
Na lodích s humanitární pomocí do Gazy bylo sedm stovek aktivistů. Není to zvláštní? Prv-
ní izraelští vojáci (neozbrojení), kteří začali lodě kontrolovat, byli krutě lynčováni. Když 
přišlo o život 10 aktivistů, kdekdo křičel. Kyrgyzové bijí Uzbeky, mrtvých už je 200 a ute-
čenců 80.000, a my mlčíme. 
Slovákům gratulujeme k dobré premiérce. Jakpak dopadne Polsko? ODS, zdá se, se necha-
la poučit voličstvem. Uvidíme, co si přiznají lidovci. Nesmíme pouštět politiky ze zřetele, 
lhostejnost občanů vede k poddanství a zadluženosti. Na podzim nás ještě čekají obecní 
volby. Na kandidátkách by se měli objevit lidé, kteří by byli pro město přínosem. Město 
není fabrika, potřebuje pěstovat svého ducha. 
Myslíte si, že by Paroubek předsednictví Sněmovny přenechal opozici, kdyby jeho koalice 
měla tolik poslanců jako dnešní vládní koalice? 
Přejeme Vám pěknou dovolenou. Kdo si ji dopřeje, může roční práci stihnout za 11 měsíců. 
 /v
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vydává Farnost sv. Václava v Letohradě

											ÚvodemTřešně v dlaních

Do jejích rukou
už úzkost vepsala
první stezičky smrti.

Třešně ještě nedozrály
a praskají,
jak bérce na nohou poutníka
obutého na cestu k Lazarovi,
jenž dává jako rozhřešení
vzpomínku na své mladé dlaně.

Tomáš Kaválek

Foto: Miroslav Janoušek

EXERCICIE I PRO DĚTI?

Franta Sauer, organizátor svržení Mariánské-
ho sloupu v Praze r. 1918, netušil, že je ved-
le; že měl možná strhnout sochu zakladatele 
jezuitského řádu sv. Ignáce, stojící na štítu 
kostela na Karlově náměstí. Jenže Franta byl 
špatný historik. Díky tomu zůstal Ignác nad 
Prahou dodnes, viditelný díky zlaté mandor-
le až z Pražského hradu. A s ním i stále živá 
otázka jeho „Exercicií“: K čemu jsme na svě-
tě? A odpověď nutná už v době baroka, které 
začalo pochybovat o staré samozřejmé odpo-
vědi, odpovědi tím více nutné dnes.
Za totality jsem rád sedával v parku Karlo-
va náměstí a tuto sochu pozoroval. Kolem 
chodili totalitní Pražané i agenti StB. A děti! 
Právě na dětech jsem poznal nezastupitelnost 
křesťanské odpovědi na onu otázku, k čemu 
jsme na světě. Pozor! Žádné jiné učení na 
světě neumí totiž odpovědět malému děcku 
na tuto otázku, i když zatím jen na dětské 
úrovni, zato pravdivě. Protože křesťanství 
není jen učení, ale VZTAH! Vztah ke Kris-
tu. Všechny filozofie zůstávají abstraktní, 

neosobní, neživé, bezkrevné, málo účinné. 
Kristus je Někdo, ne Něco. Když vstoupíte 
do tohoto krásného kostela, uvidíte na oltář-
ním obraze, ke komu vás Ignác vede: ke 
Kristu. Už ve třech letech mně matka říkala: 
Dělej mu jen radost! Buď poslušný! – Díky 
za to dodnes! Kristus od té doby stále pře-
vládal nad lumpárnami mého dětství, mládí 
i dospělosti. Mnoho kopanců v životě, ale 
vždy nakonec Jeho shovívavost a radost 
z návratu.
V úvodu do katechetiky bych tedy zdůraznil 
tuto výjimečnost křesťanství: umí pravdivě a 
účinně informovat už dítě. Já prožil úžasné 
ignaciánské exercicie už ve 14 letech. Exer-
cicie jsou dnes důležitější než statisícová 
setkání, než poutě, než baldachýny a pluvi-
ály. Když často zvítězí u člověka povrchnost 
dnešního světa se všemi neblahými důsledky, 
je možno se vrátit. Je kam se vrátit. Ke komu 
se vrátit. I ubohý dobrodruh Franta Sauer 
se kajícně vrátil 26.3.1947. Vždyť ve svém 
dětství chodil do náboženství! Nakonec mu 
zůstal stejně právě „jenom“ Kristus…

Jan Rybář
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POMÍJENÍ

Marnost nad marnost, řekl kazatel, 
marnost nad marnostmi, 
                     všechno je marnost.

kralický překlad 

Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, 
pomíjivost, samá pomíjivost, všecko pomíjí.

ekumenický překlad

Tímto známým výrokem začíná kniha Kaza-
tel. Je to spis, který uvádí dodnes mnohé čte-
náře Písma do rozpaků: Patří vůbec do bible? 
Vždyť tím, co říká, rozbíjí všecku naději! Je 
to průlom skepse, redukce všeho na pomíji-
vou pozemskost! I dějiny této biblické knihy 
zrcadlí zápas jak o smysl jejího poselství, tak 
o její místo v Písmu. Vznikla asi kolem roku 
200 př. Kr., proto se někdy vykládá, že prý 
v ní jde o průlom pozdní řecké, přesněji řeče-
no helénistické skepse do židovství čili do 
synagogy, o únavu ze života a o redukci, ano 
prý velmi povážlivou redukci duchovních 
hodnot. Nejeden bohoslovec na ni hleděl kri-
ticky, až odmítavě a odsunoval ji až za hrani-
ce kánonu - že prý ani nepatří do bible.
A přece si myslím, že v takovém stanovisku 
šlo o nedorozumění. A to hned z několika 
důvodů. Bible je rozhovor svědků, říkával 
náš novozákoník J.B. Souček. Každý z nich 
zdůrazňuje něco jiného a teprve z této mno-
hozvučnosti, polyfonie, vzniká souzvuk, tedy 
harmonie či symfonie biblického poselství. 
Někteří bibličtí svědkové nás utvrzují v dob-
ré, pravé naději, třeba prorok Izajáš či evan-
gelisté; jiní rozbíjejí nesprávnou falešnou 
naději. A sem patří kniha Kazatel. 
Všimli jste si posunu v překladu? Kraličtí 
mluví o marnosti, ale ekumenický překlad 
o pomíjení či pomíjivosti. To je výstižnější. 
Nejde tu totiž o marnost ve smyslu zbyteč-
nost či klam (to by se řeklo hebrejsky šav), 
ale o nestálost a pomíjení (hebrejsky hebel) 
ve smyslu: „Všeho do času, Pán Bůh na 
věky.“
Tento důraz byl důležitý tehdy, kdy se Kaza-
tel četl jako liturgický text, totiž při slavnosti 
stánků na počátku vegetačního období. To je 
v oněch krajinách podzim, zhruba čas pod-
zimní rovnodennosti. Předchůdci a sousedé 
Izraele v té době slavili slavnost probuze-
ní přírody, vlastně probuzení boha Baala, 
spjatého s přírodou. Různými obřady jej 
chtěli pohnout, ba vydráždit k nové všeo-
plodňující a všezúrodňující aktivitě. Jádrem 
této baalovské víry bylo přesvědčení, že je 
možno použít plození a rození jako nástroje 
k překročení smrti a pomocí sexuality vydo-
být z časnosti věčnost, odborněji vyjádřeno: 
z imanence transcedenci.
Osudný omyl. A kniha Kazatel či její posel-
ství je studenou sprchou pro ty, kdo si to 
myslí. Nepřímo pak je studenou sprchou 
i pro ty, kdo si chtějí jakoukoli zemskou čin-
ností přivlastnit nebe – třeba za dobré skutky 
koupit věčné blaho, což je jen jiná, tentokrát 
moralistická obdoba, jemnější způsob, jak za 

věci časné získat věčné.
To jsou falešné představy, jimž Kazatel čelí. 
Ale nese nám také nějaké kladné poselství? 
Jsem přesvědčen, že ano: Svým důrazem na 
pomíjení (hebel=Abel z Gn 4) a dočasnost 
všeho lidského a pozemského tu Kazatel 
vyznává, že přijímá ohraničenost člověka, 
jeho života i nároků, a to v protikladu ke Gn 
3,5, kde člověk chce být podle hadovy rady 
jako Bůh, tedy neohraničený ve svých mož-
nostech i nárocích, ba i v čase. Tato lidská 
touha být jako Bůh, ba být sám Bohem, sám 
poslední autoritou, je pramenem a podstatou 
hříchu.
Aby pak Bůh čelil hříchu, aby jej ohraničil, 
ohraničuje i toho, kdo se hříchu odevzdal. 
V tom rajském příběhu říká Adamovi a tedy 
člověku vůbec: „Prach jsi a v prach se navrá-
tíš“ (Gn 3,19). – To je tvrdé slovo. Bůh tu 
člověku ukládá hranici, kterou člověk nepře-
kročí. Není nesmrtelných. To víme všichni 
od mládí. Každý jednou zemřeme. Nikdo 
smrti neuhnul a neuhne. Vědět o své vlastní 
ohraničenosti a konečnosti je příznačným, 
snad nejpříznačnějším rysem lidství. Zvíře 
se sice bojí smrti, když se ocitne ve smrtel-
ném nebezpečí, ale předem na smrt nemys-
lí, nepromýšlí svou konečnost. To může jen 
člověk.
Ale nedělá to každý. Reagovat na to, že jsme 
smrtelní, je možno různě. Přinejmenším tro-
jím způsobem.

Snažit se zapomenout, že jsme smrtel-1. 
ní. Žít přítomným okamžikem, nemyslet 
na konec. To je vlastně pokus vrátit se 
do blažené nevědomosti zvířete, do říše 
instinktů, do domnělého ráje nevědomí 
a neodpovědnosti. Je to vlastně zpětný 
pád do živočišnosti, odborněji regrese do 
animality. Takový únik se lidem jakžtakž 
daří, dokud není smrt na obzoru, čím 
však je blíž, tím to jde hůř. To ukazuje, 
že je to cesta velmi problematická a vede 
k tomu, že se v posledku odříkáme pra-
vého duchovního světa, svých úkolů vůči 
druhým, odpovědnosti a konečně i svého 
lidství či jeho nejzávažnějšího rozměru.
Druhá cesta není lepší. Je to cesta vzpou-2. 
ry proti lidské smrtelnosti, snaha, ovšemže 
marná, prolomit toto obklíčení smrtí za 
každou cenu. Způsoby jsou ovšem různé 
– třeba údajné sebezvěčnění ve svém díle, 
které tu po mně zůstane, tedy cesta lid-
ské slávy. Nebo snaha být věčný ve svých 
dětech, které mě přežijí. Nebo cesta mys-
tického vplynutí do věčnosti, jímž si sice 
neopatřím věčnost, ale když se to zdaří – 
alespoň pocit věčnosti či zážitek věčnosti. 
Tudy se ubírají především různé nábožen-
ské systémy Východu. – Jenže ono se to 
všechno nápadně podobá tomu, když se 
vězeň sám rozbíjí o svou mříž v bláhovém 
domnění, že ji prorazí. Vzpomeňte na Jana 
Nerudu: „My bijem o mříž, ducha lvi, a my 
ji rozbijeme!“ V pozadí je ovšem vzpoura 
a vzdor proti ohraničenosti, a tím i Božímu 
rozsudku smrti.
Ale zbývá ještě třetí cesta. Těm vzpurným 3. 

se jeví jako rezignace, ale je to cesta rea-
listické pokory: přijmout svůj úděl, svou 
určenost k pomíjení. I to je samozřejmě 
možno dělat různým způsobem. Na „pevné 
skále“ beznaděje a zoufalství byly vybu-
dovány celé filosofické systémy, veliké 
a hluboké. Mohli bychom o nich dlou-
ho hovořit. Ale to bychom se vzdálili od 
našeho tématu, kterým je kniha Kazatel 
a její poselství o pomíjení. Právě tato kni-
ha nám staví před oči jeden pozoruhodný 
způsob, jak odpovědět na výchozí otázku. 
Není v tom ovšem sama. Má předchůdce. 
Už Abraham říká Hospodinu, když se při-
mlouvá za Sodomu a Gomoru: „Dovoluji 
si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach 
a popel“ (Gn 18,27). Abrahamovo vyznání 
je pozoruhodné. Abraham vyznává svou 
pomíjivost, zatímco se v Egyptě stavějí 
mrtvým faraónům příbytky pro věčnost 
– pyramidy a v Mezopotámii chtějí lidé 
dosáhnout nebe nebo si je vytvořit na výši-
nách nebetyčnou věží, šifrou lidské pýchy. 
Jákob na smrtelné posteli si nic nenamlou-
vá, ale říká docela střízlivě a věcně: „Hle, 
já umírám, ale Bůh bude s vámi“ (Gn 
48,11). A po Mojžíšovi nezbyl ani hrob. 
O přeslavném Davidovi pak čteme jen zce-
la stručné sdělení: „Ulehl ke svým otcům 
a byl pohřben ve městě Davidově“ (1 Kr 
2,10). Nic, žádné nároky a žádný vzdor, 
žádná pompa, která bývá často jen maskou 
strachu a vnitřní prázdnoty.

Teprve takové přitakání k vlastnímu pomí-
jení a ke své vlastní smrti, když vím, že si 
věčnost rozhodně nezasloužím, vytváří pro-
stor pro Boží dary, pro vše, co k nám přichá-
zí z druhé strany, od Boha. Nový zákon to 
nazývá věčný život. Ale tento název je spíše 
šifrou tajemství než popisem něčeho, co by-
chom si mohli představit, uchopit nebo co 
bychom mohli dokonce pyšně vlastnit, mít 
ve své moci.
Písmo ovšem říká, že „kdo věří v Krista, má 
život věčný“ (J 3,36), ale ne tak, že bychom 
jej měli sami v rukou. On je zatím skryt 
(srov. Ko 3.3): „Zemřeli jste a život váš je 
skryt spolu s Kristem v Bohu.“ Dohlédnout 
k němu může jen víra. Před svýma tělesnými 
očima máme zatím jen pomíjení. Jak jsme 
si už řekli, na to lze buď zapomínat nebo se 
proti tomu vzpírat – obojí je marné. Ale také 
to lze přijmout – v síle Ducha svatého – jako 
spravedlivý úděl z ruky jedině Věčného na 
věky.
Tak je přitakání k našemu vlastnímu pomíjení 
samozřejmě nesmírně těžké a opravdu možné 
jen těm, které vede Boží Duch, důležitou, ba 
nedílnou součástí pokání a pravého, oprav-
dového sebeodevzdání tomu, který nám za 
hranicemi našich obzorů připravil v naději 
proti naději to, co se jemu samému dobře 
zalíbilo. Ne to, co jsme si vysnili, nebo to, co 
nemoudře vymáháme. Ale to, co je mnohem, 
mnohem lepší, prostě proto, že je to od něho, 
od Otce našeho vzkříšeného Pána. Říká nám: 
„V domě mého Otce je mnoho příbytků“ 
(J14,2). Jan Heller, Stezka ve skalách
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…Země česká, náš domov, je nám údě-
lem. „Pozorujte dění v Čechách, 

Čechy jsou srdcem Evropy“, vyjádřili se 
umělci, a toto označení Čechám zůstalo.
Mluvíme-li o srdci Evropy, měli bychom si 
více uvědomit, co je srdce. Je to místo ci-
tu? Srdcem přece milujeme. Na místo citu, 
na místo nerozumných hnutí a vrtochů bylo 
srdce degradováno teprve tehdy, když se 
rozum stal jediným uznávaným vládcem. Ale 
srdce je sídlem moudrosti. Srdce je pravým 
místem hlubokého myšlení a vědění. V srd-
ci rozjímáme, ze srdce lidem přejeme dobré 
nebo zlé, od srdce řekneme pravdu. Srdce 
je to místo, odkud láska moderuje chladná 
rozhodnutí rozumu. A je to to místo, v němž 
je založeno naše žití, protože srdce nese náš 
život i tehdy, kdy o tom nevíme, ve spánku. 
Je také, jako život, který nese, zcela svobod-
né. Nemůžeme mu přikázat. Tepem srdce 
poznáváme, že žijeme.
Srdce je tím orgá-
nem, který bdí v hlu-
bokých nocích, kdy 
je mysl vynášena 
nebo svírána snem. 
Srdce není jen tak 
pumpa na krev, ale 
především je mís-
tem, odkud krev do 
všeho těla nese život 
a kam se unave-
ně vrací, aby znovu 
povzbuzena v jiném 
směru došla svého 
oživení a mohla opět 
nést život. To vše jest 
srdce, orgán skry-
tý a nejvzácnější, 
jehož tlukot se všude 
tajemně ozývá. Aniž 
si uvědomují, co 
říkají a dělají, sahají 
nositelé mocenských 
vlivů vždy znovu po Čechách, aby se napili 
jejich života, aby odtud ovládali život celé 
Evropy.
Zde tedy stojíme a musíme se ptát, jaký úkol 
nám připadá. Jsme lidé žijící na hranici a ve 
střetu dění. Můžeme jistě klást otázku, kam 
vlastně patříme. K západu či k východu, js-
me zemí severskou nebo ne? Byl vysloven – 
ne jednou – názor, že je nesmyslné hrát si na 
samostatnost. Vlohy, které národ má, by se 
stejně dobře uplatnily v rámci některé z vel-
kých kultur, naopak ještě by se naše písem-
nictví stalo přístupným světové veřejnosti. Je 
to nemyslitelné a nemožné, protože Čechy 
jsou v rámci Evropy nutným, zcela jasně 
oddělitelným, samostatným orgánem, bez 
něhož Evropa nemůže být Evropou, protože 
bez této země by se rozpadla na dvě části. 
Čechy jsou podobným malým přechodným 
pásmem mezi Evropou západní a východní, 
jakým je na lidské tváři ret mezi kůží a sliz-
nicí, podobné oběma a přece jiné. Tak jako 
bez rtů, jimiž mluvíme, ochutnáváme a líbá-
me, nelze si představit plný život člověka, 

nelze si představit život Evropy bez Čech. 
Čechy, jmenované srdcem Evropy, jsou oním 
prostoupením evropských částí (principů), 
jakým je v člověku tajemná duše umožňují-
cí, aby se nehmotné ideje stávaly skutkem. 
Úkolem obyvatel této země je nést duševní 
život Evropy a jejich údělem je prožívat nej-
hlouběji všechny její duševní zápasy, trýzně 
a deprese, uvědomovat si, jak roztržky půso-
bí mrtvolnost v jedné a neskutečnost v druhé 
její části. Je to úkol nádherný a přetěžký.
Národ o něm ví, jak je vidět z toho, že právě 
v našem dějepisectví je vždy znovu kladena 
otázka po smyslu dějin. Je to otázka vášnivě 
diskutovaná a promýšlená největšími našimi 
mysliteli a národními vůdci jako otázka, kte-
rá se každého Čecha vždy přímo a konkrét-
ně dotýká. Zatímco v jiných národech je to 
otázka obecně filozofická, týkající se všech 
lidských dějin a řešená značně abstraktně, 
u nás je to otázka životní, zcela konkrétně 

dření, neustálou touhou a hledáním spraved-
livé vlády, tj. království srdce.
Jsou-li Čechy přirovnávány k duši a k srd-
ci, má obojí svůj vlastní význam. Duše není 
totéž co srdce. Duše je tajemnou hlubinou 
lidské existence, v které vskrytu leží nevy-
jádřen smysl našeho bytí. Je to hlubina naší 
možnosti a plodnosti. Srdce je proti ní neklid 
našeho konání, je jejím výrazem, uskutečně-
ním. V srdci, které je místem pravého pozná-
ní, uvědomujeme si a prožíváme poklady 
své duše. Srdce stojí nad duší právě tak jako 
plamen nad miskou oleje, nebo jako hvězda 
nad vodami. Existence Čech, daná samou 
polohou země, je tou hlubinou, v níž je ukryt 
smysl evropanství. Nic do něho nelze při-
dat. Toho jsou obrazem české řeky. Neklid-
ná existence národa, který tu žije, odpovídá 
srdci nad touto duší. Jako se srdce nemůže 
uzavřít, ale žije vlastně návratem proudů 
krve, tak také pochopení smyslu evropan-

ství, které u Čechů 
nacházíme, je dáno 
neustálým přílivem 
evropského myšlení. 
Srdce není mozek, 
místo bystrých, ost-
rých, nových myšle-
nek a nápadů. Čechy 
nejsou originální. 
I jejich mírná kraji-
na bez vyhraněných 
jevů to vyjadřuje. 
Čechy jako srdce 
Evropy jsou ovšem 
geniální v tom, že 
jsou syntézou vědo-
mí, které se opírá 
o pevné prosté tuše-
ní, jež je založeno 
v bytí. Je dobré si 
povšimnout, že vel-
cí čeští myslitelé ne-
jsou originální, ale 

zároveň to nejsou epigoni. Neopakují totiž 
cizí pravdy, ale poznávají je a vyjadřují jako 
pravdy, tedy jako to, co je jim vlastní. Stávalo 
se, že Čechové nepochopili svůj úkol být srd-
cem a zkusili sáhnout po úkolu, který náleží 
rozumu; bylo to vždycky neblahé.

