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2 Veškerá podobnost se skute čností je čist ě náhodná. 

Tato publikace by ráda posloužila všem zájemcům o studium na církevním gymnáziu, nebo jejich 
rodičům. Dále je vhodná pro ostatní čtenáře, kteří by chtěli získat jistou představu o těchto zatím ne 
zcela známých vzdělávacích ústavech. 

 
Difficile est satiram non scribere. 

Iuvenalis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Některá jména, názvy a jiné drobnosti byly změněny. Nyní lze s jistotou tvrdit, že veškerá 

podobnost se skute čností je čistě náhodná. Činím tak pro jistotu podle rady mého právníka. 
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Za obrázek děkuji dánskému kreslíři jménem Herluf Bidstrup (1912 – 1988).
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Nadějný p říchod  
 
Před časem zde jeden učitel (http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010083007) 

doporučoval rodičům umístit své děti na církevní základní školu. Cituji: „Kamarád a spolužák 
z univerzity na jedné učí a i z hodnocení dalších jsem nabyl dojmu, že jsou to jedny z nejkvalitnějších 
vzdělávacích ústavů u nás. Panuje tam poněkud jiná atmosféra, žáci jsou tam takoví „jiní“ (Přitom 
statisticky jich je značná část z nevěřících rodin!) (...)“ Vzhledem k tomu, že jsem před pár lety 
absolvoval katolické církevní gymnázium v severních Čechách , považuji za svou milou povinnost se 
také vyjádřit a povědět vám, co můžete na této škole čekat. 

Nebudu se představovat, ale považuji za vhodné uvést zde moje předchozí zkušenosti 
s institucemi na výchovu dětí a mládeže. O jeslích nemá cenu mluvit, vybavuji si pouze neurčité 
negativní vzpomínky. V první školce jsem získal užitečné znalosti dětského kolektivu. Zdálo se, že je 
přímo zamořen otravnými zmrdy. I když jak se říká, jedna ovce nakazí celé stádo. Kdosi mi předtím 
nakecal, že ve školce si člověk najde plno kamarádů, evidentně si ze mě vystřelil.  

V další poněkud progresivní školce to bylo o mnoho lepší. Mohli jsem chodit na záchod, kdy jsme 
chtěli a dokonce se i dle libosti napít čaje. O tom se mi v té předchozí ani nesnilo. Učitelky se nám 
celkem věnovaly a hrály na klavír. V jakémsi kutilském koutku jsem se seznámil se dřevem, hřebíky a 
dále s lepidlem Herkules, které dodnes používám. Bohužel, zamořenost zmrdy byla opět značná. Když 
jsem nějakému fakanovi vrátil facku, učitelka mě seřvala a pronesla cosi o tom, že s takovou nezískám 
žádné kamarády. Nejhorší bylo ovšem spaní po obědě. Trvalo to asi dvě hodiny, což se mi zdálo jako 
věčnost. Dětem plyne čas o dost pomaleji. Dovedete si představit to utrpení každý den? Připomínám, 
že předškolní děti chodí večer brzo spát a ráno se samy probudí klidně v šest hodin. Je to něco jiného, 
než věčně nevyspalý vysokoškolák, který v pohodě usne na přednášce, i když tam není tma ani ticho... 
Tento starší článek se zabývá škodlivostí spaní dětí po obědě. (http://zena-in.cz/clanek/odpoledni-
spanek-detem-skodi) Uplyne ještě mnoho vody, než se tato informace dostane k učitelkám. Účám jde 
akorát o to, aby měly od těch malých harantů na pár hodin pokoj. Poslední den ve školce se konalo 
jakési slavnostní rozloučení. Narušil jsem jeho průběh, jelikož jsem dal do držky jakémusi o hlavu 
menšímu zmrdovi, který mi předtím zničehonic jen tak nezávazně vlepil facku. Učitelka zařvala cosi o 
ukázněnosti a já si uvědomil, jak je skvělé, že už můžu vypadnout. 

Začal jsem chodit do jedné temné a ohyzdné základní školy ze 70. let. Zpočátku jsem byl nadšen 
z toho, že už nemusím po obědě ležet na lehátku, nebo spíš tvrdé žalářní pryčně s krátkou peřinou. 
Stará učitelka v první třídě byla dost nevrlá. Nejevil jsem vůbec nadšení z neustálého kreslení rohlíčků 
do pracovního sešitu a nesmyslně častého vybarvování jakýchsi omalovánek. Učitelka jen tak 
nezávazně naznačila matce, že patřím na zvláštní školu. Nejspíš jí nedošlo, že jsem se naučil číst 
někdy v pěti letech, což byla docela výhra. Kupodivu jsem ale v pololetí dostal na vysvědčení velkou 
jedničku a na konci roku učitelce nezbývalo, než mi dát samé jedničky. Chtěla mě ovšem nasrat, tak mi 
dala aspoň dvojku z výtvarné výchovy. 

Na této státní sekulární škole jakási katechetka nepovinně vyučovala náboženství. Neměl jsem 
potřebu tam chodit, nic mě tam netáhlo. I když dcera sousedky z baráku to navštěvovala a nestěžovala 
si. Neměl jsem o náboženství asi žádnou představu, ale nejspíš jsem se v té škole nechtěl zdržovat 
déle, než bylo nutné. Matka mi nabídla, jestli bych nechtěl do náboženství chodit. Pronesl jsem své 
oblíbené: „A proč bych tam měl lézt?“ Matka nedokázala vymyslet žádný důvod, tak jsem brzy na 
všechno zapomněl. 

Na tuhle drobnost bych skoro zapomněl... I k vyučování v sekulární základní škole patří trochu té 
mytologie. Snad ve třetí třídě jsme probírali příběhy ze Starých pověstí českých. Učitelka se lehce 
zmínila o pohanském náboženství a o kněžně Libuši, která konala oběti bůžkům. Zeptal jsem se, kde 
staří Čechové přišli k takovým podivným zvykům.  

Učitelka bez váhání odpověděla: „Milí žáci, vy byste asi chtěli vědět, jak vznikne náboženství, že 
ano? No tak podívejte se, když si lidi neuměli vysvětlit některé přírodní jevy, třeba bouřku, tak si 
vymysleli bohy, kteří za tím jevem stojí. Kněžna Libuše si třeba myslela, že bouřku způsobí hněv boha 
Peruna, který vládne hromům a bleskům. Ve starověkém Řecku si zase lidi vymysleli hromovládce 
jménem Zeus. V každé zemi si lidi vymysleli jiná božstva. Inu, milé děti, buďte rády, že žijete v moderní 
době, kdy už umíme většinu věcí vysvětlit vědecky, třeba tu bouřku.“  

A já si v tu chvíli neuvědomil, že jsem se právě dozvěděl zatraceně důležitou skutečnost, která 
byla daleko užitečnější, než výklad katechetky v hodinách náboženství, kam jsem nikdy nevlezl.  
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Tělocvik by měl být předmětem, na který se děti budou těšit, protože si oddechnou od učení. Ve 
skutečnosti se učitelky snažily o pravý opak. Tělocvik spočíval v pouhé buzeraci. Měli jsme třeba šplhat 
po rezavých tyčích vzhůru. Učitelka se neobtěžovala nám to předvést a vysvětlit. Možná by teda 
stačilo, kdyby mi naznačila, že v teplákách to dost klouže, takže nikam nevyšplhám. Ve školní jídelně 
vařili pochopitelně hnusně. Týká se to všech vývařoven, kam chodí pouze děti, protože jsou 
považovány za jakýsi lidský dobytek. Kvalita by šla nahoru pouze tehdy, kdyby se tam začali chodit 
stravovat zaměstnanci okolních firem. Přestože učitelky vyvíjely značný psychický nátlak, abychom 
snědli celý oběd, vždy se mi podařilo proklouznout k okénku a vyhodit zbytek tuhého hovězího 
zadního, nechutných brambor a UHA. V mnohých kriminálech bývají kohoutky s teplou vodou, nikoliv 
však v naší škole. 

Větší potíže nastaly se všudypřítomnými malými zmrdy. Neustále mě mlátili a jinak nasírali. To by 
ještě nebyl takový problém.  

Přece jen byli o hlavu menší než já a dost pomohlo, když jsem jim na oplátku dal do držky, 
jaksepatří je přetáhnul po hlavě půlkilovou pet lahví s vodou, nebo aspoň rázným pohybem natrhnul 
nějaký kus oděvu. S takovou mě mohli jen těžko šikanovat.  

Ale objevil se nový soupeř, a to různé učitelky. To byla jiná kategorie. 80 až 150 kg živé váhy, o 
hlavu větší a přece jen jsem k nim měl určitý respekt. Snažily se mi vnutit následující pravidla: Když tě 
někdo mlátí, nesmíš se bránit a také to nesmíš nikomu říkat. Žalování je nepřípustné. Když bude někdo 
mlátit tvého kámoše, tak tomu kámošovi nepomáhej! Tyhle příkazy se mi zdály dost ujeté, takže jsem 
je často porušoval. Můj deníček se plnil poznámkami a tzv. černými body. Každý den informovala 
družinářka matku o mých prohřešcích. 

V roce 2000 ve čtvrté třídě jsme jeli na čtrnáctidenní školu v přírodě do jakési velkoubytovny u 
přehrady v Čechách. Připadal jsem si jako v koncentráku, nebo spíše v pasťáku plném anonymních 
vychovatelů. Chlapci a dívky byli důsledně odděleni do dvou částí budovy. Nevadili mi ani tak 
spolužáci, jako spíše všudypřítomná zoufalá nuda a prázdnota. Přes den nás zpravidla nahnali do lesa 
nebo na vězeňský dvůr / hřiště / a zabavte se sami, parchanti! Večer nám pustili v TV nějaký depresivní 
film vhodný na vyvolávání nočních můr. Nedávno jsem zjistil, že ta hrůzná instituce byla zrušena již 
roku 2002. 

Když jsem úspěšně složil přijímačky na jedno církevní osmileté gymnázium , bylo jasné, že je na 
čase vypadnout z té zpropadené základky.  

Zdá se vám, že jsem příznivcem domácího vzdělávání? Ani náhodou, na mojí ZŠ se dalo najít 
několik pozitiv. V dějepise probíhala jednoznačná výchova k antikomunismu, také jsem na ZŠ získal 
obstojné základy pro studium na gymnáziu. I když tedy pouze jeden můj spolužák také složil 
přijímačky. V okolí školy se záhadně objevovaly útržky laciných erotických časopisů, které jsme z nudy 
s kamarády sbírali. Nazývali jsme je tzv. „šukačky“. Asi to pro nás bylo významné, protože si dodnes 
pamatuji průvodní slovo: „Toho chlápka s naditým poklopcem sbalily Jarča s Darjou někde na ulici. 
Roztáhla stehna a okamžitě se udělala.“ Jednou jsem dokonce u tělocvičny na trávníku našel deštěm 
značně promáčený kalendář se stejným tématem. Trochu se trhal, když jsem v něm listoval botou. 
V neposlední řadě jsem se naučil nedůvěře, skepticismu a negativního přístupu k lidem, což považuji 
za velice užitečné.  

Nedlouho po roce 2000 jsem tedy nastoupil na ono církevní gymnázium . Vybrala mi ho matka, já 
jen jaksi předpokládal, že ví co dělá a o středních školách má přehled. V ročence školy se psalo, že ji 
navštěvuje 35% nevěřících studentů, takže se zdálo, že se tam určitě neztratím. Jo a pokud někdo 
neví, tak třídy na gymplu jsou prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima a oktáva. Strávil 
jsem zde osm let, takže se podělím o své zkušenosti.  

Nejprve tedy ty pozitivní: 
+ Okamžitě jsem si zamiloval velkou, prostornou školní budovu plnou světla. 
+ Školní jídelna nabízela výběr ze čtyř, časem i pěti jídel, no úplně jiná liga. Za to děkuji cizím 

strávníkům. Milerád jsem kuchařkám odpustil zkažené maso s těstovinami, z něhož jsem jednou dostal 
slušnou sračku. Pouze jednou za 8 let, to vyhovuje. 

+ Během studia se konalo mnoho školních výletů, dva lyžáky a nějaké ty školy v přírodě. Všechno 
se v podstatě vydařilo. Zůstalo mi mnoho hezkých vzpomínek, ne, nemyslím to ironicky. Vždy jsme byli 
ubytovaní v nějaké ohyzdné faře v různém stupni zchátralosti. Kupodivu se mi tam ale pokaždé velice 
líbilo. Bylo to tam snad „promodlené“ a  „plné pozitivní energie“? S výše zmíněnou dvoutýdenní školou 
v přírodě na ZŠ se to nedalo srovnat. 
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+ Každý týden se začínal nepovinnou mší v aule. Chtěl jsem se tam jít někdy mrknout, ale 
vždycky jsem si raději přispal.   

+ Vypadá to, že zde byla o hodně nižší koncentrace zmrdů. Studenti církevního gymnázia jsou 
skutečně slušnější, ale během studia mi to ani nepřišlo. Celkem dost studentů z vyšších ročníků hulilo, 
naštěstí jen cigarety. O velké přestávce se jich vždy mnoho přesunulo do blízkého parku. Nikdy mi ale 
nevyčítali mé nekuřáctví. Tvrdé drogy jsem tu nezaznamenal. Jen jednou mi dala spolužačka 
přičichnout k pytlíku s marihuanou. Objevil se tu jeden dealer trávy, ale byl rychle vyhozen ze studia.  

