně uvažovat. To platí ještě 
ve větší míře pro nezletilé patolo-
gické hráče, u nichž se tato poru-
cha rozvíjí velmi rychle. Určitě se 
pro hazardní hru svobodně neroz-
hodla hráčova manželka nebo jeho 
nedospělé děti. Málokdo totiž stojí 
o ztrátu majetku, návštěvy exeku-
torů a uvěznění živitele rodiny.

Existují řešení? Ano, a to na více 
rovinách.
Politici by si měli uvědomit, že 
jejich nadšení pro hazardní hry 
většina obyvatel nesdílí. Rozhodně 
ho nesdílejí ti, kdo byli hazardní 
hrou v rodině postiženi. 
Rodiče by si měli uvědomit, že 
jestli nechají své nedospělé děti 
hrát, jejich majetek se může roz-
pustit asi jako kostka cukru ve 
sklenici vody.
Ti, kdo hazardní hry hrají, by si 
měli zase uvědomit, že jsou na ces-

tě k společenskému propadu, chudobě a bez-
domovectví. Pokud tedy někdo nepovažuje 
za svůj domov věznici.

Karel Nešpor, primář v Psychiatrické léčebně 
v Praze 8, se zabývá se léčbou závislostí.
Je vědeckým sekretářem Společnosti pro 
návykové nemoci a autorem více než 100 
prací týkajících se léčby závislostí, psychote-
rapie, relaxačních technik a jógy.     

VLÍDNÉ POVZBUZENÍ NA MĚSÍC 
Josef Schultz

Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit 
velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může 
zapálit veliký les!

z novozákonního listu Jakubova

Posuzování druhých je nebezpečná hra a čas-
to hrozí, že se obrátí proti nám. Škatulko-
vání lidí je také formou soudu. Šetříme si 
tak síly, které bychom museli vynaložit na 
myšlení. Chtěli bychom snad být zařazeni 
někým jiným do kategorie, kterou jsme si 
sami nevybrali?
Tím, že vrháme na ostatní stín, se pokoušíme 
zbavit stínu naše negativní stránky, ale je to 
marná snaha. Na druhých kritizujeme nejčas-
těji to, co také sami děláme!

Budu se snažit hledat na druhých
jejich lepší vlastnosti.

 Co říká o patologickém hráčství u nás platná 
Mezinárodní klasifikace nemocí:
Během období nejméně jednoho roku se 
vyskytnou dvě nebo více epizod hráčství.
Tyto epizody nejsou pro jedince výnosné, ale 
opakují se, přestože vyvolávají tíseň a naru-
šují každodenní život.
Jedinec popisuje silné puzení ke hře, které 
lze těžko ovládnout, a hovoří o tom, že není 

Foto: Jaroslav Musil 
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BOJUJEME JEN S KOMUNISTY,  
NE S KOMUNISMEM

Je to drsné zjištění, ale boj s komunismem po 
česku není ani trochu bojem s komunismem. 
Je to pouze boj s komunisty, přitom nikoliv 
se všemi, ale jen s těmi, na které někdo uká-
zal. Je to pouze forma společenské a politic-
ké vybíjené, končící, jakmile byl vyloučen 
ten, koho jsme se potřebovali zbavit, a ostat-
ní klidně jdou dál.
Boj s komunismem u nás končí, když vyjed-
navači takzvaných demokratických stran při 
hledání cesty, jak sestavit vládu, tančí jednou 
víc od těla a podruhé víc na tělo s komunisty, 
omlouvajíce je tím, že přece také zastupu-
jí část občanů. To se pak ti, kdož v Senátu 
volají po zákazu komunistické strany, zašijí 
na chaty, na zahraniční pláže, sjíždějí divoké 
řeky. Jednají sice o památníku obětem komu-
nismu, ale až za velkou louží, jen aby nemu-
seli nic říkat.
Boj s komunismem u nás končí, když se čle-
nové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
jmou propagovat lidskou tvář komunistické-
ho režimu v Číně.
Nevoli to vzbudí pouze u novinářů, zatímco 
ti, kdož tak rádi pronášejí pozdravné projevy 
svých stran na shromážděních bývalých poli-
tických vězňů, mlčí, protože nevědí, co by 
řekli. Boj s komunismem u nás končí, když 
se má uznat, že bratrům Mašínům a dalším 
jako byli oni náleží vyznamenání. Přiznat, 
že ne každý za panování komunistického 
režimu se choval jako ovce, ale existoval 
také odboj proti němu a dokonce ozbroje-
ný, nikoliv jen deklaracemi, na to pořád není 
vhodná sezona.
Boj s komunismem po česku je obrazoborec-
ká představa, že kdyby komunistická strana 
vypustila slovo komunismus ze svého názvu, 
hned bude lépe. Jako kdyby pod jiným 
vývěsním štítem komunistické myšlenky 
a ideály již nemohly být hýčkány a hlásány. 
Boj s komunismem po česku spatřuje kruci-
álního viníka v represivních orgánech komu-
nistického režimu, v agentech všeho druhu, 
zatímco z členů komunistické strany, kterých 
během čtyřiceti let bylo několik miliónů, si 
pouze vybírá jako rozinky. Což například 
způsobuje, že předseda komunistické strany 
Vojtěch Filip je pojednou víc odsuzován za 
působení v minulosti jako spolupracovník 
rozvědky než jako komunista. Boj s komu-
nismem po česku znamená dnes již téměř 
jistý vznik Ústavu paměti národa, který bude 
zkoumat existenci organizací založených na 
ideologii Komunistické strany Českosloven-
ska, které v letech 1948 - 1990 směřovaly 
k potlačování lidských práv a demokratické-
ho systému. Ano, tak je to v návrhu zákona 
řečeno, jen směřovaly a nikoliv už potlačo-
valy. Boj s komunismem po česku znamená, 
že tento ústav bude umožňovat odhalování 
příslušných odpovědných komunistických 
funkcionářů, a opět jako kdyby nebyly dal-
ší milióny rukou, které se zdvíhaly podle 
toho, jak to bylo dobré pro jejich bydlo nebo 

klidné přežití. Boj s komunismem po česku 
znamená, že nová instituce nebude zkoumat 
počátky komunizace české společnosti před 
uchopením moci komunistickým režimem 
v roce 1948, protože, jak říkají autoři návrhu 
zákona, není pro to politická vůle, jinými slo-
vy není na to vhodná sezona.
Boj s komunismem po česku je jen připo-
mínání některých jevů provázejících minulý 
komunistický režim. Rozkrývání absurdnosti 
a odlidštěnosti života, zločinů spáchaných 
na duších a životech lidí, je nám předklá-
dáno jen jako pitaval z doby, kterou ještě 
pamatujeme. Aby bylo odkryto, analyzová-
no, pojmenováno, proč jsme podlehli myš-
lence a ideálům komunismu, proč jsme při-
jali vládu komunistického režimu a sloužili 
mu podle jeho představ či zadání, nebo ales-
poň neměli sílu či odvahu se mu bránit, o to 
bojovníkům s komunismem u nás nejde, na 
to už vůbec není sezona.

Bude to trvat ještě dlouho
Jenže ve škole, kde se učí mladí lidé, kteří 
chtějí být novináři, jedna z mých posluchaček 
(dvacet let, dredy, piercing, oblečení spíš na 
technoparty než na ples v Měšťanské besedě, 
ale studijní výsledky víc než dobré) měla na-
psat práci pro seminář o zločinech komunis-
mu. Během roku jsem už poznal, že o důsled-
cích totalitního řízení společnosti v komunis-
tickém režimu ví hodně a nezavírá před tím 
oči. Ale ve své práci se zaměřila jinam: ptala 
se, kdo jí vysvětlí, co způsobilo, že její rodiče 
byli členy komunistické strany, že dědeček 
byl důstojníkem u pohraničníků, že jí blízcí 
lidé, které vždycky milovala a vnímala jako 
vzory, sloužili režimu, který páchal zločiny? 
Proč se její blízcí ocitli jinde, než ti, které 
poznala na prvního máje na mítinku Konfe-
derace politických vězňů 
na Letenské pláni v Pra-
ze? Co vedlo příslušní-
ky její rodiny, aby přijali 
deformovanou mravnost 
komunistické ideolo-
gie a žili podle pravidel 
vytvářených komunistic-
kým režimem? Teprve až 
dokážeme odpovědět této 
mé studentce, jejím spo-
lužákům a jejich vrstev-
níkům, prostě všem těm, 
co se teprve teď rozkou-
kávají po životě a po svě-
tě, začneme opravdu bojovat s komunismem. 
Ale patrně to bude trvat ještě dlouho. Ostatně 
podívejme se na sousedy, kde ani po půl sto-
letí není příliš vítané snažit se definovat psy-
chologické, duchovní a mravní diskrepance, 
které způsobily podlehnutí německé společ-
nosti nacismu, a to jeho existence trvala pou-
hých třináct let a skončila totální katastro-
fou. Zatímco komunizace české společnosti 
naopak trvala celých čtyřicet let a skončila 
spíš do ztracena, takže nejspíš je na proni-
kavější boj s bacilem komunismu u nás ještě 
příliš brzo.   

Vladimír Bystrov, LN 24.7.2006

IZRAEL MÁ PRÁVO SE BRÁNIT

Je to zvláštní: Když extremisté z Hamá-
su a Hizballáhu unášejí izraelské občany 
a ostřelují území židovského státu raketa-
mi, nechává to mezinárodní veřejné mínění 
a sdělovací prostředky v klidu. Jakmile se ale 
Izrael rozhodne bránit proti neustávajícímu 
násilí, okamžitě se ozvou hlasy volající po 
zdrženlivosti a kritizující údajně nepřiměře-
ně tvrdé akce.
Stojí za to ujasnit si základní fakta: Izrael 
v posledních několika letech prováděl poli-
tiku jednostranného stahování svých jedno-
tek z území, jež z naléhavých bezpečnost-
ních důvodů kontroloval. Tato politika byla 
vedena myšlenkou, že náklady na udržová-
ní vojenské přítomnosti v jižním Libanonu 
a v Gaze převyšují její přínos a krok stažení 
bude chápán jako vstřícné gesto jak Pales-
tinci a Libanonci, tak mezinárodním spo-
lečenstvím. Výsledky této politiky bohužel 
nesplnily očekávání. Území jižního Libano-
nu nepřevzala pod svou kontrolu legitimní 
libanonská armáda, ale bojůvky hnutí Hiz-
balláh, podporované teokratickým íránským 
režimem. V Gaze palestinské obyvatelstvo, 
do značné míry kvůli odporu ke zkorumpo-
vané vládě Organizace pro osvobození Pales-
tiny, zvolilo do vládních pozic extremistické 
hnutí Hamás (mimochodem také podporo-
vané Íránem). Bezpečnostní situace Izraele 
se tak markantně zhoršila, což demonstroval 
únos jeho vojáků. Zapomínat nelze ani na 
nenávistná prohlášení íránského prezidenta 
Ahmadínežáda, který hrozí Izraeli jaderným 
holocaustem. Bohužel se znovu ukazuje, že 
v kontextu Blízkého východu jsou izrael-
ské pokusy o kompromis stále vnímány jako 

projev slabosti 
a podnět k no-
vým vlnám 
p r o t i ž i d o v -
ských útoků. 
Izrael si z exis-
tenčních důvo-
dů nemůže 
dovolit být sla-
bý a má plné 
právo se brá-
nit. Má právo 
zasáhnout pro-
ti svým nepřá-
telům a únos-

cům svých občanů v Gaze a stejně tak 
má právo podnikat operace proti Hizballá-
hu v Libanonu, když libanonská vláda není 
schopna kontrolovat území vlastního státu. 
Organizace, proti nimž židovský stát boju-
je (Hamás, Hizballáh), reprezentují nejhor-
ší výplody protižidovské (a nezapomínej-
me: také protizápadní) nenávisti a jejich 
představitelé, včetně politických vůdců, jsou 
odpovědni za stovky obětí, které zemřely 
v důsledku teroristických útoků. Nevidím 
důvod, proč bych úsilí o jejich likvidaci 
neměl považovat za zcela legitimní. 

Jan Vidím, LN 25.7.2006

Foto: Jarmila Šmajstrlová
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ZAŠMODRCHANÁ SLAVNOST

nejen pro rodiče

Slavnost Večeře Páně je naší největší slav-
ností. Každý rituál je stále potřeba dopro-
vázet slovy, jinak se stane nesrozumitelnou 
šifrou. Kdyby marťan, eskymák nebo dítě 
pozorovali, jak vítáme vzácného hosta chle-
bem a solí, co by asi řekli? „Zřejmě má rád 
chleba, ale byl najedený, ukrojil si jen kousí-
ček, a hodně solí.“ 

Večeře Páně nám stojí za pozornost, slavíme 
ji každou chvíli, ale bez pečlivého naslou-
chání autorovi tohoto rituálu - Ježíši - si 
často děláme, co chceme. Zabloudili jsme 
a zašmodrchali se ve své „zbožnosti“, a pak 
ani dětem neumíme vyprávět, co ta slavnost 
znamená. (Nám říkali: „Hlavně nekousnout 
do Svaté Hostie, rovně držet svíčku a poslou-
chejte, co vám bude Ježíšek říkat“.) 

Zatímco my teologové z „úcty“ posunuje-
me Večeři Páně mimo náš život (Mše svatá, 
Svátost Nejsvětější, Velebná, Oltářní, tajem-
ství, přidáváme kadidlo, družičky, zvonečky, 
nebesa, adorace …), Ježíš 
naopak ve své Hostině 
z našeho života vyšel /1, 
do našeho života ji vložil 
a ponechal, nevyčlenil ji 
někam do zvláštního pro-
storu jednání. 

Ježíšovu vyučování poro-
zumí každé přemýšlivé 
dítě. Ježíš vždy bezvad-
ně učí, pokaždé vychází 
z našich zkušeností. Je 
praktický, není teoretikem 
a učitelem definicí. Ví, že 
láska prochází žaludkem 
a že společné jídlo navo-
zuje blízkost. Rád stoloval 
se svými blízkými.

Zkusme si připomenout 
Ježíšovo vyučování. 
V rozhovoru s Nikodé-
mem o božím království 
Ježíš vyšel ze skušenosti 
jak se rodí děti, a hned přidal další pozvá-
ní: „Nikodéme, ale vy lidé jste zváni ještě 
na další úroveň, do společenství dcer a synů 
Božích. K tomu je ovšem třeba nového nar-
ození“. Srov. J 3,3n („Prosím tě, Ježíši, jak 
bychom se mohli znovu narodit, děloha je tak 
na tři kila, víš kolik vážím“?)