výňatek z knihy Petra Pihy „Čechy a jejich 
svatí“, z kapitoly „Dědictví Václavovo“

položená do roviny našich skutečných národ-
ních dějin. 
Jako vidíme smysl stromu v tom, že rozvine 
a vyjádří význam svého semene, jako vidíme 
smysl života jedince v tom, že plně vyjádří 
své specifické vlastnosti, tak u našeho národa 
vidíme smysl v tom, že dostojí svému úkolu 
a údělu tím, že vyjádří, že je srdcem a duší 
Evropy, chrámem a hlubinou její moudrosti. 
Smysl našich národních dějin vidíme v tom, 
že naplníme úkol mostu, který se klene přes 
názorové roztržky, úkol svorníku, který udrží 
celost oblouku budovaného na odlišných 
sloupech, srdcem tak moudrým, aby ucho-
valo integritu tolika tak různorodých údů 
a dalo jimi proudit životodárné lásce. Mnoho 
historiků a myslitelů našich poukázalo na to, 
že smysl českých dějin je duchovní. Nezdá 
se mi to být přesné. Smysl našich dějin je 
duševní. V české zemi jako v hlubině duše 
leží smysl, který má být vyjádřen a jasně 
vyjeven. Naše dějiny jsou cestou tohoto vyjá-

Foto: Ing. Michal Hejna

Z knih Arnošta Lustiga

Vlastenec je slušnost plus nenápadná a užiteč-
ná, pracovitá láska k vlastní zemi. Musí být 
neokázalá a objektivní. Člověk musí mít rád 
svou zemi, ale chápat , že Brazílie je stejně 
důležitá země v atlasu jako ty naše.  (Eseje)

„Kdyby sis přečetl rabiho Löwa, tak ten 
říká: Dodržet slovo je v životě důležitěj-
ší než vydělat! Je lepší prodělat materiálně 
a dodržet slovo pro tvou duši, než porušit 
slovo a mít z toho výhody.“  (Dita Saxlová)
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NAVZÁJEM SE VYZÝVAT

Centrum teologie a umění při Katolické teo-
logické fakultě UK v Praze přivítalo v květ-
nu jednoho ze současných stavitelů mostů 
mezi světem víry a umění. Německý jezuita 
Fridhelm Mennekes je sice dnes už emerit-
ním profesorem na Vysoké škole filosofic-
ko-teologické Sankt Georgen ve Frankfurtu 
nad Mohanem, přesto má práce nad hlavu. Je 
zván lidmi umění a kultury, kteří rádi naslou-
chají jeho slovům.
Původně jsi vystudoval sociologii a politolo-
gii. Co tě přivedlo k tomu, že ses začal zabý-
vat právě současným uměním?
Jsem jezuita a jezuité se vždy vydávali do 
neznámých krajin. Tak jsem se i já vydal do 
světa současného umění, které jsem předtím 
neznal a nikdy nestudoval. Ale cesta do této 
krajiny byla poměrně dlouhá a klikatá. Naro-
dil jsem se v dělnickém prostředí a tam také 
začínal – u strojů v textilní továrně. Nejprve 
mě zaujal svět módy a chtěl jsem se stát tex-
tilním inženýrem nebo módním návrhářem. 
Proto jsem si musel nejprve dodělat matu-
ritu. Ale když mi bylo dvacet, narazil jsem 
při četbě francouzských existencialistů na 
otázky po Bohu. To mě nakonec přivedlo 
až k víře. Zatoužil jsem více se vzdělávat 
a dozvěděl se, že hodně studují právě jezu-
ité. Když jsem si ověřil, že to jsou katolíci, 
vstoupil jsem v roce 1961 do noviciátu. Po 
základním kurzu filozofie a teologie jsem se 
rozhodl specializovat v sociálních vědách, 
které mně byly nejbližší a vystudoval socio-
logii a politologii.
Akademická dráha mě moc nelákala, a tak 
jsem rád přijal místo v dělnické farnos-
ti Nied. Ta leží v průmyslové oblasti na 
předměstí Frankfurtu nad Mohanem, která 
je tradičně baštou sociální demokracie. Já 
jsem ovšem s místními socialisty a předsta-
viteli odborů začal komunikovat, čímž jsem 
si pozlobil některé křesťanské demokraty. 
Sociální demokraté se totiž netají výhradami 
ke katolické církvi. Vysloužil jsem si nálep-
ku levičáka. Já jsem ovšem mluvil se všemi, 
i s majetnými zaměstnavateli dělníků, a vždy 
jsem razil tezi, že kněz by neměl politikařit, 
ale měl by tu být pro všechny. Také jsem byl 
vždy vstřícný k médiím a zval je k akcím, 
které farnost pořádala. Díky tomu se také 
znatelně zvyšovala návštěvnost našeho kos-
tela.
Tehdy jsi ve své farnosti Nied a na frankfurt-
ském hlavním nádraží začal pořádat výsta-
vy…
Vše začalo nejprve tím, že jsem se skupi-
nou asi šedesáti lidí zorganizoval rockovou 
operu o sv. Františkovi. Bylo mi jasné, že se 
musíme pokusit nějak oslovit prostředí děl-
nické mládeže, v jejich středu bylo mnoho 
nezaměstnaných a „rozzlobených“ mladých 
lidí se sklonem k neonacismu, násilí a dro-
gám. Už dříve jsem pro tyto lidi obstaral pět 
maringotek, kde mohli žít, a tak si postupně 
získal jejich důvěru. Potom jsme doprostřed 
kostela sv. Marka postavili boxerský ring, 

který se stal scénou pro operu s velmi tvrdou, 
až heavymetalovou muzikou. Akce měla – 
i díky dobré propagaci – obrovský úspěch. 
Plakát na ni vytvořil tehdy poměrně známý 
umělec Roland Peter Litzenburg. Tomu jsme 
se pak odvděčili tím, že jsme v našem koste-
le uspořádali výstavu jeho obrazů. Expozice 
jeho klaunů se setkala s velkým ohlasem, a to 
jak pozitivním, tak i negativním. Tehdy jsem 
si poprvé hlouběji uvědomil, že umění má 
velkou sílu a může se stát podnětem k růz-
ným reakcím, ale také prostředkem k rozho-
vorům a debatám.

Protože nám po první expozici v boční lodi 
kostela zůstaly výstavní panely, vznikl nápad 
zvát další umělce a pořádat další výstavy. 
Chtěl jsem, abychom vytvářeli prostor jen 
pro renomované tvůrce, ale sám jsem se 
v současném umění nevyznal. Proto jsem 
začal spolupracovat s historikem umění Fran-
zem Josephem van der Grintenem. Instalace 
se pak z boční kaple postupně rozšířily do 
celého chrámu. Koncepci výstav jsme připra-
vovali velmi pečlivě, pořádali jsme například 
tématické cykly. Mezi tvůrci, kteří přijali 
naše pozvání, byl například Joseph Beuys, 
Emil Schumacher, Alfred Hrdlicka nebo Ar-
nulf Rainer. Vedení města Frankfurtu tyto 
aktivity zaujaly natolik, že projevilo zájem 
o to, abychom podobné výstavy zorganizo-
vali i pro ně.
A tak vznikla idea dělat výstavy na frankfurt-
ském hlavním nádraží?
Ano. Naše Kunst-Station se usídlila v císař-
ském salonu jednoho z největších dopravních 
uzlů v Německu. Tam se konaly výstavy pra-
cí takových jmen, jako jsou Walter Dahn, 
Donald Baechler, Alfred Hrdlicka, Hede 
Bühl, Hans Arp a další. Navíc, už když jsem 
pořádal expozice v kostele sv. Marka, začal 
jsem s tvůrci dělat rozhovory, které nejprve 
doprovázely katalogy výstav, a později jsem 
je spolu s van der Grintenem vydal v několi-
ka bohatě ilustrovaných publikacích.
Tyto rozhovory se pro mne staly velkou ško-
lou. Já jsem umění nestudoval, takže tato 
interview pro mne byla branou do nového, 
dosud neznámého světa. Vždy jsem se na 
ty rozhovory velmi těšil. Hlavně proto, že 

na rozdíl od písemné korespondence, jsou 
místem, kde se stírají předsudky a může se 
vytvořit přátelská atmosféra, nebo dokonce 
příležitost k osobnímu sblížení. V 70. letech 
byli prakticky všichni známí umělci velmi 
nedůvěřiví k církvi jako instituci. Často jsem 
narážel na jejich podezřívavost a odmítavé 
postoje. Ale zároveň jsem v jejich díle obje-
voval touhu po transcendenci.
Kdy ses přestěhoval do Kolína nad Rýnem, 
do farnosti sv. Petra?
Na základě úspěšného působení ve Frankfur-
tu nad Mohanem mě tam provinciál poslal 
v roce 1987. Kolín nad Rýnem je kulturní 
metropole. A farnost, do které jsem přišel, je 
jednou z nejstarších ve městě. Mezi taměj-
šími farníky byl kdysi i Peter Paul Rubens, 
který v chrámu zanechal své stopy v podobě 
oltářního obrazu Ukřižování sv. Petra. Je to 
jeho vrcholné dílo a jedno z vůbec posled-
ních, které vytvořil. V době mého před-
chůdce a spolubratra Aloise Schuha se sta-
la farnost sv. Petra žádaným intelektuálním 
centrem, kdy na bohoslužby chodila řada 
významných osobností společenského živo-
ta, například spisovatel Heinrich Böll. Navíc 
kousek od kostela jezuité založili Akademii 
Karla Rahnera, kde se dodnes konají nejrůz-
nější kulturní akce, přednášky a debaty.
Když jsem přišel, navštěvovalo nedělní mše 
jen okolo 20 věřících. Hned na začátku jsem 
zřídil Kunst-Station St. Peter a začal vysta-
vovat současné umění. Aby v tomto prostoru 
mohly být realizovány různé instalace, věděl 
jsem, že musí pryč lavice a další mobiliář, 
který stejně nebyl původní. Výstavy jsme 
pořádali nejprve v obou prostorných empo-
rách, na dvoře u chrámu nebo v presbytáři 
za oltářem.
Jak na takové novoty reagovali tradiční náv-
štěvníci kostela?
Pokud chceš něco důležitého prosadit, prv-
ními nepřáteli se stanou právě tradiční náv-
štěvníci kostela. Když ale člověk usiluje 
o dobrou věc, musí si za ní stát a nesmí se 
nechat zviklat, navzdory nesouhlasným reak-
cím, kritikám a třeba i konfliktům. Někteří 
byli rozhořčeni a přestali do kostela chodit. 
Přišli však zase jiní a v současné době neděl-
ní bohoslužby navštěvuje až 1000 lidí, z toho 
na 100 dětí. Kromě umění jsem se totiž inten-
zivně věnoval i přímé pastoraci, především 
práci s těmi nejmladšími návštěvníky kos-
tela, nechyběly různé kroužky, dětské sbory, 
katecheze či muzikály pro děti. K tomu mě 
inspiroval František Xaverský, který také 
nejprve oslovoval ty nejmenší a postupně 
přitáhl i ty větší, především rodiče. Každý 
týden se v našem kostele konal jeden, dva 
křty, pečlivě jsem děti připravoval na první 
svaté přijímání a dbal na to, aby se aktivně 
zapojily do bohoslužeb.
Ve farnosti jsme také zorganizovali veřejnou 
diskuzi, při které debatovali umělci, histori-
ci umění a zástupci farnosti s běžnými náv-
štěvníky kostela. Ukázalo se, že kritici jsou 
v menšině, vysvětlila se mnohá nedorozumě-
ní, setřely předsudky a 
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SLAVNOSTI JSOU DŮLEŽITÉ

Prázdniny a dovolená jsou před námi. Cizí 
kraje nás lákají. Nejvíce poznáme, dosta-
neme-li se do rodiny. Turista vidí jen kraji-
nu a často jen vnějšek toho, co místní lidé, 
ovlivnění svým krajem, vytvořili, kdežto vni-
třek povětšinou zůstává skryt. Pozve-li nás 
někdo z místních k sobě, vidíme, jak má zaří-
zený a uspořádaný dům, ochutnáme jejich 

jídla, vidíme, jak spolu tamní lidé jednají. 
Máme-li štěstí, že zrovna slaví nějakou slav-
nost, pak jsme svědky jejich zvyků a toho, co 
pokládají ze důležité. 
Někteří naši předkové vandrovali po Evropě; 
nějaký čas někde pracovali a pak šli o kus 
dál. Ledacos okoukali a ledačemu se přiučili. 
Ti nejlepší vytvořili v cizině díla do dneška 
ceněná. Naopak k nám byli zváni významní 
umělci z ciziny. I my v Letohradě se chlubí-
me štukovou výzdobou stropu našeho koste-
la, architekturou kaple a ambitů na Kopeč-
ku, hrajeme nejen českou muziku, čteme 
knihy mnoha cizích autorů … Když k nám 
před dvaceti lety začali jezdit lidé ze Západu 
s předsudkem, zda vůbec patříme do kultur-
ního světa, usmívali jsme se, máme návštěv-
níkům co ukázat ... 
V červnovém Okénku jsem psal jak slaví 
konec války Plzeňáci a jak uboze my. (Jde 
o naši svobodu, úctu a vděčnost k vojákům 
a padlým. Nezáleží na tom, která armáda nás 
osvobodila.) Kdyby u nás byli na návštěvě 
Francouzi, Američané, Poláci nebo Rusové, 
jak bychom tu naši ubohost vysvětlili? 
Na začátku července nás čekají další dva 
státní svátky. Minulý režim nás tak do slave-
ní jeho svátků tak nutil, že už slavit ani neu-
míme. (Věřící mají slavnostní bohoslužby.) 
;Bylo by snad lepší svátky zrušit a prodloužit 
o týden dovolenou? Představme si, že k nám 
do rodin přijedou kamarádi našich studujících 
dětí a budou se nás ptát na Cyrila a Metoděje 
nebo na Mistra Jana Husa. Co bychom jim 
řekli? To, co jsme se o nich učili ve škole, 
neobstojí, ledacos bylo tendenčně vykládá-

no. Ve dvacátém 
století se asi pět-
krát přepisovaly 
učebnice děje-
pisu. Na to se 
ovšem po dva-
ceti letech svo-
body nemůžeme 
vymlouvat, pro-
to jsme se nau-
čili ve škole číst. 
Poláci napří-
klad velice dob-
ře znají nejen 
své dějiny, ale 
i dějiny Evrop-
ské. Ale nejde 
jen o návštěvy, 
jde o naše zdra-
vé sebevědomí. 

Bylo by škoda, kdyby na nás děti viděly, že 
slavíme jen vítězství v hokeji nebo kopané, 
a svou historii neznáme. 
Někteří Slováci, aby si dokázali svou staro-
bylost, tvrdí, že Velehrad soluňských bratří 
byl na Slovensku. Když jsme před čtyřiceti 
léty navštívili Bulharsko, překvapilo mě, jak 
se i tamější komunistický režim silně hlá-
sil k Cyrilu a Metoději. Pak mi došlo, že ve 
svých dějinách nemají mnoho slavných udá-
lostí a osobností, když tolik století žili pod 
cizí nadvládou. My máme dějiny dost bohaté, 

Foto: Mgr. Jam Rychetský

uvolnilo napětí. Kostelu navíc zůstali celou 
dobu věrni mnozí senioři, kteří se dokonce 
jako dobrovolníci zapojovali i do hlídání 
otevřeného kostela při různých výstavách 
a instalacích.
Od tvých zkušeností přejděme na trochu 
obecnější rovinu. Dříve byla církev a umění 
na jedné lodi. Umělci dostávali díky církvi 
prostor k seberealizaci, ale jejich díla měla 
sloužit vyššímu cíli, měla didaktický účel, 
jako „bible chudých“. Jaká by v dnešní době 
měla být podle tebe role současného umění 
v sakrálním prostoru?
Především je třeba říci, že někdejší spoje-
ní církve a umění je dávno minulostí. Na 
Západě už dávno pominuly doby křesťanské 
ikonografie jako ilustrace víry. Umění a víra 
si nyní žijí svým životem a já jsem přesvěd-
čen o tom, že by se měly navzájem vyzývat, 
ba i zpochybňovat. To je moje teze, kterou 
stále zdůrazňuji. Nová umělecká díla by se 
v sakrálním prostoru měla umísťovat jen na 
omezenou dobu a neměli bychom jim bránit, 
aby byly pro nás věřící hlasitou a razantní 
výzvou. Měly by nás vyburcovat z našich jis-
tot, z prvoplánových představ a přesvědčení. 
Umění a náboženství jsou dnes dva nezávislé 
světy, které se někdy mohou dotýkat, křížit 
nebo částečně překrývat. Současná tvor-
ba instalovaná v sakrálním prostoru může 
v každém otevřeném návštěvníkovi půso-
bit neklid, rozšířit jeho horizonty a přispět 
k hledání Boha v tomto světě, toho Boha, 
který neustále uniká našemu úsilí ho nějak 
uchopit. Ani teologům přece není cizí „noc 
pojmů“, protože duchovní život vede k hlub-
ším otázkám, při kterých naše jistoty bled-
nou a zaručené odpovědi se mění v meditaci 
nad hloubkou tajemství. A pro současného 
umělce je důležitý právě pohled svobodného 
tázání. Rád svým dílem klade otázky a vyja-
dřuje své pochybnosti. V této oblasti mají 
vlastně umění a náboženství mnoho společ-
ného. Vzájemně se totiž podobají v tom, že 
staví svět vzhůru nohama nutí člověka, aby 
ho uchopil zevnitř, a tak se dotkl sebe samé-
ho a svého Boha, který v něm přebývá. Bůh 
se objevuje tam, kde se ptáme po jednotícím 
smyslu světa a našeho života.
První Tovaryšstvo před zrušením řádu v roce 
1773 se vyznačovalo velkým rozmachem 
a spolupracovalo s řadou význačných archi-
tektů a umělců. Někteří jezuité se sami věno-
vali tvorbě, výtvarnému umění, literatuře, 
hudbě, divadlu. V dnešní době jako by tomu 
bylo docela jinak…
Bohužel je pravdou, že jezuité druhého Tova-
ryšstva, obnoveného v 19. století, na rozdíl 
od toho prvního, jako by ztratili schopnost 
zacházet s obrazy a kulturou vůbec. Zdá se, 
že se ta velkolepá tvořivá energie, která kdy-
si spoluvytvářela „jezuitský styl“, vypařila. 
Přitom v samém 
základu ignaciánské spirituality je používání 
imaginace.
Ignác z Loyoly ve svých Duchovních cvi-
čeních vyzývá exercitanta k zapojení vnitř-
ních smyslů a detailnímu vytváření obrazů. 