+ Pouze jednoho vyučujícího bylo možné označit za blbého. S ostatními jsem měl dobré 
zkušenosti.  

+ Studenti nebyli takoví materialisti, jak je jinde běžné. To jest nikdo moc neřešil hezké oblečení, 
drahý mobil a podobný drobný majetek. Mobil jsem si pořídil až v prosinci 2005. Jednalo se o cihlovitý 
Alcatel z roku 1999, věnoval mi ho jeden strýc. V jiné škole bych byl asi terčem posměchu.  

+ Na škole jsem každým rokem pozoroval různé drobné či větší přestavby a vylepšení. To jsem ze 
základky neznal. 

+ Má cenu mluvit o teplé vodě rozvedené po škole? 
+ Jak si představujete křesťanské studentky? Asi jako ohyzdné ženštiny v šedivých rolácích a 

dlouhých tmavých sukních, že jo? Kdepak, ve skutečnosti byla celá škola plná hezkých děvčat 
v přiléhavých oděvech. Radost pohledět, vypadalo to, že si některou vyberu. Jak se dočtete níže, 
dopadlo to neslavně. 

+ V primě jsme dostali nádhernou profesorku biologie. Přišla zrovna z VŠ. Bohužel za rok sbalila 
jakéhosi staršího studenta a utekla s ním. 

+ Na škole byl spirituál, to jest (zde katolický) kněz pečující ve vzdělávacím ústavu zřizovaném 
církví o duchovní potřeby studentů (???). Byl to bodrý a férový chlapák, ve volném času nadšený 
motorkář. Netrvalo dlouho, našel si ženu, založil rodinu a musel praštit se svým původním 
zaměstnáním. Stal se raději automechanikem. Nevím přesně, proč se nepředělal na evangelíka, 
s takovou by mohl mít rodinu i kněžskou profesi. Asi je to administrativně náročnější než změna 
mobilního operátora. Řediteli školy nezbylo, než najít nástupce. Další spirituál byl docela fešák, takže 
vydržel sotva rok. Potom už si dal ředitel víc záležet a vybral dost usedlého pána, který vypadal, že se 
dokáže povznést nad všecky ženské v okolí. Taky že jo, je na škole dodnes. Co jsem slyšel, tak je 
slohově zdatný, slušný řečník a svoje populární kázání vydává i knižně. Škoda, že jsem zaspal 
všechny jeho mše.  

+ Tak jako většina mých spolužáků, i já jsem bez potíží odmaturoval s vyhovujícími známkami, 
což mi bylo vstupenkou na VŠ. Zdá se, že tedy spolužáci byli nakonec docela studijně zdatní. Chtěl 
bych zdůraznit, že moje církevní gymnázium bylo považováno spíše za náročnější. 

+ Záchody na škole nebyly moc výstavní, ale za osm let se podařilo rozmístit do všech kabinek 
nezničitelné držáky na toaleťák.  

+ Na škole bylo celkem rozsáhlé zázemí pro údržbáře. Evidentně byli celkem mravně na výši, 
protože jsem u nich marně hledal jakékoliv vylepené obrázky s nahotinkami. Měli tam pouze nástěnku 
s obrázkem panenky Marie a podobnými motivy. Také pár fotek z rekonstrukcí.  

+ Za 8 let jsem nepozoroval jakoukoliv diskriminaci nevěřících studentů. Nikdo z profesorů se mě 
nikdy nezeptal, proč nechodím na mše. Rovněž neexistuje žádný přehled o vyznání studentů. Autor 
shadow164 ve svém článku (http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010083007) tvrdí, že: 
„Přitom statisticky jich je značná část z nevěřících rodin!“ Měl asi na mysli spíše základní školy. 
Odhaduji, že na mém gymplu byla většina studentů pokřtěných, i když třeba jinak nepříliš aktivních. 
Minimálně ovšem museli složit rok od roku náročnější přijímací zkoušky z náboženství. To u základních 
škol neplatí. 

+ Typický čtenář Haló novin vám řekne, že (katolická) církev je zamořena různými pedofily a 
úchyláky. Ve skutečnosti tomu tak není, pokud si vzpomínáte, tak v ČR byly popsány v poslední době 
pouze tři tyto případy, přičemž poslední je sporný. Na britských listech (http://blisty.cz/art/50469.html) 
čteme:  

„Katolická pedofilie se nevyhnula ani Čechám a Moravě... Kněz František Merta  z Jižní Moravy 
byl v roce 2001 odsouzen k podmínečnému odnětí svobody a k zákazu práce s mládeží za pohlavní 
zneužívání ministrantů a dalších mladých chlapců v Napajedlech, Holešově a jinde. V roce 1987 
pohlavně zneužíval chlapce též kněz Jan Slíva  v Prusinovicích a byl za to odsouzen. 
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Katolický kněz František Provazník , farář v Lysicích, v roce 1998 poučoval nezletilé dívky v 
sexuálních věcech způsobem, který se dá považovat za sexuální zneužívání. Farář byl později zbaven 
kněžského úřadu údajně kvůli špatnému vlivu na děti.“ František Merta  byl umístěn na práci do 
arcibiskupského archivu, protože odpouštět je božské.  

Na mém gymplu jsem nepotkal žádného pedofilního kněze. Jo a nemusím snad dodávat, že 
pedofilové se většinou rekrutují z řad různých příbuzných (strýčků) a z vedoucích zájmových kroužků...  

+ Opět jsem získal dobrý vztah k tělocviku, který se zde již obešel bez zbytečné buzerace a 
jakéhokoliv známkování. 

+ V mojí třídě se spolužáci vůbec nechlubili  svými pohlavními zkušenostmi a neřešilo se, kdo je 
poslední panna... Řekněme, že toto je pozitivní zkušenost. 

+ Na mém gymplu patrně nedocházelo k propagaci metody tzv. přirozeného plánování rodičovství 
(PPR). (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_plánování_rodičovství) Kdežto na jednom menším 
gymnáziu ve městě toto propagoval přímo ředitel školy. Inu zeptal jsem se své profesorky biologie, asi 
pětačtyřicetileté katoli čky.  Odpověděla: „No podívej se, tahle metoda je vysoce nespolehlivá  a 
navíc pracná… Nikomu to nedoporu čuji!“  Rozumná to žena. Co je přirozeného na tom, milovat se 
podle jakéhosi jízdního řádu!? Mimochodem mně neznámý kněz a biolog Marek Vácha 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Vácha) napsal roku 2005 poměrně rozumný článek o této 
problematice. (http://www.getsemany.cz/node/713) (nebo http://www.jejkov.cz/clanky/kolik-chceme-
deti_.html)  

Píše zde asi tolik, že kdysi byl zastáncem PPR, než záhy zjistil, o jak pracnou a nespolehlivou 
metodu se jedná. Dnes již nevidí morální rozdíl mezi kondomem a „p řirozeným plánováním 
rodi čovství“ . Rozdíl je pouze ve spolehlivosti a celkové praktičnosti. Myslím, že je pro Marka Váchu 
jen dobře, že se nenarodil před 500 lety. Cením si jeho odvahy kopnout do vosího hnízda. Svým 
článkem vzbudil bouřlivé reakce tradičních křesťanů. (http://tob.signaly.cz/0809/jak-prirozene-je-
prirozene) (http://ktf.cuni.cz/~skoblik/komentare/vacha_clanek.htm) Celkem škoda, že na mém gymplu 
nikdy neučil. 

 
A teď něco negativních zkušeností:  
-- V mojí třídě se to hemžilo vohnouty, čili studenty, kteří chtěli mít co nejlepší známky, ale 

s minimem námahy. Proto ode mě neustále opisovali domácí úkoly a správné odpovědi z písemek. 
Zpočátku mě tím dost srali, ale pak jsem jim to začal ochotně umožňovat, čímž jsem si získal jejich 
přízeň. Když dáváte psovi nažrat, bude vás za to milovat. Rovněž jsem usoudil, že výroba taháků je 
morálně celkem v pořádku. Sklidím akorát plody své práce, na rozdíl od parazitujících spolužáků. 
Zanedlouho jsem rozjel vývoj a výrobu taháků, které používaly značně pokrokové technologie. Zatím to 
podléhá utajení.  

-- Na škole působili při mších ministranti. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministrant) Dva chodili do mé 
třídy. Byli velice nevychovaní a velmi neukáznění, v hodinách zpravidla vyrušovali, nebo se věnovali 
čtení novin či knížek. Při mších samozřejmě výborně hráli své role. Zdálo se, že kvůli své kostelní 
angažovanosti jsou pro profesory nedotknutelní. Nechali je dělat v hodinách bordel a zavírali nad tím 
oči. Jeden z ministrantů časem dostal trochu rozum, nebo spíše propadl démonu alkoholu, takže už 
neměl moc energie na mlácení spolužáků. Raději spal na lavici. Občas prošacoval cizí aktovku, což ho 
velice bavilo. Je možné, že se stal ministrantem jen proto, aby ucpal hubu své matce. Ten druhý se 
během studia vůbec nezměnil. Jmenoval se Luděk. Spolužáci ho neměli moc rádi.  Vynikal svou 
hlučností a promyšleným vlezdoprdelizmem. Kdo s ním neměl zkušenosti ve výuce, byl přesvědčen, že 
Luděk je nadmíru slušný člověk a věrný katolík. Holky ze třídy se s ním ale nechtěly bavit, tak je musel 
nahánět jinde.  

Jednou jsem na nástěnce u kaple objevil vyvěšený jakýsi křesťanský časopis, kde byl rozhovor 
s Luďkem. (!) Pronášel tam různé naučené křesťanské fráze, jako že následuje Krista v jeho stopách, 
má vztah s živým Bohem, nebo tak něco. Zkrátka že jde svým spolužákům dobrým příkladem. Když mě 
to došlo, tak jsem se začal bláznivě řehtat a smát. Evidentně si mě někdo všiml, třeba otec spirituál, 
protože druhý den časopis zčistajasna zmizel.  

Předpokládám pochopitelně, že jinak jsou ministranti celkem normální slušní hoši. 
-- Profesoři vůbec neuměli řešit šikanu mezi žáky, která se naštěstí vyskytovala v menší míře. 

Mezi klukama se rozneslo, že facky vracím, tak mi dali celkem pokoj. Jednou jsem šel nabonzovat 
třídní profesorce jednoho ministranta, který furt mlátil malého spolužáka.  
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Profesorka neudělala nejspíš nic a nechala to v rukou božích. Hospodin zanedlouho seslal na 
ministranta démona alkoholu, který mu odsál přebytečnou energii. Je taky možné, že ten hoch začal 
chlastat jen tak sám od sebe. Obtížně se to rozlišuje! V každém případě jsem pojal podezření, že 
ministranti jsou celkem nedotknutelní... Opakuji se, že? 

-- Na církevním gymnáziu lze očekávat některé neobvyklé povinné předměty. Náboženství asi 
nikoho nepřekvapí, ani proti němu nic nemám. Zde byly ovšem také povinné tři roky latinského jazyka. 
Ještěže jsem vyfasoval dobrou profesorku, která nebyla přehnaně přísná a měla reálnou představu o 
využitelnosti toho předmětu. Naštěstí jsme byli dost pozadu. Potom tu byly jeden rok povinné dějiny 
církve, to jest dost zbytečná směsice dějepisu a náboženství. Ani tenhle předmět není na církevních 
školách běžný. Vyučoval to odborník na slovo vzatý s celkem objektivním přístupem. Bohužel tento 
svůj předmět považoval za nepřiměřeně důležitý. Kdo chtěl dostat jedničku z písemky, musel prokázat 
přímo enormní znalosti učiva. To mě vedlo k rychlému vývoji moderní a progresivní tahákové 
technologie. V současné době je již předmět zrušen. 

-- Má cenu zmínit se o vřelém vztahu spolužáků k alkoholu? Zřejmě to ani moc nesouviselo 
s prvním zázrakem Ježíše Krista v kapitole Jan 2:1-11. (http://www.galdici.cz/promeneni-vody-ve-vino-
jan-2:1-11-cz.html) Pouze jednou se štíhlá spolužačka otrávila lihovinou na školním výletě. Šavlemi 
nešetřila. Kamarádky ji musely umýt a dávat pozor, aby se nezadusila zvratky. Druhý den již mohla 
chodit. Ostatní spolužáci dobře věděli, že je lepší veselé popíjení než tuhé alkoholové bezvědomí. 

-- Na oficiálních školních akcích docházelo k propagac i, nebo aspo ň velkorysé toleranci 
návykových látek u nezletilé mládeže.   

Počínaje kvartou, kdy bylo žákům asi 14 let , se na každém výletě hromadně kouřila vodní dýmka, 
a to za plného souhlasu všech vyu čujících.  Dýmku většinou obstarala jedna holka z početné 
křesťanské rodiny. Milé to děvče. Do paměti se mi vryl výrok jedné katolické profesorky: „Tak děcka, 
kdo tady máte tu vodní dýmku, doneste ji prosím.“ Někde na mém harddisku stále vězí fotka profesorky 
sedící ve skupině hulících dětí. 