My o biologii víme víc než Nikodém, a pře-
ce znovu a znovu nad narozením dítěte žas-
neme: „Dítě je zázrak“ (zázrak je to, co je za 
naším zrakem, kam nedohlédneme). Nemá-
me slov … 
Dobře víme, že rodiče pouze vytvoří pod-
mínky – a pak – to je neuvěřitelné - z jídla, 
které maminka jí, z chleba s máslem a ked-

lubny nebo třeba z dršťkové polévky, se skr-
ze matčinu krev utváří tělo nového člověka. 
Ale nejen tělo. 
Rodiče o dítě pečují, projevují mu svou 
náklonnost, vyprávějí mu, ukazují svět, říka-
jí co je dobré a na co si má dávat pozor… 
Dítě vrůstá do rodiny, je obklopeno duchem 
rodiny (génius loci) a postupně objevuje dal-
ší prostory světa a společnosti. Úžasné! Div 
divoucí! 
Nepopíše to vyčerpávajícím způsobem ani 
biologie, pedagogika, psychologie, sociolo-
gie a ani všechny vědy dohromady, ani všich-
ni básníci světa. 

Ježíš ve svém vyučování pokračuje: 
„O pozvání do pozemského života člověk 
nerozhodoval, ale o životě s Bohem rozho-
duje každý osobně.“ „Těm pak, kteří ho 
přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi.“ (Srov. J 1, 9-14) 
Lidské dítě nevznikne a nevyroste bez rodi-
čů. Dítě boží nevyroste bez pomoci Boží. 
„Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, 
nemůže vejít do království Božího. Co 
se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo 
z Ducha, je duch.“ J 3,5-6n

lepší vztahy s Bohem?“

„Proč neusilujete o pokrm k životu věčné-
mu?“ (Srov. J 6,27n) 
Lidé ze zástupu sami připomínají manu, kte-
rou Hospodin živil jejich předky na poušti 
(kdož ví, jakou „výživu“ v sobě mana měla). 
A Ježíš říká: „Já jsem pro vás Chlebem z ne-
be k růstu dětí božích v člověku“. Nemluví 
ještě o „eucharistii“. 
(Chleba znamená vše, co potřebujeme k živo-
tu: jídlo, oděv, bydlení, přátelství, kulturu…)
„Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale 
každým slovem, které vychází z Božích úst.“ 
Mt 4,4 
V dětském domově nechybí jídlo, ale v rodi-
ně děti přijímají a nasávají ducha rodiny - co 
je dobře a co se nedělá, kdy si myjeme ruce, 
kde se přezouváme, jak stolujeme, pomáhá-
me si, zdravíme se, děkujeme a prosíme, sla-
víme svátky, modlíme se, … )

„Vy jen pořád o jídle“, říká Ježíš. „Přece ne-
jde jen o výkrmnu! Jako bez pozemské péče 
nevyrostete k pořádnému lidství, tak bez mo-
jí péče nevyrostete k božství.“ 
Ježíš nás uvádí do nového života, do životní-

ho stylu svých přátel - 
budoucích nebešťanů. 
„Boží království už je 
ve vás a uprostřed vás, 
už začalo“. 
Ježíš nám vyprá-
ví o Bohu, vyučuje, 
svým příkladem uka-
zuje, jak vypadá nový 
život. „Budeme si říkat 
pravdu, přiznávat chy-
by, omlouvat se, nikdo 
se nebude nad druhé 
povyšovat, kdo chce 
být první, ať horlivě 
slouží druhým …“ 

Ježíš ve svém daru 
Hostiny („To konej-
te na mou památku“) 
vychází z našich zku-
šeností. Víme, co pro 
nás znamená nedělní 
oběd (když se vydaří). 
Pokaždé, když jsme se 

sešli u babičky, vždy pro nás měla něco na 
zub. Bylo veselo, děda vypravoval, hráli jsme 
si s bratranci a sestřenicemi. Nikomu nemu-
síme vysvětlovat, že to bylo krásné. Máme 
zažité, že když jsme se přitulili k někomu, 
kdo nás měl a má rád, bylo nám dobře. 

Někdy voláme svým přátelům, dlouho jsme 
se neviděli, už to nemůžeme vydržet, přijď-
te. Na stůl pak neseme, co máme doma nej-
lepšího. 
Každý vnímáme jedinečnost kuchyně své 
maminky. A bezpečně víme, že to není jen 
otázka ochucení jídla. Každý zakoušíme jedi-
nečnost lásky svých rodičů …

Foto: Marek Houdek

Zástupu u Tiberiadského jezera (po nasyce-
ní z pěti chlebů a dvou ryb) Ježíš vysvět-
luje: „Vám jde jen o jídlo.“ Srov. J 6, 22n 
(Lidem se náramně líbilo, jak Ježíš nemusel 
sít, žnout, mlít obilí, nepekl chleba a nelovil 
ryby, jen řekl: „Čáry, máry, fuk“ a byla hos-
tina pro všechny.)
„Dej nám najíst, co ti to udělá?“ 
Ježíše mrzelo, že neřekli: „Ježíši, ty jsi Pro-
rok, nevzkazuje nám něco Hospodin? Nedě-
láme něco špatně, že jsme okupováni poha-
ny? Nemá pro nás Hospodin nějaký návrh? 
Vždycky si věděl rady, když jsme se dostali 
do nějakého otroctví. Ježíši, nemá pro nás 
Bůh nějakou zprávu? Co můžeme udělat pro 
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Z toho všeho Ježíš vychází a používá formu 
společného jídla. Lehko si můžeme před-
stavit, jak stoloval se svými přáteli. Židé si 
u jídla povídají více než my. A často mluví 
o Bohu. Jejich náboženský život se přede-
vším odehrává v rodině a Hospodin je nato-
lik zaujal a natolik se naučili vnímat jeho 
pomoc, že se u jídla o Bohu přirozeně a rádi 
baví. 

Ježíšova hostina je na pohled jednoduchá, 
aby nebyla náročná na přípravu. Ale Ježíš 
dává do své hostiny víc než my - dává sebe 
sama. Ještě víc než rodiče do slavnostního 
oběda. Mnohem víc - jeho přátelství je silněj-
ší - zahrnuje všechny, a unese všechnu naši 
povrchnost, lhostejnost, hloupost a nesná-
šenlivost. 

Naše vlastní zkušenost se společným stolo-
váním, s rodinou, s přáteli, nás uvádí k poro-
zumění Ježíšově hostině. (Kdo neumí stolo-
vat, neporozumí Večeři Páně. Podstatou sto-
lování je: jsem tu pro tebe.)
Domov je pro nás jedinečným místem, kde 
nás někdo čeká, těší se na nás, přeje nám, 
doma máme vždy otevřené dveře. 
Nemusíme vymýšlet žádný zbožnější a spe-
ciální slovník pro slavení Večeře Páně ani 
jiné ceremonie. Ježíšovi nechyběla slova, 
ani přirovnání nebo gesta. Na jeho rituálu, 
na jeho Hostině se nedá nic vylepšit (spíš 
pokazit). /2

Ježíš si nás získal a živí v nás svou hostinou 
to, co v nás „počal“, co v nás začalo. A tento 
nový život Ježíš posiluje a uzdravuje (víme, 
co pro nás znamenalo, když nás doma po 
nějakém průšvihu pozvali k jídlu).
Žijeme už nejen duchem své rodiny, ale 
duchem rodiny Boží. Z přátelství, které Ježíš 
do své hostiny vložil, se vytváří a roste náš 
nový způsob života: „Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím 
v poslední den.“ J 6,54
(To víme, že nestačí jen zbožně polknout.)

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve 
mně a já v něm.“ J 6,56 O manželích Písmo 
říká: „budou jedno tělo a jedna bytost“ (Srov. 
Gn 2,24) Ježíš nám rozumí víc než my sami 
sobě, víc než náš partner. Ježíš nás objímá, 
prostupuje.

Ježíš je prostředníkem k Otci. „Jako mne 
poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak 
i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.“ 
J 6,57

Ježíš může být svorníkem a prostředníkem 
vztahu mezi manžely a ostatními lidmi. 
Víme, jak silné společenství se vytvářelo 
lámáním obyčejného chleba v Izraeli. Víme, 
k jak silnému společenství nás Ježíš svou 
láskou, svým příkladem a svou Hostinou 
zve. Apoštol Pavel nám připomíná: „Není 
kalich požehnání, za nějž děkujeme, účas-
tí na krvi Kristově? A není chléb, který 

lámeme, účastí na těle Kristově? Protože 
je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, 
neboť všichni máme podíl na jednom chle-
bu.“ 1 Kor 10, 16-17

Ježíš chce proměňovat nás a ne jen potraviny. 
Chce bydlet v nás a uprostřed nás (co nadě-
laly škody zbožné řečičky o vězni ve sva-
tostánku). Máme vědět, co nám Ježíš nabízí 
a co zamýšlí. 
Chce bydlet v našem srdci (nevěřte, že pří-
tomnost Ježíše „po svatém přijímání“ je jen 
čtvrt hodiny). Ježíš chce přebývat v naší 
rodině, v našem společenství (v našem kos-
tele), chce s námi pracovat i slavit. Až tomu 
uvěříme, budeme mít jiný motiv k životu, 
naše vztahy se změní, budeme spolu jednat 
na úrovni vyslanců, neboť „v Tobě přebý-
vá Ježíš“. Budeme mít doma jiný pořádek, 
jinak se budeme chovat na ulici a v přírodě. 
Budeme mít jiný motiv k životu a ke všemu 
konání.

Až začneme naslouchat Ježíšově vyučování, 
pochopíme, o co mu jde. Až objevíme jeho 
otevřené srdce, až budeme opravdu toužit 
po jeho nabídce, pak budeme při Večeři 
Páně vyhlížet druhou prosbu k Duchu sva-
tému, aby NÁS – I MĚ - PROMĚNIL 
NA NOVÉ JEŽÍŠOVO TĚLO, OCHOT-
NĚ SE VYDÁVAJÍCÍ NA ZÁCHRANU 
DNEŠNÍHO SVĚTA. (Srov. s eucharistic-
kou modlitbou) 

Vypravujte dětem a vnukům o Ježíšově hos-
tině. To je výsada rodičů a prarodičů, kněz 
nedosáhne tak daleko, jako vy.. Pěstujte 
doma chvíle pohody a blízkosti a otevřenosti 
jeden pro druhého a pro Boha. Tím pomá-
háte dětem otvírat dveře k setkání s Ježíšem 
a porozumění tomu, kam nás zve. 

Kolikrát mě napadlo, že to jídlo v kostele 
je stejně zvláštní. Podívejme se, a Ježíš se 
nestyděl. 

„Vezměte a jezte, vezměte a pijte.“ Kolik trá-
pení vzniká, když neposloucháme a vymýšlí-
me kde co. Proč se míjet s Ježíšem i se sebou 
navzájem? /3 

------------------------------

Poznámky: 
/1 Náboženské obřady židů se odehrávají 
především v rodině, návštěvy synagógy jsou 
svým způsobem navíc. Ježíš použil ke své 
Hostině rodinný náboženský rituál. Nesmíme 
zapomenout, že náš kostel vyšel ze synagógy 
(ta byla původně školou) a z jídelny. Kostel 
není chrámem. Chrám je pohanské zařízení 
– ve kterých „bydlelo“ božstvo. Už Šalomoun 
říká: „Hospodine, já vím, že ty nemůžeš pře-
bývat v domě z kamení“. (Srov. 1 Kr 8,22n) 
/2  Např. pamatujeme, jak kněz šeptal latin-
sky slova při „proměňování“, aby je nikdo 
neslyšel a nepoužil je třeba k nějaké magii. 
Ježíš se nebál. To my se bojíme. 
/3 Jak forma jídla při Večeři Páně slábne 
(místo chleba oplatečky, místo stolu něco 
podivného, místo stolování u stolu roznáše-
ní pokrmu po kostele, bez nápoje už nejde 
o hostinu, atd.), tak slábne porozumění Ježí-
šovu záměru. Přestáváme dokonce rozumět 
i tomu, co může být srozumitelné každému 
kolemjdoucímu. 
Dáme-li ženě určitým způsobem jablko (čer-
vené) nebo třešně na stopce – něco to zname-
ná. Kdybychom jí podali citrón nebo hrušku, 
šlo by jen o citrón nebo hrušku. Když Ježíš 
vzal placku chleba a rozlomil ji, byla to silná 
řeč, která se nemusela vysvětlovat. Když jsme 
si mysleli, že pro Pána Ježíše je nutné dát to 
nejlepší a začali jsme péct hostie z vejražko-
vé mouky, dostali jsme se na slepou kolej.
To, co Ježíš srozumitelně učí, vyhlásíme za 
neproniknutelné tajemství (to se ví, že Ježíšo-
vo přátelství je nevídaný zázrak – to, co je za 
naším zrakem).
Někdo už ani nevidí, že vypadáme jako exoti 
a podivíni. Ježíš jako podivín nejednal!  /v

Foto: Josef Čermák

Nejprve je ale důležité se zastavit a zeptat se, 
jestli opravdu chceme, aby nás Ježíš prostu-
poval a proměňoval. 
Opravdu to chceme?

Pak se nebudeme utíkat do našich „vylepše-
ných“ a „přeslavnostních“ obřadů. 
Zatím jsme zůstali u prvního krůčku „víry“, 
že chleba už není chlebem a víno vínem 
(nevytahujme se nad jiné, myslím, že to 
nepopírá ani Satan). Místo demonstrování té-
to „víry“ na ulicích těm, kteří nejsou ani tak 
daleko jako my, bychom mohli pokročit dál. 
K Ježíšovu pozvání o jeho přebývání v nás 
a o našem proměňování do Ježíšovy podoby 
– abychom přijímali jeho myšlení, mluvení 
i jednání. 
Až se nám to podaří, zahlédnou na nás 
lidé z ulice to, co je podstatné a viditelné 
i pozemskýma očima. 
Až si ráčíme všimnout tohoto Ježíšova 
pozvání, až tomu uvěříme, pak budeme mít 
plné ruce práce se sebou a nebudeme se roz-
ptylovat. Až porozumíme Ježíši a přijmeme 
jeho nabídku, stane se nám přítelem, bratrem 
a Pánem. 
Všechna naše cingrlátka, (která nazývá-
me větší zbožností), jsou útěkem od tohoto 
pozvání! 
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AKTUALITY

Lásku,	úctu	
a	věrnost	si	slíbili

								Život	Boží	
							křtem	přijali	

			Ke	vzkříšení
	jsme	vyprovodili

16. ročník Akademických týdnů
29.7. - 11.8. 2006 

v Novém Městě n. Met. 
Program je vyvěšen na nástěnkách 
kostelů.

Lepší slavit zaživa 
Není žádnou zásluhou, dožije-li 
se někdo určitého věku. Ale určitá 
jubilea jsou příležitostí ke slavení. 

U příležitosti svých šedesátin Vás všechny 
srdečně zvu v sobotu 12. srpna od 14. hodin 
na kunčické hřiště.       Václav Vacek, farář

Poutní slavnost na Orlici a Šedivci slavíme 
v neděli 20. srpna. 

Foersterovo komorní pěvecké sdružení
(přední ženský sbor z Prahy)
vás srdečně zve na koncert

ve čtvrtek 24. srpna v 19.30 hodin
do kostela sv. Václava

vstupné dobrovolné
 

3. září budeme slavit Kunčickou pouť. Začí-
náme bohoslužbou v 10.15 hod. na kunčic-
kém hřišti.