V instrukcích ke kontemplaci o Kristově nar-
ození v Betlémě se radí, aby člověk použil 
pět smyslů: vnitřním zrakem se díval na oso-
by, slyšel vnitřním sluchem, co říkají, zakou-
šel „čichem a chutí nekončenou vůni a slad-
kost božství“, dotýkal se, objímal a líbal mís-
ta, na kterých se dané osoby procházejí apod. 
Řešení své vnitřní krize pak účastník duchov-
ních cvičení nachází v introspekci a pečlivém 
duchovním rozlišování.
Plodem slavné Kontemplace k nabytí lásky, 
která uzavírá exercicie, pak bylo i to, že jezu-
ita „hledal a nacházel Boha ve všech věcech“ 
– i v architektuře, literatuře, výtvarném umě-
ní, divadle či hudbě. Tuto Ignácovu myšlen-
ku výstižně vyjadřuje epitaf: „Pro Boha je 
příznačné, že se nenechá omezovat ani tou 
největší věcí, ale zároveň je přítomen i v té 
nejmenší.“

Rozhovor připravil Jan Regner SJ,
bulletin Jezuité, 2/2010

P. F. Mennekes SJ (*1940) je emeritním 
profesorem praktické teologie a sociologie 
náboženství na Vysoké škole filosoficko-teo-
logické Sankt Georgen ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Od konce 70. let se aktivně účast-
nil dialogu víry a umění. Nejdříve pořádal 
výstavy v dělnické farnosti Nied na frankfurt-
ském předměstí, později i na tamějším hlav-
ním nádraží. V letech 1987 až 2008 působil 
v Kolíně na Rýnem, kde založil Stanici umění 
sv. Petra. Je autorem mnoha knih, katalogů 
a odborných článků a byl hostujícím profeso-
rem na několika světových univerzitách.
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JÁ SE NEPOTŘEBUJI MĚNIT
část z rozhovoru s novou slovenskou premiér-
kou Ivetou Radičovou

Co považujete za nejdůležitější výsle-
dek voleb? 
Tři momenty: definitivní konec mečiarismu 
na Slovensku, neúspěch politiky rozeštvává-
ní a nacionalismu a to, že středopravé strany 
sice nijak výrazně, ale přece jen získaly vět-
ší podporu než levicový populismus. A jako 
přelomovou tuto změnu vnímám ještě z jed-
noho důvodu – po 62 letech bude na Sloven-
sku konečně vláda bez komunistů, tedy býva-
lých členů této strany. 

Podle čeho byste dnes dělila politické 
spektrum vy? 
Politika se dnes dělí hlavně na hodnotových 
principech vztahu svobody a zodpovědnosti. 
Tedy především na formu kolektivních práv 
versus občanská práva. Na politiku státní-
ho paternalismu versus politiku individuální 
občanské odpovědnosti. 

Co by příští vláda měla udělat, aby slo-
venské společnosti bylo jasné a srozumitel-
né, že v politickém stylu přichází změna? 
Je nutné vrátit se k étosu listopadu 1989, kte-
rý byl postaven na politice otevřenosti a na 
pokusu sloučit etiku s politikou. Toto jsou 
principy, o které budu usilovat, co mi budou 
síly stačit. A já to stejně jinak neumím, takže 
to budu mít o to snazší. Začalo to už včerej-
škem – média sice spekulovala o tom, kdo 
bude mít jakou moc, tedy znovu ztotožnili 
politiku pouze s mocí. Já i moji političtí part-
neři jsme na to ale reagovali tak, že se „jde-
me bavit o řešeních“, která tato země velmi 
potřebuje. A pokud se na nich dohodneme 
a dokážeme uzavřít koaliční smlouvu, která 
bude garantovat korektnost vztahů mezi part-
nery, teprve potom se začneme bavit o rozdě-
lení moci. Ovšem jen jako o nástroji k napl-
nění těchto kroků. 

Česká vláda si zvolila přízvisko „vláda 
rozpočtové odpovědnosti“. Jaké by si zvo-
lila slovenská vláda? 
Mně se zdá nejbližší „vláda občanské, zod-
povědné politiky a spolupráce“. Ale je to jen 
momentální nápad. 

Když v roce 2006 končila Dzurindova 
vláda, svět vypadal jinak, včetně zahra-
ničních vztahů a postavení Ameriky a EU. 
Existuje předběžná představa o tom, jaká 
bude zahraniční politika Slovenska v těch-
to podmínkách? 
Určitě se nebude orientovat na země, kte-
ré jsou necitlivé k lidským právům. Pro 
nás byznys není důležitější než lidská prá-
va. A druhá rovina – primárně jsme člen-
skou zemí EU, budeme si plnit své závazky 
a budeme solidární se zeměmi, které dělají 
zodpovědnou politiku. 

Chystáte se změnit i tiskový zákon? 
Máme to už ve volebním programu. Na 
začátku rozhovoru jsem mluvila o návratu ke 
sloučení etiky s politikou, což bez svobody 
slova a projevu nejde. Určitě se tedy tisko-
vému zákonu budeme věnovat a bude třeba 

odstranit věci, které mohou být například pří-
činou autocenzury novinářů z důvodu soud-
ních procesů a vysokých finančních pokut, 
a věci, které jsou pro média likvidační. 
Potřeba je ale také zreformovat veřejnopráv-
ní televizi, která často obecně vypadala jako 
služka bývalých vlád a je ve stavu jako po 
druhé světové válce. Připadá mi to tak nejen 
vizuálně, ale celým programem. Je nevyhnu-
telné tuto instituci reformovat, už se o tom 
mluvilo mnohokrát a ani jedna změna nebyla 
úspěšná. 

Máte zajímavou zkušenost – vaše stra-
na udělala spoustu dobrých a zásadních 
reforem. Vedle toho se ale dopustila i řady 
chyb, což mělo za následek prohru ve vol-
bách před čtyřmi lety. Plyne z toho nějaké 
poučení? 
Reformy mají úspěch jen tehdy, jsou-li 
u občanů průchodné, pokud je přesvědčíte, že 
jsou rozumné, nevyhnutelné a přinesou pozi-
tivní efekt. Co tedy selhalo, byla komunika-
ce s občany. Další věc je, že pokud spustíte 
příliš mnoho hloubkových reforem najednou, 
tak ani nejlepší ekonomický analytik nedo-
káže odhadnout synergii těch efektů. Často 
to tak může přinést protiefekt, a pak nevíte, 
co odstraňovat dřív. Třeba spustit najednou 
hloubkovou sociální a zdravotní reformu 
je nešťastná kombinace, protože to občana 
zasahuje nadvakrát. Proto se teď musíme 
rozhodnout, co řešit prioritně a co je možné 
posunout na další období. 

Pokud vezmeme jako prvořadou justici, 
co je na řadě potom? 
Školství, protože hlavní problém Sloven-
ska je dnes tvorba nových pracovních míst. 
Máme obrovskou míru nezaměstnanosti 
absolventů škol, ovšem ne proto, že by slo-
venské děti a studenti byli nešikovní, ale 
protože máme obrovskou propast mezi tím, 
jaké kvalifikace nabízejí školy a jaké kvali-
fikace jsou skutečně potřeba na trhu práce. 
Jinak nás ale bezpochyby čekají tři domi-
nantní úkoly: spravedlnost, reforma soudnic-
tví a odstraňování korupce, to je jeden balík. 
Pak nastartování ekonomiky a tvorba nových 
pracovních míst, takže hospodářská politika. 
Přirozeně navazuje reforma školství. To jsou 
základní priority. 

Nebojíte se mračen, která se v posled-
ní době stahují nad EU kvůli ekonomic-

jen je znát! Díky přijatému křesťanství jsme 
vstoupili do evropské kultury a nepotkal nás 
osud polabských Slovanů. Dodneška žasne-
me nad obětavostí Cyrila a Metoděje (neby-
li prvními křesťanskými misionáři). Oni, 
vrcholně vzdělaní lidé, dali přednost našim 
předkům před velikou kariérou, která jim 
byla nabízena v jedné z metropolí tehdejšího 
kulturního světa. Považujeme si jejich úcty 
ke Slovanům. Darovali jim to nejpotřebněj-
ší. Konstantin (to ještě nepřijal řádové jmé-
no Cyril) geniálně vymyslel hlaholici, která 
dokáže zachytit všechny odstíny slovanské 
řeči s takovou přesností, že nad tím dodneš-
ka odborníci žasnou. (Předtím vzdělanější 
Slované používali k psaní staroslověnštiny 
římská a řecká písmena – ovšem bez úpravy, 
takže napsaný text nebyl schopen vystihnout 
výslovnost slovanské řeči.) Projevem úcty 
ke slovanské kultuře byl také Konstantinem 
vypracovaný „Zakon sudnyj ljudem“ – civil-
ní zákoník. Z části je překladem řeckého 
zákoníku Eklogy Isaurské, ale Konstantin do 
něj převzal některá ustanovení slovanského 
práva. Uměl ocenit dobré prvky místní kul-
tury a nevnucoval našim předkům jen kulturu 
řeckou nebo římskou. Záznam práva je pod-
statný pro ustanovení státu. Normy v Zakonu 
sudném velice ovlivnily život našich předků 
k lepšímu. 
Nejdůležitější pramen kultury nám ovšem 
soluňští bratři otevřeli svým překladem Pís-
ma do staroslověnštiny. Vyniká po všech 
stránkách, teologické, textově kritické, jazy-
kové, stylistické – obstojí ve srovnání s pře-
kladem řeckým, vybroušeným literární tradi-
cí půldruhého tisíciletí. 
Ze školního vyučování si pamatujeme přínos 
Jana Husa ke zjednodušenému psaní češtiny. 
Při návštěvě Polska hned vidíme naši výhodu 
nahrazení spřežek háčky a čárkami. Ale pod-
statné na Husovi byla jeho odpovědnost za 
nápravu tehdejší společnosti. Za svou kritiku 
ručil hlavou, žádné nadáváni po straně, žádné 
přikrčené „nehas, co tě nepálí“.
Až nebudeme muset jít 5. a 6. července 
do práce, můžeme si o Cyrilu, Metodějovi 
a Janu Husovi něco přečíst a jejich odkaz 
promyslet do dnešních dnů. V „Předzpěvu ke 
slovanskému překladu čtveroevangelia Kon-
stantina Cyrila“ čteme: „…Nahé jsou všech-
ny národy bez knih a nemohou zápolit beze 
zbraně s protivníkem našich duší … Obstojí 
proti němu ti, kteří přijmou tyto knihy – 
vždyť Moudrost Kristus z nich mluví a naše 
duše posiluje …“  Václav Vacek

Procházka

K večeru myšlenky nazdařbůh toulají se,
když kára má rozrývá starou zem.
Je nevýslovně krásný západ slunce.
Soumrak se blíží jenom s ostychem.

Čínská poezie z doby dynastie Tchang, 
7.-9. stol.
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ké krizi? Bude mít vaše vláda dostatečný 
polštář na to, aby mohla provést všechny 
reformy, o kterých jste mluvila, a lidé měli 
pocit, že se nemají hůř než dříve? 
Už samotná hospodářská krize přinesla ten 
efekt, že lidé se mají hůř než dříve. Otázka 
dnes zní, jak rychle dokážeme to kormidlo 
zase otočit, aby jsme se z toho úpadku stabili-
zovali a nastartovali. Premiér Fico rád mluví 
o tom, že Slovensko dnes zažívá ekonomic-
ký růst. Ale v porovnání s čím? S obrovským 
loňským propadem. Ekonomický růst je to 
tedy jen na papíře. Takže nás čeká postup-
ná stabilizace, zastavení toho pádu a potom 
restart. 

Existuje na Slovensku generační výmě-
na voličů, kteří si žádají svobodnější, libe-
rálnější, spravedlivější a modernější zemi? 
Výsledky voleb by o tom vypovídaly. 
Určitě ano, Slovensko má ale stále velmi 
výraznou skupinu lidí, kteří cítí nostalgii ke 
komunistickému režimu. Stále je to zhruba 
40 procent, což je po 20 letech dost. Jednu 
skupinu nostalgiků tak tvoří lidé, kteří ztratili 
privilegované postavení, nebo dokonce i prá-
ci. Další část lidí cítí nostalgii proto, že se 
porovnávají s okolím a zjišťují, že už nedosa-
hují takových šancí a úspěchů, jaké si myslí, 
že by měli mít. To je velká skupina nespo-
kojených důchodců. Proto taky na Sloven-
sku nemáme standardní sociální demokracii. 
Pokusy tu byly, ale úplně zanikly, protože 
levice oslovuje ty zklamané. To doopravdy 
nejsou hodnotově sociálnědemokratičtí voli-
či, ale nostalgici za něčím, co ztratili. 
Ale proti nostalgikům stojí stejně silná sku-
pina lidí, kteří na současné politice oceňují 
hodnoty demokracie, svobody projevu i šan-
ce na úspěch pro toho, kdo se snaží, a tak 
může reálně dosáhnout dobrého postavení. 
Že zkrátka mají šanci zlepšit si svůj každo-
denní život. Společenská změna je tedy zhru-
ba vyvážená, hodnotově se společnost mění 
nejméně 60 let. 

Co z toho vyplývá pro vaši vládu a váš 
čtyřletý mandát? 
Každá vláda ví, že má počítat s tím, že její 
životnost je čtyřletá, takový je volební cyk-
lus. Ale má se chovat tak, aby z ní po čtyřech 
letech nebyla politická mrtvola, ale života-
schopný subjekt, který se znova může s čis-
tým štítem dívat do očí občanů a ucházet se 
o jejich podporu. 
Iveta Radičová (53) vystudovala sociologii 
Filozofické fakultě Univerzity Komenského 
v Bratislavě. V letech 1979-89 pracovala na 
Sociologickém ústavu Slovenské akademie 
věd (SAV), později na Filozofické fakultě 
Univerzity Komenského. V r. 1990 obhájila 
postdoktorální práci na Oxfordské univer-
zitě, o patnáct let později získala profesuru 
a stala se ředitelkou Sociologického ústavu 
SAV. Členkou SDKÚ-DS se stala v r. 2006, 
kdy byla zvolena místopředsedkyní strany 
pro sociální věci a zdravotnictví. V r. 2009 
neúspěšně kandidovala na prezidentku Slo-
venska. 

Respekt 20.6. 2010 

„LEN ŽIADNY SEPARATIZMUS!“
Milan Rastislav Štefánik (*21.7.1880)

„Pracoval stále, vytrvale, do úmoru. Zejména 
ve Francii a Itálii měl v jistých kruzích funkci 
průkopníka. Jeho sugestivní vliv působil na 
každého. Po celou válku cestoval, nedovedl 
vysedávat v kanceláři… Prošel všechny spo-
jenecké země jako meteor a na svých cestách 
získal mnoho přátel. My ostatní jsme šli za 
ním a takto jím dotčenou půdu jsme zpraco-
vávali…  T.G. Masaryk

„Nehledě k jeho osobním vysokým kvalitám 
dlužno zejména zdůrazniti, že cestu k politic-
kým kruhům, k jednotlivým vládám…otevřel 
našemu hnutí on. On to byl…který dal první 
základy naší diplomatické činnosti a který 
právě byl prvním a nejlepším naším diploma-
tem. V této roli, zejména ve vyjednáváních 
osobních, jeho ohromné zásluhy málo jsou 
známy…“  E. Beneš

„Jeho schopnost nabývat snadno vlivu na lidi 
byla neocenitelná a nenahraditelná v počát-
cích zahraniční propagandy. Beneš je takový, 
že musí namáhavě přesvědčovat, Štefánik 
měl dar strhovat… Beneš se dostal k fran-
couzským ministrům teprve začátkem roku 
1918. Štefánik se už s nimi dávno společen-
sky stýkal v politickém salónu madam de 
Jouvenelové a přinášel informace dychtivě 
čekajícímu Benešovi. Ten dlouho žil v Paříži 
jako anonym, a srovnáván se společenským 
lvem Štefánikem působil dojmem kancelář-
ského úředníka.“  F. Peroutka

„O žádném jiném činiteli československého 
zahraničního odboje nemůžeme s jistotou 
říci, zda by byl schopen a ochoten na prahu 
vlastní smrti, na pokraji absolutního těles-
ného vyčerpání a trvalé nemoci vykonávat 
takové enormní činy. S Benešem…nelze 
Štefánika vůbec porovnávat. Lze jej porov-
návat jedině s heroismem Masarykovým…“ 

J. Mlynárik
***

NEŽIVÍM VROUCNĚJŠÍHO PŘÁNÍ,
NEŽ ABY ZAVÍTAL MÍR MEZI NÁRO-

DY RAKOUSKA.
František Josef I. (*18.8. 1830)

„Od roku 1867…žili 
občané Rakousko-Uher-
ska jako politicky svo-
bodní lidé. Neobyčejně 
pozitivní dopad to samo-
zřejmě mělo i na obyvate-
le Čech, Moravy a Slez-
ska, slovanské i němec-
ky hovořící. Generace, 
které se rodily po tomto 
datu, již braly občanská 
a politická práva, jichž 
mohli užívat, jako zcela 
samozřejmou věc. Jest-
liže se Češi o století poz-
ději hrdě hlásí ke svým 
demokratickým tradicím, 

málokdo z nich si uvědomoval, že základ 
těchto tradic nebyl položen v krátkém dva-
cetiletí nezávislého Československa (1918-
1938), ale právě v době vlády často tolik 
posmívaného a znevažovaného Františka 
Josefa I., v laskavé náruči habsburské monar-
chie.“  Jiří Pernes

„Cele se věnoval panovnickému poslání 
a uplatnil v něm svůj silně vyvinutý smysl 
pro povinnost. Věřil v poslání své monarchie 
a uvědomoval si, že v případě jejího rozpadu 
budou malé národy střední a východní Evro-
py jen stěží odolávat tlaku mocných sousedů 
– Německa a Ruska. „Jeho národy“, zasažené 
nacionalismem 19.století, měly však pro 
panovníkovy představy málo pochopení…“ 
 Encyklopedie osobností Evropy, 1993