 Používal se standardní tabák se všemi cedulkami o rakovině a impotenci, co taky jiného? Nikdy 
se mi toto dementní rozhodnutí profesorek nepodařilo objasnit, ale nejspíš podléhaly pověrám, že „se 
ten kouř filtruje, takže je to přece neškodný.“ Google najde mnoho článků o škodlivosti vodních 
dýmek.  Nejsem škarohlíd, takže mohu říci, že šíša či vodárna zaneřádí vzduch o dost méně než 
patnáct zapálených cigaret. Snad i celkem příjemně voní. 

-- Předmět informatika a výpočetní technika byl dosti chudý, učil se pouze tři roky. Psal se školní 
rok (!!) 2003/2004. V tercii jsme se celý rok hrabali v MS-DOSu a hlavně v manažeru M602. 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEer_M602) V kvartě jsme konečně přešli do Windows95 a 
celý rok jsme se učili Word a Excel. Proč ne. Pak jsme si dali na tři roky pauzu a v oktávě jsme se 
snažili všechno dohnat, což znamenalo práci s internetem, úpravu obrázků a psaní jednoduché 
webové stránky. 

-- Na škole krátkou chvíli působilo Hnutí čistá láska. (http://hudba.signaly.cz/clanky/ruzne/66-
hnuti-ista-laska-u-nas) Pravděpodobně mělo za cíl popularizovat sexuální tělocvik až po svatbě. 
Netuším proč, neboť toto je již standardní součástí křesťanství.  

-- Možná by vás zajímalo, jestli se konala jakákoliv sexuální výchova . Lze říci, že skoro ne, 
nicméně v kvintě jsme se v biologii jednou dívali na jakousi videokazetu. Záznam byl nesmyslně tichý, 
takže bylo rozumět každému osmému slovu. Střídaly se dva záběry. Pohled na besedu puberťáků 
s odborníkem a jakýsi divný graf. Nepodařilo se mi zjistit, o čem to bylo, ale ten divný graf asi 
představoval menstruační cyklus. Potom jsme se snad v septimě dívali na videozáznam porodu. Když 
miminko přišlo na svět, zazvonil školní zvonek, zařvali jsme pochvalně cosi jako při fotbale a utíkali do 
jídelny. V tercii se konala beseda s jakousi doktorkou. Mluvila dlouze o důležitosti a významu 
panenství. To slovo mi rezonuje v uších, když si na ni vzpomenu. Panenství je prý nejdůležitější 
součást slušné holky. Bůhvíproč také podotknula, že kluci si rádi představují spolužačky nahé. 
Ohlédnul jsem se po holkách ve třídě, ale moc mi to představování nešlo. Zjistil jsem, že mám 
evidentně nakoukáno příliš málo „uměleckých fotek“. Sexuální výchova byla tedy nedostatečná, což 
znamenalo, že jsem to musel dohnat samostudiem „knížek pro chlapce“. Taky jsem začal ujíždět na 
tvorbě Jana Saudka. Seriózní umění je daleko lepší než erotické časopisy Oldies, Markýz, České 
ložnice, Fontána, nebo Právě 18. 

Vůbec bych se nedivil, kdyby ta výše zmíněná doktorka byla členkou hnutí VORP, které bojuje 
proti zavedení sexuální výchovy do škol.  
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Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) vznikl v roce 1995, kdy ministerstvo školství 
připravovalo zavedení povinného předmětu sexuální výchova do základních škol. VORP je patrně 
veskrze křesťanská organizace, ačkoliv to na jejich webu není jasně uvedeno. 

Pak se zase probudili v roce 2010, kdy mělo ministerstvo školství podobné úmysly. Donedávna 
měl VORP toto heslo: „Opravdu chcete, aby se vaše d ěti učily na základní škole souložit bez 
zábran a vý čitek s kýmkoli, kdykoli a jakkoli?“ VORP si uvědomil, jak je ten slogan legrační, takže 
už ho na svém webu nemají. Co na to říct? Milí VORPáci, jste vedle. Pokud dáte své děti do státní 
sekulární školy, dozví se tam plno informací o sexu, tomu těžko zabráníte. Pokud se nebude vyučovat 
sexuální výchova, tak se to doslechnou od spolužáků poměrně neohrabanou a neobjektivní formou. 
Fakt si, milí VORPáci nemyslíte,  že by jim ty celkem strategické informace o sexu sdělil lépe vzdělaný 
učitel? Pokud si chcete udělat obrázek o VORPU, navštivte jejich web (http://www.vorp.cz), konkrétně 
doporučuji odkaz (http://www.vorp.cz/vase-zkusenosti), kde najdete různé „pravdivé příběhy ze života“. 
Dovoluji si zde uvést ten nejlepší kus. Varování! Následující článek je plný hoven. Cituji: 

 
Masturbace - dobrá a zdravá aktivita? 
Osobní zkušenost mladého muže 
Když jsem byl v pubertě, běžel na tehdejším Rádiu Alfa (dnešní Impulz) po 22 hodině seriál 

sexuální poradny s Radimem Uzlem nazvané " Červené uši"  (později tuším "Červenání"). Šlo o 
pásmo telefonických dotazů, které Radim Uzel zodpovídal. Jako teenager jsem tento pořad hltal, 
dokonce jsem si zakoupil knihu, která později na základě odpovědí pana Uzla vyšla - abych byl 
sexuálně patřičně a "odborně" vzdělán. 

 
Kromě takových nesmyslů, jakým je používání dvojitých kondomů jako zaručenější ochrany před 

početím a pohlavními chorobami, jsem s překvapením poznával, že masturbace je b ěžný prost ředek 
k odreagování a neškodí ji provozovat t řeba několikrát denn ě. Tato informace způsobila, že jsem 
se masturbaci otevřel a později vyhledával drsnější stimuly. Přestávaly mi brzy stačit stovky 
pornografických fotografií a začal jsem vyhledávat na internetu pornografická videa. Má sexuální 
citlivost se otupovala  a více mě začala vzrušovat pornografie s mladistvými dívkami (teen), lesbami, 
dokonce i se zvířaty. Zároveň jsem vynalézal "dokonalejší" a perverznější praktiky svého uspokojení, 
bez kterého jsem nevydržel ani den. Vždycky jsem se těšil, až budu sám doma, abych mohl provozovat 
své uspokojování. Masturboval jsem před svým bratrancem, který byl tehdy na 1. stupni ZŠ, také před 
chlapcem ze sousedství, který byl tehdy velmi nesebevědomý a toužil patřit do starší party. Stal jsem 
se na masturbaci závislý a snažil se jí nakazit své  okolí.  Toto mělo negativní vliv na vztah s 
rodinou, soustředění ve škole, později na partnerský život a nakonec i manželské soužití. 

Nyní vím, že masturbace vede k individualismu a narcismu, která je v rozporu s harmonickým 
dáváním a soužitím v manželství. Závislost na masturbaci má stejné asociální následk y jako 
každá jiná závislost:  agresivita, malé sebevědomí, deprese, sebepoškozování, touha po stažení více 
lidí do závislosti atd. 

Další nepřímý negativní vliv "osvěty" z tohoto pořadu způsobila informace, že sexu se oddávají 
mnohem mladší vrstevníci, než jsem byl já - mě mohlo být 14 let, zatímco do pořadu běžně volaly 
dvanáctileté dívky se zkušenostmi z pohlavního styku, dokonce i mladší chlapci, nezřídka to byly 
poměry mezi sourozenci. Toto zjišt ění ve mě vyvolalo touhu po p ředčasném sexuálním život ě s 
dívkou. Dva roky jsem měl sexuální vztah s dívkou, která ještě nedosáhla hranice 15 let. Přišlo mi to 
běžné, normální. Přestože jsem k ní byl veden upřímným citem lásky, byli jsme oba velmi nedozrálí na 
partnerský život, natož zodpovědní na založení rodiny. Tento vztah se díky Bohu rozpadl bez následku 
počatého života, avšak s následkem citové a sexuální zát ěže do dalších partnerských vztah ů nás 
obou.  

Díky konverzi ke křesťanství v 18 letech jsem se vzdal touhy po nahodilém sexu, postupně i 
návyků z puberty. Po 7 letech jsem vstoupil do šťastného manželství a založili jsme rodinu. Dodnes se 
ovšem potýkám s následky svého zab řednutí, dosud mám poškozený jemnocit sexuálního 
vnímání, který se dá s obtížemi získat znovu, ne vš ak úpln ě. 

R. M. 
(Konec citace hoven plného článku.) 
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Neznám nikoho, kdo by měl s touto rukodělnou činností tak negativní zkušenosti. Nevím, na kolik 
je tento příběh smyšlený, nicméně motiv padlého hříšníka (feťáka, zloděje, apod. ), který se obrátí na 
křesťanství, je dosti ohraný. Honička je sice úplně super, ale koho z vás by to bavilo pětkrát denně?  

-- Na jakési třídní akci v Sekundě, kdy mi bylo 13 let, nám otec spolužáka rozdával tenké knížečky 
„Srdce studené jako kámen“ od Stephena Hilla. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Hill_%28evangelist%29) Text knížečky lze nalézt různě na webu. 
(http://zivotbezdrog.sk/downloads/srdce_studene.pdf) Můžete si ji přečíst a zamyslet se nad obsahem. 
Pokud nemáte chuť, tak vám mohu říci, že to je o americkém feťákovi, který už byl v posledním tažení, 
když tu se najednou zázračně rychle uzdravil a zbavil závislosti na drogách. Dle jeho slov se mu to 
povedlo díky Ježíši Kristu.  

Už ve 13 letech mi ta knížka přišla divná a velice nedůvěryhodná. Co myslíte? Pokud si chcete 
přečíst reálný příběh napraveného narkomana, doporučuji českou knihu „Já – bývalý toxikoman“ od 
Petra K. (http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?action=sTitul&key=56878) Rovněž se jedná o feťáka, 
kterému trochu pomohla víra, ale příběh je realistický a prostý všech zázraků a nepravděpodobností. 
Obtížné odvykání mu trvalo dlouho a několikrát znovu spadl do závislosti.  

 
Srážka s k řesťanstvím  

 
Kdybych věděl, co mě tu čeká, tak bych se církevnímu gymnáziu obloukem vyhnul. 
No nic, pocházím z typické české rodiny bez vyznání. Matka chovala ke křesťanství určité 

sympatie, ale pokřtít se nikdy nenechala. Ani u mého otce jsem nikdy žádné projevy víry 
nezaznamenal. Akorát jsem se dozvěděl, že do poloviny 70. let ho babička nutila chodit do kostela. Pak 
už nikdy nechtěl do domu Páně vstoupit. V 15 letech se můj otec s křesťanstvím rozloučil. Náboženství 
se u nás skoro vůbec neřešilo, ale když se o někom řeklo, že je hluboce věřící, vnímal jsem to jako 
něco pozitivního. Ke kostelu jsem měl vztah jako k jakékoliv jiné pěkné budově, jako je divadlo, zámek, 
apod. O vánocích jsme tam občas nezávazně nahlédli.  

Nejsem si jist, jestli jsem kdy jako děťátko věřil v Ježíška, distributora dárků. Pokud ano, tak jsem 
vůbec neřešil, jestli obchází domácnosti v podobě miminka nebo statného vlasatého třicátníka. 

Po nástupu na gympl jsme jeli na seznamovací kurz do olezlé a oprýskané fary kdesi na vesnici 
v malebné krajině jihozápadních Čech. Pobyt se mi velice líbil. Každý večer se zhaslo ve společenské 
místnosti a modlitbou jsem poděkovali za pěkný den. Přišlo mi to celkem fajn.  

Od primy do tercie byla výuka náboženství  dost v pohodě. Na začátku jsme se modlili, díky 
čemuž dnes umím odříkat otčenáš. Studenti dělali v hodině bordel, vyrušovali a zásobovali profesora 
blbými otázkami. Nejvíce neukáznění byli ti dva ministranti. Výuka byla hrozná sranda a prča. Přestože 
jsem způsobně seděl v lavici, výborně jsem se bavil. Když se tomu zoufalému vyučujícímu podařilo 
uklidnit tu bandu třiceti dementů v lavicích, dala se probírat látka, především nejrůznější biblické 
příběhy, kterých je fakt požehnaně a vydrží v pohodě na 8 let studia. Bral jsem to jako nezávazné 
seznámení s vírou a jako zajímavé všeobecné vědomosti.  Nikdo nám nic nevtloukal do hlavy, 
propagace kreacionismu se nekonala. Toho malého jáhna jsem měl celkem v oblibě a myslím, že jsem 
se na jeho hodiny vždycky těšil. Při listování starými sešity z primy až tercie nacházím témata jako:  

Bůh volá člověka, Abrahám - praotec víry, jak Bůh promlouvá ke člověku ( skrze svědomí (?), 
skrze rodiče, učitele a podobné autority (Pozn. No nevím teda.)), Mojžíš, Josef Egyptský, egyptské 
rány, křížová cesta, uvedení páně do chrámu, desatero, povolání božího lidu, touha po štěstí, spása a 
vykoupení, stopy boží existence, zjevení, Ježíš a samarská žena, předávání božího zjevení, 
evangelium- radostná zvěst, evangelium podle Matouše nebo Lukáše či Jana, skutky Apoštolů, 
obrácení apoštola Pavla, svátosti: a) křest b) biřmování c) eucharistie  d) smíření, e) pomazání 
nemocných f) manželství g) kněžství, starý zákon, zaslíbená země, dějiny Izraele, význam jména 
Hospodin, stvoření světa.  (Poznámka: Nikdo nám ne říkal, že by byla bible u čebnicí p řírodopisu. 
V zeměpisu a v geologii jsme probírali standardní v ědecký pohled na vznik vesmíru a 
zeměkoule, evoluci a vývoj lidí z opi čáků.) 