11.6.  Zuzana Honzátková
   Jan Poláček 
25.6.  Petr Baláš
 9.7.  Dana Machálková
   Mark Jaromír Dost 

 3.6.  Pavel Stejskal 
 a Marie Vychytilová
17.6. Lukáš Stejskal a Lenka Moravcová 
 1.7. Zdeněk Musil a Marie Moravcová 
 8.7. Lukáš Dubský a Eva Kučerová 
15.7. Jaroslav Kvapil a Veronika Vogelová
22.7. Vratislav Moraveck 
           a Dana Machálková

 8.6. Aloise Koska    90 let 
 9.6. Emilii Skálovou   85 let        
12.6. Elišku Svobodovou   77 let      
13.6. Jiřinu Kovářovou   66 let
23.6. Františka Liebicha   89 let        
26.6. Františka Pichnera   80 let        
30.6. Františka Kylara   79 let
20.7. Petra Maříka    63 let   

       

Blahopřání
Pane faráři Jane Rybáři, blahopřejeme Vám 
k Vašim pětasedmdesátinám. Rádi Vás vídá-
me v Letohradě, rádi Vám nasloucháme při 
duchovních obnovách a přednáškách, pokaž-
dé se těšíme na Vaše trefné a laskavé člá-
nečky v našem Okénku. Přejeme Vám dobré 
zdraví a pohodu. Brzy zase přijeďte. 

      Letohradská farnost
 

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří nám byli nápomocni v posled-
ních těžkých dnech naší maminky, paní Jiři-
ny Kovářové. Pracovníkům Charity Leto-
hrad, zvláště sestře paní Jurenkové za její 
obětavý přístup, paní Tomkové, lékařkám 
MUDr. Horové a Nosálové a v neposlední řa-
dě panu faráři Vackovi. Děkujeme také všem 
ostatním za projevenou účast a vzpomínku.

Eva a Václav Škodovi
Alena a Vladimír Kadidlovi

Děkujeme panu faráři Vackovi za důstojné 
rozloučení s Františkem Kylarem. Děkujeme 
také vám všem, kdo jste našeho tatínka přišli 
vyprovodit, děkujeme všem, kdo jste mu kdy 
prokázali cokoliv dobrého, a kdo ho nosíte 
v srdci.   Anna Kylarová s rodinou

Hraní na Kunčicích
11. května 2006 uplynul rok od doby, kdy 
začaly hrát děti v kostele na Kunčicích (a pří-
ležitostně i na Orlici) na housle, flétny, klá-
vesy.
Děti to baví a jsou nadšené z toho, že samy 
mohou něco vytvářet. Jejich nadšení je i pro 
mě velkou posilou do další práce.
Děkuji všem hudebníkům, kteří se na hraní 
podílí, a přeji hezké prázdniny.
  Monika Vychytilová

Poděkování
Děkujeme učitelkám náboženství, paní Janě 
Skalické, Lence Venclové a panu faráři Vác-
lavu Vackovi za to, že učí naše děti kamarádit 
s Pánem Bohem.
Děti náboženství baví, každý rok se těší na 
výlet, který pro ně Jana uspořádá. A z čeho 
máme my rodiče asi největší radost, je 
vysvědčení, které v červnu dostanou, a které 
je vždy řádnou kompenzací někdy nevalného 
vysvědčení školního.
Děkujeme vám, přejeme dobrý odpočinek 
o prázdninách a v září zase dostatek dychti-
vých posluchačů. I. Marková 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 11. srpna 2006 se dožívá 60 let milovník 
koní, psů, koček, sýru Niva a Knihy knih, 
pan farář VÁCLAV VACEK.
Jeho narozeniny společně oslavíme

v sobotu 12.srpna
na kunčickém hřišti od 14. hodin

Milý Václave,
vážíme si Vás a děkujeme za Vaši starost 
a péči takřka mateřskou, kterou nám věnuje-
te. Přejeme Vám hojnost Božích darů a kéž 
nám ještě dlouho vydržíte!

Motto:
Zeptal jsem se Okýnka:
„Jestlipak máš tatínka?“
Okýnko mi odpoví:
„Má šedesát, to se ví!“

Za onoho času přišel pro hlásání radostné 
zvěsti Kristus o život. Vy, pane faráři, můžete 
přijít o pověst. (Povšimněte si, prosím, že 
neříkáme, zda dobrou či špatnou.)
Za oněch 16 let, co jste nám pastýřem, už 
něco málo víme, a tak nám dovolte se o to 
podělit. 
Sysifos tahal kameny do kopce. Vy se snaží-
te balvany usazené a mechem obrostlé nejen 
rozhýbat, ale i oživit. Na nedostatek úžasu 
může zajít svět, jak praví klasik, Vám se to 
ale nemůže stát, neb jste toho opak. Neustá-
le a bez přestání, pořád a furt (germanismus) 
a asi do nekonečna, budete hledat a nacházet 
to, co je nám často skryto v Knize knih. Za 
to Vám chceme poděkovat. Za to, že Vám 
ani tak nezáleží na tom, zda Vás máme rádi, 
jako na tom, abychom pochopili, že nás má 
rád On Kristus Bůh, celá Trojice, a že líp to 
pro nás zařídit nemohli, pokud jim uvěříme, 
okusíme a uvidíme.
Byli bychom nerozumní, kdybychom násle-
dující blahopřání nevyužili i pro sebe, tedy:
Ať se Vám daří oslovovat v nás to, co patří 
Bohu a nám ať se daří to přijímat.
Ať Vám hlásání slova Božího jako doposud 
dělá radost, ano, přímo ať z Vás radost kape.
Ať Vás neunaví všednost a prostřednost , ale 
naopak s Boží pomocí se promění v jiskru, 
která zapaluje, v kapku, která zaplavuje Váš 
i náš život chutí žít… Vaši farníci

Pane Ludvíku Vaculíku, přejeme Vám vše 
dobré k Vaší osmdesátce. Řada z nás ráda čte 
vaše fejetony, úvahy a knihy. Líbí se nám, 
jak promýšlíte nahlas řadu důležitých věcí 
a pomáháte nám přemýšlet. 

Přátelé z Letohradu

Blahopřání
Pan učitel Josef Kudláček a pan JUDr. Karel Kalivoda se dožívají devadesátky. Pan Dr. Kali-
voda má stále zájem o kulturní a společenské dění. Pana učitele Kudláčka potkáváme čilého 
a stále zaujatého pro nějakou práci, pomoc a poznávání. 
Pánové, vážíme si Vás, jsme Vám vděční za krásu Vašich osobností a za Váš přínos pro dobré 
vztahy v našem společenství a městě. 
Přejeme Vám radost ze života, dlouhá léta a všechno dobré.     Vaše farnost

Děkujeme paní Monice Vychytilové za její 
práci s dětskými muzikanty, na Kunčicích. 
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VŠEDNÍ PŘÍBĚH

Sjíždím s autem v blátivém jarním ránu do 
malého městečka naší vysočiny. Pozvali mě 
z místní základní školy do poroty školní 
soutěže. Sice se školními soutěžemi nemám 
žádné zkušenosti, ale jedu, nechala jsem se 
přesvědčit. Ve všem má vlastně prsty učitelka 
Nina. Vím, že dnes jsem tu hlavně kvůli ní. 
Tón jejího hlasu byl tak přesvědčivý a nalé-
havý. Už před měsícem mě zvala. Prý by mi 
ráda ukázala „svoji školu“, kde teď učí. A tak 
přijíždím s trochou zvědavosti i trémy, zda 
zvládnu po mě požadované. Napětí ze mě 
spadává, už když vkročím do školní budovy. 
Musím se smát. No ano, tady „řádí“ Nina 
a její žáci.
Po stěnách, po schodišti visí kaskády nádher-
né jarní výzdoby. Všude je přírodní materi-
ál, nejroztodivnější nápady dotažené málem 
k dokonalosti. Celá škola hýří barvami 
a batikovanými plátny. Tak tohle muselo dát 
ale práce! Klobouk dolů! Děti běhají po ško-
le v krásně batikovaných úborech, čelenkách, 
šátcích a jsou nadšené. Vše se chystá na sou-
těž. A ještě něco – žáci tady normálně zdraví, 
což není běžný standard.
Dojdu do ředitelny. Zjišťuji, že pan ředitel 
má asi větší trému než jsem měla já. Po pár 
větách se přesvědčuje, že jsem úplně normál-
ní člověk a rozpaky padají. Přicházejí další 
členové poroty. Necháme si vysvětlit pravi-
dla a systém soutěže a bavíme se neformálně 
o škole, o dětech…
Pak přichází Nina. Je nalíčená, okouzlující, 
temperamentní. Plná smíchu nás oficiálně 
vítá. Vidím, jak je sympatická mužské části 

poroty. A myšlenky mi začínají utí-
kat ke vzpomínkám starým asi pět 
let - až k mému prvnímu setkání 
s Ninou. Ještě stačím panu řediteli 
pochválit nevšední výzdobu ško-
ly a autorku té barevné nádhery. 
Vidím, že ředitel její práci oceňuje 
a váží si toho „nového vzduchu“, 
který sem mladá žena vnesla.
Když přijdeme do společenského 
sálu, teprve zírám na tu nevšední 
podívanou. Sál hýří barvami, vese-
lím. Soutěžní stolky na pódiu jsou 
pokryty barevnou batikou, stejnou 
barvu mají i kostýmy soutěžících 
dětí a vypadá to celkově velmi hez-
ky. Kolegové z poroty mají stejný 
názor, je co obdivovat. Příprava sou-
těže musela být náročná. 
Pak mě na čas spolkne soutěžní 
zápolení tříd a musím dávat pozor 
na otázky, aby mě děti nezahanbily. 
Dokonce jsem o přestávce přinu-
cena vylézt na pódium a v impro-
vizovaném projevu povídat o soci-
álních službách neziskové organi-
zace, kde pracuji. Ano, jde pouze 
o výčet služeb, které poskytujeme 
a jsou veřejnosti jistě přínosné. Dál 
už ale obvykle nesdělíte, kolik je za 
tím improvizace, nejistoty, někdy 

i osobní statečnosti vytrvat, abychom vůbec 
dokázali samotnou organizaci i rozsah služeb 
zachovat, udržet a hlavně ufinancovat. Úřady 
vám obvykle klepou uznale na rameno, jak 
záslužnou činnost s kolegy děláte, ale s jisto-
tou finanční podpory je to podstatně horší. 
Někdy jste na pochybách, zda-li to má vůbec 
smysl, zda-li vám to stojí za ty nervy, úsilí, 
boje s větrnými mlýny, přesvědčování lidí 
– v podstatě již přesvědčených o nemožnosti 
váš projekt podpořit. A tak stále dokola – rok 
co rok s větším či menším úspěchem pro-
plouváte úzkými soutěskami systému finan-
cování neziskových organizací. A říkáte si 
s údivem, jak je to možné, že tam vlastně 
ještě strašíte (pardon – existujete)?
Ptám-li se sama sebe, tak právě pro ta neu-
chopitelná setkání s lidmi. Pro jakési jemné 
a nepopsatelné průsvity světla v šeru, které 
vám najednou smysl vaší práce osvítí. A to 
takovou intenzitou, že na čas zapomínáte 
na všechnu tu mašinérii a úsilí o zachování 
služby.
Když dnes mohu vidět nadšení dětí a jejich 
temperamentní učitelku, která je strhává – 
tiše vím, že někde za tím vším i moje práce 
měla smysl.
Před několika lety, právě v předjaří, přišla za 
mnou do poradny utrápená mladá žena. Říka-
la mi, že už nemá sílu žít. „Připadám si jako 
nějaký parazit, vždycky jsem byla tak aktiv-
ní, pracovala jsem pro druhé… A teď je ze 
mě příživník. Manžel si našel jinou, rozved-
li jsme se, mám dvě děti a na všechno jsem 
sama. Jsem nemocná, mám plný invalidní 
důchod. Manžel po rozvodu vůbec neplatí 
výživné a nemá o děti žádný zájem. Jsem 
věčně bez koruny. Nezlobte se, že to říkám, 
ale nejraději bych to všechno skončila! Je to 
k neunešení…“
Od té doby jsme spolu s Ninou ušli kousek 
cesty. Udělali jsme tehdy, co bylo možné. Od 
pomoci při vymáhání a zvýšení výživného 
přes žádosti o mimořádné sociální dávky až 
po zprostředkování psychoterapie pro klient-
ku. Nina začala pracovat na pár hodin jako 
dobrovolník v neziskové organizaci. Po dvou 
letech si sama našla práci. Dnes učí na polo-
viční úvazek a dělá to, co ji baví.
V únoru vyplňovala s kolegyní v poradně 
přihlášku na vysokou školu. Chtěla s tím 
trochu pomoci. Přišla mi říci, že jí na úřadě 
„vzali“ sociální dávky, protože má již odpo-
vídající příjmy. Nahlas se smála tomu, že už 
není tím sociálním příživníkem, o kterého se 
každý otře…
Právě do mě někdo na školní chodbě vrazil 
a vrací mě od vzpomínek zpět do současnos-
ti. Děkuji Nině za pozvání i možnost „její 
školu“ vidět a chválím a chválím…
Jsem vděčná za ten průsvit světla, jež krátce, 
ale intenzivně nasvítil smysl naší práce. Jsem 
vděčná, že jsem ho mohla uvidět. Snad se mi 
podaří tajně si ho uschovat do kolotoče všed-
ních pracovních dní. Dokonce mi ta zpáteční 
cesta domů nepřipadá už tolik blátivá… 

Jana Flídrová

Cestovní deník ministrantského výletu

Jeli jsme do Prahy. Cestou do náprstkova 
muzea jsme viděli v jednom kostele velkou 
fotku turinskýho plátna do kterýho byl asi 
zamotán Ježíš posmrti. Potkali sme dva lidi 
židi neboť pán měl na hlavě malou čepič-
ku. Pozdravili jsme je šálóm a oni řekli 
sabatšálom pan farář nám řek že je to pokoj 
sobotě. Pak jsme viděli chlapa kterej visel na 
traverze nad ulicí ze střechy domu a jednu 
ruku měl v kapse. Před muzeem jsme měli 
čtvrthodinu čas tak jsme s klukama stavěli 
pyramidy s kameni který tam byly. V muzeu 
jsme viděli věci od indiánu a australanu jo a 
od eskymáků. Pani řikala panu faráři pane 
profesore vy máte hodný děti to se v Praze 
nevidí. Maj tam zmenšený hlavičky nepřátel 
pani říkala že jim stáhli kůži a vysušily. Tak 
sme maminkám  koupili něco na památku. 
Líbily se nám luky a oštěpy a čelenky a eš-
tě každýmu něco. V zologické zahradě toho 
bylo hodně. Skoro všechno jsme stihli. Pla-
meňáci měli hnízda v pískovišti jednoved-
le druhýho a bylo jich moc někerý už měli 
mladý některé eště né. Viděli jsme sloni jak 
měli odpoledne trénink. Některý hadi se prá-
vě převlíkali. To je zvláštní lachtani plavaj 
se zevřenejma vočima a nikdy nenarazili na 
sklo. Moc dobře taky plavaly tučňáci. Četli 
jsme co toho ty zvířata za den sežerou to je 
hrůza. Když jsme šli nazpátky ten chlap ještě 
visel na tej traverze hádejte co to bylo. Bylo 
to dobrý a prej sme ani moc nezlobili. 
Martin Řehák.
V pořádku jsme dojeli domu jen bylo horko. 
Těšíme se na prázdniny.  
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SLAVENÍ SVÁTKŮ

vzpomíná Marie Holubová:

Na svátek Anny 26.7. a na Josefa 19.3. to 
byla u nás sláva. Tatínek říkal, že od Jose-
fa už jako děti chodili bosi. Mnohokrát je to 
prý záblo, ale po Josefu nosili boty už jen ti 
ze statků.
Za mého dětství byly kolem tohoto svátku 
velké přípravy. Pekl se dort a dobré buch-
ty, připravené bylo též maso a salámy a také 
nějaké ostřejší pití. V naší ulici bylo 7 Josefů, 
z toho 3 Pepičky. Ten den chodilo pár muzi-
kantů vyhrávat „štandrdle“. Všude pogratu-
lovali, zahráli (podle pohoštění) a šli o dům 
dál. Než došli k ulici, vedoucí do města, 
měli dráčka jak se patří. Mě na ten den paní 
Mikysková učila blahopřání tatínkovi k svát-
ku. Ještě si pamatuji: „Vinšuju i s květinkou 
pod sněhovou peřinkou, za to slib dám drahý 
otče, chci být hodnou dívčinkou“. Tato slova 
jsem říkala nerada, protože jsem věděla, že 
přes slib a vůli toto nemohu dodržet. Tatí-
nek dostal pusu a šišku salámu. Objímal mě 
a smál se, oči se mu leskly, nevím či radostí 
nebo dojetím. Vždy k svátku dostával spous-
tu gratulací a také nějaké dárky, obyčejně 
masové.
Maminčin svátek se též velice slavil. Když 
ještě teta Pepa mohla chodit, tak kolem toho 
svátku k nám na 14 dní s celou rodinou jezdi-
la. Někdo spal u nás, někdo u tety Petrové. To 
ale maminka nesměla nic péct, to její sestry 
s gratulací přinesly a opět byla „štandrdle“. 
Po prvním zahrání před domem se museli 
muzikanti na maminčino zdraví napít, zajíst 
to pití a znovu se napít a zahrát a pokračovali 
k další Anně. Těch Aniček bylo mnohem víc, 
nejméně kolem deseti. V tyto sváteční dny se 
dělalo jen to, co se nedalo odložit a také byl 
slavnostní oběd. 

PATRIARCHÁT A MUŽSTVÍ
 
Patriarchát a mužství nejsou totéž. 
Patriarchát je zraněné a neúpl-
né mužství. Jestliže věříme, že js-
me stvořeni k Božímu obrazu jako 
muže a ženu je Bůh stvořil, pak 
polovina Boha je tím, co považuje-
me za mužské, a polovina Boha 
je tím, co chápeme jako ženské. 
Kdokoli vám předestírá polovinu 
této pravdy, nabízí pouze polovinu 
Božího tajemství. Cestou pro nás 
pro všechny je nalézt svůj sexuální 
protějšek. U muže se nazývá anima 
čili ženská duše.
 
Patriarchát je nezralé mužství. Jsou 
to muži, kteří neznají svou duši, 
nevědí, kdo jsou. A tak to přehánějí. 
Kdykoli potkáte lidi, kteří dominují 
nad druhými, uvědomte si, že nena-
lezli svou duši. Richard Rohr

ROVNOST 

Kominík Rudla dost pil. Mámu ztratil jako 
malej kluk, ženu si dosud nenašel, a tak ho 
neměl kdo cepovat. Jeho dva bratři se snaži-
li, to se ví, aby ho od flašky odvedli, ale 
marně…
Jednou takhle popíjel Rudla se sousedem 
Édou, řečeným Člunkař. Měli oba už dost – 
kuráže a rozumu, že by v tu ránu mohli kan-
didovat na starostu – když do hospody přišel 
Rudlův bratr Vinca. A hned zhurta na Rudlu:
„Zvedni se a koukej mazat dom!“
Rudla se ztěžka zvedl, dvakrát škyt a začal 
Vincoj vyhoudávat: „Kam bych šel? Ty běž 
dom nebo tě stará napustí do chalupy …!“ 
šklebil se potutelně.
Tak tohle neměl řikat. Vinca vzteky zrud-
nul a bez rozmýšlení svému bratrovi natáhl 
pořádnou facku. Rudla se zapotácel a spadl 
pod stůl.
Éda Člunkař, dosud pokojně popíjející své 
osmé pivo, teď bojovně povstal:
„Cóóó, ty budeš bit mýho souseda?!! Tumáš!“ 
a ubalil Vincovi jaksepatří. Ten ránu nečekal, 
ale protože byl střízliv, zůstal stát pevně jako 
ruský bohatýr. To ale popudilo Rudlu, který 
se mezitím sebral ze země, a pln kuráže spus-
til na Édu: „Cóóó, ty budeš bit mýho bratra?“ 
rozmáchl se a vrazil Édovi, řečenému Člun-
kař. Éda se zmateně rozhlížel, po tom osmém 
pivu moc nechápal, co se děje, a proč dostal 
facku. Zmohl se jen na jediné: „Do zubů ne! 
Víš jak byly drahý?!“
A když všichni tři hoši povstali z prachu 
země, poplácali se po zádech a šli dom. 
Doma usnuli spravedlivým spánkem - byli 
vyrovnáni – každý jednu facku dal a jednu 
dostal… /M

Foto: Jaroslav Kvapil

ROPUCHY

Ve Švýcarsku líbí se mi ze všeho nejvíce 
přecházet přes ulici. Všechna auta okamžitě 
zastaví. Řidiči usmívají se na mě povzbu-
divě. Přátelskými gesty naznačují, abych se 
nebál a klidně přešel na druhou stranu. Já, 
chodec, jsem všeobecně vážen. Zlehka podě-
kuji za poskytnutou přednost elegantní úklo-
nou. Oplátkou zablikají na mě vlídně reflek-
tory. Trochu to pravda paralyzuje dopravu, 
ale působí to vznešeně.
Protože jsem napodobivý, chovám se i já za 
volantem k chodcům právě tak velkoryse, 
jak jsem to odkoukal od Švýcarů. Připadám 
si jako člen lepšího společenského klubu. 
Přejít po vyznačeném přechodu je malá slav-
nost, uspořádaná k poctě člověka. Někdy si 
schválně jen tak odskočím do města, abych 
vyzkoušel, zda se ještě těším takové oblibě. 
Řidiči číhají na sebemenší náznak mé vůle 
přejít. Je to opravdové blaho.
Na Vánoce 1989, právě vrátil jsem se z emi-
grace, napadlo mě z dobrého rozmaru, abych 
v Praze u obchodního domu Kotva přešel na 
druhou stranu ulice. Na vyznačeném přecho-
du cítil jsem se dokonale v bezpečí. Vychut-
nával jsem si skutečnost, že auta za chodcem 
na pruhovanou zebru nesmějí. Nepřidal jsem 
do kroku, ani když zaútočil světle zelený 
žiguli. Dodnes pamatuji si jeho poznávací 
značku. Moje rodina nervózně zrychlila.
„Nebojte se!“ napomenul jsem je důstojně. 
„Zákon je na naší straně!“ Přátelsky poky-
nul jsem muži za volantem. Uskočil jsem na 
poslední chvíli; řidič vůbec nevnímal kouzlo 
mé osobnosti, klidně jel by přes moji mrtvo-
lu. Jako kdybych patřil k nějakému jinému 
biologickému druhu než on. Krátce zahlédl 
jsem odpudivou tlamu, zduřelou směsí pý-
chy, blbosti a násilnictví. Poznal jsem tak 
hned z první ruky, že život v České kotlině 

bude obtížný i po politickém převratu. 
Třásly se mi nohy, raději jsem si dal paná-
ka. Hádal jsem se s mými dětmi. Rozčileně 
tvrdily, že se nevyznám. Myslely, že to byl 
politický atentát na bývalé exulanty!
Povrchně moralizovat, to bych nechtěl. 
Ale na druhé straně zase nejsem přece sle-
pý! Příhoda připadá mi dokonce pro české 
poměry typická. Na Vinohradech napří-
klad, bydlí hodně starých lidí, vypadá to 
někdy, že řidiči sedli za volant se zřetel-
ným úmyslem jen tak pro potěšení přejet 
si živou babičku.
Ve Švýcarsku se takhle jezdit nesmí, už 
jenom kvůli jiným biologickým druhům 
ne! Zjara, když žáby vydají se za hla-
sem pudu, lidé budují pro ně podél silnic 
nákladná svodná oplocení, která přivedou 
je ke speciálnímu bezpečnému přechodu. 
Policajti a značky připomínají řidičům, 
aby jezdili teď ještě klidněji než jindy. 
Neubližujte omámeným ropuchám! Žáby 
za to udržují ekologickou rovnováhu. Také 
propůjčují nám lidem slavnostní pocit vel-
korysosti.

      Petr Chudožilov, 1993
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NÁŠ	ROZHOVOR

Pan Jaroslav Šubrt z Kunčic (1928) mlu-
ví nejvíce o práci, která mu určovala – tak 
jako většině jeho současníků - převážnou 
náplň života. Jakoby mimochodem, mezi řád-
ky, můžeme ale vyčíst i jeho pěkný vztah 
k manželce a dětem…

„Otec se narodil 1897 v Rotneku a mat-
ka 1896 v Lukavici. Tatínek narukoval v r. 
1914, jako 17letý, do války a byl v horách 
v Itálii. Říkal, že tam žili v bídných podmín-
kách, že „Taliáni“ navrtávali do hor díry na 
dynamit, a takhle tam spousta našich hochů 
zůstala. Maminka byla taková maličká tetič-
ka. Když její tatínek zemřel, musela sou-
rozencům složit sirotčí peníze, tak prodala 
v Lukavici stateček a přišla do Rotneka. Tady 
se v roce 1925 s tatínkem vzali a bydleli tu. 
Já se narodil v Maďarsku v městě Szekszárd. 
To bylo tak: tatínek dělal v Kyšperku tkal-
covského mistra u Fischla v továrně a pan 
továrník povolal asi pět mistrů, aby pomá-
hali zaučovat lidi při zakládání jeho fabrik 
v Maďarsku, kde měl společníka. Židé byli 
podnikaví, všude měli známé a navzájem 
si pomáhali. Tatínek tam 
byl asi 5-6 let a moc si to 
tam pochvaloval. Dostáva-
li výplatu tady i v Maďar-
sku, měli tam kvalitní 
stravu, ke každému jídlu 
výborné víno. Když přijel 
otec domů, tak říkal, že 
si tady nemohl zvyknout, 
protože v Maďarsku měl 
k večeři litr vína, a tady 
mu to chybělo. Když mně 
byly čtyři roky, vrátili jsme 
se do Čech. Matčin bratr 
sehnal tuhle chalupu a od 
roku 1932 tady hospoda-
říme. Tatínek chodil stále 
do Fischlovy továrny, na 
zemědělskou práci nebyl 
zvyklý. O hospodářství se 
starala maminka, občas jí 
pomohl strýc, a když jsem 
povyrostl, tak jsem pomá-
hal já. Dělal jsem, co bylo 
potřeba, tak jak v zeměděl-
ství navazuje jedna práce 
na druhou… Ta práce mě 
hrozně bavila, ani jsem nechtěl do školy. Jez-
dil jsem dva roky do Ústí do zemědělské ško-
ly, která byla jen v zimě, a tam jsem nabral 
nějaký vědomosti – bylo to pěkný…
Ve druhé válce nebyla už taková bída jako 
v první. K Vondrom do mlýna jezdili hospo-
dáři s obilím a za obilí dostali poloviční dávku 
zpátky. Takže když přivezli 1q obilí, dostali 
zpátky 0,5 q mouky. Mlynář tak měl mouku 
i pro lidi, který si nemohli sami vypěstovat. 
Tam se vám nachodilo lidí, jéj…! U Von-
drů se každej obešel, samozřejmě za pení-
ze. Peněz měli dost, to ano, ale taky samou 

práci, žádný pohodlí. A když neměli mouku, 
tak mlynářka řekla hospodáři: „Nechte obilí 
zatím u Šubrtu a zítra si přijeďte…“ No tak 
my jsme to přikryli, aby to nebylo vidět, ale 
tatínek měl stejně strach, vždycky byl celej 
zsinalej. Není divu, gestapáci byli votroci 
– kontrolovali, pokutovali, zavírali… Cho-
dili počítat i slepice. Jednou tady jeden udal 
mlynářovy, že mají víc slepic než bylo dovo-
leno. Vondrovi se to nějak dozvěděli, nacpali 
slepice do pytlů a Krejsa je vyvezl nahoru na 
pole. A on ten udavač pak musel jít s Němce-
ma na tu kontrolu, takže všichni viděli, kdo je 
udal… Vlastně oni to nebyli Němci, ale čeští 
sympatizanti. To víte, v každé době jsou lidi, 
kam vítr, tam plášť. Vždycky se někdo chce 
mít líp než ostatní a ta doba byla zlá, každej 
se nutil, jak mohl. 
Pro Němce byly ve válce předepsané dodáv-
ky, které se musely splnit. A když byly 
tak velké, že se nedaly splnit, založilo se 
družstvo – spojili se větší sedláci a pak se 
připojili i drobnější.
V roce 1952 jsem se oženil s Vlastou Morav-
covou, tzv. „Velitelovou“ a narodili se nám 
tři kluci. V 60. letech přišlo JZD a ty začátky 
byly hodně špatný. Já jezdil s koňma a staral 
se o ně doma. Chodili jsme kovat k Čuříko-

vi na Podměstí, to byl dobrej strejc, velkej 
pracant, rozuměl tomu - každou podkovu 
připasoval přímo na kopytu, všechno opra-
vil, srovnal nářadí. Nebo když kovali kola 
a dávali na to železný ráfy, teď s tím museli 
točit ve výhni, bylo to zdlouhavé, to byl Ču-
řík kolikrát pěkně vzteklej. On měl koně rád 
a na traktoristy byl přísný, a kolikrát vám 
tam bylo křiku, jéj… Podměstský Bárnet 
měl nějakou kopavou kobylu a tu když Čuřík 
koval, to bylo rámusu – Čuřík to tam richto-
val, chlapi řvali, kůň taky… Ale to všechno 
je dávno pryč… Já měl koně moc rád, to 