„Byl vychovaný v bezvýhradném přijímání 
odpovědnosti za říši, v jejímž čele stál. Byl 
sice konzervativní, ale nikoli slepě zpáteč-
nický, byl neochvějně svědomitý, pracovitý 
a toužil vládnout svým poddaným co nejspra-
vedlivěji a nejúčinněji. Během dlouhé vlády 
svůj názor na vysoké postavení, pro které se 
narodil, nezměnil.“  John Van der Kiste

„Píle, přesnost, výkonnost, mimořádně vyvi-
nutý smysl pro povinnost a zřeknutí se osob-
ního života ve prospěch vladařských povin-
ností… snad právě těmto vlastnostem monar-
chie děkuje, že přežila jednotlivé porážky 
a katastrofy a že teprve strašný úder světové 
války byl schopen ji rozbít… 

Jan Galandauer, 1982

„Není třeba pochybovat o tom, že se Franti-
šek Josef I. snažil vždy vládnout spravedlivě 
a v osobním i veřejném životě dbal přísně 
určitých mravních zásad… Byl přitom for-
mován určitou životní filozofií, naučeným 
a přijatým názorem na svět… Vědomě stál 
nade vším a nade všemi a měl naprosto jasně 
vyvinutý smysl pro spravedlnost, poctivost, 
čest a uměřenost… Byly tu až do roku 1914 
vytvářeny nevídané materiální i kulturní hod-
noty a stále více lidí si společně s Františkem 
Josefem I. mohlo říkat: „Bylo to velice pěk-
né, byli jsme velice potěšeni!“  Otto Urban

vybral Zdeněk Hübner

Foto: Lucie Svobodová
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UZAVŘENÍ SMLOUVY PO TELEFONU

Seznamujeme vás s dalším pří-
padem z naší poradenské pra-
xe, který vypovídá o praktikách 
některých firem, a prosíme vás 
o obezřetnost v podobných pří-
padech:

V první polovině roku 2009 manželskému 
páru telefonovala pracovnice ze společnosti 
poskytující telefonické služby (jiná společ-
nost, než operátor, který jim poskytuje tele-
fonické služby). Zeptala se jich, kolik měsíč-
ně investují do provozu mobilního telefonu. 
Paní pracovnici odpověděla, že si měsíčně 
dobíjí kredit ve výši 200 Kč. Pracovnice paní 
oznámila, že vyhrála nový telefon v ceně 
pouhých 2 Kč. Pracovnice se paní zeptala, 
jestli má z výhry radost. Paní netušila, co se 
stalo, proč vyhrála právě ona a kde pracov-
nice přišla k jejím osobním údajům. Odpo-
věděla, že radost samozřejmě má. Pracov-
nice se znovu zeptala na jméno, rodné číslo 
a adresu. Netušíc, co se dál bude dít, paní 
údaje po telefonu pracovnici nadiktovala.
Zhruba za 3 dny u dveří zazvonil cizí člo-
věk. Jednalo se o kurýra dodávkové služby. 
Přivezl dárkový balíček, telefon v ceně 2 Kč. 
Paní jej převzala, podepsala převzetí zásilky 
a zaplatila ony 2 Kč. Doma balíček otevřela 
a s hrůzou zjistila, že kromě telefonu balíček 
obsahuje i „Účastnickou smlouvu“ s paušá-
lem na 240 Kč měsíčně.
Protože manželé takový telefon s paušálem 
nepotřebují a nechtějí, obratem napsali dopis, 
že žádnou „Účastnickou smlouvu“ s paušá-
lem opravdu nechtějí a veškerý obsah balíč-
ku, včetně této smlouvy a dopisu, opět zaba-
lili a poslali zpět, na zpáteční adresu uvede-
nou právě v Účastnické smlouvě.
Společnost tento balíček opět zaslala zpátky 
manželům. Protože manželé věděli, co balí-
ček obsahuje, bez rozbalování jej opět zaslali 
zpět na adresu společnosti. Tímto způsobem 
manželům balíček přišel poštou ještě několi-
krát. Vždy jej prostřednictvím pošty vrátili. 
Dále už jej odmítali od zaměstnance pošty 
převzít
Manželé psali dopisy řediteli společnosti. 
Dlouho čekali na odpověď. Ta přišla až 
v březnu 2010.
Kromě toho, že si manželé se společností stá-
le dokola přeposílali balíček s telefonem, jim 
dvakrát přišla faktura na 2 010 Kč, následně 
také faktura na 8 000 Kč. Naposledy přišla 
výzva k zaplacení cca 13 000 Kč, s upozor-
něním, že pokud částka nebude zaplacena, 
bude vymáhána soudně a exekučně. Manželé 
zaplatit nechtějí, nemají důvod platit za služ-
by, které nevyužili a využívat nebudou. Spo-
lečnost jim přesto hrozí exekucí.
Paní, plná zoufalství, se obrátila s žádostí 
o pomoc na naši Občanskou poradnu v Ústí 
nad Orlicí.
Zjišťovali jsme informace na prodejně spo-
lečnosti v Ústí nad Orlicí. Zde nám bylo 
doporučeno poslat klienty do Krajské pro-

AKTUALITY

								Život	Boží	
					křtem	přijali	

					Ke	vzkříšení
			jsme	vyprovodili

Lásku,	úctu	
a	věrnost	si	slíbili

ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY 16.června
Kopeček – každou první sobotu v měsí-
ci bude kaple s ambity otevřena veřejnosti 
s průvodcovskou službou. Žádost o zařazení 
areálu do architektonického dědictví, pro zís-
kání peněz na opravu – nesplněno, úkol trvá. 
Celkový projekt na opravu připraví obec.
Svatováclavská slavnost – žádáme město 
o bezplatný pronájem terasy, program při-
pravujeme. Slavnost začne bohoslužbou ve 
13 hod. 
Červená – osadníci zatím nepožadují boho-
službu odpoledne. 
Kostel na Orlici – pan Jurenka upozornil na 
neprovedenou opravu sanktusové věžičky, 
požádáme vikariátního technika.
Kunčice – poutní slavnost budeme slavit 5.9., 
budou při ní představeni prvňáčci.
Na příští farní radu zveme ty, kteří pomáhají 
s organizací slavnosti.
Ekumenismus - 1.-3. října navštíví Letohrad 
několik manželských párů z Ameriky, evan-
gelíci nás prosí o ubytování několika párů 
v rodinách. Při ohláškách včas poprosíme 
o pomoc.
Farní rada se sejde 8.září v 19 h. na faře.

zapsala Jana Skalická

Poděkování
Díky Vám, štědrým dárcům, se sešlo ve sbír-
kách: 25.4. pro bohoslovce 12.046 Kč 
a 23.5. na potřeby diecéze 11.121 Kč. 

Skautské tábory
Milí přátelé a příznivci skaut-
ského hnutí, začaly prázdniny 
a s nimi se rozběhly i naše skaut-
ské tábory. Letos jich naše stře-
disko uspořádalo celkem 5 a hřeje 
se na nich přes 200 dětí. Vedoucí 
pro ně připravili bohatý program, 

takže pevně věříme, že se děti nenudí a dvou-
týdenní pobyt v přírodě si užijí plnými douš-
ky. Všechny naše tábory probíhají bez asis-
tence elektřiny a pokud chtějí skauti teplou 
vodu, musí si nejprve zatopit v kotli. Je to 
pro všechny zúčastněné velká škola života. 
A všem vedoucím patří velký dík za to, že 
věnují svůj volný čas ostatním. 

Jana Faltejsková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2010
- čtyři prázdninové týdny, během nichž se 
děti ve věku 6 až 13 let rozhodně nebudou 
nudit. Potkají se s kamarády nebo mohou 
poznat nové. Je pro ně připraven bohatý pro-
gram plný her, soutěží, tvoření. Každý týden 
se vydáme za hranice Letohradu (jednou  
jen za humna, podruhé o kus dál) prožít dob-
rodružství, získat nové dovednosti.
Otevřeno je pondělí - pátek od 7-16 h.
v pátek pouze do 15 h.
Jednotlivé týdny jsou tématicky zaměřeny, 
činnosti se budou prolínat. 
Na každý den je pro děti připraven program 
s různými činnostmi a hrami. V případě příz-
nivého počasí vyrazíme k vodě.
Přihlášky je možné vyzvednout v centru Pod 
střechou, na charitě (Na Kopečku), na vra-
tech fary nebo se dá stáhnout z internetu 
www.uo.caritas.cz 
Denní taxa, včetně výletu 80 Kč (provoz-
ní náklady a lektorné). Pro děti je možné 
objednat oběd (dva dny předem) v jídelně 
p. Marek (asi 45 Kč? /dětská porce). 
Dítě je nutné přihlásit nejméně 2 dny předem 
před konkrétním týdnem! POZDĚJŠÍ PŘI-
HLÁŠKY NEBUDEME TOLEROVAT! DÍ-
TĚ, KTERÉ PŘIJDE RÁNO NENAHLÁŠE-
NÉ, NEBUDE TEN DEN PŘIJATO! Změny 
vyhrazeny, program bude přizpůsoben vrto-
chům dětí i počasí. 

1. týden 12.-16.7. „PIRÁTI“
Ve středu výlet na Pastviny – zábavné hry 
a šlapadla jsou připraveny. Přibližná cena 
výletu je 130 Kč.

2. týden 26.-30.7. „DIVOKÝ ZÁPAD“
Ve středu výlet do Boskovic do westernové-
ho městečka. Přibližná cena je 250 Kč. 

3.týden 9.-13.8. „EGYPT“
Ve středu výlet do hvězdárny v Hradci Králo-
vé. Přibližná cena výletu je 200 Kč.

4. týden 16.-20.8. „VOJÁCI“
Ve středu výlet do Králik do vojenského 
muzea. Přibližná cena výletu je 200 Kč. 
Centrum pod střechou, Taušlova 714, Leto-
hrad, t. 731 402 336, www.uo.caritas.cz

13.6.  Jan Bernard
 Jan Berky 

11.6.   Zdenku Stejskalovou  65 let 
25.6.   Františka Sehnala  68 let 
30.6.   Antonína Vanča  85 let 

Ke Stolu Páně přijalo pozvání dvanáct dětí. 
Přejeme jim objevovat přátelství, které Ježíš 
do své Hostiny vložil. 

5.6.    Jan Petránek 
          a Eva Moravcová

Výstava ke 140 letům sklářské školy 
Nový Bor

9.7. v 18 h. - Galerie Ivko, Komenského ul.

Řemeslnická sobota
10.7. 10-18 h. - Nový dvůr, 

Muzeum řemesel
www.muzeumremesel.cz

Kaple sv. Jana Nepomuckého a ambity na 
Kopečku bude pro veřejnost otevřena kaž-
dou první sobotu v měsíci od 10 do 17 hod.
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dejny společnosti do Hradce Králové a tam 
celou situaci vysvětlit a požádat o pomoc. 
Z této Krajské prodejny byli klienti vyho-
zeni s vyjádřením, že se pracovníci společ-
nosti tímto problémem zabývat nebudou a že 
manželé všechny faktury musí zaplatit. Dále 
se s manžely o situaci odmítali bavit.
Paní se cítí být podvedená, nedostala všech-
ny informace, nikdy žádnou smlouvu vědo-
mě neuzavřela, nebyla seznámena se všeo-
becnými podmínkami společnosti. Smlouvu 
uzavřít nechtěla. Pokusila se od smlouvy 
odstoupit, ale společnost toto odstoupení od 
smlouvy nechce uznat. 
Manželé nechápou, proč by měli cokoliv pla-
tit, když žádné služby nevyužívají, a hlavně 
si nejsou vědomi, že by nějakou smlouvu 
o poskytování služeb podepsali. Po telefo-
nickém hovoru s právníkem jsme zjistili, že 
je možné uzavřít smlouvu po telefonu. Pokud 
tedy paní souhlasila se zasláním balíčku, 
její souhlas již byl považován za uzavření 
smlouvy.
Z poradny jsme telefonovali na Sdružení na 
obranu spotřebitele, kde nám řekli, že nevzni-
kl právní důvod, tedy že smlouva nevznikla. 
Dále jsme také telefonovali na Český teleko-
munikační úřad. Na základě jejich rady jsme 
klientům pomohli napsat stížnost na postup 
společnosti.
Český telekomunikační úřad klienty vyzval 
k zaplacení správního poplatku 200 Kč 
a zahájí správní řízení.
Doufáme, že se celá záležitost vyřeší ve pro-
spěch našich klientů.

Ing. Marcela Náhlíková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Občanská poradna
Pracoviště Ústí nad Orlicí, 

17 listopadu 69,
tel. 465 520 520

pondělí: 8 – 17 hod.
čtvrtek:  8 – 16 hod.

Pracoviště Letohrad, 
Na Kopečku 356, 
tel. 465 621 281

úterý: 9 – 12 hod.

HAITI - PĚT MĚSÍCŮ POTÉ

I když Haiti zmizelo z titulních stran novin, 
po pěti měsících od ničivého zemětřesení je 
situace zde stále složitá. Rozsah katastrofy 
byl tak velký, že zde ještě není natolik sta-
bilní stav, aby lidé začali obnovovat svoje 
obydlí a pracovat jako dříve. Na druhou stra-
nu je malým vítězstvím, že ačkoliv postižení 
lidé bydlí v neutěšených podmínkách nou-
zových kempů, neumírají v důsledku hladu 
a epidemií, jak bylo těsně po zemětřesení 
předpovídáno. Spousta lidí je stále závislá na 
přísunu základních potravin, stále se stavějí 
stany a lidé bydlí v provizorních přístřešcích. 
Zároveň se však někteří vracejí do hlavního 
města ve snaze znovu začít, pracují na pro-
gramech „Peníze za práci“, který jim zajišťu-
je obživu. Velkým nebezpečím zůstávají deš-

tě a kriminalita.
Charita ČR pomáhá v rámci mezinárodní 
charitní pomoci Caritas Internationalis hlav-
ně v Port au Prince. V nouzových táborech je 
Charita zapojena do průzkumů, které rodiny 
se chtějí a mohou vrátit do svých domovů 
nebo alespoň na své pozemky a které rodi-
ny nemají kam jít… Pracovníci Charity ČR 
vytipovávají v této oblasti rodiny vhodné pro 
zapojení do podpory drobného podnikání či 
jiného živobytí. Charita ČR zajišťuje také 
dovoz a vybavení stanů, které slouží k noco-
vání i k výuce dětí. Dosud jich bylo posta-
veno 60. V Sibert podporuje Česká charita 
školu, nejprve to bylo formou finanční pod-
pory na odklíze-
ní sutin, posléze 
dodávkou vel-
kého stanu pro 
výuku a zajiš-
těním školních 
potřeb. Od břez-
na pomáhají Češi 
také v sirotčin-
ci v Carrefour 
Feuilles, kde 
je umístěno 65 
dětí. 
Z hlediska bez-
pečnosti se Hai-
ti stále potýká 
s kriminalitou, 
drogovými dea-
lery a únosy. 
V oblasti Port au Prince operuje několik gan-
gů a ozbrojených skupin. Měsíc po země-
třesení se počet únosů pohyboval okolo 2-3 
týdně, v současné době to je 5-6 týdně. Kro-
mě výjimečných případů únosů humanitár-
ních pracovníků se únosy týkají zahranič-
ních podnikatelů haitského původu a místní-
ho obyvatelstva. Častým jevem jsou útoky na 
haitskou policii, která se snaží dbát na pořá-
dek v hlavním městě. Samotné mezinárodní 
humanitární organizace přijímají opatření ke 
snížení bezpečnostního rizika pro své pra-
covníky. Do určitých lokalit je jejich přístup 
zakázán, do jiných oblastí se nedoporučuje 
jezdit večer apod. Pracovníci Charity ČR ale 
nezaznamenali v této souvislosti žádné bez-
pečnostní problémy. 
Aktivity pracovníků Charity, působících na 
Haiti, jsou možné díky občanům celé Čes-
ké republiky, kteří do veřejné sbírky Charity 
ČR darovali na pomoc Haiti na 60 mil. Kč. 
(údaj k 11.6.). Z tohoto výnosu budou kromě 
dosavadní činnosti financovány i další dlou-
hodobé projekty, zaměřující se na podporu 
škol, sirotčinců a trvalého živobytí rodin 
postižených zemětřesením. Tato veřejná sbír-
ka pokračuje i nadále a lze ji podpořit na č. 
ú. 35-1868350237/0100, var. symbol 99999 
nebo DMS HAITI na č. 87777. Děkujeme.

podle www.haiti.cz, M. Navrátil, tiskové 
odd. Arcidiecézní charity Olomouc)

Iva Marková, 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Na Kopečku 356, Letohrad

NÁVŠTĚVA 
V POBYTOVÉM STŘEDISKU

KOSTELEC NAD ORLICÍ

Oblastní charita Ústí nad Orlicí zajišťuje 
v Pobytovém středisku zdejším klientům 
službu sociálního šatníku, proto jsme se tam 
vypravili na návštěvu…
Historie areálu Pobytového střediska jako 
by byla příznačná pro rychle se měnící dobu 
20. století a současný stav, kdy se na jednom 
místě setkávají lidé mnoha národností, jen 
jejím vyústěním. 
Areál vznikl v období 1. republiky jako 
vojenská základna. Za okupace převzala 

objekt němec-
ká armáda a po 
válce zde půso-
bily jednotky 
Českosloven-
ské armády. 
V roce 1997 
byla vojenská 
kasárna uzavře-
na a k 1. lednu 
2001 se datuje 
otevření Poby-
tového středis-
ka pro žadatele 
o mezinárodní 
ochranu. 
V komple-
xu se nachází 
7 budov, které 

slouží jako ubytovny, prostory pro volný 
čas, tělocvična, kanceláře pro administrativní 
zaměstnance Správy uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra, Odboru azylové a mig-
rační politiky MV, Cizinecké policie atd. 
Podobná střediska jsou v ČR dvě – v Kostel-
ci a v Havířově.
Areál pobytového střediska je ze své pod-
staty uzavřený svět. Ale kdo má možnost se 
sem dostat a potkávat na jednom místě lidi 
z celého světa, může si klidně připadat jako 
v Paříži nebo Londýně – pro Čecha mimo-
řádné je jinde běžné…

O funkci a provozu Pobytového stře-
diska nám řekla jeho vedoucí, Mgr. Ivana 
Vyhnálková:
Pobytové středisko je zařízení, kde jsou uby-
továni žadatelé o udělení mezinárodní ochra-
ny. Klienti k nám přicházejí z přijímacích 
středisek, kde podávají na Odboru azylové 
a migrační politiky MV ČR žádost o uděle-
ní mezinárodní ochrany, proběhne tam jejich 
identifikace a zdravotní prohlídka. Po absol-
vování těchto úkonů, a jsou-li po zdravotní 
stránce v pořádku, přijdou do pobytových 
středisek. Pobytové středisko je na rozdíl od 
přijímacích středisek zařízení otevřené, kli-
enti mohou odcházet na 24hodinové vycház-
ky. Dlouhodobá opuštění – až 30denní – jsou 
klienti povinni nahlásit stálé službě. Žadate-
lé u nás mají zajištěno ubytování, dostávají 
finanční příspěvek na stravu, klienti si vaří 
sami v kuchyňkách k tomu účelu vybudova-
ných. Rovněž dostávají hygienické prostřed-

Foto: Markéta Čermáková
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ky. Co se týče poskytovaných služeb, důraz 
je kladen na sociální práci s klienty, doplně-
nou o volnočasové aktivity.