Na začátku a na konci školního roku nebo i při jiných příležitostech jsme šli se školou na 
nepovinnou mši svatou. Lze říci, že jsem z ní vždy odcházel s dobrým pocitem a plný pozitivní 
energie… Tak jako z pěkného divadelního představení. Vzpomínám si, že někdy dávno v 8 letech mě 
dokázal nabít pozitivní energií i klasický film Pan Tau. 
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K předmětu náboženství jsem přistupoval jako třeba k dějepisu, takže jsem moc neřešil, co je na 
tom pravdy. Bylo hlavně potřeba se látku naučit na písemku. Dnes už si nejsem jistý, co jsem si tehdy o 
tom křesťanství doopravdy myslel. 12 až 14 letí kluci tohle většinou neřeší. Nejspíš jsem tak nějak 
předpokládal, že Bůh nejspíš existuje a někdy časem v daleké budoucnosti bych se mohl nechat 
pokřtít. Nejprve k tomu ale musím najít důvod. Nevěděl jsem, že ho nikdy nenajdu. V každém případě 
jsem už tehdy vnímal jasné poselství z církevních kruhů: „Každému vřele doporučujeme projít křtem, 
přijmout Krista za svého spasitele, činit pokání, Hospodina se bát a mít tak zajištěn život věčný. Jo a 
úplně nejlepší by bylo, kdyby tak učinili všichni  lidé na celém světě.“ 

„No dobře, něco na tom snad bude, přece jen s tím mají ti různí biskupové dlouholeté zkušenosti 
a jistě by si z nás nedělali srandu,“ uvažoval jsem tehdy jako malý kluk. 

 
Po třech letech ten jáhen usoudil, že už nemá zapotřebí otravovat se s tou bandou třiceti 

nevychovatelných dementů v lavicích. Dostali jsme tedy nového profesora náboženství, otce Dvo řáka. 
Patřil mezi Salesiány, což je řád zabývající se zasíráním hlavy, ehm, šířením evangelia mezi mládeží. 
Po roce ten jáhen nadobro pověsil učitelství na hřebík a šel raději pracovat  na magistrát jako úředník. 
Svého rozhodnutí nikdy nelitoval a má se dnes skvěle. 

Nový profesor byl o dost starší a připomínal železničního černokněžníka Zababu z Pohádek o 
mašinkách. Kdosi mě varoval, že má ten otec Dvořák podivné a dogmatické názory, ale já na to 
nedbal. Někdy tou dobou jsem v Blesku zahlédl reportáž o vatikánském exorcismu, posedlosti ďáblem 
a podobných záležitostech. Bylo to celkem děsivé, ale kdo by věřil článku v bulvárním plátku. 
Nepřikládal jsem tomu význam a rychle zapomněl.  

Asi za měsíc v hodině náboženství otec Dvořák pravil: „Milé děti. Příští týden si pustíme film 
Exorcista z roku 1973 od mého oblíbeného režiséra Williama Friedkina. Tak jsem usoudil, že bych vám 
měl podrobně vysvětlit, jak to chodí s tou posedlostí ďáblem a s vymýtáním.“ 

Otec Dvořák hovořil dlouho a uvedl mnoho podrobností, které se mi již podařilo zapomenout. 
Spolužáci ani nedutali. Nakonec řekl: „Pamatujte, že tenhle film je natočený podle skutečnosti. Ti 
citlivější z vás budou mít po jeho shlédnutí asi dost špatný spánek!“ Ušklíbl se a jeho krysí oči se 
zablýskly.  

Pár chvil nato se v mojí hlavě někde v oddělení správy informací odehrál rozhovor mezi dvěma 
dělníky: „Hele Franto, kam přijdou tyhle záležitosti ohledně toho vymýtání ďábla? Moc se mi to nelíbí.“ 
„Odkud to pochází, Honzo?“ „No pochází to z běžného vyučování na evropském gymnáziu v 21. 
století.“ „Kdo to poslal?“ „Poslal to nějaký běžný profesor náboženství.“ „No právě.“ „Tak hele, 
s náboženskými informacemi jsme tu neměli nikdy problém. Už je tady ukládáme aspoň tři roky. 
Náboženství je běžný školní předmět, něco jako třeba zeměpis.“ „Tak dobře. Zanesu ty informace do 
Skladu důvěryhodných a pravdivých informací, tam, kde skladujeme matiku, zeměpis, dějepis, 
informatiku a podobný zcela nezávadný věci.“ 

A bylo to v prdeli. Začal jsem mít pocit ohrožení jakousi neznámou zlou silou, tedy jakýmsi 
ďáblem, který bez varování posedává lidi. Ten den jsem večer nedokázal usnout, protože mě polévalo 
horko a před zavřenýma očima mi běhaly různé apokalyptické vize. Nezbylo mi nic jiného, než spát 
s rodiči v jedné posteli, což trvalo asi tak dva týdny. Bylo mi 15 let a jak už jsem řekl, byl jsem úplně 
v prdeli. Kurva, co jsem udělal blbě… Kdybych se ožral nebo sjel toluenem, tak by to byla moje vina, 
ale já jsem akorát dával pozor v hodině náboženství, byla to nějaká chyba? Začal jsem tušit, že 
profesor Dvořák je pěknej hajzl, ačkoliv bylo jasné, že jenom interpretoval oficiální názory katolické 
církve. Otec mi řekl, že: „Uvidíš, že za nějakou dobu se těch blbých myšlenek zbavíš. Hele, já třeba 
pokládám křesťanství za něco nepříliš důvěryhodného. Proč věřit tomu, o čem se nemůžeš přesvědčit? 
No a čertíci chodí akorát s Mikulášem, že?“ „Ale tati, ty jsi přece pokřtěný a v mládí jsi musel chodit do 
kostela, ne?“ „Jasně, synu, ale jak mi bylo 15 roků, tak jsem s tím praštil.“  

Nikdo mi nepomohl. Rodiče mě akorát ujišťovali, že určitě brzo na všechno zapomenu. Matka se 
šla poradit za jakýmsi docela fajn knězem, ten ale nevymyslel nic. Je to dost chytrý chlap, bylo mu 
jasný, že bych měl z církevního gymnázia rychle vypadnout. Ale z principu tohle nemohl vypustit z úst. 
Nesměl vypudit potenciálního klienta svojí veliké proslulé katolické církve. Natolik jí byl zavázán. Tak 
matku akorát utěšil různými vyhýbavými frázemi. 
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Cítil jsem se jako zavirovaný počítač nebo jako orloj zavalený bahnem. Bylo nutné si vyčistit hlavu 
od Dvořákových sraček, a to nejlépe pomocí silných protikřesťanských argumentů. 

Tak se podívejme.  
Křesťanství je sice nejrozšířenější náboženství na zeměkouli, ale má pouze 2 miliardy stoupenců. 

Světová populace činí 7 miliard lidí, takže milý otče Dvořáku, pro nadpoloviční většinu (5/7=71%) lidí 
na zemi vaše křesťanství neznamená skoro nic! 

Na světě máme pěkných pár stovek různých náboženství nebo malých i větších církví. I samotné 
křesťanství se dělí na mnoho odvětví, jejichž příslušníci si občas dají do držky. Každé náboženství či 
církev zpravidla tvrdí, že ono je to jediné správné a že ostatní jsou nevěřící psi, zbloudilci, pohani, 
odpadlíci, služebníci satana, pomýlenci nebo zvrhlíci. Já si teď vyberu jedno z nich a jaká je 
pravděpodobnost, že jsem zvolil to správné? Podle čeho vybírat? Dává to smysl? Je vůbec nutné si 
nějaké náboženství vybrat? Omyl.  

Jak to udělali moji spolužáci a většina lidí na zeměkouli? Byli přinuceni převzít vyznání svých 
rodičů. Žádný svobodný výběr se nekonal. Jak mě to vůbec napadlo? Pokud je někdo křesťan, není to 
vůbec jeho zásluha, ale výsledek systematické, dlouhodobé a intenzivní náboženské výchovy. Pokud 
nejsem věřící, nemusím se za to vůbec stydět. Nevypovídá to o mě skoro nic, snad to jen naznačuje, 
v jakém prostředí jsem vyrostl.  

Jak tedy vznikne mladý křesťan? Když má miminko sotva pár týdnů, uskuteční se křest v kostele, 
čímž se děťátko zbaví dědičného hříchu (?) a přijme se do církve proti své vůli. Také se tím rodiče 
zavazují, že ho budou vychovávat ve víře. Odmalička ho berou do kostela. Asi tak ve čtyřech letech se 
začíná aplikovat intenzivní a dlouhodobá nalejvárna křesťanské nauky. V těch čtyřech letech už má 
děcko trochu rozumu ale zároveň zbaští všecko, co mu napovídáte. Každý týden se jde povinně do 
kostela na mši, kde se do jisté míry opakuje furt to stejné. Kněží moc dobře vědí, že Stokrát opakovaná 
lež ehm, myšlenka se stává pravdou. Dobře, tento výrok si později vypůjčil Pepík Goebbels. Co že se 
na těch mších asi říká? Nejspíš něco následujícího:  

„Abychom byli spaseni, musíme jednoduše úplně věřit v Kristovo dílo dokonané na kříži. Jestli 
někdo uvěří, že Kristus zemřel na jeho místě a zaplatil cenu za jeho hříchy, a pak vstal, ten bude 
spasen. Kdo odpadne od víry v Krista, bude věčně trpět v mukách pekelných.“ 

Dítě nemá šanci uniknout křesťanské výchově. V té době ještě netuší, že na světě existuje mnoho 
různých protichůdných náboženství a věr.  

Co by se asi stalo, kdyby si dvanáctiletý chlapec usmyslel, že nebude chodit do kostela, protože je 
to ztráta času a furt jednotvárné? 

Nejspíš by rodiče užili všech dostupných donucovacích prostředků, tj. mnoho pohlavků, hysterický 
řev otce, zákaz televize a PC, nějaké to vyhrožování peklem a sírou, „všichni tvoji kamarádi taky chodí 
do kostela“, „co by tomu řekla babička, teta, apod.“, a určitě i návštěva autoritativního kněze 
s hromovým hlasem. Zkuste si představit, co by asi dělali vaši rodiče, kdybyste si usmysleli, že si už 
nebudete nikdy čistit zuby. 

Někdy v patnácti letech jde mladík na biřmování. Předtím se musí nejspíš naučit nazpaměť 
katechismus.  

Biřmování je jednou ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné, anglikánské církve a Církve 
československé husitské. Spolu se křtem a eucharistií je biřmování jednou z iniciačních svátostí. 
Biřmování je podle nauky zmiňovaných církví svátost ustanovená Ježíšem Kristem, jejíž 
prostřednictvím křesťan od Boha dostává pečeť daru (?) Ducha Svatého (?). Spolu se křtem a svátostí 
svěcení biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení (?), proto se 
tyto svátosti mohou přijmout jen jedenkrát za život. 

Nejspíš jde teda o to, aby to bylo mladíkovi hodně blbý, kdyby se rozhodl zdrhnout od církve. 
A někdy v této době se už snad dá hovořit o probuzení vlastního rozumu mladého člověka. 

Chlapec si začne klást otázky:  
„Tak se podívejme, co to do mě nahučeli. Ty dlouhý hodiny ve vychlazeným kostele mě vždycky 

sraly. V kostele se všichni spolužáci tváří jako nejslušnější svatoušci a když vylezou ven, jsou z nich 
zas ti zkurvení hajzlové. Celý křesťanský učení je dost divný a často to nedává smysl. Když si ho 
vyhoním, musím to pak říct knězovi u zpovědi. Mám pocit, že už to rozkecal po všech svíčkových 
babách. Mše jsou stále stejné jako fotbalové zápasy. Modlení je pouhé odříkávání naučených textů, k 
čemu je to dobrý? Kněz musí žít v celibátu, což ho nejspíš dost sere, podle toho, jak pokukuje po mých 
spolužačkách. A tahleta bible. Jak může někdo vědět, co těma jinotajema autor myslel? O celibátu tam 
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třeba není ani slovo.  Zkrátka a dobře, není na čase celý to křesťanství pověsit na hřebík? Ale pozor! 
Chci snad nasrat své rodiče a všecky příbuzné? Chci, aby se na mě dívali skrz prsty jako na 
odpadlíka? Má to cenu si znepříjemňovat život? NE! Budu tedy setrvávat v cestě a dělat, co po mě 
ostatní chtějí. Je to nejjednodušší. Přece jenom v tom kostele potkávám svý kámoše, což je fajn. A 
třeba přece jen existuje poslední soud a podobný záležitosti.“ 

Zpátky do školy. Přišel den, kdy otec Dvořák v hodině náboženství promítal ten film Exorcista. 
Třídní učitelce jsem nakecal něco o akutním zubním kazu a zdrhnul jsem ze školy. Pak jsem si dával 
pozor, abych na ni omylem nevycenil zuby. Mohla by si všimnout, že je mám bílé jako perličky. První 
zubní kaz jsem měl až dva roky poté a dodnes o něm nevím. Musí být úplně maličký. 