jsou inteligentní zvířata. Jednou takhle přijel 
Franta Skálu na péráku a povidá: „Pojeď se 
mnou do Líšnice pro traktor.“ A tak jsme při-
vezli na Kunčice první traktor. A když přišly 
traktory, koně šli na jatka. Celej život dřeli 
a pak je tam odpráskli… 
Vlasta chodila na Ovčín do kravína. Před 
čtvrtou hodinou vstávala, namazala klukům 
krajce do školy a šla. Na sto krav byly čtyři 
ženský. Nadřely se tam jak koně – mecha-
nizace žádná, všechno dělaly ručně – čistit 
kravám stání, vyvážet hnůj, dvoje dojení, 
dovážet bandasky do mlíčnice, v létě cho-
dily pást krávy ven, řepu tahat v koších… 
Když krmily, přijel traktor, čtyři ženský se 
musely postavit na vůz a házely krmení dolů 
do žlabů. Teď jeden traktorista, takovej pre-
vít, schválně šklubal s traktorem, protože 
měl radost, když se ženský kácely… Žen-
ský se tehdy hrozně nadřely, dělaly všechno 
a k tomu ještě měly starost o děti. Vlasta měla 
trochu smůlu – kráva jí šlápla na palec, takže 
ho měla celý zdeformovaný. Pak se škaredě 
uhodila do hlavy a musela jít k doktoroj na 
šití. Dlouho měla trápení se štítnou žlázou 
– doktor Kovalský jí říkal, že by měla jít do 
nemocnice, ale ona, že nemůže od malýho 
kluka, tak brala jen nějaký užívání… Vlas-

ta pocházela shůry z Kun-
čic, a tak tam ještě chodi-
la rodičům uklízet a každý 
rok vybílit seknici.
Ta doba u družstva byla 
asi nejhorší, pořád jsme 
jen dělali, na nic jiného 
nebyl čas. Museli jsme pro 
komunisty plnit stále se 
zvyšující dodávky. A když 
jsme neplnili, následo-
vala pokuta, vyhrožovali 
nám, že nás přinutí vstou-
pit do JZD, museli jsme 
si dávat pozor na pusu, 
zkrátka štvali nás… Odpo-
činuli jsme si jen v neděli 
a na rekreaci jsme s Vlas-
tou byli dvakrát. Jednou 
na Zvíkově a pak v Kar-
lových Varech. Život byl 
samá práce a moc té rado-
sti nebylo, akorát děcka. 
Máme tři kluky a všichni 
jsou moc hodný a šikovný 
a pomáhaj mi…
A teď ta svoboda, to je 

moc dobrý. Dřív jsme se báli něco říct a teď 
řekne každý všechno, ani by nemusel. Lidi 
jsou všelijaký… Já rád vzpomínám na švag-
ry, na strejdu Kubíčkova a Moravcova, kteří 
nám moc pomáhali na stavbě, a přitom sami 
stavěli…
A teď si ráno vstanu v 5 hodin, když jdou 
naši do práce, nakrmím zajci a slepice a pak 
si jdu ještě chvíli lehnout. A na co se těším? 
Každý den mi sestřičky vozí obědy, a tak se 
vždycky těším na oběd. Polívka mi pokaž-
dé zbyde i na odpoledne a ještě se rozdělím 
s kočkama…“  /M
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DĚTI POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Jak se žilo politickým vězňům v komunis-
tických lágrech, o tom můžeme tu a tam 
něco číst nebo slyšet. Jak ale tuto dobu, 
která je připravila na dlouhé roky o nej-
bližší lidi, vnímaly děti? Jaké to je, být dce-
rou nebo synem politického vězně? Jak 
se tehdy cítili? Co prožívali? Co jim to do 
života přineslo…? Na to jsme se zeptali 
paní Marie Kubíčkové a pánů Vladimíra 
Zamazala a Václava Vacka. Děkujeme všem 
třem, že se s námi podělili o své svědectví. 
A děkujeme také všem, kdo na toto bolavé 
téma nemohli mluvit. Kéž je vám vše vyna-
hrazeno…

Marie Kubíčková, 
dcera Ladislava Matyáše (1910)

Když tatínka v prosinci 1951 zavřeli, byly 
mně necelé dva roky. Pamatuji si až, jak js-
me za ním jezdili do Příbrami, to jsem ještě 
nechodila do školy. Maminka mně říkala, že 
jsem tam byla 17x a ona 20x. Byla to cesta 
na dva dny. Sešlo se nás vždycky hodně, lidi 
z celé republiky - návštěvy byly povoleny jen 
jednou za čas, takže každý se vydal za svý-
mi blízkými. V Příbrami už na nás byli lidé 
připravení a nabízeli ubytování. My měli už 
„svoji“ paní, u které jsme vždy spali – v jed-
né místnosti nás tam spalo spoustu – postel 
vedle postele. Druhý den jsme jeli autobu-
sem na návštěvu, která trvala nanejvýš půl 

hodiny. V poli byla postavená bouda, kam 
přiváželi vězně. Místnost uvnitř byla pře-
pažená dřevěnou stěnou s vyříznutými okny, 
na jedné straně byli vězni, na druhé straně my 
a mezi námi esenbáci s puškami. Vypadalo to 
hrozivě a jako děcko jsem z toho měla stísně-
ný pocit, bála jsem se. Později postavili zdě-
ný barák, kde už jsme mohli sedět u stolu. 
Víte, já tatínka vůbec neznala, byl to pro mě 
vlastně cizí člověk. Když se po osmi letech 
vrátil domů, bylo mi 10 let - to jsme ještě 
bydleli v Králíkách a v r. 1966 jsme se stě-
hovali sem. Bylo pro mě zpočátku těžké si 
na něj zvyknout, pro mě přišel do rodiny cizí 
člověk. Děti, které byly starší než já, a jejichž 
tatínek byl zavřený, měly ale větší potíže. 
Já vycházela školu v r. 1966, kdy byl režim 
volnější, a dokonce jsem se bez 
problémů dostala na ekonomku 
do Chocně. Nepamatuji se, že 
by mi někdo někdy vyčítal, že 
táta byl politický vězeň. Spíš to 
odnesla maminka – na ní všech-
no leželo. Jednou mi maminka 
vyprávěla, že nás chtěli vystě-
hovat do Rokytnice nebo že jí 
švagrová říkala: „Ty, nezlob se, 
kdybychom k tobě nechodili…“ 
Lidi měli strach a tohle všechno 
v sobě maminka nosila. Já jako 
děcko jsem tomu moc nerozu-
měla. Vím jen, že když jsem 
byla nemocná, byla jsem větši-
nou sama doma, protože mamin-

ka musela do práce. Byla jsem na ni hodně 
fixovaná, sourozence nemám, chtěla jsem 
maminku mít stále nablízku…
Když tatínek přišel domů, nemluvilo se 
o tom, až později mi vyprávěl nějaké his-
torky z tábora. V r. 1968 si podal žádost 
o rehabilitaci, ale jak víme, sešlo z toho. Byl 
rehabilitován až v r. 1993. Dodnes za tatín-
kem jezdí jeho spoluvězni. Jeden pán z jižní 
Moravy, kterého zavřeli v 18ti letech, vyprá-
věl, co tam zažil hladu. Řekl si prý, že pokud 
se dostane ven, nikdy nenechá kousek chleba 
nazmar, a dodnes to opravdu dodržuje…
Jako dítě jsem vše brala tak, jak to přišlo, 
jako jednu z životních kapitol. Vážím si tatín-
ka a jeho odvahy pomoci druhým. Někdy mě 
ale napadá, jestli to stálo za to…?

Vladimír Zamazal, 
syn Vladimíra Zamazala (1914-2006)

Do svých pěti let se na tatínka skoro nepama-
tuji, mlhavě jen vím, že nás někde vozil na 
kánoi nebo na kole, ale den jeho zatčení v r. 
1952 mám v sobě hluboko vrytý. Když jsem 
uviděl, že před naším domem zastavil vojen-
ský džíp, což bylo pro malého kluka něco, 
běžel jsem radostně domů. Tam mě ale 
čekal šok – uplakaná maminka, kolem 
níž chodili cizí chlapi, doráželi na ni 
otázkami a prohledávali celý dům… 
Následně nám zabavili celý majetek 
včetně domu otcových rodičů v Par-
dubicích, kde jsme bydleli, a museli 
jsme se vystěhovat. Matce nabízeli 
různá místa k bydlení, většinou někde 
v pohraničí, až jsme se nakonec přistě-
hovali k matčiným rodičům do Leto-
hradu. Žili jsme tam s dvěma sest-
rami ve dvou vlhkých světničkách. 
Maminka byla nemocná, takže nepra-
covala, starala se o děti a živila z pár stovek 
celou rodinu. Ženy politických vězňů na tom 
byly mnohdy velmi špatně – byly vystaveny 
represím různého druhu. Jednou nám mamin-
ka říkala, že jí hrozili, když nebudeme mít 
dobrý prospěch ve škole a slušně se chovat, 
tak jí děti odeberou a budeme muset jít do 
dětského domova… Já byl živé dítě, takže 
výprask byl na denním pořádku, jak se mat-

ka snažila dát mě do latě. Dále nás nabádala 
k tomu, abychom nikde nevyjadřovali své 
názory, protože to bylo sledované i přes uči-
tele. V té době nikdo nevěděl, proč jsou poli-
tičtí vězňové zavíráni, takže pro okolí to byli 
obyčejní kriminálníci, a tak se na ně i celou 
rodinu pohlíželo…
Jednou za rok jsme mohli za tatínkem na 
návštěvu. Pro mě to byla vždy stresující 

událost. Kromě toho, že jsem jízdu vlakem 
nesnášel a bylo mi špatně, s tatínkem jsme 
mohli mluvit jen skrze okno, po jehož obou 
stranách stáli esenbáci se samopaly. Mluvit 
se mohlo jen o rodinných záležitostech, jinak 
byla dvacetiminutová návštěva předčasně 
ukončena.
Sestry se učily velmi dobře. Nejstarší sestra 
chtěla na gymnázium, což samozřejmě nešlo, 

ale přijal ji tenkrát ředitel zdejší stavební 
průmyslovky – i přes jakési instrukce od 
komunistů si prosadil to, že přijme žákyni se 
samými jedničkami. Druhá sestra se vyučila 
zubní instrumentářkou a později si večerně 
dodělala zdravotní školu, já po vyučení dohá-
něl vzdělání také večerně. To už byla volnější 
doba. Tatínka pustili na amnestii v r. 1960, po 
8 letech v lágru.

Když se vrátil, bylo pro nás těžké 
a dlouhé, než jsme se opět sžili a vyří-
kali si některé věci. Tatínek si nikdy 
nestěžoval a nikdy nemluvil o tom, 
co zažil. Když jsem pak četl nějaké 
knihy o komunistických lágrech, ptal 
jsem se ho: „Tati, to bylo oprav-
du takové?“, a on se jen pousmál 
a řekl: „Mnohem horší…“ Prý si tam 
s kamarády slíbili, že nikdy nebudou 
nikoho utiskovat a někam zavírat, 
i kdyby se jednalo třeba o zvíře nebo 
ptáka v kleci…
Co jsem si z té doby odnesl? Napros-

to vyhraněný názor na politické uspořádání, 
pevnější víru… Mnohdy jsem přemýšlel, jak 
by se asi vše odvíjelo, kdybychom zůstali 
v Pardubicích. Asi by to byl úplně jiný život 
a nemyslím si, že lepší… Život s tatínkem 
byl fantastický, hodně obohacující. Velmi si 
ho vážím a vždy jsem ho obdivoval za to, co 
přestál, a jak se pak dokázal doma sžít s rodi-
nou a se svou manželkou.
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Václav Vacek,
syn Václava Vacka z Dolní Čermné 

(1911 – 1995)

Naši byli už trochu trénovaní. Otec čekal 
za války v Terezíně na soud a popravu za 
odboj, naštěstí válka skončila dřív, než při-
šel na řadu. 
Komunisté tátu odsoudili až v r. 1958 a jen 
na 2 roky. To už byly mírnější poměry než na 
začátku padesátých let. 
Nezapomenu na ráno, když tatínek odjížděl 
do vězení. Ten den přišel náhodou do školy 
prokurátor a vykládal nám o vysoké úrov-
ni socialistické spravedlnosti a soudnictví. 
Vzpomínám si, jak jsem jej pozoroval přivře-
nýma očima a nenáviděl jej. 
Nezapomenu na návštěvu ve věznici. Nikdy 
jsem jako kluk nebrečel ani z bolesti, ani 
u lékaře, při potrestání nebo při prohře. Při 
odchodu z návštěvy od táty jsem ale brečel. 
Maminka měla srovnání návštěvy v komu-
nistické věznici (znovu připomínám, že otec 
byl odsouzen k poměrně mírnému trestu) 
s návštěvou za války v Terezíně (tam byl 
otec na pověstném IV. dvoře - pro nejtěžší 
zločince, ale protože byl ve vyšetřovací vaz-
bě, Němci několikráte dovolili naší mamince 
návštěvu manžela). Ani se neptejte, co o tom 
srovnání jednou větou řekla. 
Naši nám doma skoro všechno říkali. Věděli 
jsme o zavřených lidech a o těžkých pomě-
rech ve vězení, i když nám rodiče pochopi-
telně neříkali podrobnosti. Od padesátých let 
jsme se večer modlili „za uvězněné, za kněze 
a zvlášť za toho kyšpereckýho“ (pátera Šra-
jbra jsme sice my děti osobně neznaly, ale 
oddával naše rodiče). 
V Čermné jsme my děti nezažily od lidí žád-
né odcizení, zavřených lidí z obce bylo více 
a všichni byli váženými občany, ale věděly 
jsme, že jsme sledovaní. Věděly jsme, že 
se na vysokou školu nedostaneme. Sestry 
absolvovaly střední školu, já jsem šel do 
učení. Maturitu jsem si dodělával večerně, na 
strojní fakultu jsem se dostal na doporučení 
z továrny – to už byl rok 1966. 
Maminka s námi byla doma, jeden čas byla 
také nemocná. Od tatínka chodil z vězení pří-
spěvek na rodinu 52 až 56 Kč měsíčně. Jed-

nou výjimečně 72,40 Kč. Jak maminka vyšla 
s penězi, vlastně nevím. Částečně si pomá-
hala tím, že na nás přešívala oblečení, byla 
výborná švadlena. 
O zážitcích z koncentráku a z komunistic-
kého vězení mužský nemluvili. Zažili veliká 
ponížení. 
Mnoho lidí, zavřených v padesátých letech 
a jejich děti, se mělo hůře než my. Někte-
rým nespravedlivě odsouzeným lidem z naší 
vesnice ukradli veškerý majetek a navíc byli 
vystěhováni a nesměli se vrátit domů. To byl 
strašný trest. Pokoušel jsme se mluvit s něk-
terými rodáky, abychom rodinám vězněných 
dodatečně řekli, že nám je líto toho kruté-
ho a nespravedlivého zacházení, a že jsme 
k tomu mlčeli. A že bychom jim mohli nabíd-
nout alespoň čestné občanství … Ale nikdo 
na to nereaguje. Ta vina v nás sedí víc než si 
myslíme, každý jsme nějak postižený. Byli 
jsme poníženi násilím a sami jsme se ponížili 
tím, že jsme neudělali, co jsme měli udělat. 
Abychom se uzdravili, mělo by se o těch růz-
ných poníženích mluvit. Vězni nám umož-
ňují tato zranění otevřít - nikdy nemluvili 
o pomstě. Třeba se toho jednou odvážíme. 