Na středisko Oblastní charity Ústí nad 
Orlicí v Letohradě lidé nosí jednou měsíč-
ně obnošené šatstvo, obuv, nádobí nebo 
hračky, které se pak vozí do Kostelce. Jak 
je služba charitního šatníku přijímána?
Díky službám charitního šatníku si žadatelé 
mohou za symbolické ceny 5-20 Kč zakoupit 
použité oblečení. Ve spolupráci s pracovnicí 
sociální služby pak zaměstnanci šatníku za 
utržené peníze kupují pro naše klienty to, co 
je akutně potřebné pro konkrétního člověka - 
většinou obuv. Klienti jsou spokojeni, máme 
s touto službou dobré zkušenosti. 

Jaká je kapacita střediska a odkud kli-
enti nejčastěji přicházejí?
V současné době jsme takřka stoprocentně 
naplněni (kapacita střediska je 275 klientů) 
Přicházejí lidé ze zemí bývalého Sovětského 
Svazu, z Mongolska nebo Afriky, Indie, Srí 
Lanky, Nepálu atd. Důvody jejich odchodu 
z vlasti nezjišťují pracovníci Správy uprch-
lických zařízení, ale Odbor azylové a mig-
rační politiky MV ČR. Všichni ale víme, 
jak těžká je situace v mnoha zemích, např. 
v Somálsku, Kongu apod.

Jak Pobytové středisko vnímají občané 
Kostelce?
Než bylo středisko otevřeno, byl vůči němu 
poměrně velký odpor. Občané sepsali petici 
proti otevření zařízení - měli obavy z chorob, 
které by sem cizinci mohli zanést, nebo z ná-
růstu kriminality. Ani jedna obava se dosud 
nepotvrdila. O trestných činech nemůže být 
vůbec řeč, a co se týče přestupků vůči české 
populaci, i těch je minimum.

Mají klienti, kteří sem přicházejí, 
nějakou vizi, co dál?
Většina z nich má Čechy jako cílovou zem. 
Pokud u nás požádají o azyl a dostanou ho, 
zůstávají zde, v případě, že jim azyl není 
udělen, z pobytového střediska odcházejí. 
Klienti mají možnost požádat o repatriaci do 
země původu. Po ukončení azylové procedu-
ry musí z našeho zařízení odejít. Jejich další 
osudy už nezkoumáme.

Jaké aktivity klientům nabízíte?
Všichni jsou povinni dodržovat naše záko-
ny, takže děti mají povinnou školní docház-
ku. Kromě toho zde máme spoustu aktivit, 
např. řezbářskou dílnu, šicí dílnu, hudební 
kroužek, dětské centrum, výtvarnou dílnu, 
posilovnu, tělocvičnu, výuku češtiny, pořá-
dáme pro klienty výlety. Vše se odehrává na 
bázi dobrovolnosti, ale pokud klienti mají 
zájem, vyžití zde najdou.

Vaše práce je asi organizačně dost nároč-
ná, baví vás to?
Je pravda, že někdy je náročné vše organi-
začně skloubit. Ale na druhou stranu je to 
pestrá práce, u nás není jeden den jako druhý, 
mám možnost poznat různé kultury, povahy, 
náboženství, různé etnické skupiny. A přede-
vším pomůžeme mnoha lidem, kteří se ocit-
li v těžké životní situaci. To mě těší a dává 
pocit, že tato práce není zbytečná. 

Diecézní charita Hradec Králové provozu-
je v Pobytovém středisku řezbářskou, šicí 
a hudební dílnu. Útulnou řezbářskou díl-
nu s malým svěrákem a pár hoblinami na 
zemi zdobí nespočetné množství výrobků 
ze dřeva. Dílnu vede pan Boris Khanbeky-
an, zaměstnanec Diecézní charity Hradec 
Králové. „Charita dělá dobrou věc, pomáhá 
lidem,“ říká. Jeho manželka Zina zase pra-
cuje s klienty v šicí dílně, kde společně háč-
kují, pletou, šijí… Oba jsou inženýři a přišli 
do Čech v r. 1996 z Arménie. I když se jim 
stýská po výhledu na Ararat, v Čechách už se 
zabydleli, mají tu i bratra s rodinou, studující 
dceru… Oba umí také několik jazyků, takže 
příležitostně pomáhají v Pobytovém středis-
ku s překladem při různých jednáních. Na 
poznámku, že když oni sami nejsou ve své 
domovině, mohou tak lépe porozumět klien-
tům, odpovídají: „My neděláme rozdíly mezi 
lidmi – z jaké země jsou nebo jakou mají bar-
vu – pro nás jsou všechny stejný…“
Boris mi ukazuje rozpracované výrobky 
svých žáků na stole: kluk z Iráku vyřezává 
malou kytaru ze dřeva, jiní dva kluci vyrá-
bějí model školy, do které chodí, žena z Afri-
ky opracovává dřevo do půlmetrové ženské 
hlavy… Sám pomáhá nejen svým žákům, 
ale i zdejším klientům s různými opravami 
kočárků, elektroniky atd. Dřevo si shání sám, 
nejoblíbenější má ořech… A jako třešničku 
na dortu mi ukazuje své vlastní originální 
nápady a výrobky: vyřezávané hrající rádio 
a magnetofon, traktor, nákladní auto, tank 

(vše na motorek), pohyblivý bicykl, dřevě-
nou kobylku v lahvi a doma má model zámku 
Častolovice s 900 taškami na střeše…
Diecézní charita Hradec Králové provozu-
je v Pobytovém středisku také poradnu pro 
cizince a uprchlíky. Tři dny v týdnu poskytují 
zaměstnanci Charity Ing. Jan Kočí a Mgr. Iva 
Špinlerová zdejším klientům sociální a práv-
ní poradenství, asistenci při jednání na úřa-
dech, tlumočnické služby, pomoc při začle-
nění do společnosti včetně výuky češtiny. 
„K nejčastějším tématům dotazů patří prů-
běh azylového řízení, možnost pobytu v ČR 
mimo azylové řízení, status azylanta, uzná-
vání dokladů o vzdělání nebo dotazy ohledně 
zdravotní péče,“ říká Jan Kočí.
Před poradnou sedí dva muži, kteří se spo-
lu baví rusky. Po chvíli přijde třetí, snad 
odněkud z Blízkého východu, a pak další 
muž s plačícím ročním dítětem. Poslední 
příchozí, zřejmě z Mongolska, usedne ved-
le plačícího dítěte a hned se na něj usměje. 
U vnějších koutků očí se mu vyrýsují vějířky 
vrásek, které prý znamenají schopnost vcítě-
ní… Beze slov vytáhne z batohu krabičku se 
zákuskem a podává ji dítěti. Malý kluk kra-
bičku chňapnul a hned přestal bulit… Kdo ví, 
co zažili, koho a proč opustili a co je u nás 
čeká? Jsme jen lidi a je jedno, jestli jsme bílý, 
žlutý nebo černý… napadají mě Borisova slo-
va... 

Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí,

Letohrad, Na Kopečku 356

CHARITA DĚLÁ DOBROU VĚC, POMÁHÁ LIDEM…

NA KONCERTĚ
Pavlíkovi je 20 let. Nikdy nechodil do školy, neumí mlu-
vit ani se pohybovat tak, jako my – „normální“. 
Co se jeho maminka naplakala a tatínek nasoužil, že 
nebude žít stejným životem jako oni. Životem, kterému 
by rozuměli…
A přece je Pavlík v něčem bohatší než všichni okolo. 
Dostal darem cit pro hudbu. Nejraději má varhany. Když 
byl v neděli na koncertě, ze všech návštěvníků, dokon-
ce ze všech akademicky vzdělaných muzikantů, jen on 

dokázal být součástí té harmonie každou buňkou svého těla… Soustředěný, klidný, svým 
výrazem přesně vystihující barvu hudby a tušící tóny dopředu… Nevyrušován pobrukováním 
dětí, líbezností zpěvačky ani vedle sedící rozmačkanou košilí…
Nešlo na něj nekoukat, byl totiž moc krásný…
Když Pavlík slyší hudbu, je šťastný, protože hudba promlouvá ke každé duši…  /M

Židovské anekdoty
„Myslím, že by pomohlo, kdybyste udělala tento jednoduchý test,“ přemlouvá psychiatr sleč-
nu Jankelovou, „já něco nakreslím a vy mi řeknete, co vám to připomene.“
Slečna souhlasí a psychiatr nakreslí velký kruh. „Připomíná mi to,“ vyhrkne slečna Jankelová, 
„pěkného nahého mladíka, který je připraven dělat .. víte co.“
Psychiatr nakreslí velikánský čtverec a slečna Jankelová spontánně spustí: „To mi připomíná 
krásného nahého muže, který dělá .. víte co.“
Psychiatr namaluje jenom malý nepatrný bod, ale slečna Jankelová reaguje bouřlivě: „To je 
obrovský nahatý surovec, který se řítí přímo na mne!“
Psychiatr chvíli sbírá síly a pak konstatuje: „Výsledky testu na základě vašich odpovědí, sleč-
no Jankelová, jednoznačně a přesvědčivě prokazují vaši abnormální zaujatost sexem.“
Slečna Jankelová zavřeští: „Mých odpovědí? To vy jste tam čmáral všechny ty sprosťár-
ny!!!“
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DŮSTOJNÝ PÁN

Rád bych se s Vámi podělil o jeden příběh. 
Stal se přesně tak, jak uvádím. Pamatuji si 
slova, která v tomto příběhu padla. Slova, 
která v něm starý pán pronáší, jsou vlastně 
citacemi. I když je to už osm let…. 
Jednoho dne vstoupil do čajovny starší pán. 
Důstojný, starší pán, prvorepublikového vze-
zření. Objevil se ve dveřích a váhal, zda 
skutečně vstoupit dovnitř. Nakonec zahlé-
dl šachový stůl a vydal se k němu. Mlčky 
mi pokynul na pozdrav a ujal se šachových 
figurek. Přistoupil jsem k němu, abych ho 
obsloužil, on se na mě podíval a udělal tako-
vé ledabylé gesto rukou. Nepochopil jsem 
a on gesto zopakoval. Dovtípil jsem se, že 
mu je jedno, co dostane. Připravil jsem mu 
tedy tchajwanský čaj. Snad hodinu se zao-
bíral šachovou hrou a zdálo se, že šachy 
jsou to, co ho do čajovny přitáhlo. Náhle 
na mě opět pokynul a v jeho rukou se obje-
vila bankovka. Řekl jsem mu částku a on 
beze slova zaplatil. Mávl při odchodu rukou 
a odešel. Sklidil jsem jeho konvičku a shle-
dal, že vypil jen šálek, který jsem mu nalil. 
Inu, velice důstojný pán, shrnul jsem si jeho 
lehce podivnou návštěvu. Do půl hodiny 
se objevil znovu ve dveřích. Zase to gesto 
beze slov a tentokrát si sedl k jinému stolu. 
Donesl jsem mu sklenici šalvějové limonády, 
nápoj podobný kofole. Aby se mohl opravdu 
napít, když nepije čaj. Pak jsem pustil Jasmí-
na, našeho mluvícího papouška a on si sedl 
ihned pánovi na rameno. Celou tu dobu mu 
tam Jasmín něco vykládal na rameni a tenhle 
důstojný pán s prastarým pouzdrem na brýle 
na stole mu pozorně naslouchal. Po nějaké 
době mi opět mlčky pokynul, vtiskl mi do 
dlaně minci a odešel. Všiml jsem si, že limo-
náda zůstala netknutá. Co je to za hosta, řekl 
jsem si, stále sem chodí, neutratí slova a nic 
tu nevypije. A v tom se objevil ve dveřích 
potřetí. A nadmíru rozrušen. Odvedl mne 
k prostřednímu stolu, přidržel mi židli, abych 
se posadil a řekl velice zvláštně: „P-r-o-s-í-
m, posaďte se. Co jsem to měl za nápoje, pro-
sím? Mluvil, jako kdyby nebylo léto a on se 
právě vrátil z dlouhé výpravy po sněhových 
pláních. Jeho ústa byla zamrzlá a jen těžko 
se otevírala slovům. Přesto na mně mluvil 
s očima rozzářenýma. V-í-t-e, již sedm let 
nemluvím, ani deset špičkových doktorů mi 
nepomohlo. Ani nevím, jak vám mám podě-
kovat. Naléhavě vás žádám, co jsem měl za 
nápoje, prosím? Řekl jsem mu, že jeden šálek 
tchajwanského čaje a že smočil rty v šalvějo-
vé limonádě.
Připravte mi, prosím, velká balení tohoto 
vašeho zboží, odpověděl. Pak dorazila rodi-
na. Dědečku, ty mluvíš!!! Objímali se, štěbe-
tali a smáli se. Čtyři členové jeho rodiny byli 
v Litomyšli na nějaké akci na zámku a děde-
ček tak měl čas na prohlídku města. Nakou-
pili tedy čaj a karton limonády a v radostné 
atmosféře se zdvíhali k odchodu. A starý pán, 
držíc balíček čaje, se loučí a ještě jednou to 
všem vypravuje. Jak se to všechno stalo, že 

vešel do čajovny, aniž by vůbec tušil, co to 
taková čajovna je. A tu jakoby mimocho-
dem, uprostřed toho všeho vyprávění, řekne 
větu, které nepřikládá v celé věci zase tako-
vý význam. Mne však ta věta zasáhla tak, že 
kvůli ní Vám vyprávím celý příběh. 
Důstojný pán řekl: „Víte, přistál na mně ten 
váš papoušek a stále mi něco povídal. 
A já jsem si v té chvíli strašně PŘÁL, abych 
mluvil aspoň jako ten papoušek. 
Teď přeruším vyprávění a ptám se: Myslí-
te, že po sedmi letech a po návštěvě deseti 
různých specialistů se tomuto pánovi vrátila 
schopnost mluvit po doušku čaje a kapce šal-
vějové limonády? Pokud ano, dál již nemu-
síte číst, věc je pro vás logicky a rozumně 
vysvětlena, jako celý svět okolo vás. Tady 
vaše záležitost končí… 
Pokud o tom pochybujete, blahopřeji Vám. 
Vítejte v úžasném světě, kde náhodný vstup 
do čajovny možná není úplně náhodný. Ve 
světě, kde se vám splní každé přání. Pokud si 
budete PŘÁT. Kamil Novotný,

stránky litomyšlské čajovny,
z blogu na http://www.cajomysl.cz

„Vlastně se držíme pořád téhož. Jednou 
nohou jsme – jak říkáme – v Cimrmanově 
době, tedy na přelomu 19. a 20. století. Tu 
dobu, kterou jsme si kdysi dávno intuitivně 
zvolili, jsme myslím vybrali šťastně. Zvo-
lili jsme éru, kdy se rodily moderní dějiny. 
Kolébka to byla přívětivá, pohledná, děťátko 
moderní civilizace slibovalo, že z něj vyroste 
krásné dravé a zdravé dítě. Jenže najednou se 
ukázalo, že moderní doba ochořela. Vypukla 
první světová válka a choroba vyhřezla straš-
livým způsobem. Dějiny se začaly lámat. 
A my teď tyhle moderní dějiny žijeme: pořád 
nad námi visí nějaká hrozba...“

(leden 2001, v den, kdy se Zdeňkem Svěrá-
kem dopsali svou hru Afrika)

KATEDRÁLA A EVANGELIUM

Spor církve a státu o katedrálu sv. Víta 
konečně skončil smírem. Kdo chce nastolit 
spravedlnost, nikdy se míru nedopídí, kdo 
chce mír, nenaplní čistou spravedlnost. Nejs-
me v nebi… Polovina účastníků ankety na 
tuto otázku o katedrále v Katolickém týde-
níku však není spokojena. Chtěli by to hnát 
až k mezinárodnímu soudu? Anebo – nejsou 
to křesťané vedeni evangelním „Kdo chce po 
tobě košili, dej mu i kabát“?! (Matouš 5, 40). 
To jest v praxi: Chcete katedrálu? Vezměte si 
též arcibiskupský palác! To by byla bomba! 
Pražský arcibiskup – a bydlí v mnišské cele 
HUSOVA ulice č. 8! Nebo u hradčanských 
kapucínů… Jaká radost v Národní galerii, 
která by palác dostala! Otevřel by se umění 
i lidem! A co by na to řekl národ?
Je lehké o evangeliu diskutovat, je těžké 
se podle něho chovat. Někdy z něho máme 
opravdu strach.  

Jan Rybář

„Veřejné mínění – to jest většinový názor – 
je nebezpečné zvíře. Vždyť se ohlédněme 
dozadu, o kolik diktatur se v demokratické 
společnosti zasloužilo veřejné mínění. Čes-
kou specialitou myslím je, že se tu těmi, kdo 
věcem opravdu rozumějí, vysloveně pohr-
dá. Slovo,elita‘ je v naší krajině nadávkou. 
A neuvěřitelně vysoko stouplo sebevědomí 
právě těch nejhloupějších. Nepochybně je 
to z velké části dědictví naší komunistické 
minulosti. Ale ani současný úpadek čes-
ké politické kultury není bez viny. A my se 
můžeme jen dohadovat, co bylo dřív: mizerní 
politici, či mizerné veřejné mínění?“

(leden 2009, při udělení ceny Nadace 
angažovaných nestraníků Torzo naděje)

LADISLAV SMOLJAK ZEMŘEL
dva články z LN
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MILOVAT BLIŽNÍHO SVÉHO 
VÍC NEŽ JEN ZÁJMY

Pavel Kosatík o Jiřině Šiklové

Dceři pražského očního lékaře a učitelky, 
absolventky dívčího gymnázia Minerva 
založeného kdysi Eliškou Krásnohorskou, 
byl původně určen jiný osud. Měla vyrůstat 
v nejlepších tradicích a formách demokratic-
kého vzdělávání, jak je za první republiky 
ztělesňovaly instituce jako YMCA a hlavně 
její vysokoškolská „odbočka“ Akademická 
YMCA. S mladými lidmi narozenými ve tři-
cátých letech to mělo jít stejně jako s jejich 
o generaci staršími předchůdci: vyrostou na 
půdorysu křesťanských hodnot, rozvinutých 
Masarykovou a Rádlovou filozofií a hlavně 
z ní odvozenou životní praxí. Coby eticky 
spolehliví lidé budou vychovaní k tomu, aby 
dovedli prakticky jednat a nést odpovědnost 
zdaleka nejen za sebe. Pamětníci se shodují 
dodnes, že mezi válkami u nás neexistovalo 
prostředí vytříbenější k debatám než „AY“: 
elita první republiky tam chodila přednášet 
ve víře a naději, že vychovává elitu ještě 
lepší.