Moje spolužačka Maruška byla velmi milé a pěkné věřící děvče. Radost pohledět. Zeptal jsem se 
jí, co si myslí o otci Dvořákovi a jeho řečech o vymýtání ďábla. Řekla jen: „Promiň, ale o tom se s tebou 
nebudu bavit.“ Sklopila tvář. 

„Víte, proč nám to Dvořák říká?“, vykřikl jsem jednou do hloučku spolužáků. „Chce z nás totiž 
udělat připosrané křesťany, víte?“ Kluci utichli a souhlasně mlčeli.  

Ve své hlavě jsem si vybudoval bezpečnostní sklad nebezpečného odpadu, resp. myšlenek. (Dále 
jen smeťák.) Do smeťáku putovala každá příchozí informace, která se jakkoliv týkala náboženství. 
Mnoho z nich bylo ihned skartováno, některé zůstaly ve smeťáku zachovány. Nemnoho jich bylo 
vyhodnoceno jako bezpečných. Ty se pak umístily do skladu nejasných a nedůvěryhodných informací, 
kde byly bezpečně odděleny od běžných školních vědomostí.  

Nebyl jsem moc nadšený z toho, že musím trávit dvě hodiny náboženství týdně s otcem 
Dvořákem. Stále do nás valil různé divné záležitosti. Podruhé mi ale zasrat hlavu nemohl. Tomu bránil 
můj nový bezpečnostní smeťák. Úspěšně jsem zapomněl všechno, co nám říkal. Až na pár 
nezapomenutelných záležitostí.  

Dvořák si jednou všiml holky v první lavici. Byla k němu otočená zády. Krátké tričko se jí vyhrnulo 
z kalhot, takže asi Dvořák uviděl začátek prdelní rýhy. Dvořák mlasknul, ušklíbl se jako mlsný kocour, 
zasvítil krysíma očima a vykřikl: „Hele!“ Na to strčil té dívce zezadu ruku do kalhot a šáhnul si na 
pěknou prcinu. Celá třída to viděla, ale nikdo se neozval. Žáci z něho měli respekt. O přestávce jsem 
jen tak nezávazně holkám naznačil, jestli otec Dvořák není úchylák. Odpověděly: „Úchyl jsi akorát ty, 
Kamile.“ No jasně. Holky občas vyvalují kybliska z výstřihů, už v 15 letech některé překonaly třídní 
profesorku. Když jsem někdy zapomněl odvrátit hlavu, hned mě označily za prasáka. Přišlo mi to velice 
legrační. 

Otci Dvořákovi ty holky s nedostatečným oděvem furt ležely v žaludku. Nejvíc mu vadily holky 
s krátkým tričkem. Musím se přiznat, že mě taky vzrušovalo, když mi holka ukázala pupík. Ale tehdy na 
ZŠ mi bylo 8 roků.  

Otec Dvořák jednou pronesl: „Milé děti, když se podíváme na tyhle holky v krátkých tričkách. Víte 
co? Klukům se to moc líbí, ale vadí jim to.“ Tyhle a podobné divné myšlenky jsem od Dvořáka slyšel 
často, takže jsem se přihlásil a řekl: „Prosím, jak jste to myslel? Jak se mi může něco líbit a zároveň 
vadit? To zní jako kdyby byla voda zároveň studená a vařící, nebo tak něco.“ „Milé děti,“ zeptal se 
kněz, „je tady snad někdo, kdo tohle nechápe? Přihlaste se!“ Zvedl jsem ruku sám. „Vidíš, Kamile,“ řekl 
Dvořák, „ já myslím, že až vyrosteš, tak to také pochopíš.“ Zašklebil se a pokynul rukou. Celá třída se 
mi vysmála. Vůči výsměchu jsem byl dost imunní, ale pocítil jsem, že Dvořák je starej zlomyslnej čůrák. 
Už se ho nebudu na nic ptát, zase by ze mě udělal kreténa. Každý normální profesor by mi odpověděl: 
„No tak jde asi o to, že když uvidíš zmalované děvčisko s obrovskýma ceckama, tak se za ní otočíš, ale 
za deset vteřin tě napadne, že tahle asi nebude vhodná žena do domácnosti a na celý život.“  

Každý týden jsme museli za domácí úkol opisovat dlouhé pasáže z bible. Na to ti seru, řekl jsem 
si hned a tisknul ty texty z jakéhosi dosového prográmku na PC. Dvořák si myslel, že to ručně klovu do 
klávesnice nahlížejíc do tištěné bible. Dobře mu tak, zmrdovi. 

Otec Dvořák nám často vyprávěl různé příběhy ze života, které mu nejspíš svěřili lidé ve 
zpovědích (!). Ty příběhy byly podivné, často nedávaly smysl. Jednou nám povídal o mladíkovi, který 
masturboval před svou tříletou sestrou. „Ten kluk mi řekl,“ pravil Dvořák, „ že ta malá holka z toho 
nemůže mít rozum, protože je ještě malá. Ale to je omyl. Člověk si zapamatuje veškeré sexuální 
podněty. Tak to je, milé děti.“ Co chceš tímhle říct, ty hajzle, pomyslel jsem si. Ptát se tě nemá cenu, 
pokud teda nechci, abys ze mě v očích ostatních udělal kreténa, který leští kládu osmkrát denně.  

Konzultoval jsem to tedy alespoň se spolužáky z vedlejší třídy. Odpověděli: „Jasně, to nám říkal 
taky v hodině náboženství. Myslel tím něco takovýho, že jako si člověk výborně zapamatuje všecky 
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sexuální záležitosti.“ „A jako co z toho? Vadí to něčemu?“ „Jo, prej to pak člověku překáží v hlavě, 
nebo něco takovýho.“ Zajímavé, na Saudkových fotkách jsem tehdy ujížděl už rok a neměl s tím 
problém. Můj školní prospěch se nezhoršil. 

Následovalo ještě mnoho hodin náboženství plných divných myšlenek, které ale v mém smeťáku 
nemohly napáchat žádnou škodu.  

Samozřejmě zbylo plno času na probírání standardní křesťanské nauky. Různě jsme se zabývali 
biblí ze všech stran, příběhů na učení je tam požehnaně. Pak třeba že lidská duše je nesmrtelná, no 
tak bylo by to fajn, ale kdo toto může vědět?  

Museli jsme se nazpaměť naučit Velepíseň lásky od svatého Pavla (1. Kor 13, 1-13). S radostí na 
líci jsem ji pak přednesl před tabulí, i když bych Dvořákovi nejraději vylil na hlavu ten kýbl vyhozeného 
jídla ze školní jídelny. Cítil jsem, že jsem se právě naučil přetvářku, což rozhodně v dalším životě 
upotřebím. 

Na konci školního roku jsme psali písemku na obsah kapitol z bible. Kvůli tobě se to učit nebudu, 
ty čůráku, rozhodl jsem se.  

Učinil jsem hroznou věc, totiž zneužil jsem bibli k nekalým účelům. Okopíroval jsem si úvody ke 
kapitolám a vzniklé papírky posloužily jako skvělý tahák. Teď jsem tě přechcal, ty čůráku. Dvořák mi 
musel dát jedničku na vysvědčení a byl konec školního roku. Dlužno dodat, že Dvořák si dodnes myslí, 
že jsem byl vzorný student. 

Někdy ve druhém pololetí jsme jeli na několikadenní školní výlet do Salesiánského centra kdesi 
na Šumavě. Očekával jsem enormní nálož jedovatých sraček. V mojí mysli se s rachotem uzavřela 
ocelová vrata a aktivoval se smeťák do stavu pohotovosti. Zbytečně. Pobyt se skládal z  různých 
zábavných psychologických a sebepoznávacích her. Nejvíc mě bavila hra, kdy jsme se rozdělili do 
dvojic a měli za úkol jeden druhého plesknout po prdeli. Vyšla na mě milá Anička. Nalejvárna 
křesťanské hlušiny se nekonala. Pouze se vedoucí nezávazně zmínil o nově opravené kapli v budově, 
mimochodem docela zchátralé. Znovu bych zdůraznil, že všechny hezké školy v přírodě jsem prožil 
výhradně ve zchátralých farách. K těm budovám jsem získal hezký vztah. Ukázalo se, že tihle Salesiáni 
nebudou tentokrát tak nebezpeční, jako jejich bratr zmrd Dvořák.  

Na začátku nového školního roku jsem plánoval učenou disputaci s Dvořákem. Zklividuju tě 
argumetama, ty hajzle, říkal jsem si.  

 Brzy vyšlo najevo, že se Dvořák odstěhoval kamsi na druhý konec republiky, prý do Havířova. 
Dostali jsme novou profesorku náboženství, sestru Pavlínu. Hned si získala mé srdce.  

Bylo to malé roztomilé děvče kudrnatých vlasů s rošťáckými plamínky v hlubokých očích. Nosila 
běžný, snad trochu usedlý občanský oděv. Pouze malý služební odznak na krku prozrazoval, že se 
jedná o řádovou sestru. Opět jsem se začal těšit na hodiny náboženství. Přesunul jsem je ze sektoru 
„Nebezpečné sračky“ do „Neověřené, ale jinak zajímavé a bezpečné informace“. Moje hlava zůstávala 
stále zabezpečená proti nežádoucímu zasrání, ale během posledních čtyř let na gymnáziu se už žádný 
vyučující nepokusil zaprasit mi hlavu jedovatým odpadem. Nelze však zapomenout na povinnou 
přednášku obecního exorcisty ve velkém sále školy… Tehdy jsem si řádně procvičil detektor sraček. 
Smeťák v mojí hlavě jel v rychlém provozu a skartovačky sraček běžely naplno... 

V kvintě jsme se se sestrou Pavlínou ještě učili různé záležitosti z Bible. V sextě jsme probírali 
světová náboženství. Napadlo mě: „Jó, milé děti, na světě je různých věr jak šlupek. Ale už vás snad 
nenapadne zdrhnout od křesťanství, doufám… Raději moc neuvažujte o tom, proč jste zrovna křesťani, 
vlastně je to jenom náhoda…“ 

V septimě nás učil jistý mladý kněz. Jeho přenášky byly veskrze filozofické a nutily k zamyšlení. 
Zabýval se různými věroučnými otázkami. Nepokusil se mi zasrat hlavu, i když to už se nikdy nikomu 
nepodaří! Nikdy jsem od něj neslyšel něco jako: „Pravda je tohle a tohle a už o tom nepřemýšlejte.“ Do 
jisté míry mě pozitivně ovlivnil, naboural můj ateismus.  

Dle jeho slov ateista tvrdí, že všechna náboženství jsou pomýlená, což je dost trapný, vzhledem 
k tomu, že většina obyvatel zeměkoule vyznává určitou víru. Fajn, nemám to srdce odsoudit úplně 
všechna náboženství. Spadám tedy do kategorie Bez vyznání. Připouštím správnost některé víry z těch 
mnoha, ale jak ji u všech všudy najít? Některý Bůh / bůh tedy možná existuje, ale netuším, jak se 
jmenuje a co po mě žádá. Není vůbec jistý, že má se mnou nějaké plány. Kdejaký čtenář Haló novin 
vám řekne, že kdyby Bůh existoval, tak by byl asi pěkný kruťák, když by se vydržel dívat na dění 
v dnešním světě. Tenhle argument je značně ohraný. Mě to spíš připadá, že Bůh do světového dění 
nezasahuje, a pokud ano, tak si dává bacha, aby to nebylo vidět.  
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Ještě doplním, že otce Dvořáka jsem kdysi z duše nenáviděl. Nyní je zášť ta tam. Tenhle kněz 
výrazně přispěl k rozvoji mého kritického myšlení a ukázal mi skutečnou zrůdnou podobu křesťanství, 
čímž mě nejspíš navždy a definitivně odradil. Někdy bych se ho rád zeptal, proč to udělal. Opravdu 
netuším. I když nepřísahal jsem snad, že už ho nechci spatřit? 

Usoudil jsem, že celý křesťanství je snůškou jakýchsi krajně nedůvěryhodných hypotéz, kterým 
není radno věřit. Už s ním nechci mít nic do činění.  

Postupem času jsem získal zkušenosti s různými křesťanskými osobnostmi, které měly na mém 
gymnáziu přednášky v sále s hledištěm, kam se vešlo dobrých 300 studentů. Byla to např. lékařka 
Marie Svatošová, psycholog Jeroným Klimeš, okresní exorcista Pavel Havlát, další exorcista Vojtěch 
Kodet, nebo jezuita František Lizna.  

Přednáška Marie Svatošové o hospicovém hnutí byla dost silná. Následovaly volné dotazy. 
Původně jsem se chtěl zeptat na něco srandovního, třeba kdy zavedou v česku seniorboxy, když už 
máme babyboxy, ale najednou mi ta otázka přišla nanejvýš blbá. 

Jeroným Klimeš se ve svém výkladu o mezilidských vztazích jen tak nezávazně zmínil: „Vážení 
přátelé, jak známo, mnohá křesťanská děvčata trvají na tom, že před svatbou nebude žádný sex. Ať 
chceme nebo ne, v mnohých případech to vede ke značným problémům při seznamování. Taková už 
je dnešní doba…“ Na tu větu jsem si vzpomněl až o pár let později, kdy už bylo pozdě. 