Pane faráři,
                 vím, že se budete v přednáš-
ce věnovat problematice rozvedených. Byla 
bych ráda, kdybyste mohl z mého svědectví 
něco použít.
Jsem také rozvedená. A už když to takto 
napíši, je to pro mne hrozné, to samé, když to 
musím vyslovit. Je tomu 1,5 roku po jeden-
advacetiletém manželství. Kvůli manželově 
nevěře. Nikdy jsem nechtěla být rozvede-
ná, ale podváděná také ne. Manžel požádal 
o rozvod, bylo to vše rychlé.
Jen apeluji na všechny, nechte doznít emoce, 
buďte přístupní radám, ale ne těm poulič-
ním a ze světa. Ale kněze, psychoterapeuta, 
popřípadě lidí, prošlých touto situací. Neřeš-

Jednou jsem vezl, asi v roce 1986, maminku 
z fary v Chlumci domů do Čermné a říkal 
jsem jí: „Stejně je škoda, že jste měli tak tvr-
dý život a museli jste stále šetřit, to my se 
máme mnohem lépe“. 
A ona řekla: „Ale vždyť to byl pěkný život“. 
„No, ale to muselo být pro tebe hrozné, když 
ti za války hrozilo, že ti popraví manžela a ty 
budeš sama s děckem (s naší starší sestrou). 
A pak od komunistů zase taková nesprave-
dlnost.“ 
Maminka odpověděla: „Ale to my jsme tak 
nebrali, takových lidí bylo přece víc a proti 
Němcům se muselo něco dělat.
No, a před komunisty taky nešlo úplně sklo-
nit hlavu.“

Poznamenaní jsme. Vadí nám jakékoliv 
ohrožení svobody, násilí, nespravedlnost, 
zbabělost a lhostejnost. Tak se nedivte, že 
někdy pozvedáme hlas. Musí se hlídat, aby 
nebylo hůř. 
Měli bychom rozpoznat příčiny, které k na-
dvládě takového zla vedly, i ty, které k tomu 
přispěly. Zlo nemizí, jen mutuje, převléká se 
do módnějšího kabátu.  /M

te to rychle, ať to máte za sebou. Byla bych 
ráda, aby si kdo stojí třeba před rozvodem, 
uvědomil, že to není problém jen jejich, ale 
dětí a širší rodiny, že trpí množství lidí.
Ať si dají na váhy, na lékárnické váhy, o co 
přijdou a co získají. Není to vůbec jednodu-
ché. Jestli si někdo myslí, že na toho druhého 
nebude myslet, není tomu tak. Vláčíte si to 
s sebou stejně dál. To mi nikdo neřekl.
Zabýváte se otázkou, jak je to v očích Božích, 
trápí vás to. Pokud jste sami, tak vás bolí 
pohled na starší pár, protože tohleto neza-
žijete. Nad fotkami a společnými zážitky si 
neposedíte. Vaši společní přátelé jsou zma-
teni. Děti chodí jakoby na vysoké zdi a vidí 
na obě strany, vy za ni ale nedohlédnete. Jste 

všichni ochuzeni o společné prožitky rodi-
ny. Společná minulost je useknutá, společná 
budoucnost, kde třeba ještě mohla být šance, 
není. Nakonec se vám po tom člověku, který 
vám ubližoval, stýská. Hodně jsem se napla-
kala. Už nezažijete jeho pohledy, pohlazení, 
vy už ho taky nepohladíte, nepolíbíte…
Po čase nahlédnete vše trochu z jiné perspek-
tivy, než když jste v tom byli emocionál-
ně „namočení“. Je vám pak strašně smutno 
a zle.
Vše svěřuji Pánu k uzdravení, odpustila jsem, 
není v tom hněv, mám starost o manželovu 
spásu. Kdyby moje svědectví zachránilo jed-
no manželství, nebudou moje prožitky úplně 
nadarmo.  jedna posluchačka
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České děti jsou podle výzkumu WHO druhé 
nejagresivnější z 35 zemí. Horší je to jenom 
v Litvě. Nabízím svůj pohled na agresi dětí. 
Opřený o studii více než deseti tisíc žáků sed-
mých tříd.

Studie dvojčat a adoptivních dětí ukazují, že 
sklon k agresivitě je geneticky podmíněn asi 
z 50 %. Z poloviny tedy můžeme hledat pří-
činy agrese ve výchovném prostředí.
Období mezi čtvrtým a osmým měsícem 
věku dítěte je klíčové pro vytvoření vazby 
dítěte na matku. Jistota této vazby je matricí 
pro všechny další vztahy. Matka, která dosta-
tečně nereaguje na podněty dítěte, zaklá-
dá vytvoření nejisté vazby. Aby dítě přece 
matčinu pozornost přitáhlo, stupňu-
je projevy svého chování. Jednou 
z možností získání pozornosti je 
agrese a nejistá vazba je proto pre-
dikcí agresivního chování v dalším 
vývoji dítěte.
Dalším mezníkem ve vývoji agre-
sivního chování dětí je stadium 
ověřování hranic vytyčených rodi-
či či vychovateli. Téměř každé dí-
tě překvapí brzy v předškolním 
věku slovní agresivitou, nadávka-
mi, popichováním, lhaním či jiný-
mi úskoky, jimiž si testuje meze 
svých možností. Jinými slovy: dítě 
zjišťuje, co všechno si může dovo-
lit. Proto patří požadavek vytýčení 
přesných hranic a důslednost ve 
výchově mezi základní imperativy 
výchovy.
Další vývojové období, které má 
vztah k formování agresivity, je 
adolescence – období hledání vlast-
ní identity. Adolescent útočí na své 
okolí, aby zkoumal krůček po krůč-
ku reakce rodičů, a tak přicházel 
k porozumění sebe sama a svých 
vtahů k okolí. Jestliže rodiče před 
jeho výpadem utečou nebo krutě 
ztrestají, berou mu šanci porozu-
mět sám sobě a adolescent se raději 
připojí k náhradní emocionální sku-
pině (partě), kde se vztahy formují 
na škále ovládající-ovládaný. Násilí 
adolescentů je tedy do značné míry 
způsobeno lhostejností či citovým 
odmítáním včetně fyzické nepřítomnosti otce 
doma, nebo krutým tělesným trestáním otců.
Mnoho studií ukazuje souvislost dětské agre-
sivity s násilím v rodině. Přítomnost domá-
cího násilí, sporů mezi rodiči, ale také týrá-
ní či agrese vůči zvířatům jsou vnímány 
jako vysoce rizikové. V českém prostředí 
Matějček s Langmeierem identifikovali ve 
své studii psychickou deprivaci dítěte a její 
následky. Popsali, že u dětí s hlubokým defi-
citem naplňování základních potřeb je jejich 

další vývoj modifikován rozvojem obran-
ných mechanismů a strategií zvládání obtíž-
né situace. Mistrně přitom určili čtyři typy 
následného chování dětí. Jedním z nich jsou 
hyperaktivní děti, které si mimo jiné agresí 
získávají pozornost. Skutečnost agresivního 
chování dětí, jako důsledek deprivace a zane-
dbání je velmi významná.
Různé studie též poukazují na vliv mediální-
ho násilí; více než jedna hodina denně před 
televizní obrazovkou zvyšuje riziko agresiv-
ních činů. Údaje pro Českou republiku při-
tom říkají, že třináctileté dítě stráví před tele-
vizní obrazovkou v průměru 25 hodin týdně, 
přičemž za svůj život vidělo asi 52 000 vražd, 
znásilnění či ozbrojených loupeží.
Kromě rizikových faktorů však naštěstí exis-
tují i protektivní okolnosti. Na základě empi-
rických studií je v této souvislosti uváděna 
například vysoká inteligence dítěte, jeho 
kreativita a zejména na přítomnost pozitivní 

lety byla 3. lékařskou fakultou Univerzity 
Karlovy realizována studie o agresivním cho-
vání třináctiletých dětí v ČR.
Ukázalo se, že v domácím prostředí dětí se 
podle jejich výpovědí vyskytují slovní útoky 
a agresivní gestikulace zhruba ve 30 %, 17 % 
dětí se setkává s tělesnými útoky a zhruba 
čtvrtina s ničením věcí. 
Ve škole se s agresí setkává pravidelně zhru-
ba 18 % chlapců a 16 % dívek. Necelá třetina 
dětí pak uvedla, že se s agresí ve škole setká-
vá někdy a zbytek souhlasil s výrazy zřídka 
či vůbec ne.
K vlastní agresi používané denně se přiznala 
třetina dívek a dvě třetiny chlapců. U dívek 
se přitom nejčastěji jedná o slovní útoky 
a u chlapců o gestikulaci a ničení věcí. K den-
ně používané tělesné agresi se přiznala každá 
dvacátá dívka a každý čtvrtý chlapec. Pou-
ze necelá 2 % chlapců a 54 % dívek uvedlo, 
že se sami nikdy nedopustili tělesného úto-

ku. Výrazná převaha fyzické formy 
agrese u mužského pohlaví je plně 
konzistentní s výsledky jiných stu-
dií. Podle různých statistik je fyzic-
ká agresivita převážně mužskou 
záležitostí. V prvních letech živo-
ta jsou dívky sice stejně přístupné 
k tělesným potyčkám jako chlapci, 
ale brzy se začnou uchylovat spíše 
ke slovním útokům nebo obracet 
agresi do svého nitra. Dívky se od 
chlapců odlišují i co do spouště-
čů agrese. Zatímco chlapci uváděli 
zejména strach, u dívek byla zhru-
ba stejně zastoupena zlost, obrana 
či nejasnost podnětu.

Co říkají agresoři
Čtvrtina chlapců a pětina dívek 
uvedla, že nikdy nebyli ve škole 
šikanováni, zatímco s opakovanou 
šikanou se setkala každá dvacátá 
dívka a každý jedenáctý chlapec.
Naopak, ke skutečnosti, že se šika-
nování sami dopustili, se přiznalo 
celkem 30 % chlapců a 16 % dívek. 
Uvedené výsledky dávají nahléd-
nout pod pokličku osobní zkuše-
nosti pubescentů s násilím doma 
a ve škole. Jestliže pro každé páté 
dítě je agrese za zdmi bytu zce-
la normálním standardem chování, 
můžeme konstatovat, že výchovné 
prostředí poskytuje negativní vzo-
ry. Též skutečnost, že téměř polo-
vina respondentů nemá saturované 
základní potřeby (chybění zájmové 

činnosti, kamarádských vztahů a časová chu-
doba rodičů), se stává východiskem pro psy-
chickou, sociální a emocionální subdeprivaci 
dětí, na kterou řada z nich reaguje rozvojem 
agresivního chování. V uvedeném výzkumu 
nám děti daly nahlédnout pod pokličku své 
agrese. Jejich otevřenost by se neměla stát 
podnětem pro negativní nálepku, ale měla 
by vyburcovat dospělou laickou i odbornou 
veřejnost k sebereflexi a změna chování.

Eva Vaníčková, Psychologie dnes 7-8/2005 

osobnosti mimo rodinu, u které dítě nalé-
zá porozumění, náklonnost a ocenění, které 
u něj zabrání rozvoji agresivního chování.

Strach, zlost i obrana
Agresivní chování dětí je pohromou nejen 
pro rodiče, ale nezbývá než přiznat, že pouze 
odráží svět dospělých, svět, který má povin-
nost dětem naplňovat jejich základní potřeby, 
být vzorem a průvodcem života. Před pěti 

Foto: Pavel Domanský
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DĚTI SE UČÍ JAKÉ TO JE V HERNĚ

Halu, ponořenou v přítmí, spoře osvětlují bli-
kající neony. Všudypřítomný cinkot hracích 
automatů a sypajících se žetonů navozuje 
atmosféru heren a kasin. Snad jen cigaretový 
kouř tu chybí, aby iluze byla dokonalá.
Jeden na první pohled velký rozdíl oproti 
hernám z center měst tu přece jen je: 
většina hráčů patří svým věkem do 
mateřské školy. A do herny je přived-
li rodiče.
Pár desítek metrů od konečné stani-
ce pražského metra Černý Most ote-
vřela česká společnost první dětský 
zábavní park, inspirovaný řetězci ze 
Spojených států. „Musíme tu dělat 
osvětu, tady to ještě nikdo nezná,“ 
říká hrdě Martin Voska z firmy, která 
park provozuje. 
Většina dětí je z hracích automatů 
nadšena. Spokojeně se tváří i jejich 
rodiče. „Může to ale být skvělý 
začátek špatného konce,“ říká paní 
s malým chlapcem v náručí. Děti to 
tu prý milují a ona nemá sílu kazit 
svým dvěma chlapcům radost. 

Cenám se těžko odolává
Při vstupu do zábavního centra při-
tahuje pohled malých návštěvníků 
přehlídka nejrůznějších lákadel, které 
na ně zde čekají. Od cukrovinek přes 
komiksové postavičky a panenky až 
k drahým elektronickým hračkám. 
Koupit jim je však rodiče nemohou. 
Jediným způsobem, jak se k nim 
dostat, je vyhrát dostatečný počet 
kupónů na hracích automatech a ty 
pak směnit za některou z cen. Směn-
né kursy jsou pevně dány. Jako 
„jackpot“ dětský motocykl Harley 
Davidson za 32 tisíc kupónů. Člověk má 
pocit, že by u automatů musel strávit pod-
statnou část svého života, aby si jej mohl 
odnést. 
„V dávání odměn jsme štědří, když si u nás 
člověk zahraje a je alespoň trochu šikov-
ný, odnese si více hraček, než kdyby stejné 
množství peněz utratil v hračkářství,“ říká 
o výhrách Vozka, zatímco starší muž v teplá-
kové soupravě přepočítává se svým vnukem 
svazky papírových pásků, aby zjistil na jakou 
výhru dosáhne.
A jak to tedy celé funguje? Rodiče kupují 
svým dětem hrací žetony v podobě zlatých 
mincí. Jeden za pět korun. Koupit si jich ale 
musíte minimálně čtyřicet. S žetony pak děti, 
popřípadě rodiče, hrají na automatech. 
Za výhru jim automat dá kupóny, které vedou 
k vytoužené hračce či pamlsku. „Včera tu 
koupil pán synovi žetony za pět tisíc korun,“ 
odpovídá na otázku, kolik tu tak rodiče utratí, 
jedna žena z personálu. 
Soutěžit se dá třeba ve střelbě. Vyhrává, kdo 
vystřílí koníkovi všechny zuby z širokého 
úsměvu. Některé automaty vyžadují zruč-
nost, u jiných prostě dítě musí mít štěstí.

„To je hazardní hra, která je pro děti do osm-
nácti let nelegální,“ komentuje tento způsob 
zábavy primář léčby závislostí z psychiat-
rické léčebny v Bohnicích Karel Nešpor. 
„Hazard je vše, kde je možnost výhry,“ 
dodává.
Nešpor je přesvědčen, že herna může mít 
i vliv na výchovu dětí.