Ven z utopie
Přišli ale nacisté a po nich komunisté, 
z původní stavby nezůstal kámen na kameni. 
Jen ten sen o lepší a smysluplnější společ-
nosti, který však po únoru paradoxně vypa-
dal utopičtěji než dřív. Jiřinu Šiklovou tato 
utopie v jedenadvaceti letech přivedla do 
komunistické strany. Podle svých pozdějších 
slov se tím upsala právě jenom utopii, tedy 
vizi humánnější společnosti. Ne ideologii. 
A dokud byla šance angažovat se v prvním 
zmíněném proudu, což bylo po celá šedesá-
tá léta, angažovala se, nejvíc za pražského 
jara, kdy se lidem jako ona otevřely netušené 
možnosti. 
Absolventka historie a filozofie na FF UK 
v roce 1965 na fakultě pomohla otevřít soci-
ologickou katedru a začala se na ní zabývat 
tématem, se kterým si tehdejší režim nevěděl 
rady: postavením mládeže a studentského 
hnutí. Z hlediska moci měli být mladí lidé 
tím posledním, s kým snad bude problém: 
oblečeni ve svazáckých košilích půjdou z bri-
gády na brigádu, tak jak to se zpěvem dělali 
po celá padesátá léta. Jenže fučíkovské klo-
ny nečekaně vystřídal nový typ muže sym-
bolizovaný hercem Vladimírem Pucholtem. 
A jeho výraz říkal: Už to s vámi nebudeme 
dělat, z nás další blbce nevyrobíte. Svoboda 

zavražděná kdysi se zákazem AY se začala 
znovu probíjet vzhůru a Jiřina Šiklová byla 
u toho. Nešlo jenom o to, že „mezi mladými“ 
získala prvotřídní badatelský materiál. Zají-
malo ji mnohem víc: jak oni řeší problém, 
který považovala za klíčový sama – tedy jak 
správně aktivně žít, aby se člověk neubíjel 
v marných a režimem nastrčených aktivitách 
a byl naopak k prospěchu celku. 
V roce 1968 působila ve vysokoškolském 
výboru KSČ na pražské filozofické fakultě, 
což tehdy bylo jedno z myšlenkově nejvýboj-
nějších univerzitních center – i díky ní. Už 
v roce 1967, po spisovatelském sjezdu, mezi 
prvními veřejně vyjádřila solidaritu s redak-
cí tehdy rozehnaných Literárních novin. Pro 
její politické aktivity z doby pražského jara 
bylo potom charakteristické dvojí: dokázala 
instinktivně rozpoznat podstatné od nepod-
statného a tomu prvnímu se pak věnovala 
s důrazem dojít co nejkratší cestou k cíli. 
Trvalo to zas jen krátce. Když v zápase uto-
pistů s ideology vyhrál Husák a spol., Šiklová 
ze strany okamžitě, už v dubnu 1969, vystou-
pila. Přišla o zaměstnání, dva roky uklízela 
a vypomáhala v laboratoři, až se v roce 1971 
se štěstím uchytila jako sociální pracovnice 
na geriatrickém oddělení v pražské Thoma-
yerově nemocnici. Už uměla využít každý, 
i nejmenší svěřený životní prostor, a doká-
zala to i tady. Byla to práce, kde na člověka 
nebylo vždycky úplně vidět, a kde bylo proto 
čím dál víc času na kontakty s disidenty, dis-
tribuování samizdatu atd. A zároveň se tam 
i režimem obtěžovaný člověk mohl dál nějak 
zabývat vědou a zůstat dokonce v jakémsi 
kontaktu se světem (byť jen prostřednictvím 
odborné literatury). 
První polovinu sedmdesátých let proto Šiklo-
vá neprožila v depresi jako tolik dalších stra-
nických reformistů. Našla si pozici, ve které 
mohla okamžitě začít dělat novou smyslu-
plnou práci, i když „drobnou“. A vlastně ji 
překvapilo, když si všimla, kolik jejích vrs-
tevníků si užívá svůj normalizační spole-
čenský pád jinak: stal se jim jakousi koneč-
nou satisfakcí za hříchy mládí, napáchané 
v padesátých letech. „Dnešní situace mno-
hým ,podvědomě sedí‘,“ napsala Šiklová 
v roce 1974. „Mohou pokojně zůstat věrni 
své radikální minulosti, aniž by ji podrobili 
kritické revizi.“ 

„Velkodopravní zázrak“
To tedy nebyl její případ, věděla, co dělat. 
Naplno se to projevilo v roce 1976, když 
historik Vilém Prečan odešel do exilu do 
Německa. Vybral si ji jako spojku, která měla 
pečovat o to, aby tajnými kanály plynuly přes 
hranice jak doma vydávané samizdaty, tak 
venku tištěná literatura. Společně vymysleli 
zvláštní šifrovanou řeč, která jim umožnila 
komunikovat o všem důležitém i v korespon-
denci, o níž věděli, že je vystavena zrakům 
Státní bezpečnosti. 
Turistický mikrobus napěchovaný zakázanou 
literaturou a pendlující mezi Vilémem Preča-
nem v Německu, Janem Kavanem v Anglii 

a Jiřinou Šiklovou v Praze vykonal na čty-
řicet cest, než byl v dubnu 1981 nečeka-
ně odhalen. StB pak disidenty zapojené do 
„akce Karavan“ pozatýkala, ve vazbě se ocit-
la i Jiřina Šiklová. Podle jednoho z posled-
ních dopisů, které stačila odeslat do ciziny, 
šla za mříže se stoickým klidem, svěřila se, 
že „tak do dvou čtyř let jsem ochotná sedět“. 
Ze začátku to vypadalo dokonce na víc, 
v chystaném procesu jí připsali hlavní místo 
a příslušný spis vedli pod názvem „Šiklo-
vá a spol.“. Nakonec však byla i vzhledem 
k tlaku zahraniční veřejnosti po jedenácti 
měsících vazby propuštěna. Jako vždy si 
také za mřížemi dokázala čas zorganizovat 
a nabít ho programem: když bylo nejhůř, uči-
la prostitutky na cele němčinu, aby se sama 
nenudila. 
Ale hlavně využila svůj čas po návratu na 
svobodu. Okamžitě obnovila přerušené kon-
takty na Západ, nyní především prostřednic-
tvím německé ambasády v Praze. V letech 
1983–1988 se její konspirační zasílání mate-
riálů ven vyvinulo do podoby, kterou Vilém 
Prečan s odstupem času nazývá „velkodo-
pravním zázrakem“. Je zvláštní, jak málo 
se o této činnosti, pro český disent zásad-
ní, dodnes ví. O jedné z nejriskantnějších 
konspiračních operací, o hrdinství západ-
ních diplomatů Wolfganga Scheura, Petera 
Bakewella a dalších nevycházejí knihy – 
a snad je to i tím, že skutečně málokdo má 
u nás tak málo chuti dělat si vlastní „promo“ 
jako Jiřina Šiklová. A ty druhé to asi nena-
padne. I zmíněný Wolfgang Scheur ve sbor-
níku vydaném k posledním půlkulatinám 
Jiřiny Šiklové sice vysvětlil, v čem vidí pod-
statu jejího hrdinství, na podrobnosti však 
„proplýtval“ celou jedinou tiskovou stranu 
– ne zrovna dost pro pochopení těch, kdo se 
nezúčastnili, a „pro historii“. Ale tak to oko-
lo Jiřiny Šiklové bylo vlastně vždycky: jde 
o věc, a ne o její nositelku, proto ticho. 
Těch normalizačních restů okolo ní je ostat-
ně víc, dodnes třeba nebyly souborně vydány 
všechny její texty ze sedmdesátých a osmde-
sátých let, publikované v exilu a samizdatu. 
Ráda si tehdy za své pseudonymy vybírala 
názvy českých řek, takže například v únoru 
1974 v Pelikánových listech jistý Georg Mol-
dau rok před Havlovým Dopisem Husákovi 
popisoval tentýž problém doby: co s lidmi, 
jejichž lhostejnost k sobě samým dospěla až 
na hranici autodevastace? Pro ženu, kterou 
nikdy ani na okamžik nenapadla výmluva, že 
„se nic nedá dělat“, se tehdy stalo tématem 
myšlení mas, které uvažovaly obráceně: Proč 
se vlastně proti poměrům bouřit a nesouhlasit 
s nimi? Stojí jakákoli myšlenka za to, aby se 
člověk kvůli ní dal zavřít? 

Co dělat se šedou zónou
Podobný postup, myslet jménem těch dru-
hých, konformních, Šiklová použila i ve 
svém patrně nejcitovanějším textu, eseji Šedá 
zóna a budoucnost disentu v Českosloven-
sku. Dopsala ho těsně před pádem starého 
režimu a postavení „mlčící většiny“ v něm 
už nahlížela z hlediska její praktické upotře-
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bitelnosti v příští demokratické společnosti. 
Termín šedá zóna označoval amorfní masu 
rozkládající se mezi „černou“ a „bílou“, tedy 
dvěma otevřeně znesvářenými křídly, komu-
nistickým establishmentem a disidentskou 
opozicí. Zatímco „černá“ a „bílá“ se k sobě 
chovají transparentně a mají jedna o druhé 
jasno, s šedou zónou je to jinak. Z podsta-
ty věci je to barva poněkud špinavá, neboť 
pokrývá lidi, kteří sice váhavě a neradi, ale 
přesto spolupracovali s režimem, přijímali 
od něho výhody, a tím se i ve svých vlast-
ních očích zkompromitovali. Z jejich pocitu 
ponížení plyne nenávist nejenom k režimu, 
ale i k sobě samým.
Protože však tato vrstva není zatížena tako-
vými vinami jako establishment a na rozdíl 
od izolovaných disidentů přežila ve spole-
čenských strukturách, bude hrát při formová-
ní budoucí demokratické společnosti hlavní 
roli. Těm, kdo přežili dobu mravně lépe, tím 
však vzniká obtížný úkol: místo zdůrazňo-
vání a připomínání jejich vin tyto lidi ve 
jménu společenské integrace nějak pochopit 
a pokud možno jim alespoň část jejich vin 
nějak odpustit. „Raději ať se rozšíří ex post 
šedá zóna, než aby se rozšířily naše vzájemné 
rekriminace.“ Co Šiklová předpověděla, se 
pak v průběhu roku 1989 odehrálo. Když se 
vlivní představitelé šedé zóny přidali k char-
tistům a začali podepisovat jejich petice, 
řekli masám pro ně srozumitelným jazykem: 
Když můžeme my, můžete i vy. Zkuste to. 
Nebojte se. 
Polistopadová činnost Jiřiny Šiklové, hlavně 
v souvislosti se založením a rozvojem centra 
a knihovny (dnes obecně prospěšné společ-
nosti) Gender Studies, je dostatečně známá. 
Klíčová role lidí, jako je Šiklová, však nespo-
čívá jenom v prosazování jakýchkoli kon-
krétních zájmů (žen, Strany zelených atd.), 
ale především v tónu, jakým se to děje a kte-
rý prozrazuje, že zde jde o víc než o zájmy. 
Od začátku až do současnosti se zde usku-
tečňuje tatáž, řekněme „ymkařská“ představa 
společnosti, která našla svou vnitřní proporci 
mezi svobodou a disciplínou. 
J. Šiklová(1935), socioložka, esejistka, publi-
cistka. Po absolutoriu pražské FF UK tamtéž 
přednášela dějiny filozofie, účastnila se eku-
menických seminářů pořádaných Milanem 
Machovcem apod., v 60. letech se podílela 
na rehabilitaci sociologie, zabývala se mj. 
sociologií mládeže. 1956–1969 členka KSČ 
(vystoupila). Pracovala v různých manu-
álních profesích, 1971–1989 byla sociální 
pracovnicí geriatrického oddělení pražské 
Thomayerovy nemocnice. Signatářka Charty 
77. 1990 založila na FF UK katedru sociál-
ní práce, 1991 stála u vzniku centra Gender 
Studies. 1995 byla za ČR jmenována Ženou 
Evropy atd. 
Ke čtení: Kočka, která nikdy nespí, ed. V. 
Prečan, Praha 2005 
Jiřina Šiklová: Deník staré paní, Praha 2003 
Jiřina Šiklová: Matky po e-mailu, Praha 
2009

Respekt 25/2010

Socioložka Jiřina Šiklová
píše o své knize „Matky po e-mailu“.

„Vztah mezi matkou a dcerou je po celý život 
velice složitý. Matka vidí ve své dceři své 
pokračování, ale současně i jakousi konku-
renci. Dcera obdivuje přiznaně i nepřiznaně 
svoji matku, chce se jí podobat a současně se 
od ní i odlišit.
Když matky zestárnou a jsou případně 
nemocné a na svých dětech závislé, vztah 
matek a dcer se podstatně mění: matky se 
stávají závislými na dcerách, hierarchie vzta-
hu se obrací. Automaticky se v naší společ-
nosti očekává, že právě o matky se postarají 
jejich dcery. Když některá tuto roli nepři-
jme, je odsuzována. A pokud matce pomá-
há, nikdo z příbuzenstva jí ani nepoděku-
je. Přitom opětně se dcera se svou matkou 
ztotožňuje, v bezmocnosti své matky vidí 
i jakési memento, předznamenání toho, jak 
sama bude jednou vypadat a jak bude i tře-
ba jednat. Role mezi nimi se obracejí, mat-
ka je najednou na druhém místě a měla by 
dokonce svoji dceru i poslouchat. Když dcera 
třeba jen opakuje to, co lékař přikázal, mat-
ka to často odmítá, proč by měla najednou 
poslouchat svoji dceru, kterou vychovávala 
a taky ji po celý život často řídila? Kdyby 
byla nemocná matka úplně v pořádku, asi by 
tuto změnu těžko přijímala, ale snad by to 
pochopila. Často ale právě proto, že je matka 
nemocná, musí to její dcera „vzít do svých 
rukou“, musí za ní rozhodovat. Logická úva-
ha ustupuje do pozadí a na povrch vyplouvají 
emoce. Proč mne dcera nutí, abych právě teď 
cvičila, abych si právě teď sedla, převlékla 
košili a jedla oběd? Stará a na dceři závislá 
matka chce dokazovat – sobě i okolí - svoji 
svéprávnost. A tak odporuje a odmítá se pod-
řídit. Alespoň v maličkostech chce prokázat 
svoji vůli a tak odstrčí jídlo, odmítne právě 

teď si umýt nohy, řekne, že nemá čas, i když 
jen tak leží v posteli. Dcera se v této roli 
taky necítí dobře. Autoritu matky přijímala 
po celou dobu svého dětství, v mnohém se 
jí podobá, a tak se necítí v roli toho, kdo je 
odpovědný, úplně dobře. Chce i nechce vidět 
matku jako slabou. Takovému nejasnému 
vztahu, kdy současně chceme něco prosadit 
a zároveň se toho obáváme, říkáme ambi-
valence. Proto bezmocná a nemocná matka 
v dceři vzbuzuje lásku, soucit, touhu pomoci, 
ale současně jí i poručit, řídit či ovládat.
Tento vztah jsem pozorovala nejen u sebe, 
ale i u mnoha známých a příbuzných pacien-
tů. V naší společnosti se skoro automaticky 
předpokládá, že o staré příbuzné bude pečo-
vat žena, dcera nebo snacha, proto se tyto 
střety a problémy objevují častěji než kon-
flikty matek a stárnoucích synů. Ani finanč-
ně tato péče o člena domácnosti není oce-
něna. Naopak příbuzní, kteří se vyhnou této 
pomoci, mají sami výčitky z toho, že o mat-
ku nestarají a těchto výčitek se často zbavují 
podceňováním poskytované péče. A jsou to 
skoro vždy dcery, na kterých leží zodpověd-
nost. Pokud to nedělají, společnost je odsu-
zuje. Pokud to dělají, nemají si ani komu 
postěžovat. Proto nacházejí pochopení pouze 
u těch, kteří jsou v obdobné situaci. V kníž-
ce Matky po e-mailu, která je smyšlená 
a vytvořená na podkladě zkušeností a odbor-
ných poznatků, se jedna přítelkyně opatrně 
svěřuje té druhé, a tak si vzájemně svými 
stesky pomáhají. Knihu Matky po e-mailu 
jsem napsala proto, že jako sociální geron-
toložka znám tyto problémy a také proto, že 
tento rozporuplný vztah lásky a občasného 
vzteku není populárně vědecky zpracován. Je 
i není to fikce. Je to odpozorované ze života, 
některé dialogy jsou skoro doslovné a k tomu 
jsou přidané sem tam údaje, které mohou 
znalosti čtenářů prohloubit. Svěřovat se dru-

hému, vést s ním dialog, to můžeme jak 
v rozhovoru, tak formou dopisů, e-mai-
lů. Obě přítelkyně jsou v podobné situa-
ci. Odešly do důchodu, svoje povinnosti 
matek a babiček již splnily, dokonce 
i vnoučata jsou odrostlá, a tak před-
pokládaly, že začíná jejich „třetí věk“. 
Období, ve kterém se mohou věnovat 
– konečně – již jenom sobě samým. 
A zase to nejde. Ty samy již staré ženy-
dcery pomoc samozřejmě poskytují, ale 
občas si potřebují někomu postěžovat, 
potřebují ocenění a ne jen konstatování: 
„Jsi přece dcera, tak kdo jiný by se měl 
o naši matku postarat?“ Tyto všechny 
vztahy jsou si tak podobné, že mnohdy 
budou míst čtenářky dojem, že se jedná 
o jejich osobní příběh.
Snad tato kniha pomůže jak pečujícím 
dcerám, tak těm matkám, které ještě 
jsou schopné takové knížky číst. Pokud 
se v tom našly obě generace, pokud si 
čtenáři podobnost uvědomí, pak tato 
knížka splnila svůj úkol. Nic víc jsem 
udělat nechtěla.“ Vitalplus 1/2010

Foto: Ing. Zbyněk Šanc 
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KRÁSNÉ.   MLADÉ.   OSAMĚLÉ

Nároky a dovednosti žen a mužů se přestaly 
potkávat. Přibývá nešťastných dam i zmate-
ných mužů. Ubývá dětí.
Je jich spousta. Jsou mladé. Jsou elegantní. 
Jsou úspěšné. Jsou bez partnera. Starobylá 
představa viní osamělostí žen jejich „příliš-
nou emancipaci“. Pravda je však nepříjem-
nější: Tuto vrstvu dam k osamění odsoudily 
jejich vysoké nároky, mužská pohodlnost, či 
raději nesoulad mužských a ženských rolí. 
Jak si kdo račte přát.
Nevíte, jak se to stalo. Nevíte ani, kde ho 
hledat. Kamarádi vám nabízejí často už jen 
zoufalce, alkoholiky či jedince patologicky 
závislé na matce. A vy sama netušíte, kde 
normální svobodní muži vašeho věku vlast-
ně jsou,“ popisuje své životní překvapení 
nedobrovolně single slečny šarmantní dok-
torka Jitka B, jejíž identitu (tak jako všech 
ostatních žen v tomto textu) autor pro jistotu 
zatemnil.