Okresní exorcista Pavel Havlát , nám přichystal přednášku jako z ranného středověku. Studenti 
seděli v aule jako přikovaní. Veškeré věci, co nám povídal, putovaly jako nedůvěryhodné informace do 
smeťáku v mojí hlavě, kde byly brzo „skartovány“ a zapomenuty… Takovej nával můj smeťák dlouho 
nezažil, ale k přetečení nedošlo. Když byly volné dotazy, tak jsem se zeptal na cosi ohledně kartičky 
pojišťovny. Nic bližšího si už nepamatuji, ale je jisté, že to vedlo k výbuchům smíchu v celé aule a 
temná atmosféra byla rázem fuč. 

Další již bývalý exorcista Vojtěch Kodet si také přichytal přednášku někdy v roce 2007. Ale žádné 
sračky nemohly přetéci přes bezpečnostní filtr v mojí hlavě. Otec Kodet hovořil o činnosti ďábla, jeho 
vymýtání, o nebezpečnosti bílé a černé magie, o prokletí rodiny, o průběhu exorcismu, o tom, jak Bůh 
uzdravuje lidi. Dále varoval před tím, že ďábel může vejít ke člověku skrze  Buddhismus, Jógu (!!!), 
Jehovisty, a také Hinduismus představuje pro křesťana velké nebezpečí. Satan se dle pana Kodeta 
skrývá i v alkoholismu a jiných návykových drogách. Bylo nutný narušit vážný průběh přednášky. 
Během volných dotazů jsem se zmocnil bezdrátového mikrofonu a zeptal se pana exorcisty, jestli je 
vedle různých drog nebezpečná i vodní dýmka. Fungovalo to. Přednáškovým sálem se rozlehl smích 
studentů a také potlesk. Pan Kodet byl asi překvapen. Čemu se asi smějí, řekl si. Odpověděl nám, že 
s vodními dýmkami nemá zatím žádné zlé zkušenosti. Ale dodal, že cigarety dovedou člověka 
duchovně spoutat. Tak jsem se jen tak nezávazně zmínil, že i ve vodní dýmce se používá návykový 
tabák s řádným obsahem nikotinu. Někdo pořídil záznam téměř celé přednášky. Určitě ji najdete někde 
na internetu. 

František Lízna  (*1941) je dle Wikipedie český kněz, jezuita a také poutník vykonávající dlouhé 
tisícikilometrové pochody. Zaměřuje se zejména na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců. Jedná se 
tedy o celkem zajímavého a milého člověka. Na přednášce z něho vyzařovala jakási nepopsatelná 
láska k životu. Trochu se zmínil o pouti do Santiaga de Compostela, ze které se nedávno vrátil.  

Pravil: „Kde jsem jenom nechal tu knížku, kterou jsem vám chtěl nechat kolovat, no jasně, v autě 
před školou, né. Hej ty tam v té první řadě v zeleném tričku, skoč mi prosím do toho auta, né.“ 

„Milerád tam dojdu,“ řekl ten student, „tak mi prosím půjčete svoje klíče.“  
„Klíče nepotřebuješ, protože zámek je zničený a furt odemčený, ne, “ odvětil pan Lizna. 
Bylo mi jasné, že tenhle jezuita považuje auto za nepodstatnou pomíjivou část materiálního světa. 

Proč ne, ale já mít auto bez zámku, tak ho nechám schované v garáži a přijedu do školy autobusem. 
Po chvíli se ten kluk vrátil s knihou v ruce. Bylo dost zábavné sledovat, jak si pan Lizna dovede získat 
pozornost neposedných studentů, aby do nich mohl po chvíli ládovat vznešené křesťanské myšlenky.  
Za každou větou řekl hovorové „né“ a dělal si trochu prdel z ředitele našeho gymplu, což musí zabrat 
vždy. Potom chvíli říkal cosi o mladých pannách.  

Pronesl něco jako: „Nyní bych měl požádat pana ředitele, aby mi předal seznam panen na týhle 
škole, né?“ Tehdy už byla pozornost mladých studentů bezpečně upoutána a tak začal mluvit o 
křesťanské morálce, významu panenství a podobných záležitostech. 
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Ke konci přednášky byly co myslíte? Volné dotazy. Bylo prostě nutný navázat trochu na něco, co 
zaznělo v proslovu pana Lízny. Když mi kdosi dal bezdrátový mikrofon, tak se aulou rozezvučel můj 
zkreslený hlas: „Děkuji, prosím, vy jste se zmiňoval o předčasném sexu…“  

„Ano, co by vás ohledně toho zajímalo?“ 
„Víte, rád bych se toho vyvaroval… Kdy má teda dojít k prvnímu milostnému splynutí, aby to 

nebylo předčasné?“  
„No tak tohle je přece všeobecně známé, až po svatbě v kostele, né?“ 
„Rozumím, no obvykle se dělá svatba ve chvíli, kdy už má člověk po vysoké škole a nějaký ten 

rok pracoval, aby si vydělal na byt… V té době už mi bude dobrých osmadvacet roků.“ 
„No jasně, těžko se budete ženit, dokud jste na gymnáziu, né?“ 
„Víte, pane Lízna, mě je teď osmnáct let, no jak to tak vidím… Čeká mě nejspíš dlouhé a obtížné 

čekání, že?“ 
„Ty to zvládneš, věř mi. Když jsem to dokázal i já.“ 
V tu chvíli propukla plná aula v bláznivý smích, což mě dost urazilo, když se jednalo o celkem 

běžnou záležitost, kterou musí řešit snad každý dospívající křesťan/ka. Kecám, taky mi bylo do smíchu. 
Tu myšlenku jsem pak trochu rozvedl v jakési slohovce v českém jazyce. Něco jako co si asi 

pomyslí holka, když jí sdělím, že jsem ve třiceti letech furt panic? „No nazdar, tohle je pěknej podivín, 
nebo snad impotent od narození, každopádně pryč od něho!“ pomyslí si ta slečna. Ten starý mládenec, 
co mě učil češtinu, se hezky nasral a dal mi dvojku ze slohovky. Dodal: „Tak abys věděl, je zcela 
správné být před svatbou čistý a neposkvrněný, víme?“ Vy víte kulové, pane profesore, řekl jsem si. 

Nevím ani proč, ale i v další slohovce jsem si pustil hubu na špacír. Tentokrát v předmětu 
náboženství, který zrovna učil ten mladý kněz a biolog. Měli jsme za úkol napsat úvahu o knížce ze 
široké nabídky. Zvolil jsem si román 1984 od George Orwella, v němž mě jako správného puberťáka 
zaujaly věty: „Cílem strany nebylo jen předcházet tomu, aby mezi muži a ženami vznikaly vztahy, které 
nebylo možné kontrolovat. Pravým, i když nevyhlášeným cílem bylo odstranit ze sexuálního aktu 
veškerou rozkoš. Ani tak láska, ale erotika byla nepřítel, a to jak v manželství, tak mimo ně. (…) 
Jediným uznávaným účelem manželství bylo počít děti (…). Na sexuální styk se pohlíželo jako na 
poněkud nechutný menší zákrok, něco na způsob klystýru. Toto pojetí ovšem úředně neexistovalo, ale 
nepřímo se už od dětství vtloukalo do hlavy každému členu Strany. Existovaly dokonce organizace jako 
Antisexuální liga mladých, které obhajovaly naprostý celibát pro obě pohlaví. Od raného dětství je 
zocelovali hrami a studenou vodou, a pak tím svinstvem, co jim vtloukali do hlavy ve škole (…)“ Ve 
slohovce jsem nezávazně polemizoval o tom, že tyhle výše zmíněné myšlenky hlásá i katolická církev. 
Dokonce existuje i křesťanské Hnutí čistá láska. (http://www.farnostslavkov.cz/clanky/jestlize-devce-
investuje/) Dodal jsem ale, že negativní vztah katolíků k pohlavnímu tělocviku může pramenit 
z pouhého zjištění, že ten, kdo prošmejdí každou couru, brzo chytí syfilidu a zaklepe bačkorami. Tedy 
asi do konce 19. století to platilo. Kdyby nepřišel virus HIV, tak bychom mohli dodnes svobodně a 
nezřízeně šustit beze strachu z nevyléčitelných chorob. Přesto obyčejná kapavka dokáže zkazit den. 
Kněze ta slohovka moc nepotěšila, takže se k ní musel vyjádřit v hodině náboženství. Spolužáci se ho 
zeptali, kdo tu práci napsal.  

Kněz odpověděl: „Už ani nevím, kdo to napsal… Nejspíš někdo z vedlejší třídy, kde taky učím.“ 
V jednu chvíli jsme na sebe tajně mrkli.  

Tím pohledem jsem mu chtěl říci: „Díky, otče. Myslel jsem, že tady ze mě uděláte ateisticko-
hédonistického zvrhlíka a trochu mě zostudíte před třídou. Ale vy jste se zachoval jako férový chlap. Jo 
a také jste mi nyní objasnil podstatu milosrdné lži.“  

 
Když uplynul rok od odchodu otce Dvořáka, tak mě napadlo, jestli jsem se s razantním odmítnutím 

křesťanství trochu neunáhlil. Jedná se přece o důležitou tradiční součást evropské kultury, že ano? 
Bude zapotřebí se s touhle vírou ještě trochu lépe seznámit. Jenže jak? Nenapadlo mě nic lepšího, než 
si prolistovat otcův starý Katechismus vydaný roku 1946 v Olomouci. Hned mě udivilo, že v knize nebyl 
uveden jakýkoliv autor nebo aspoň překladatel. Katechismus přece obsahuje oficiální stanoviska 
katolické církve, které snad někdo sepsal. Kniha byla plná různých náboženských příkazů, zákazů a 
doporučení, které se zpravidla daly jen těžko posuzovat nebo zpochybňovat. Jako argumenty byly 
uváděny citáty z bible. Kniha byla celkem přehledně zpracovaná formou otázek a odpovědí.  
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Třeba na str. 6: „ Co znamená: B ůh je všev ědoucí?  Bůh je všev ědoucí, znamená: B ůh ví 
všechno, co bylo, co jest, co bude. Ví dopodrobna, co se d ěje na sv ětě. Ví, co si myslíme, čeho 
si p řejeme, čeho pot řebujeme, co je pro nás nejlepší. Ví, co bude a p ředpov ěděl mnoho skrze 
proroky. Nikdy se v ni čem nemýlí, nic nezapomíná, jako by m ěl všechno zapsané v knize. Kniha 
bude otev řena při posledním soudu. (Zjevení 20, 12) Zajímavé tvrzení. Fakt nedokážu posoudit, 
jestli je tohle pravda. A nejspíš nikdo nedokáže. Má vůbec nějaký smrtelník právo takhle definovat 
Boha? Pouze jedna pasáž na str. 130 se mi zdála legrační.  

Cituji: „D ůvěrná známost mezi osobami r ůzného pohlaví bývá mravn ě nebezpe čná. Není-li 
úmyslu a vyhlídky na brzký s ňatek, může být i h říšná. Některé zábavy budí leckdy ne čisté 
myšlenky a žádosti. Proto je mravn ě nebezpe čno i spole čné koupání osob r ůzného pohlaví.“  

Někdy ke konci 60. let se tu knížku možná otec musel učit nazpaměť kvůli biřmování, z čehož 
nemohl být moc nadšen. Dobře, ale podoba textu byla patrně z roku 1929, takže chci-li poznat 
současnou katolickou církev, bude lepší sáhnout po novějším znění pod záštitou Karmelitánského 
nakladatelství, které jsem nalezl na http://www.katechismus.cz. Opět jsem marně hledal konkrétního 
autora textu. Bylo to přehledně zpracované do více či méně srozumitelných paragrafů. Nad některými 
jsem dost kroutil hlavou. Pro vyloučení chybné interpretace neuškodí je uvést celé:  

Číslo paragrafu: 2357 
Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, 

výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje 
velmi rozmanitými způsoby. Její psychický zrod z ůstává z velké části nevysv ětlitelný.  Tradice, 
opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy 
prohlašovala, že „homosexuální úkony jsou vnit řně nezřízené“.  Odporují přirozenému zákonu. 
Odlučují pohlavní úkon od předávání života. Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního 
doplňování se. V žádném p řípadě nemohou být schvalovány. 

Číslo paragrafu: 2358 
Nezanedbatelný počet mužů a žen má hluboce zako řeněné homosexuální sklony.  Toto 

zaměření, které se objektivn ě vymyká řádu, je pro v ětšinu z nich zkouškou. Proto mají být 
přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku 
nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li 
křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži. 

Číslo paragrafu: 2359 
Homosexuální osoby jsou povolány k čistot ě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k 

vnit řní svobod ě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a 
mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti. 

Číslo paragrafu: 2396 
Mezi hříchy, které odporují čistot ě, je třeba uvést sebeukájení, smilstvo, pornografii a 

homosexuální praktiky. 
Číslo paragrafu: 2399 
Regulace početí představuje jeden z rysů odpovědného otcovství a mateřství. Dobré úmysly 

manželů neospravedl ňují používání prost ředků mravn ě nepřijatelných ( např. přímá sterilizace 
nebo antikoncepce). 