Ve středu dopoledne nemá „dětský koutek“ 
o zákazníky nouzi, nejméně dvacet děti se 
svými rodiči tu pokouší štěstěnu. 
Německy mluvící podnikatel koupí u poklad-
ny žetony za tisíc korun, plný igelitový 
sáček blýskavých mincí vtiskne synovi do 
ruky a sám se uvelebí s notebookem u sto-
lu. Obsluha mu donese kávu a on se cho-

pí mobilního telefonu. Hnědovlasý 
chlapec v ten okamžik usedá k jed-
nomu z výherních automatů.
„Rodiče se sem vracejí stále doko-
la, pořádají tu i oslavy pro děti,“ 
pochvaluje si úspěšný podnikatelský 
záměr provozovatel. Kromě herny se 
děti mohou vyřádit na horolezecké 
stěně a největší prolézačce v repub-
lice. 
Ke každé vstupence na prolézačku 
dostanou jako bonus pět kupónů, za 
které si mohou jít vyzkoušet, jaké 
to je hrát o ceny. Automaty, jež bez-
tak vydávají takový hluk, že je nelze 
minout, vydělávají ovšem dětskému 
centru nejvíce peněz.
„Napadlo nás, že by se tu mohli 
naučit hrát, ale oni jsou ještě malí. 
Peníze, které hážou do automatů, ne-
jsou opravdové, nemůžou tomu ještě 
rozumět. Na druhou stranu z toho 
mají děsnou radost a moc se jim tady 
líbí,“ vysvětluje manželský pár. 
„Žetonů jsme moc nekoupili, ale měli 
jsme štěstí na hrabičkách a vyhráli 
spoustu lístků,“ dodává radostně tři-
cetiletý otec dvou chlapců. Od pul-
tu hrdě odnášejí gumové postavičky 
z amerických komiksů. 
Závistivě ho přitom pozoruje jeho 
vrstevník v doprovodu babičky. 
„Neboj, babička tě sem vezme zase 
příští měsíc,“ pokouší se jej ukonej-

šit starší žena.
„Nebezpečné by to mohlo být pouze tehdy, 
kdyby se tam ty děti naučily trávit veške-
rý svůj volný čas, ale jako zpestření bych 
to neviděl jako drama,“ domnívá se dětský 
psycholog Petr Klíma. Většina dětí se sem 
ovšem vrací ráda. 

V USA jsou herny všude
S dětskou hernou je její majitel spokojen. 
„Máme ještě malou fabriku na výrobu látek, 
ale díky clům na dovozy z Číny to už nemá 
smysl,“ vysvětluje Vozka, proč začal podni-
kat v zábavním průmyslu. 
„Jel jsem proto i do USA na veletrh zábavy 
a tam je celé tohle odvětví ohromný byznys, 
orientují se na to stovky firem,“ říká. Celý 
systém okopíroval ze Spojených států, kde je 
celá síť podobných heren.
Na jednom automatu jede za sebou řada čísel, 
stačí vyčkat na správný okamžik a bouchnout 
do tlačítka - můžete vyhrát bonus až dvou set 
lístků. A za to už je pořádný plyšák. 
„Tatí, kup mi ještě žetony,“ škemrá hnědo-
vlasá holčička a upírá toužebně oči k mluvící 
panence.  Martin Erva

„Z lékařského hlediska je to nerozum, když 
si dítě zvykne opatřovat požitky takovým-
to způsobem, tedy spoléhat na hru, později 
může přistoupit i k tvrdším automatům,“ tvr-
dí Nešpor. 
Ne všichni psychiatři jsou ale tak kategoričtí. 
„Nebál bych se toho, ale nepodporoval bych 
to. Každá neřest si najde spřízněnou duši, 
kdo k tomu má sklony, ten si vždy najde pří-
ležitost,“ míní dětský psycholog Václav Mer-
tin. Dodává, že vždy velmi záleží na rodině 
a její výchově. 

Rodiče tu mají klid
Většina rodičů sedí u stolků a sleduje své 
potomky. 
„Je to tady skvělé,“ neskrývá jedna z mami-
nek nadšení a spokojeně popíjí s kamarádkou 
kávu, zatímco jejich děti mizí v přítmí mezi 
automaty. 
Rodiče si tu mohou od svých dětí i odpo-
činout. „Včera jsme Péťu vzali do dětské-
ho centra na Černém Mostě. Byl tam úplně 
nadšenej, a my o něm celou dobu nevěděli,“ 
píší si maminky vzkazy na chatu serveru 
rodina.cz. 

Foto: Bc. Martin Hurdálek
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DĚSÍM SE, AŽ BUDOU JEN LIDÉ

Jan Dungel, malíř zvířat, cestovatel, autor 
knih a člověk s vyhraněným názorem na 
duchovní hodnoty, odpovědnost a hlavně se 
silným vztahem k přírodě.

Čím je ti dnes příroda?
Naprosto vším. Je to můj pojem duchovního 
života, přímo prvotní duchovní hodnota. Je 
to jako vzácný obraz od Vermeera nebo třeba 
hudba Mozartova Rekviem, je to směs všech 
vnímaných smyslových vjemů od hudby až 
po barevnost a bohatost tvarů, a ještě mno-
hem víc, je to o podstatě bytí. V přírodě rád 
například i čtu, neboť některé knihy dostávají 
v otevřeném prostoru zcela jiný rozměr, jinak 
je vnímám.

A jak tedy vnímáš postupné, ale neza-
držitelné ničení přírody, které je zvláš-
tě patrné právě v deštných pralesích 
jihoamerického kontinentu? Ničení, 
které se stává pomalu symbolem mož-
né zkázy světa..
Bolestně. To myslím doslova, je prostě 
utrpení to vidět. Děsí mě ta akcelerace, 
s jakou se ničení stupňuje. A to takovou 
měrou, že i když si to prostě nepřipouš-
tím, odmítám na to myslet, vím, že už je 
v podstatě rozhodnuto. Vnitřně to cítím. 
Je to nevratný proces. Někdy si říkám, 
že je vlastně dobře, že já se snad té totál-
ní pustiny už nedožiji, protože už mám 
svůj věk, rozumově však vím, že tento 
okamžik se blíží. Z mého pohledu to 
bude doba ubíjející světské jednotvár-
nosti, neboť tady budou už jenom lidé 
v devastované krajině, která bude uspo-
kojovat jen jejich základní potřeby. A to 
ještě špatně. Nic víc. Opravdu se děsím 
té chvíle, kdy na světě budou jen lidé.

Přestože se často pohybuješ po mís-
tech, kam si prorážíte cestu divočinou 
i několik dní nebo týdnů? Jak se s tím 
vyrovnáváš, když na druhé straně cítíš 
k lidem tam žijícím velké sympatie? 
Máš je nejspíš svým způsobem i rád.
Bohužel se s tím vyrovnávám jen těžko 
a není to jednoduché k vysvětlení. Oba 
jsme byli v Nepálu. Vesnice kolem 
Pokhary, např. Naudanda, bývaly utope-
ny v lesích plných orchidejí a ptáků. Uplynul 
jen pouhý jeden rok po mé první návštěvě 
v 80. letech, kdy jsem prožil opojný pocit 
z výstupu do této vesničky utopené v zeleni 
svahů pod bílými štíty Annapurny a Macha-
puchare, a k mému zděšení jsem tam našel 
poloprázdnou vesnici a zcela zdevastova-
nou, odlesněnou pustinu. Ta nepředstavitelná 
zkáza způsobená jen a jen snahou vesničanů 
poskytnout turistům z bohatých zemí kom-
fort v podobě horkého čaje a trochy rýže mne 
zasáhla tak hluboce, že jsem již nikdy nena-
šel odvahu se tam vrátit. Domorodci zničili 
své prostředí, vykáceli všechny stromy na 
palivo a nikdo jim v tom nezabránil. Nebrá-

nili tomu ani bohatí turisté, pro něž nebyl 
problém vynést tu trochu benzinu do svého 
vařiče, lesy nebránily ani místní autority, 
i když jim to vysvětloval i jejich oblíbenec 
Edmund Hillary. Kdo za to může? Hledejme 
pravého viníka! Úplně stejné je to v Amazo-
nii. Ti chudáci toužící po půdě za to vlastně 
nemohou!

Asi zcela nejzáludnější otázka, kterou ti 
mohu položit jako člověku a ekologovi, je: 
co proti tomu může člověk dělat? Když 
se jedná o vybíjení velryb nebo žraloků, 
je odpověď jednoduchá, nejíst je. Neku-
povat jejich maso. Ale v případě pralesů? 
Jak mohu změnit nebo ovlivnit ničení? 
Mimochodem, málokdo ví, že vypalová-

nepřinese ve svém konečném účtování nic 
prospěšného. Třeba ono zmíněné plundrová-
ní národního parku Yapacana ve Venezuele 
nepřináší žádný užitek ani státu, ani míst-
ním obyvatelům, indiánům, o přírodě ani 
nemluvě! Většina prodeje zlata teče mimo 
oficiální ekonomiku a dobýváním zlata bez 
jakýchkoliv ekologických standardů nakonec 
nic nezískají ani zlatokopové sami. Ti, co to 
přežijí, totiž většinou zůstanou stejně chudí, 
jako byli předtím. Skutečným výsledkem této 
mamutí devastace je nezměrné utrpení vět-
šiny lidí, které toto soukolí semele. Na tom 
ničení má zisk jen pár organizátorů, kteří žijí 
kdesi v Kolumbii či venezuelském Caracasu, 
spolu s hrstkou zkorumpovaných úředníků 
a vojáků.

Využívání přírodního bohatství Amazo-
nie se nedá zastavit, ale jde o způsob, 
jakým to bude provedeno. Většina prezi-
dentských systémů v Jižní Americe, ale 
stejně tak např. v Malajsii či Indonésii, 
by respektem k vlastní zemi a její přírodě 
získala neskutečné bohatství. Na první 
pohled je to, co se děje, rozumově nevy-
světlitelné, nicméně je to vlastně jedno-
duché. Je to především obrovská igno-
rance a nevzdělanost nejvyšších politi-
ků, navíc živená korupcí. Je to zásadní 
popírání lidského citu a rozumu. Jinak to 
říci neumím.
A je v tom vedle primitivní touhy po 
moci a bohatství vždy i prvek diktátor-
ství. Nejen v Jižní Americe, ale i zde 
doma. Proč se dnes všichni politici bo-
jí občanské společnosti, v níž mají lidé 
větší podíl na rozhodování o svém životě 
a prostředí, než jednou za volební obdo-
bí? Důvod je zcela logický – většina lidí 
má totiž respekt alespoň k tomu, co je ži-
ví, podvědomě to ctí. Stále je hodně lidí, 
kteří chápou, co pro ně příroda znamená. 
Není to pro ně jen prostředí třeba k rela-
xaci, je to základ života. Takové občan-
ské společnosti, jež dává přece jenom 
nějakou naději na změny k lepšímu, se 
samozřejmě mnozí dnešní politici přímo 
děsí. A je úplně jedno, jestli jde o deštný 
prales nebo lužní les u Dyje.

Máš pocit, že jsi dokázal svými kniha-
mi k lepšímu chápání přírody přispět, 
nebo když to řekneme jinak, měl jsi 

to někdy na mysli, když dáváš dohromady 
nějaký projekt?
To nepřeceňuji, dělám jen to, co cítím 
a umím, a snažím se tím sdělit svoji úctu 
k životu a přírodě. Samozřejmě vnímám, 
jaký vliv na mě samotného a mnohé lidi 
kniha měla a stále má. Takže mohu věřit, 
že dobrá kniha s krásnými obrázky může 
ovlivnit nějakého neznámého kluka stejným 
způsobem, jak se to stalo mně. Kromě toho 
se snažím sdělit své postoje na řízení této 
společnosti z pohledu ekologa i svému okolí. 
Žiji v demokratické společnosti, mám na to 
nejen právo, je to moje povinnost.

Jan Baltus, Koktejl č.6/06

ní pralesů v Amazonii produkuje takové 
množství nejškodlivějšího plynu pro skle-
níkový efekt, oxidu uhličitého, že je zcela 
srovnatelné s emitováním oxidu uhličitého 
ze všech elektrárenských zdrojů na všech 
kontinentech! Budeš souhlasit s názorem, 
že je to především v chápání politiky, jíž 
jsme dennodenními svědky, tedy v nezod-
povědnosti politiků? Co je zapotřebí změ-
nit?
Protože už máme hodně zkušeností, je tře-
ba říci, ano, je to tak. Přitom je to jen otáz-
ka vůle se dohodnout. Velká část degradace 
přírody je naprosto zbytečný akt zvůle, je to 
zbytečně zničený svět, který stejně nikomu 
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JAK POJMENOVÁNÍ VĚCÍ POMÁHÁ 
PŘÁTELSTVÍ

Když se Bruno Rotter batolil, Alžběta byla 
ještě v bříšku. Tehdy poprvé zavnímala 
razanci jeho hlasu, razanci všeho ostatního 
záhy po narození. Viděli jsme se ze všech 
dětí nejčastěji, naše rodiny si byly stále 
nablízku, v dobrém i zlém. Spojoval nás 
společně sdílený čas, a především společná 
touha po vlídné rodině, ve které je maminka, 
tatínek a děti. Dospělí tomu říkají stereotyp, 
děti jistota, pevný bod. Pro Bruna dokonce 
žádný jiný pevný bod než maminka a tatínek 
neexistoval. Sám v sobě ho neměl a okolí 
svou divokostí od sebe vzdaloval. Alžbě-
ta měla svého „jiného“ kamaráda ze srdce 
ráda. Možná proto, že na rozdíl od dospě-
lých nepřeceňovala tolik jeho neschopnost 
zařadit se do společenství, ale spoléhala na 
jeho upřímnost, nezáludnost a přímočarost. 
U Bruna nebylo nic „za roh“, na všechno 
šel přímou cestou. Pro rodiče obtíž, pro děti 
čitelnost, i když egocentrická, vycházející 
jen ze slůvka „já“. Alžbětu jsme vedli k vel-
ké ohleduplnosti. Spoléhali jsme na její cit, 
že pochopí.
Jednoho dne jsme jely v autě jen já, Brunova 
maminka a vzadu tiše seděla Alžběta. Úplně 
jsme na ni zapomněly. Tamara mi popisovala 

TAJEMSTVÍ
Paní D.B. za mnou přišla do pokoje a svěřila 
mi s tragickou tváří, že se malý J. přiznal, že 
vyhodil z okna jeden její prsten (dar nebožtí-
ka muže), který zmizel z jejího stolku už před 
nějakými čtrnácti dny.
Ještě nedopověděla, když J. přišel také. Když 
se mnou zůstal sám, zeptal se, dívaje se ji-
nam: „Ty se hněváš, tatínku?“
„Je to pravda?“ zeptal jsem se já.
„Copak?“
„To s tím prstýnkem?“
Neříkal chvilku nic, potom o mne zavadil 
nezapomenutelným pohledem, v kterém se 
mísila úzkost s bázlivým a něžným úsmě-
vem, a odpověděl tiše: „Ano, je to pravda.“
Tentokrát jsem mlčel zase já, a na konec jsem 
se zeptal:
„Víš, že mi působíš zármutek?“
Sklopil oči, udělal několik kroků po pokoji, 
a když jsem otočil hlavu, přiblížil se poma-
lu ke dveřím, tiše je otevřel a vyšel. I jeho 

KATOLICKÝ POHLED NA SVĚT: 
OPTIMISMUS 

 
Na rozdíl od obecného názoru je katolicis-
mus dosti optimistickým viděním lidské při-
rozenosti. Nedávno jsem byl s lidmi z jiných 
křesťanských tradic, z kalvínské a reformo-
vané tradice. Jeden z nich mi řekl: Lidské 
srdce je nekonečně zkažené. Nějaké zrnko 
pravdy v tom je, ale my, katolíci, bychom 
odtud nikdy začínat neměli.
 