Kolik je smutných žen?
Počty nelze dohledat, ale jejich existence je 
očividná. Lze to poznat 
z dat ČSÚ, z vyprávění 
psychologů i z obyčej-
ného pozorování. To 
má sice pro statistiky 
nicotnou vypovídací 
hodnotu, ale nevznikla 
by bez něj ani klasic-
ká fyzika, ani psycho-
analýza, ani obyčejný 
novinový text.
„Jestli existují? Mám 
jich plný barák!“ smě-
je se nad otázkou Mir-
ka Vopavová, své-
ho druhu expertka na 
viditelný ženský svět – 
řídí redakce ženských 
časopisů nakladatel-
ství Hachette Filipachi 
(mimo jiné Marianne, 
Elle či Apetit). „Vždyť 
já už dneska téměř jiný mladý holky nepo-
tkávám.“ 
Sečíst zkoumanou populaci přesně je nemož-
né: „Málokterý single je opravdu úplně sám,“ 
píše na základě svých kvalitativních výzku-
mů sociolog Marcel Tomášek. „Tito lidé pro-
cházejí různými alternativními vztahy, řada 
z nich také nežije v samostatné domácnosti. 
Je proto těžké singles definovat, či dokonce 
zachytit je pomocí statistik,“ dodává Tomáš-
kova kolegyně Michaela Bartošová z Masa-
rykovy univerzity v Brně. Nějaká čísla 
přesto existují: „Podle počtu mladých nese-
zdaných a bezdětných lidí víme, že jde vět-
šinou o muže s nejnižším vzděláním a ženy 
s nejvyšším vzděláním. Tedy jedince, kteří se 
s velmi malou pravděpodobností dají dohro-
mady.“
„Zajímavých klientek, které svou samotu vní-
mají jako problém, opravdu přichází čím dál 
víc,“ potvrzuje Marie Henková z pražského 

Psychoterapeutického institutu. „Chlapi ten 
problém neakcentují, ti přicházejí později 
a s jinými otázkami.“
Čísla nám stejně neřeknou to hlavní: jak 
úkorně jednotlivé ženy svou situaci vnímají. 
Ale existenci problému osamělých mladých 
žen potvrzují terapeuti, psychologové, pro-
dejci a zejména ony samotné:
„Mám pocit, že je nás čím dál víc. Nevím 
přesně, proč jsme samy. Nechceme se vázat? 
Máme moc přesnou představu o tom, koho 
chceme, a nikdo nám nevyhovuje? Jsme 
zvyklé na single život a nechceme partnera 
na úkor svého pohodlí? Většina holek, co 
znám, považuje samotu za křivdu, protože 
moc dobře vědí, že jsou, dobré‘, a nejde jim 
do hlavy, proč teda nikoho nemají. A taky to 
asi berou úkorně, protože okolí na ně tlačí, 
aby si někoho našly a měly děti,“ reflektuje 
vlastní pocity budoucí ekonomka Lenka (24), 
toho času studující v Kodani.
Pro celý tento text bude klíčová Lenči-
na otázka: Proč jsme samy? Odpověď cosi 
naznačí nejen o naší civilizaci, ale i o něčem 
specifickém v české společnosti.

Samy si za to můžou
Mohou si za to ženy samy? Z jistého pohledu 
bezpochyby. Nastavily si laťku, kterou málo-
kdo přeskočí. Mladé dívky nemají být krás-
né, vzdělané a na úrovni – pokud o to muži 
nestojí... A pokud jim jejich vrstevníci nevo-
ní, nemají si stěžovat. A oni často opravdu 
nevoní... Před třiceti lety ovšem také nevo-
něli, a ženy s nimi přesto uzavíraly manžel-
ské svazky.
Tady je vysvětlení prosté: společenský tlak. 
I ženy, které nebyly úplně nadšené ze svých 
možných životních partnerů, často „zavřely 
oči a myslely na Anglii“, respektive na touhu 
mít rodinu a vlastní děti. Platí to i v sociální 
rovině: snažily se začlenit do většinové spo-
lečnosti, nebýt „jiná“, divná.
Dnešní mladice si může větší vybíravost 
dovolit, tlak společnosti už není tak silný, 
respekt k jinému stylu života je považován 
za moderní a žádoucí. Přesto si jen málo žen 

volí single život z přesvědčení. Velmi často je 
to zkrátka volba menšího zla.
Helena (29) studuje management NGOs: „Po 
tom, co mi přítel vyčetl, ze chci jet na celé 
léto na unikátní stáž do Ameriky, jsem se 
rozhodla dělat věci po svém a nenechat si do 
nich mluvit.“
Proč je tedy tolik „podle všech dostup-
ných měřítek žádoucích“ žen bez partnera? 
Nemyslíme tím neschopnost sbalit dočas-
ného utěšitele. Tato esej pojednává o „ele-
gantních, inteligentních, po všech stránkách 
žádoucích“ ženách, jejichž hlavním zaměře-
ním není pouze jejich práce.
Chlapečků se rodí nepatrně více než holči-
ček. A ačkoli o něco častěji v mládí umírají 
(zejména na úrazy), je mužů a žen v populaci 
schopné reprodukce v podstatě přesně stejně. 
Tedy: je-li dost nezadaných slečen, musí být 
dost svobodných mládenců. Jenže oni sami 
svou situaci jako „problém“ zatím nearti-
kulují.
Prosté vysvětlení je čistě biologické: pánům 
je trochu jedno, založí-li rodinu v pětadvaceti 
nebo pětačtyřiceti. Příběhů o šťastných pět-

apadesátiletých otcích 
je plný svět, v přílo-
hách věnovaných vzta-
hům a zdraví se píše už 
jen o sedmdesátiletých 
otcích... Čili sex depen-
dency ratio je velmi 
vyostřené v neprospěch 
dam: u nich je rozmezí 
30–40 let vnímáno jako 
kritické.
Stejně tak je prostý důvod 
v společenské konvenci: 
muži – a jejich okolí 
– nepovažují nesezda-
ného muže za problém, 
na ženy ve stejné situa-
ci se okolí dívá s pode-
zřením. Založení rodiny 
není tak důležitý projekt 
v chlapském, lépe řeče-
no mládeneckém životě. 

Ale ani tato explanace nám úplně nestačí – 
v takovém případě by se ženy alespoň částeč-
ně podělily o starší, zralejší partnery.
Mnohem důležitější vysvětlení je jinde: 
„Čeho naopak neubývá (ba právě naopak), 
jsou nároky a požadavky na případného part-
nera. Jak dobýváte stále více životních met 
(kariéra, peníze, bydlení, realizace cestova-
telských snů atd.), sledujete řadu troskota-
jících vztahů ve svém okolí a ujasňujete si 
tak více a více, co byste chtěly a co nikoli. 
Zabydlujete se ve své docela pohodlné samo-
tě a potřebujete mocný (a kvalitní) impulz 
k tomu, se zadat. Svou náročností, neocho-
tou ke kompromisům či slevování ze svých 
požadavků a tím, kým jste se během single 
období svého života staly, se však vaše atrak-
tivita v očích vašich případných protějšků 
snižuje,“ snaží se problém definovat Lenka 
z úvodu.
Tenhle základní, určující pocit nejsem ochot-
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na se rozhodnout pro život s někým, koho 
si nevážím artikuluje každá osamělá žena, 
s kterou měl autor čest hovořit.
Jenže klukům k úspěchu v životě stačí mno-
hem méně než holkám. Jak je to možné?
Jedna stopa se skrývá ve zdánlivě úplně 
hluchém zdroji: lifestylových časopisech. 
Zatímco ženským čtením trafiky přetékají, 
ty pánské se počítají v jednotkách. Hlavní 
rozdíl však není v množství, ale v tónu. Vět-
šina holčičího čtení je plná návodu na „sebe-
zlepšení“, zatímco pánské popisují zábavu. 
Snad nejvýstižnější je slogan jednoho z nich: 
Maxim – nejlepší zábava pro muže od vyná-
lezu ženy.
Redaktoři vysvětlují, jak se 
nejlépe bavit (s koťátkem, 
autíčkem, na výletě), zatímco 
redaktorky dávají rady, jak 
být ještě úspěšnější, a to zda-
leka nejen v oblasti, která 
se u lesklých časopisů sama 
nabízí – tedy péče o vzhled. 
Čtenářka Elle, Cosmopolitanu 
či Harper’s Bazaaru se svým 
způsobem neustále vzdělá-
vá, po přečtení každého čís-
la bude ještě více šik, bude 
umět lépe skloubit profesní 
a soukromý život, bude roz-
hodně lepší milenka, výkon-
nější profesionálka a odbor-
nice na mezilidské vztahy... 
a samozřejmě bude i lépe 
pečovat o svou pleť, vlasy, 
zdraví a rozvíjet své kulinář-
ské a hostitelské schopnos-
ti. Pravidelně se opakujícím 
formátem článku v ženských 
časopisech je výčet dvaceti, 
padesáti či stovky věcí, kte-
ré „musíte stihnout, než vám 
bude...“. Věková hranice se 
mění podle cílové skupiny 
časopisu.
Pokud čtenářka stihne ales-
poň větší část ze zadaných 
úkolů (mezi kterými figurují 
položky ze všech možných 
oblastí: od „porodit první dí-
tě“ přes „naučit se řídit auto“, 
přes „navštívit New York“ 
až po „obnovit dobrý vztah 
se svou matkou“), je jisté, 
že se nebude mezi ostatními 
ženami cítit příliš méněcen-
ná. Stojí ale pak před úko-
lem z nejtěžších – objevit chlapa, který bude 
schopen alespoň ocenit, co všechno doká-
zala... 
Klíčová otázka: není to právě tento téměř 
nekonečný nárok, který muže odradí?
Možná že zde dokonce existuje nepřímá 
úměra: čím je žena (ze svého pohledu) doko-
nalejší, tím hůře hledá adekvátního muže – 
protože ten má úplně jinou představu doko-
nalosti a štěstí. Obrovský nárok žen a obrov-
ská zmatenost mužů je nejhlubší podstata 

„naší současné krize“.
Proč tě holky nechtějí

„Frajírci nebo bambulové, občas dokonce 
dva v jednom,“ popisuje svůj pohled na svo-
bodné vrstevníky s jistým smutkem v hlase 
Jitka z reklamky (28). Je-li tam posměch, 
pak ho jako správný bambula nedokážu 
dešifrovat.
Je to arogance mladé profesionálky? Mož-
ná. Ale stejně tak jde o aroganci (čili pře-
hlížení) mladých samců, kteří nejsou schopni 
se samicemi udržet krok. Ukažte mi ženu ve 
věku 25–40 let, která o sebe nedbá – nestará 
se o vzhled, stravu, zdraví, práci... Pár jich 
najdete, ale je jich zlomek. Mužů, kteří se 

o tohle vše starají, je jen o trochu víc než 
holek, které se NEstarají. Důsledkem je hlu-
boká nekompatibilita rolí a očekávání.
Ti adekvátní chlápci zmizí z trhu v pod-
statě v okamžiku promoce; občas se o ně 
svede poměrně tvrdý (a pánům neviditelný) 
boj. Velmi rychle poté jsou staženi z oběhu 
i muži, kteří sice naplňují mnohé charakteris-
tiky „neznám-nestarám se-neřešímnechci“, 
ale mají alespoň jednu zajímavou vlastnost: 
třeba schopnost vydělat peníze / inteligenci 

/ zevnějšek / sociální dovednosti. Pak zůsta-
nou na sexuálním trhu jen bambulové v san-
dálech s ponožkami, mazánci, IT-ufoni. Situ-
ace vyhovuje jen pár radostně nesvázaným 
samečkům, kteří si s rozkoší školáka v cuk-
rárně nabírají plný tácek – protože ke sbírání 
je toho teď tolik! 

One trick pony
Kde se vzala tato nespokojenost holek s klu-
kama? Těžko říct, ale je silná – a pochopi-
telná. Dámy jsou elegantní. Dámy o sebe 
dbají. Dámy se umějí chovat. Dámy hledají 
jich hodnou práci i partnera. Dámy na sobě 
makají.
Není to nějaká vyšší morální kvalita, ale kul-

turní stav. Dáma, která o se-
be nedbá, nemá šanci přežít 
– sehnat dobrý džob ani při-
jatelného partnera. Obézní, 
špatně oblečená žena, která 
nemá alespoň vysokou inteli-
genci či sociální schopnosti, 
je vyřízená. Obézních, špat-
ně oblečených mužů s nijak 
vybranými způsoby potká-
te stovky. Proč si to mohou 
dovolit – a proč ženy ne?
Bohužel, mužům stačí odma-
la jedna jediná dovednost, 
aby jakž takž spokojeně pro-
klouzli životem: kopat do 
míče, bušit do klávesnice, 
programovat či mlátit krum-
páčem. 
„Kluci na všechno kašlou. 
Stejně jim nakonec spadne 
do klína všechno, co potře-
bují, tak proč by se snaži-
li?“ říká hořce a rezignovaně 
osmatřicetiletá Katka S.
Chlapi se starají mnohem 
méně než ženy – o zevněj-
šek, potomstvo, zdraví, což 
dokazuje i třeba statistic-
ky průkazná nižší frekven-
ce preventivních prohlídek 
u lékaře. 
Pánům stačí k jakémusi 
spokojenému přežití zdat-
nost v jediné činnosti. Jed-
na dovednost jim zajistí prá-
ci, příjem i jistý, byť nijak 
závratný sociální status. Což 
holkám nestačí ani vnitř-
ně, ani společensky. S jed-
ním jediným trikem prorazí 
jen výjimečně. Proč pánům 

dámy nescházejí? Nespěchají do otcovské 
role, nespěchají do dospělé role, možná ani 
jednu z těch rolí nakonec nechtějí.
A pomalu narůstá počet žen, pro které ne 
že by muži neexistovali, ale je jich prostě 
málo a „ti přijatelní“ jsou už dávno zada-
ní. A na rozdíl od předchozích generací ze 
svých představ nechtějí slevit, odmítají život 
s mužem, jehož civilizační návyky a vnitř-
ní nároky se neshodují s jejich. Nechtějí 
ani maminčina mazánka, nechtějí bačkoru 

Foto: Roman Nedbal 
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a nakonec ani dobrodruha, který je ochotný 
„být s ní“ jen pár měsíců v roce.

Oschlé kolečko šunky
„Já si tohle nejvíc uvědomovala v tanečních, 
který jsou pro mě dodnes jedno z největších 
životních traumat: holek je tam vždycky víc 
než kluků a slabé kusy zůstanou bez taneč-
níka. Já to přirovnávám k pocitu, který musí 
mít v řeznictví takový to horní kolečko šun-
ky – žádný zákazník ho nechce, protože je 
oschlý,“ popisuje Lenka... 
Psychologové naznačují, že dívky potkává 
víc formativních vlivů, které je nutí na sobe 
tvrdě pracovat. Potřeba nezůstat na ocet je 
odmalička silná. Zatímco tlak otců na prvo-
rozeného (či na syna obecně) celkově slábne, 
vztah matek a dcer – jakkoli často extrémně 
komplikovaný – je mnohem užší.

Kdy se role srovná s očekáváním?
Na počátku jsme jen naznačili jeden klíčový 
faktor: některým mládencům se do žádného 
vážného vztahu nechce. Vrstevníci „našich“ 
žen často nemají o žádný „velký vztah“ 
zájem. Chtějí bydlet u maminky, chtějí pít 
pivo, chtějí jezdit na kole a do hor... Otcov-
ství ani „dospělost“ je vůbec neláká.
Je v posledku jedno, zda zodpovědné holky 
nechtějí juvenilní kluky, nebo zda normální 
kluci nechtějí přemotivované holky. Výsle-
dek je pokaždé stejný: éra kompatibility 
mužských a ženských rolí je pro nemalou 
část populace u konce – nové soužití se tepr-
ve hledá.

Herzigové paradox 
Tedy: existuje tady nemalá skupina žen, kte-
ré nedokážou najít muže, jenž by vyhovoval 
jejich nárokům na partnera – parťáka, přitom 
zároveň mnohé přiznávají, že by úplně nejra-
ději někoho, koho by mohly obdivovat a ke 
komu by mohly vzhlížet.
Jak má však najít krásná, chytrá a elegantní 
dáma muže, ke kterému by mohla „vzhlížet“, 
když nemůže najít ani toho, nad nímž by 
nemusela mhouřit obě oči?
Vzniká tady dvojitá past: nejen že ženy 
nemohou najít muže jim rovné, ale někte-
ré z nich chtějí ještě mnohem víc: partnera, 
o jehož široká záda, bystrou mysl a dokonalý 
vkus by se mohly v princeznovském schou-
lení opřít.
„Stará“ kultura (která zachovává v rozdělení 
rolí i jistou mocenskou hierarchizaci) je ve 
střetu s novým světovým pořádkem, který je 
založen na plné rovnosti partnerství. 
Nekompatibilita rolí a krize mužské iden-
tity mají už zjevné důsledky: nespokojené, 
nešťastné ženy, které navíc často tráví mnoho 
času s „osudovými“ ženatými muži (a už tak 
málo četná manželství dostávají další rány). 
Muži „utíkají do regrese“ a tento infantilní 
postoj se logicky projevuje i jinde než jen 
v partnerských vztazích.
Ta rozprava není bohužel vůbec akademická. 
Jedné ženě se průměrně narodí méně než 1,5 
dítěte. Ačkoli nás aktuální data matou, Česko 
se brzy stane prudce vymírající zemí.

Petr Kamberský, 
LN 20.3.2010

MILOVAT BLIŽNÍHO SVÉHO
NENÍ JEN ROZUMNÁ RADA, ALE 

PŘÍKAZ

František Lízna, katolický kněz a člen jezu-
itského řádu, se věnuje desítky let cílovým 
skupinám sociálních pracovníků, především 
Romům, vězňům a bezdomovcům. Narodil 
se roku 1941 v Jevíčku, před čtyřiceti lety 
vstoupil k jezuitům, v roce 1974 byl vysvěcen 
na kněze, ale do roku 1989 nedostal státní 
souhlas. Vystřídal radu manuálních zaměst-
nání, čtyřikrát se ocitl z politických důvodů 
ve vězení. Je signatářem charty 77, držitelem 
ceny Františka Kriegla za obětavou práci 
s odsouzenými a řádu TGM za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva. Od roku 
1995 působí ve farnosti Vyšehorky poblíž 
věznice Mírov.

Co vás vedlo k pastoraci lidí na okraji 
společnosti?
Odpověď je jasná a jednoduchá: je to jedi-
ná cesta, jak můžeme dojít do Božího krá-
lovství, když čteme evangelium, konkrétně 
Matouše, 25. kapitolu, kde se Kristus ptá 
těch, kteří přišli do Božího království, na 
konkrétní otázku pomoci. Neptá se, koli-
krát jsme byli na mši svaté, kolikrát jsme se 
pomodlili růženec, i když bez růžence a mše 
svaté se těžko můžeme propracovat k tomu, 
abychom byli účinní v praktické lásce. Ptá se, 
jestli jsme nahého oblékli, hladového nasyti-
li, nemocného navštívili a šli do vězení, když 
je věznice nablízku.