Číslo paragrafu: 2370 
Občasná zdrženlivost, metody odpovědného plánování rodičovství na základě sebepozorování a 

volby neplodných údobí jsou ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Takové metody mají v úctě 
tělo manželů, povzbuzují jejich vzájemnou něhu a podporují výchovu k ryzí svobodě. Vnitřně špatné je 
naopak „každé jednání, které před manželským stykem nebo při něm nebo při rozvíjení jeho 
přirozených účinků má za cíl nebo za prostředek zabránit početí“. 

 „Zatímco pohlavní spojení celou svou povahou vyjadřuje bezvýhradné vzájemné sebedarování 
manželů, stává se z něho antikoncepcí projev objektivně opačný, sebedarování neúplné. Tak 
přistupuje k odmítnutí otevřenosti pro život také zfalšování vnitřní pravdy manželské lásky, která je 
povolána k sebeodevzdání celé osoby… Antropologický a současně morální rozdíl mezi antikoncepcí a 
volbou vhodného období je spjat se dvěma vzájemně se vylučujícími představami o osobě a lidské 
sexualitě.“ 
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Číslo paragrafu: 2353 
Smilstvo je t ělesné spojení svobodného muže se svobodnou ženou , kteří neuzavřeli 

manželství. Závažně odporuje důstojnosti osob a lidské pohlavnosti, přirozeně zaměřené jak na dobro 
manželů, tak na plození a výchovu dětí. Kromě toho je to těžké pohoršení, jestli se tím mravně kazí 
mládež. 

Podobné texty lze nalézt i na různých křesťanských webech, kde ale není zaručeno, že se fakt 
jedná o oficiální názory katolické církve: 

 „Ve chvíli, kdy máš nutkání masturbovat, nebo ti před očima běhají obrázky nějakých nahotin, 
nebo jsi měl tzv. „mokré sny“, tak se modli. Jsem přesvědčen, že je to mocný nástroj k vyrovnání se. 
Modli se za ty, které se ti ve fantazii objevují. Modli se za jejich čistotu.“ 

(http://otazky.vira.cz/otazka/Zavislost-na-masturbaci.html) 
Na tomto webu (http://otazky.vira.cz/) lze nalézt různé takovéto podivné dotazy. Lidi hledají 

problémy tam, kde nejsou... 
a) Dobrý den, jsem dívka a je mi 15. Mám obrovské nutkání masturbovat a dívat se na 

pornografické obrázky. Nikdy se tomu neubráním- přes všechny modlitby, prosby. Je mi taky trapné říct 
to u zpovědi, i když vím, že to Ježíš chápe. Prosím, co mám dělat? Jsem moc velký slaboch abych se 
ubránila. 

b) Už delší dobu hledám způsob, jak se nadobro zbavit masturbace. Problémem trpím dlouhá 
léta, vlastně už od dětství. Některá období byla v klidu, ale pak se to opět vrátilo. Uvědomuji si, že to 
má spojitost s problémy ve vztazích, využívání volného času a sebepřijetím. Někdy se prostě nesnesu. 
Problém se mi vrací, zvlášť, když se cítím sama, nebo sním. Svazuje to celý můj život…Můžete mi 
poradit, co s tím? Je šance být z toho uzdraven? 

c) Je mi 16,5 let. Už asi 2 roky masturbuju, ale pořád to beru jako veliký hřích. Už několikrát jsem 
chtěl skončit, ale nešlo to, touha byla vždy větší. Snažím se to aspoň omezit na max. 1x týdně... A taky 
se bojím z tohoto vyzpovídat, protože mi to přijde nehorázně trápné a nevkusné. Bojím se, a by si o 
mně pak náš pan farář nemyslel nic špatného... Za pár měsíců bych měl být biřmován, zatím jsem to 
nikomu neřekl. Nevím, jak dál ...prosím o radu. 

d) Dobrý den, našel jsem si vás na internetu a moc bych potřeboval poradit. Je mi 15 a nevím 
fakt, co mám dělat. Masturbuju. V mým věku je to normální, ale když já jsem křestan, tak je to jiný... 
Nedávno jsem našel odvahu a vyznal to ve svátosti smíření, bylo to dobrý, ale vydržel jsem to asi 10 
dní a pak zas. Co mám dělat, abych se toho zbavil? A k přijímání asi chodit nemám...? Děkuji moc za 
radu. 

e) Dobrý den, je mi 26 let, jsem věřící a bojuji s masturbací a pornografií už deset let. Ale buhužel 
bez výsledku. Za tu dobu jsem se jí nedokázal zbavit. Dokonce je to někdy horší než před těmi 10 lety 
hlavně proto, že teď mám internet a na něm je pornografie tak snadno dostupná. (Moje poznámka: 
Snadná dostupnost znamená, že už se nejedná o nic tak atraktivního a člověk možná zjistí, že porno je 
dost nudné a jednotvárné, stejně jako fotbal... Stejně ho někteří lidi furt sledují.) Taky se snažím chodit 
ke sv. zpovědi, ale hrozně se za to stydím. Jednou jsem ke zpovědi už chtěl přestat chodit, protože už 
jsem v tom neviděl žádný smysl. Nejvíc mě mrzí, že jsem to nechal zajít tak daleko, protože nemám už 
vůbec žádnou vůli. Může mi ještě něco pomoci? 

f) Dobrý den, chtěl bych poradit. Jsem ženatý, máme dvě děti. S manželkou si rozumíme, i v sexu. 
Je onanování hřích? Prostě to jen potřebuji více než manželka. Děkuji za odpověď. 

g) Dobrý den, je mi 17 let.... Mám jednu otázku, ale stydím se zeptat někoho blízkého. Je mi to 
trapné, ale musím se zeptat. Nedávno jsem byl s jednou holkou venku, líbali jsme se, objímali, a oba 
jsme pak při tom vymasturbovali... nevím, jestli je to hřích a co mám říct zpovědi. Děkuji moc za 
odpověď! 

Odpovědět mohu leda verši Petra Kotvalda... „To je na co máme léta právě, to je na co máme 
správný věk.“  

Karmelitánské nakladatelství dokonce vydalo legrační knihu s titulem „Řešení existuje. 
Prevence homosexuality u dnešní mládeže“ od Dona Schmierera. S ní by asi Aneta Langerová 
zatopila v kamnech a Elton John by zatleskal. (http://www.ikarmel.cz/kniha.php?sel_kniha=2647)  

Můj rozum je sice dost nedokonalý a omezený, ale nemohu si pomoci a zdá se mi, že výše 
zmíněné křesťanské zásady odporují zdravému rozumu a vědeckému poznání. 
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 Nejvíc mě dostalo tvrzení, že by nikdo neměl používat kondomy a to nejlepší, co mohou homouši 
udělat, je navždy se vzdát všech sexuálních činností. Sex až po svatbě je jako prodejna BMW, kde jsou 
zakázány zkušební jízdy. Tam by si D-FENS nové auto nepořídil, i když by měl jistotu, že motor je 
dosud netknut benzínem. K čemu to? 

Proč bych měl tedy přijmout jiné křesťanské myšlenky, o jejichž správnosti se nikdo nemůže 
přesvědčit? Jak mohu uvěřit třeba učení o posmrtném životě, když v mnohých pozemských otázkách 
jsou křesťané úplně vedle? Nijak! Vždyť dobře vím, že víru člověk nepřijme vlastním rozhodnutím, ale 
je k tomu přinucen (chcete-li vychován) svými rodiči, nebo méně často jinými lidmi. Oni se postarají, 
aby člověk tancoval, jak oni pískají. Vypadalo to, že se ze mě v dohledné době křesťan nestane.  

 
Zbývalo rozlousknout poslední ořech. V časopisu Reflex jsem zahlédnul rozhovor snad 

s Dominikem Dukou, nebo podobnou osobností. Na dotaz, jestli existuje ďábel, odpověděl: „V naší víře 
ďábel existuje.“ Jasně hochu. Ďábel existuje asi tak, jako je Ježíš Kristus přítomen na každé mši svaté. 
Exorcismus je stejně reálný, jako proměna vína v Kristovu krev a hostie v Kristovo tělo. Byl jsem na 
různých školních mších, a ničeho zvláštního či nadpozemského jsem si fakt nevšiml. Jistý pozitivní 
pocit jsem měl akorát z toho pěkného divadelně-náboženského představení. Stejný pocit budete mít po 
shlédnutí hezkého muzikálu v divadle. Takže, pátere Dvořáku, běžte do prdele. Nebo postačí, když 
zůstanete uklizený v Havířově a do mého města už nikdy nevkročíte. 

 
Byl jsem zrovna v sextě. Tyhle a podobné věci se mi honily hlavou, když jsem zjistil, že do našeho 

gymnázia přibyla nová psycholožka. Brzy jsem ji navštívil. Zaklepal jsem na dveře. Otevřela pěkná 
mladá paní s vizáží Nadine Jansen. Ani černý rolák ke krku nedokázal skrýt její dvě přednosti. Na 
okamžik jsem zapomněl, proč jsem přišel. 

„Dobrý den, studente, co tě přivádí?“ 
„Víte, paní psycholožko, v posledních letech mám v hlavě jakýsi zmatek, řekl bych…“ 
„Tak to jste tu správně. Co vás trápí?“ 
„Víte, já jsem nečekal, že se tu s tím setkám. Zkrátka a dobře, jedná se o ten známý problém tak 

běžný před sametovou revolucí. Doma slyším něco jinýho než ve škole a pak nevím, co si mám 
myslet.“ 

„Vážně, čeho se to týká?“ 
„No tak hodin náboženství, samozřejmě. Učili jsme se tam plno divných věcí. Můžu snad ale věřit 

tomu, co se dozvím od učitele na moderním gymnáziu ve 21. Století, ne?“ 
„Asi můžete. Co se vám nezdá?“ 
„Plno věcí. Třeba já nejsem pokřtěný. Kvůli tomu furt nemám smazaný prvotní hřích. Nemohl bych 

mít kvůli tomu nějaký oplétačky? Jako ale divný je, že takoví Buddhisté nějaký prvotní hřích vůbec 
neřeší.“ 

„Hmm.“ 
„Pak třeba  motlitba. Mělo by se jednat o rozhovor člověka s Bohem, že jo?“ 
„Ano, jistě.“ 
„Víte, zažil jsem mnoho hromadných motliteb, třeba na začátku vyučování… Z toho, co jsem viděl, 

je jasný, že tyhle modlitby jsou pouhé recitování naučených textů. Vůbec to nevypadá jako rozhovor, 
ale jako monolog, který snad nahoře někdo slyší... Ale bez odezvy. Jakej má smysl odříkávat naučený 
text? Taky existuje mnoho modlitebních knížek... Boží hlas jsem při modlitbě nikdy neslyšel, doufám, 
že to neznamená, že jsem nějak zatracený, nebo tak něco... Modlitba by snad měla vypadat jako 
telefonický rozhovor, ne?“ 

„No, já nemohu zrovna říct, že bych s bohem telefonovala...“ 
„Jak jsem se dočetl v nějakém katechismu, tak: Bůh je všev ědoucí, znamená: B ůh ví všechno, 

co bylo, co jest, co bude. Ví dopodrobna, co se d ěje na sv ětě. Ví, co si myslíme, čeho si 
přejeme, čeho pot řebujeme, co je pro nás nejlepší.  

Ví, co bude a p ředpov ěděl mnoho skrze proroky. Nikdy se v ni čem nemýlí, nic nezapomíná, 
jako by m ěl všechno zapsané v knize. Kniha bude otev řena při posledním soudu. 