Katolické vidění by mělo začínat tím, že 
(viděl Bůh, že) je to dobré (Gn 1,10). K prvot-
nímu hříchu se dostaneme později. Předně je 
tu prvotní požehnání, pak realismus. Mnoho 
z našich protestantských bratrů a sester začí-
ná tvrdým realismem. Tendencí pak je chrá-
nit nás proti oné temné, realistické stránce 
zákonem a teoriemi spásy.
 
Zde katolíci nezačínají. I masopustní úterý, 
víno a zpěv, považujeme za oprávněné: to vše 
je v pořádku, říkáme. Bůh nás miluje. Raduj 
se ze žití, ale buď ochoten se kát. Pohleďte 
na středomořské kultury v protikladu ke kul-
tuře anglosaské. Ty středomořské jsou více 
formovány katolickým étosem v tom dobrém 
i zlém. Nechci to všechno idealizovat, ale 
katolíci opravdu mají odlišná východiska.
 
Abychom ovšem viděli i ty temné stránky, 
musíme říct, že katolické kraje často trpí 
velkou sociální nespravedlností ve formě 
materialismu, rasismu, sexismu a militaris-
mu. Mocní se radují, chudí trpí, neboť odmí-
táme být realističtí k lidskému (též) zkažené-
mu srdci.
 
A tak je optimismus jak naším darem, tak 
i naším největším hříchem. Richard Rohr

rozhovor s paní učitelkou z mateřské ško-
ly, která jí vysvětlovala, že i když se Bruno 
snaží, nemůže ho pochválit za něco, co je 
pro ostatní samozřejmé, jak by k tomu ostat-
ní děti přišly. Podivná paní učitelka třímala 
v ruce místo rákosky „spravedlnost“. Tehdy 
to Tamara vyslovila: „Vždyť Bruno je hyper-
aktivní, copak to nemůže dětem vysvětlit?“
„Maminko, co je hyperaktivní?“ zeptala se 
mě Alžběta, jen co jsme zůstaly samy. Chtěli 
jsme od Alžběty porozumění, ale nikdy jsme 
jí nevysvětlili proč. Mnoho věcí, které v je-
jí přítomnosti Bruno běžně dělal, ona dělat 
nemohla. „Není to chřipka ani zlomená ru-
ka, nic, co by naše paní doktorka Tomíčko-
vá mohla vyléčit prášky či injekcí. Bruno je 
velice chytrý, ale je pro něj obtížnější se sou-
středit a musí na sobě moc pracovat.“ „Takže 
je všechno pro něj těžší, maminko, že jo?“ 
a oči se jí zalily slzami. A tak si Alžběta zača-
la vědomě pojmenovávat lidi ze svého okolí. 
Jaký kdo je, co umí a neumí, a taky jaká je 
ona. Konkrétně zavnímala lidskou mnohoba-
revnost. Že každý z nás dosáhne jen někam 
a dál už není schopen, že sami sebe nepře-
skočíme, že její kamarád Bruno je prostě její 
kamarád a ona ho má ráda, i tehdy když zlo-
bí, protože zlobit a být zlý je nebetyčný roz-
díl. Zuzana Maléřová

záda vyjadřovala němou sklíčenost, která mi 
sevřela srdce; nechal jsem však minout pří-
ležitost, abych ho zavolal zpět.
Jaké tajné a nesdělitelné drama probíhalo 
v duši toho dítěte? Jak se k němu přiblížit, 
jak mu pomoci, aby se osvobodil?
Dotkla se mne předtucha budoucích dramat, 
v kterých se bude zmítat sám, a všecka moje 
láska a něha ho nebude moci dostihnout.
Měl jsem za zlé těm ženským (byla u toho 
ještě jedna návštěvnice paní D.), že na něho 
naléhaly otázkami, že mu vyrvaly jeho tajem-
ství - ale nestalo se mu už příliš těžké, takže 
je raději vydal?
Ale není nemožné, že to s tím prstenem 
nebylo vůbec pravda; nebyl si třeba na konec 
sám jist.
Vím už dávno, jak jsme neschopni pomo-
ci těm, které milujeme; nikdy jsem to však 
necítil s takovou drásavou naléhavostí.

Jan Čep

SKAUTSKÉ TÁBORY SKONČILY
Pamatujete si ještě zářící oči vašich dětí, 
když se poprvé vrátily ze skautského tábora? 
Tak tyhlety oči byly letos u nás doma. Unave-
ný, otrhaný, lehce zraněný, ale šťastný kluk! 
Co víc si může rodič přát?
Skautský tábor je vyvrcholením celoroční 
činnosti skautů, silným koncentrátem zážit-
ků, kamarádství, práce… Na dojmy z tábora 
jsme se zeptali Vaška Peškara, vedoucího 2. 
smečky vlčat, Anežky Náhlíkové, pomocné 
vedoucí 1. oddílu skautek a Edy Novotného, 
vedoucího střediska.
Vašek: Tábořili jsme spolu s 1. smečkou 

a lanškrounskými vlčaty v pěti týpíčkách 
v Pískovně za Verměřovicemi. Našich kluků 
bylo 6 a tři vedoucí, z první smečky 9 vlčat 
a 12 lanškrounských. Hlavní dojem? Na můj 
vkus bylo velké vedro. Jinak programově 
proběhlo všechno dobře, celotáborovou hru 
vymýšleli lanškrouňáci, takže pro nás to bylo 
volnější. Tábor se mi líbil, jsem spokojený.
Jak jste zvládali sice jen šest, ale živých 
kluků. Jedno nejmenované vlče si domů 
přineslo v upomínku kartičku s nápisem: 
„Je tu poprvé, a vyvádí jak starej pard.“
Kluci byli v pohodě, klidný, žádný rozvra-
ceči…

Pojedeš zas?
Samozřejmě! Už 
si nedovedu před-
stavit, že bych na 
skautský tábor 
nejel.

Anežka: Náš 
oddíl tábořil spo-
lu se dvěma roji 
světlušek ve 
Vrchní Orlici, 
celkem nás bylo 
50.  Našich holek 
bylo 9 a tři vedoucí. Jako vedoucí jsem jela 
poprvé, takže to pro mě byla trochu změna. 
Čekalo mě víc práce a zodpovědnosti, člověk 
už nejede na tábor jen s tím, že bude hrát hry.  
Měli jsme např. na starosti celotáborovou 
hru, jejíž příprava zabere dost času.
V některých oddílech je dost málo dětí… 
Je to jen tím, že v této věkové kategorii je 
všeobecně méně dětí?
Na táboře se musí pracovat. Některé svět-
lušky, které jsou u nás prvním rokem, byly 
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K	přípravě	na	bohoslužby	
o	nedělích	a	svátcích

Lehké letní téma
Ve výpravné knížce o českých muzikan-
tech z roku 2005 se na straně 384 praví 
v řeči o hodech na moravském Slovácku cosi 
pozoruhodného. Vysvětlení slova „hody“ prý 
mohou zřejmě podat jen historikové nebo 
etnografové. Jenže toto slovo neznamená nic 
víc než dobře se najíst. Hody se slavily něko-
likrát do roka, kdy se lidé pořádně najed-
li. V dnešní době máme hody denně, a tak 
se už nehoduje, jen se „běžně“ stravujeme 
a tak mladí autoři knihy už termín „hodo-
vat“ neznají. Ať jsou rádi! Taková neznalost 
je dnes příznačná, ale nikomu neškodí. Jsou 
ovšem nevědomosti na vysoké úrovni, kte-
ré se vydávají za „odborné“ znalosti. Pro-
mineme mladé paní učitelce její svéráznou 
výuku. (Dnes už je ta dáma v letech). Milé 
děti, Božena Němcová byla tak chudobná, že 
všechny její děti umřely hladem… Maryč-
ka Magdónová zase namluvila sobě vojáka 
či policajta a randili spolu na břehu Ostra-
vice. Pak, zklamaná, plakala do fěrtochu. 
Milé děti, fěrtochy jsou takové váčky pod 
očima, charakteristické pro některé lidské 
typy… Paní učitelka musí přece všechno 
znát, nemůže ukázat neznalost! Stejně jako 
naučný slovník, encyklopedie nebo slovník 
cizích slov – dělá, že ví všechno. Najděte 
si např. heslo „pavéza“! Dočtete se, že je to 
husitský štít konického tvaru, nebo půlkruho-
vý římský štít, nebo lepený lehký štít pěšího 
bojovníka. Jenže je to dlouhá tyč, položená 
po voze, která přidržovala vysoko naklade-
né seno nebo snopy na selském žebřiňáku. 
Fůra pak mohla jet i po polní cestě nebo po 
svahu bez nebezpečí, že z ní něco spadne. 
Jako děti jsme byli šťastni, když nás hodný 
sedlák vysadil na fůru a nařídil „děcka, držte 
se pevně pavúze!“ V Bibli se říká „uchop štít 
a pavézu“ (žalm 35) – nebo jinde „štít a pavé-
za je věrnost jeho“ (žalm 91). Přece nemůže 
mít bojovník v rukou dva štíty! Při listování 
v encyklopedii jsem brzy našel pár takových 
omylů. Nikdo tím ovšem netrpí, ani to není 
úmyslné. Ale co s lidmi, kteří nás chtějí okla-
mat záměrně? Tak říkajíc vědecky?

Jan Rybář

KOUZLO
„Vezmi ten zázračný prsten,“ kázal Sefi 
čápovi. „Leť daleko nad moře a tam, kde 
jsou vody nejhlubší, ho spusť do hlubin, ze 
kterých už ho žádná vlna nikdy nevynese na 
břeh. Nám ho není třeba a bojím se, aby se 
zase nedostal do zlých rukou.“
„Jsi moudrý,“ pochválila Rubi svého muže.
„Teď budeme žít bez kouzel,“ řekl Sefi, když 
čáp byl sotva jen viditelný bílý bod na tem-
ném nebi. Tu se však Rubi podivila:
„Bez kouzel? Není jich dost všude kolem 
nás? Jen chvíli dobře naslouchej. To nezpíva-
jí jenom slavíci. I jasmín zpívá, i růže a šeřík, 
i hvězdy nad námi zpívají. Není to všechno 
kouzlo? Nejsou to všechno zázraky? Tady ta 

noc. Ta kvetoucí zahrada. My dva v ní se vše-
mi vzpomínkami, se všemi sny, se vší láskou. 
A naše děti, které teď pokojně spí v domě 
jako v hnízdě, jež jsme pro ně připravili a ze 
kterého jednou vyletí, aby hledaly to, po čem 
budou toužit, a aby stavěly hnízda zas pro své 
děti. Není to všechno kouzlo?“
A tehdy řekl Sefi: „Jsi moudřejší než já.“ 
A objal ji a políbil jako už tolikrát. A jako 
pokaždé, bylo to i tentokrát, jako by ji právě 
byl políbil poprvé. Viktor Fischl

  sobota 5.8. 19 h. Lukavice
neděle 6.8.  Svátek Proměnění Páně 
 7.15 h. Letohrad  Dan 7,9-14
 8.45 h. Mistrovice   Ž 97
10.15 h. Orlice   2 Petr 1,16-19
  Mk 9,2-10 

  sobota 12.8. 19 h. Mistrovice
neděle 13.8. 19. v mezidobí
 7.15 h. Letohrad  1 Kr 19,4-8
 8.45 h. Lukavice    Ž 34
10.15 h. Orlice   Ef 4,30 - 5,2
  J 6,41-51

úterý 15.8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie
  7.15 h. Letohrad
18.00 h. Orlice
 
 sobota 19.8. 19 h. Lukavice
neděle 20.8.  20.  v mezidobí

poutní slavnost na Orlici a Šedivci
 7.15 h. Letohrad  Př 9,1-6
 8.45 h. Mistrovice   Ž 34 
10.15 h. Orlice   Ef 5,15-20 
11.45 h. Šedivec  J 6,51-58 

  sobota 26.8. 19 h. Mistrovice
neděle 27.8. 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 2.9.  19 h. Lukavice
neděle 3.9.  22. v mezidobí
  poutní slavnost na Kunčicích   Dt 4,1-8
  7.15 h. Letohrad   Ž 15 
10.15 h. Kunčice   Jak 1,17-27
        Mk 7,1-23

  sobota 9.9.  19 h. Mistrovice
neděle 10.9. 23. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Iz 35,4-7a
  8.45 h. Lukavice  Ž 146
10.15 h. Orlice   Jak 2,1-5
  Mk 7,31-37

překvapené, že si 
musí tábor posta-
vit samy. Zvlášť 
u městských dětí 
se pak může stát, 
že přestanou do 
skautu chodit…
A hlavní dojem?
Bylo to dob-
rý, počasí skvěle 
vyšlo. Líbilo se mi 
to a určitě budu 
jezdit dál.

Eda:  Letošní tábory, co se týká nasazení 
vedoucích, byly perfektní. Co se týče vyba-
vení a materiálového zázemí, tam máme 
ještě značné rezervy. Po 15ti letech táboření 
bychom mohli být v mnoha případech vyba-
veni lépe.
Když jsme byli na návštěvě ve vlčáckém 
táboře, tak tam zrovna dva hoši odcháze-
li domů a jedna maminka se rozčilovala, 
že tam nemají bazén. Pomineme-li větší 
zhýčkanost dětí i rodičů, pomineme-li sku-
tečnost, že tábor není dovolená u moře, 
potvrzuje se fakt, že skauting je výběrovou 
záležitostí?
Ano, je to tak. Skauting nikdy nebyl orga-
nizací pro všechny. Naše středisko ale dává 
široký prostor všem dětem - i těm, o kterých 
víme, že brzo odejdou, protože nevydrží urči-
tou disciplínu. 
Trochu mě mrzí, že někteří rodiče jsou ochot-
ní investovat do dětí tisíce korun na jednorá-
zové zážitkové aktivity, a skautský tábor jim 
připadá hrozně drahý…
V této souvislosti jsem přemýšlela nad 
smyslem návštěv rodičů tábora – malé 
děti to rozesmutní, velké čekají už „jen“ 
na buchty. Nejsou návštěvy spíš pro rodi-
če, kteří se tak vrátí do svých mladých let, 
zavzpomínají, pookřejí …?
Asi to tak bude. Ze zkušenosti vím, že všech-
ny děti se po pár prvních dnech na táboře 
srovnají s ostatními, ale nejhorší je, když 
rodiče děti litují. Návštěvy jsou ale věcí 
vedoucích oddílů, a já jim do toho nemůžu a 
nechci zasahovat.Vím, že existují střediska, 
které návštěvy nemají. A většina dětí, které 
z tábora odjedou, se zase vrátí, protože zjistí, 
že mezi kamarády 
to je o hodně lepší, 
než doma u počíta-
če. Takže v návště-
vách nevidím pro-
blém.
Děkujeme za roz-
hovor a děkujeme 
všem skautkám a 
skautům, že se sta-
rají o naše děti a 
že v nich pěstují 
skautské ideály. /M