Proč zrovna Romové, bezdomovci a věz-
ni?
Jsem knězem od roku 1974, 16 let jsem pra-
coval ve zdravotnictví, 14 let jsem pracoval 
mezi mentálně postiženými lidmi, stýkám 
se s duševně postiženými lidmi odkázaný-
mi na lékařskou pomoc, setkávám se s lidmi 
z dětských domovů, vnitřně zdevastovaný-
mi, protože nemají rodiny. Mnoho lidí po 
strastiplných cestách od nejútlejšího dětství 
až k dospělosti ztratí kontakt se svým tělem 
a chtějí změnit svoji sexuální identitu. Tihle 
lidé se kolem mne motají, já jim pomáhám, 
i když je to velmi obtížné. Mnoho lidí se na 
ně dívá skrze prsty, mnozí se také dívají skr-

ze prsty na mne, že jim pomáhám. Nikdo 
nemůže být postižen tak strašným způsobem, 
že se nemůže dotknout vlastního těla, jako 
transsexuál.
Takže se ptáte, proč bezdomovci, proč Romo-
vé? Bezdomovci jsou lidé, kteří se potřebují 
dostat ze situací, kdy by třeba umřeli na ulici. 
Když jsem pobýval v Anglii, tak jsem zjistil, 
že když se blíží zima, vyčlení se nějaký kos-
tel a tam jsou celou zimu až do jara. Starají se 
o ně dobrovolníci, kteří mají s bezdomovci 
soucit. Nebo jsem viděl, že se jim nabídnou 
prostory v blízkosti metra, třeba celá hala, 
kde jsou věci související s dopravou, ale 
v zimě slouží lidem bez domova, protože je 
velice obtížné přežít během zimy.

A vězni?
Poté, co padl komunismus, jsem sloužil věz-
ňům jako profesionál na částečný úvazek ve 
věznici na Mírově, tak to je moje parketa. Co 
existuje církev, tak vždycky, svědčí o tom 
texty ze šestého století, biskupové chodi-
li také do věznic, o vězně se starala církev. 
Rupert Mayer – Němec, apoštol z Mnichova, 
který pocházel ze šlechtického rodu, se staral 
o lidi na okraji, kteří přijížděli do města za 
těžké hospodářské krize, a sloužil jim tam 
mši hned v pět hodin ráno. Hitlerovi odpo-
roval od samého začátku, protože věděl, že 
nacismus nemá nic společného s křesťan-
stvím, byl vězněn i v koncentráku, poté izo-
lován v jednom zámku do konce války, aby 
nemohl mluvit, protože se předpokládalo, 
že je to nebezpečné pro celý jezuitský řád. 
To jsou kompromisy pro mne nepřijatelné, 
máme mluvit vhod či nevhod, když se setká-
me s projevy rasismu nebo jednoduchých 
řešení pro nějakou minoritu, jako jsou třeba 
Romové. Rupert Mayer měl zvláštní vztah 
k vězňům, když si všimneme posledních 
okamžiků života Ježíše, vidíme, že nebyl 
na Golgotě sám, ale po levé a pravé straně 
měl vězněné povstalce a jeden z nich přišel 
do nebe.

A Romové?
To je specifická otázka i pro mne samotného, 
proč je mám tak rád, těžko dovedu vysvět-
lit. Moje maminka, která žila a narodila se 
v Chudsku na Podkarpatské Ukrajině, se 
asi musela s nějakým Romem stýkat. Mne 
jako politického vězně dávali často do cely 
s Romy, protože věděli, že je nemůžu ovliv-
nit proti komunismu, jelikož oni nedokážou 
politicky uvažovat. S Romy jsem byl nucen 
prožívat dny i měsíce a zjistil jsem, že to 
jsou mimořádně milí a sympatičtí lidé. Jako 
kněze mě nazývali spoluvězni velice vulgár-
ně, ale Romové to nedělali. Cítil jsem, že 
v nich je něco zvlášť sympatického, dokonce 
určitá výzva, abych se jimi zabýval. Když 
padl komunismus, tak se objevily povážli-
vé přístupy k řešení různých sociálních otá-
zek a Romové se stali předmětem složitého 
způsobu myšlení, co lze s nimi dělat a nelze 
s nimi dělat. V roce 1992 jsem přijal rom-
skou národnost, protože jsem soudil, že když 
se nenajde člověk, který bude žít s nimi, tak 
se ani nenajde klíč, jak vyřešit romský pro-
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blém, který narůstá a bude narůstat. Vidíte, 
jaké jsou tendence různých extrémně levico-
vých a pravicových stran? Skrytě až veřejně 
prohlašují teorie, které se ztotožňují s Hitle-
rem. Násilné řešení romské otázky podporují 
i lidé, kteří chodí do kostela. To je katastrofa, 
proto mám k Romům takový pozitivní vztah. 
Když jsem přijal romskou národnost, můj 
představený v jezuitském řádu tento krok 
pokládal za těžko přijatelný. Říkal jsem mu: 
když přijde doba, že se Romové dostanou 
do přikázaných ghett, vytvoří se předstupeň 
koncentráku, tak tam půjdu mezi ně. Církev 
má být všude, kde se vytváří situace pro lidi 
těžko snesitelná.

Zdá se, že jste měl potřebu věnovat se 
lidem na okraji společnosti už dříve, už 
jste zmínil, že v 60. letech minulého sto-
letí jste působil v ústavu pro mentálně 
postižené…
Komunistický systém se bál každého člově-
ka, který se nepodřídil požadovanému rituá-
lu. Žil jsem jiný myšlenkový směr, vytvořený 
na základě hlubokého přilnutí k evangeliu. 
Neříkám k církvi, protože církev dělala pod-
le mne nepěkné kompromisy, poslouchala 
církevní tajemníky, prodlouženou ruku StB. 
Neodsuzuji však kněze, ale velmi jsme se při-
způsobili systému, abychom mohli přežít. My 
jsme neměli chtít přežít, my jsme měli jít do 
toho, abychom prolili krev pro Krista. Vážím 
si toho, že jsem 16 let byl knězem bez státní-
ho souhlasu, nikdy jsem nemusel poslouchat 
církevního tajemníka. On by se 
mnou uzavřel nějaký kompro-
mis, řekl by mně: nesmíte nic 
dělat s mládeží, nesmíte dělat 
nic mimo kostel, a ztratil bych 
tah k jádru křesťanství, tedy, že 
máme hlásat evangelium vhod 
či nevhod, ne agresivně, ale 
s duchem evangelia. Někteří 
měli v době komunismu jinou 
představu, jak si má církev teh-
dejší doby počínat, viděli jinou 
tvář Mesiáše, než se objevila 
v člověku, který neměl kde 
spát. Kristus sám byl bezdo-
movec, ať se nám to líbí nebo 
ne. V evangeliu říká: Lišky 
mají doupata, ptáci hnízda, ale 
Syn člověka nemá, kam by 
hlavu složil (Lukáš 9, 58). My, 
křesťané, máme vážně uvažo-
vat o tom, proč jsou tady lidé, 
kteří umřou tuto zimu na uli-
cích, když bude krutá. To je ze strany zvláš-
tě křesťanů povinnost se nad těmito lidmi 
zamýšlet a nepokládat je třeba za nějaký 
obtížný hmyz.

Můžeme se vrátit zpět do 60. let, kdy jste 
působil v ústavu pro mentálně postižené?
Žil jsem v té době, byl jsem zařazen jako 
nepřátelská osoba, tak mě neumožnili pra-
covat tam, kam bych sám směřoval. Usou-
dili, že když mě dají do ústavu pro mentálně 
postižené, tak nebudu moci nic pokazit ve 
smyslu, že bych v ústavu vykonával určitou 

propagandu proti komunismu. V ústavech 
pro mentálně postižené jsem našel absolut-
ně nádherný domov, protože jsem zjistil, jak 
duše těchto nemocných lidí, často poklá-
daných za něco, co je prakticky nehodné 
pohledu, jsou bohaté tím, že jsou na rozdíl 
ode mne nedotčeny hříchem. Poznal jsem, že 
mají nesmrtelnou duši. Oni vykonávali vše, 
co jsem si přál, cítil jsem se tam jako opravdu 
uzdravovaný člověk.

Jak lze docílit nemít předsudky vůči 
Romům, vězňům, bezdomovcům? Jak 
dokážete mít rád lidi, znovu pomoci těm, 
kteří vás zklamou, okradou?
Dívejte, není jiné zbytí než mít lidi rád. 
Kdyby se nám z křesťanství vše vytratilo, 
dostali se do situace, kdy by nám byla sebrá-
na poslední bible, co zůstala na zemi, tak si 
máme zapamatovat nejdůležitější přikázání: 
Milovat Boha z celého svého srdce, z celé 
své duše a z celé své síly a bližního jako sám 
sebe. Toto přikázání směřuje k nejhlubšímu 
jádru křesťanství.
Když se mě ptáte, jak mohu milovat lidi, kte-
ří mě opakovaně zklamou, nebo mi odcizí 
nějaké finanční částky, tak bych mohl udělat 
jednu věc: vyhodit takového člověka z fary 
a dál se s ním nestýkat. Dal bych však před-
nost penězům před člověkem, to bych zkla-
mal, protože peníze jsou vždy méně než člo-
věk, jakýkoli člověk. Milovat bližního svého 
není jen rozumná rada, ale příkaz. Když pře-
stanu tento příkaz respektovat, tak se stane ze 

mne sobec, který si kolem sebe udělá doko-
nalou izolaci, pomocí různých mechanismů 
– bezpečnostních zámků, či kamer; že se nej-
dříve podívám, jestli venku náhodou nestojí 
bezdomovec, a budu dělat mrtvého brouka 
a neotevřu mu dům.
Chápu, že se lidé musí chránit od zločinců. 
Jenže já ne, nemám za sebou rodinu, abych 
chránil děti od případného agresora. Jako 
kněz mám být vystaven všemu nebezpečí, 
zvláště když jsem jezuita, a jít do nejhor-
ších situací a nerezignovat na lásku k člo-

věku. Chodil jsem do věznic, kde jsem ne 
formálně, ale s láskou podával ruku člově-
ku, o němž jsem mohl tušit, že zavraždil ne 
jednoho, ale několik lidí. Musel jsem najít 
cestu, aby podání ruky nebylo prázdné ges-
to. Není to tak strašně obtížné, jak si myslí-
te. Sám jsem byl ve vězení, na cele s lidmi, 
s nimiž jsem musel trávit jistý čas. Když mi 
řekli, jaké prožili dětství, tak jsem se zděsil, 
co vše provedli. To byla první fáze, přál jsem 
jim největší trest. Když jsem s nimi musel žít 
déle, tak se mi svěřili s věcmi, s nimiž by se 
mi nesvěřili, kdyby se se mnou nesetkali ve 
vězení. Zpětně jsem si položil otázku: Mohu 
je odsuzovat? Kdybych prožil to, co oni, 
nebýt vítán už v lůně matek, zažít agresivní 
zneužívání všemi způsoby, možná bych byl 
horší než oni.

Dočetl jsem se, že vykonáváte sociální 
apoštolát. Co to znamená?
Jezuité mají celosvětové priority, které sle-
dují. Jedna z těch priorit je sociální apoštolát. 
To znamená: máme probouzet lidi z letargie, 
apatie, nebo z nepřátelství vůči různým sku-
pinám, které jsou obtížně snesitelné. Není 
jednoduché sedět v kostele vedle člověka, 
který zapáchá. Pro mne je však člověk víc 
než zápach, musím to prostě snést, protože 
má nesmrtelnou duši a je to dítě Boží. Bůh si 
přál, aby se narodily různé etnické skupiny. 
On chtěl Romy, není to tak, že by se mu stvo-
ření vymklo z ruky. On chce, aby tady byli 
Romové, ať se nám to líbí nebo ne, jsou mezi 

námi. Jeden z důvodů, proč 
k nim tíhnu, je, že tato skupina 
je na tom opravdu nejhůře. Řa-
da lidí se na ně dívá skrz prsty, 
oni mají důvod se na ně takto 
dívat, ale my máme být tady 
proto, abychom z Roma, který 
krade, pomohli udělat Roma, 
který bude méně krást. Pro 
mne je taky bílá vrána Rom, 
který nekrade. Nikdy ovšem 
nemohu vědět, jestli třeba syn 
nekrade méně než otec. To ví 
jen Bůh. Kdybych se narodil 
jako Rom, tak bych kradl. 
A teď někdo řekne, ale to by 
přece neměli krást. A já se 
ptám: Je dostatek kněží, kte-
ří pracují mezi Romy? Kolik 
kněží pracuje mezi Romy? 
A třeba žijí v jejich farnos-
ti, chtějí být pokřtěni, a řada 
kněží jim odmítne křest udělit. 

Myslím si, že je to jeden z největších hříchů, 
kterého se dopouštějí kněží, když nepokřtí 
romské děti. Pak je mnohem obtížnější udělat 
z romských dětí lidi, kteří budou respektovat 
desatero, včetně nepokradeš.

Čím je způsobeno podle vás, že cír-
kev více nechodí na místa, kde jsou lidé 
potřebující pomoc? Proč se církev více 
neangažuje ve službě lidem na okraji spo-
lečnosti?
Na to už jsem odpověděl. Můžeme křesťan-
ství prožít velice pohodlně tím, že budeme 

Foto: Daniel Hlaváč
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K	přípravě	na	bohoslužby	
o	nedělích	a	svátcích

  sobota 10.7. 19 h. Lukavice 
neděle 11.7.  15. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Dt 30,10-14
  8.45 h. Mistrovice  Ž 69
10.15 h. Orlice   Kol 1,15-20
  Lk 10,25-37

  sobota 17.7. 19 h. Mistrovice 
neděle 18.7. 16. v mezidobí 
  7.15 h. Letohrad   Gn 18,1-10a
  8.45 h. Lukavice   Ž 15
10.15 h. Orlice   Kol 1,24-28
  Lk 10,38-42

  sobota 24.7. 19 h. Lukavice
neděle 25.7. 17. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Gn 18,20-32 
  8.45 h. Mistrovice Ž 138
10.15 h. Orlice  Kol 2,12-14
  Lk 11,1-13

  sobota 31.7. 19 h. Mistrovice
neděle 1.8. 18. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Kaz 1,2;2,21-23
  8.45 h. Lukavice  Ž 90
10.15 h. Orlice  Kol 3,1-5.9-11
  Lk 12,13-21 

  sobota 7.8. 19 h. Lukavice
neděle 8.8. 19. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Mdr 18,6-9
  8.45 h. Mistrovice Ž 33
10.15 h. Orlice  Žd 11,1-2.8-19
  Lk 12,32-48

  sobota 14.8. 17.30 h. Lukavice 
 19 h. Mistrovice 
neděle 15.8.  Slavnost Nanebevzetí 
 P.Marie

poutní slavnost na Orlici a Šedivci
  7.15 h. Letohrad   Zj 11,19a;1-10
  8.45 h. Šedivec  Ž 45   1 K 15,20-27a
10.15 h. Orlice  Lk 1,39-56 

  sobota 21.8. 19 h. Lukavice
neděle 22.8. 21. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Iz 66,18-21
  8.45 h. Mistrovice Ž 117
10.15 h. Orlice  Žid 12,5-7.11-13 
  Lk 13,22-30

  sobota 28.8. 19 h. Mistrovice
neděle 29.8. 22. v mezidobí
  7.15 h. Letohrad  Sir 3,19-21.30-31 
  8.45 h. Lukavice  Ž 68 
10.15 h. Orlice  Žid 12,18-19.22-24a
  Lk 14,1.7-14

  sobota 4.9.  17.30 h. Mistrovice
 19 h. Lukavice
neděle 5.9.  22. v mezidobí
 poutní slavnost na Kunčicích 
  7.15 h. Letohrad  Mdr 9,13-18   Ž 90
10.15 h. Kunčice  Fl 9b-17  Lk 14,25-33

chodit jen v neděli do kostela. Lidé často 
zaměňují prostředek za cíl. Myslí si, že tím, 
že půjdou do kostela, pomodlí se růženec, 
mohou jít spokojeně spát. Já jim říkám, že 
ne. Musí se modlit růženec, chodit na mše 
svaté jako prostředek k tomu, aby vstali a šli 
a pomohli druhým. Modlitby, zbožné úkony 
jsou živiny pro růst člověka k lásce k Bohu 
a bližním. Pokud se spokojíme jen s pro-
středky, zanedbáme člověka. Zase se vracím 
k tomu prvnímu. Když přejdeme před soud-
nou stolici Boží, tak Kristus se nás nebude 
ptát, kolikrát jsme byli tady u Jezuitů na mši 
svaté, kolikrát jsme se pomodlili růženec 
a vykonali křížovou cestu, ale zeptá se, jest-
li jsme nesli kříž. Bude pokládat konkrétní 
otázky: Jestli jsme mu dali najíst, jestli jsme 
ho oblékli, jestli jsme ho navštívili ve věze-
ní, v nemocnici. Možná už bude pozdě, aby-
chom to mohli napravit, teď máme ještě šanci 
v pozemském životě.
Biskupové mají obrovskou odpovědnost za 
církev, měl bych se za ně modlit, dělám to 
málo, bohužel. Oni mají obrovskou odpo-
vědnost, protože čím mají větší odpovědnost 
v církvi, tím více se kolem nich ďábel motá, 
protože ví, že mu hrozí nebezpečí. Nejhor-
ší je, že my křesťané jsme schopni počínat 
si utilitaristicky a oportunisticky a nežijeme 
důsledně z evangelia, to je důvod, proč se cír-
kev více neangažuje ve službě lidem na okra-
ji společnosti. Hledáme okamžitý úspěch i za 
cenu, že se pravda odsune na vedlejší kolej. 
Hledáme prospěšnost, užitečnost, počínáme 
si jako lidé, kteří nebyli zasaženi Kristovou 
láskou, která šla za hranice a dávala přednost 

Rolník

V půlnoci syna probudí, ať práci stihne.
Dvojice buvolů je k smrti vyčerpaná.
Lidé, co neznají to živobytí bídné,
řeknou – což nerostou zrna na poli sama?

Čínská poezie ze 7.-9. stol.

V kupé vlaku rabín a katolík již delší dobu 
diskutují o tom, kdo byl kdo ze slavných osob 
v dějinách. Diskuze probíhá, pán vyjmenoval 
kdekoho, Mendelssohna, Goyu …
„Schoppenauer,“ pokračuje muž.
„To byl žid,“ odvětí rabín. 
„Freud!“
„Taky Žid.“
„Marx!!“
„Jistě, známý Žid.“
„Einstein!!“
„Taky Žid.“
„Ježíšmariá!!!“ vybuchne už rozzuřený kato-
lík.
„Taky Židi“, zní suchá odpověď.

druhým. Papež má nádherný titul a každý se 
tím máme inspirovat – služebník služební-
ků. Čím má kdo větší hodnost, má být vět-
ší služebník, než byl doposud, tento postoj 
uzdraví církev, nic jiného. Poslední budou 
první a první poslední, o tom často uvažu-
ji. Kdo by chtěl být poslední? Je snadné se 
dostat na poslední místo, protože o to nikdo 
nestojí, ale všichni se tlačí na první místo. 
Tam je velký nával. A nakonec se ukáže při 
konečném soudu, že je to nejhorší místo, kte-
ré jsme si mohli v životě vybrat. Na posled-
ním místě nikdo není, proto situace vypadá, 
jak vypadá.
z knihy „Duchovní dimenze sociální práce“, 

rozmlouval Pavel Bajer

Z knih Arnošta Lustiga

Moudrost je schopnost orientovat se v mate-
riálních a mravních bludištích života. 
 (Eseje)