Má teda vůbec cenu Bohu sdělovat něco, co už dávno moc dobře ví?“ 
„Hmmm... Co vás ještě trápí?“ 
„Mám obavy o svého otce. Bojím se, že skončí v pekle.“ 
„Jak to? Moc pije? Hraje automaty? Je agresivní?“ 
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„Ne, něco horšího, paní psycholožko. Můj otec byl pokřťěn a vychován ve víře. Někdy v 15 letech 
šel na biřmování a potom zapřel Krista. Od té doby už nechce o křesťanství ani slyšet. Dokonce 
používá antikoncepci, čímž se dopouští odlučování pohlavního úkonu od předávání života, což je 
docela závažné. Tak přistupuje k odmítnutí otevřenosti pro život také zfalšování vnitřní pravdy 
manželské lásky, která je povolána k sebeodevzdání celé osoby…“ 

„Já se domnívám, že kdejaký křesťan používá kondomy, nemyslíte?“ 
„Taky bych řekl, paní psycholožko, ale tím se dopouští hříchu, porušení svatých pravidel!“ 
„No dobře. Vyjadřuje se váš otec nějak nenávistně o našem gymnáziu, nebo o křesťanech?“ 
„To ani ne. Notnou chvíli mi trvalo, než jsem z něho dostal, co si opravdu myslí. Otec považuje 

křesťanství za hromadu nedůvěryhodných myšlenek, kterým není důvod věřit. Říká, ať si každý věří 
čemu chce, jen když to nikomu jinýmu nevnucuje. Tím popřel význam misionářské činnosti a vlastně i 
křesťanské výchovy.“ 

„Možná, že je váš otec furt v jádru věrný Kristu.“ 
„Neřekl bych, to totiž není všechno. Otec mě v chlapeckém věku nakazil masturbací. Heh, no 

běžný kněz by to asi takhle řekl, ne?“ 
„Co tím myslíte?“ zeptala se psycholožka. 
„Když mi bylo takových 12 roků a zrovna jsem lezl do puberty, tak mi otec řekl, že párkrát za 

měsíc budu mít mokrý sny. Kdyby mi to prej vadilo, tak stačí toho mrňouse každý týden přemáchnout 
v ruce a mokrý sny se už neobjeví. Rozumíme si, ne?“ 

„No a jak to fungovalo?“ 
Trochu jsem zčervenal. „Co je vám do toho? No dobře, fungovalo to opatření výborně a každýmu 

bych tu občasnou onanii mohl doporučit. Mimochodem, když nejsem křesťan, tak se na mě ty pravidla 
z katechismu vůbec nevztahují, ne?“ 

„Co vás ještě trápí?“ 
„Víte, můj milovaný strýc Ondřej má cukrovku. Mohlo by to být způsobeno určitým duchovním 

prokletím jeho rodu? Mám toho strýce moc rád.“ 
„Prokletí rodu? To jste zase slyšel kde, prosím vás?“ podivila se psycholožka. 
„To jsem slyšel na tomto gymnáziu, kde se právě nacházíme. Bylo to na přednášce jakéhosi 

kněze, který se zabývá exorcismy, takže se v tom fakt vyzná. Myslím, že to byl Vojtěch Kodet.  Na té 
přednášce byl ředitel i se zástupci. Někteří hlouběji věřící profesoři byli celkem vykulení a hltali každé 
knězovo slovo.“ 

„Myslím, že cukrovku způsobí spíše obezita, než nějaké prokletí, milý studente.“ 
„Taky bych řekl.“ 
Psycholožka se zamyslela a po chvíli pravila: „Já vám v tuto chvíli asi nemohu pomoci. Nejspíš 

prožíváte určitou duchovní krizi. Doporučuji vám zajít někdy za knězem, třeba náš školní spirituál je 
celkem rozumný člověk. Kněz se vyzná v duši mladýho člověka a bude mít pro vás pochopení. Vlastně 
každému knězi můžete důvěřovat.“ 

„Já jsem… to už zkoušel, onehdy jsem celkem důvěřoval jednomu knězovi a dopadlo to hrozně. 
Zaprasil mi hlavu jakýmsi svinstvem. Nemohl jsem ani pořádně spát.“  

Zmínil jsem se o zkušenostech se zmrdem otcem Dvořákem, hackerem mladých duší. 
„Jsem moc rád, že ten Salesián šel někam ke všem čertům, chtěl jsem říct do Havířova, eh.“ 
„Všichni kněží nejsou stejní, prosím vás.“ 
„Víte, ty Dvořákovy divný kecy byly obávám se v naprostém souladu se stanovisky katolické 

církve. Ostatně každý kněz zpravidla šíří názory svýho zaměstnavatele, že?“ 
„Nejspíš ano.“ 
„A tyhle názory najdeme přehledně zpracované kde?“ 
„Nejspíš v…Katechismu katolické církve,“ řekla psycholožka. 
„Jasně. Jenže v tomhle Katechismu  najdeme spoustu zjevně nesmyslných tvrzení, nemůžu si 

pomoct. Dozvíme se tam, že homosexuálové by neměli nikdy provádět žádné sexuální činnosti, měli by 
v sobě silně potlačovat a umrtvovat své touhy. Homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené.  

V žádném případě nemohou být schvalovány. Poctivá Anča dlaňovka jest hřích, který odporuje 
čistotě. No děkuju pěkně. Když se pomilují chlapec s dívkou, kteří nemají po svatbě, jedná se o nečisté 
smilstvo! Závažně odporuje důstojnosti osob a lidské pohlavnosti. Dále je mravně nepřijatelné používat 
kondomy nebo jinou antikoncepci. Šíření smrtelných pohlavních chorob má zelenou. Dovoleno je 
pouze tzv. přirozené plánování rodi čovství , což je pracná, otravná a nespolehlivá metoda. Zdá se 
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mi, že potom nemohu věřit ani ostatním informacím v Katechismu, když jsem tam našel tolik výše 
zmíněných nesmyslů. Ehm, můj rozum je jistě dost omezený, ale zatím jsem si s ním pokaždé 
vystačil... Není k zahození.“ 

Psycholožka se zamyslela. Napadlo mě, že už by mně mohla konečně odpovědět na nějakou 
otázku. Pokud se teda za ní nechodí jenom vykecat se. Proč by ne? 

„Milý studente, pokud tedy nevěříte Katechismu ani knězům, tak...si můžete Bibli přečíst sám, že 
ano?“ 

„Jasně, to už jsem zkoušel. Při čtení Bible zjistíte, jak je nejednoznačná, lze ji vyložit různě. Třeba 
takový Ježíš Kristus přímo hýří různými podobenstvími, že? Těžko v Bibli najdeme informace o 
zpovědi, nebo o celibátu. Proto se tyhle dvě věci třeba u evangelíků neprovozují. Mnoho lidí včetně mě 
si nedovede Bibli správně vyložit. Kdo má vůbec patent na správný výklad?? Mimochodem, je dobrý 
znát okolnosti vzniku Bible. Tu knihu napsalo mnoho lidí v různých dobách, třeba Starý zákon je dost 
letitý. Jisté je, že první seriózní latinské vydání vzniklo někdy ve 4. století našeho letopočtu. Dávno 
před vynálezem knihtisku. Od té doby se obsah Bible moc nezměnil. Všimněte si prosím, že ve 4. 
století našeho letopočtu autoři fakt nepředpokládali, že by jednou mohla být Bible v každé 
domácnosti... nebo v každé školní aktovce! Víte co? Bible je totiž literatura pro odborníky, něco jako 
vysokoškolská učebnice jaderné fyziky. Pokud se vám jako běžnému člověku zdá bible značně 
nesrozumitelná, nemusíte se za to stydět.“ 

„Nevím, co bych vám odpověděla, máte dost svérázný pohled. Na církevním gymnáziu si asi 
musíte připadat divně,“ řekla psycholožka.  

„Jo, občas jsem měl takový pocity na mších, když jsem se tam nějak omylem vyskytnul... Všichni 
kolem tebe věří v Krista a ty jediný ne! Nicméně, podobný pocity bych měl, kdybych se ocitnul ve 
starověkém Řecku... Znamenalo by to, že řecký polyteismus je to správné náboženství? Ani ne, zdá se 
mi.“ Na chvíli jsem se odmlčel. 

„Známým problémem je, jak může Bůh dopustit nespravedlnost a krutost ve světě, když je přece 
všemohoucí a spravedlivý. Průměrný marxista by to považoval za důkaz neexistence Hospodina, což 
je trochu blbost. Představte si, že najdete pokažené kyvadlové hodiny. Znamená to snad, že hodinář, 
co je vyrobil, neexistuje?“ 

„Co se zhruba snažíte říci?“ zeptala se psycholožka.  
„Víte, tohle vám žádný kněz neřekne na plnou hubu, ale zkrátka a dobře z dostupných vědomostí 

jasně vyplývá, že... Bůh zasahuje do světového dění zcela minimálně, pokud vůbec. Boží činnost 
zpozorujete dost těžko, nebo si jí nikdy nevšimnete.“ 

Potom jsem ještě psycholožce vyložil svoji dříve popsanou teorii o tom, že víra člověka vzniká 
z 95% výchovou a pár dalších věcí. 

Nakonec mi řekla: „Nejspíš vám nezbude, než se řídit vlastním rozumem... Ale za tím knězem 
byste si mohl zajít.“ 

Odpověděl jsem: „Děkuji, jakýsi rozum ještě mám. Za knězem asi nepůjdu.“ Pak jsme se 
rozloučili.  

Zdálo se, že v křesťanství už mě asi nic nepřekvapí a bezpečnostní smeťák v mojí hlavě mě 
uchrání od všech nepříjemností. Teď už mi žádný zlomyslný kněžour nezasere hlavu jedovatým 
odpadem. Ale přišlo něco horšího. 

 
Když sbalíte v ěřící děvče 

 
Začaly se mi zapalovat lýtka. V Septimě jsem sbalil Stáňu z vedlejší třídy. Skoro bylo divný, že se 

to povedlo. Zdálo by se, že tak pěkné děvče bude věčně zadané. Brzy jsem zjistil, že na pravé ruce jí 
schází malíček. Její ruka tedy vypadala jako od kačera Donalda, což snad kluky odrazovalo. Ale já 
jsem si té maličkosti nevšímal. Stáňa měla nějakých 170 cm, malou hlavu porostlou kudrnatým 
zrzavým vlasem, na tvářích něco pih, černé oči, solidní prdel, slušné cecky s velkými dvorci a hlavně 
poctivého staročeského zrzavého bobra, jak jsem zjistil později.  

Oblékala se střídmě až usedle, ale ty velké kozy nešlo skrýt ani volným černým tričkem. Byla sice 
pokřtěná, ale do kostela chodila s mírou a připadalo mi, že má ke všemu rozumný přístup. 

Vypadalo to, že si budeme dobře rozumět. Trávili jsme spolu plno volných chvil. Často jsme se 
mazlili v příšeří různých hudebních klubů. Mým chmatáckým prackám dopřávala značné svobody. To 
bylo dobré znamení. Jak rád jsem masíroval a hladil její objemná ňadra, která se mi ani nevešla do 
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ruky. Žádný chlap nezapomene na cecky, které poprvé držel v rukou. Vyvíjelo se to moc hezky. 
Najednou jsem zjistil, že už spolu chodíme dva roky. 

„Tak co, ty prase starý, už sis vrznul?“ oslovil mě jednou někdo na chodbě gymnázia. Otočil jsem 
se. 

„Nazdar Patriku, no ještě ne.“ Uviděl jsem svého spolužáka, s nímž se dalo vždy výborně pokecat. 
„Hele Patriku, ty jsi křesťan, že ano?“ zeptal jsem se ho. 
„Tak víš co, dá se říct že ano, rodiče mě nechali pokřtít, asi tak týden po narození, s tím jsem nic 

nenadělal, ty vole.“ 
„Tak to bys mi mohl poradit. Znáš katechismus?“ 
„Nejspíš trochu ano, co se ti na něm nezdá?“ 
„Jde mi o jednu věc. Jak moc věřící holky trvají na tom, že před svatbou se nesmí šoustat?“ 
„Ty prase starý, já vím, že chodíš se Stáňou. Hele, řekl bych, že to holky neberou moc vážně a 

kluci asi taky ne. Může to být různý. Vem si třeba moji maličkost. Jsem katolík jak poleno, ale o víkendu 
jsem skončil na záchodě v klubu Avion s jakousi holkou...“ 

„Vážně, Patriku? Tak to gratuluju. Bylo to dobrý?“ 
„Myslím, že jsem ji trochu lízal a prstil... A pak mám okno. Víš, byli jsme strašně ožralí. Trochu 

jsem ji poblil. Nepamatuju si, jak jsem se dostal domů.“ 
Nikdy jsem si nebyl jistý, jestli Patrik nekecá, ale zdálo se, že katechismus nebude stát v cestě 

mému vztahu se Stáňou.  
Nezávazně jsem Stáně naznačil, že už spolu chodíme dosti dlouho na to, abychom se pořádně 

pomazlili bez přebytečných oděvů a posléze bychom mohli přejít k seriozní souloži. Stáňa odpověděla, 
že se necítí ještě připravená. Zmínil jsem se o Petrovi a Lucii z románu Romaina Rollanda, kteří tak 
dlouho otáleli s milostným splynutím, až to nakonec nestihli, protože na ně spadl kostel zasažený 
leteckou pumou. Stáňo, o co ti jde, táhne ti přece na 21 roků, takový upejpání bych čekal od nesmělé 
patnáctky, pomyslel jsem si. Dal jsem tedy Stáně pár měsíců na rozmyšlenou, resp. na sehnání pilulek 
proti početí.  

Po půl roce jsem Stáňu pozval do starobylého bytu své babičky, která odjela na měsíc do lázní a 
nechala mi klíče. Pilulky nesehnala a chovala se zdrženlivě. Uklidnila ji až moje přísaha, že své 
trenýrky raději nesundám. Lehli jsme si na babiččino lože a jemně jsem zbavil Stáňu většiny šatů. 
Naskytl se mi pohled na překrásného bobra a nalité cecky. Byl to krásný pocit. Vyrovná se mu jenom 
okamžik, když je vám 5 roků, otec otevře kapotu auta a vy poprvé uvidíte burácející naftový motor... 

Jaksepatří jsem Stáňu hladil, laskal a pokoušel se probudit její touhy. Dívka však ležela 
odevzdaně jako pacient na zubařském křesle. V té chvíli mi to ani nevadilo. Teprve později jsem si 
vzpomněl na ženu Winstona Smitha z románu 1984:  

„Znovu pomyslel na Katherine. Je to určitě už devět, deset – skoro jedenáct let, co se rozešli. Bylo 
zvláštní, jak zřídka si na ni vzpomněl. Někdy dokázal po řadu dní zapomenout, že byl vůbec kdy 
ženatý. Byli spolu jen asi patnáct měsíců. (...) 

Katherine byla vysoká světlovlasá dívka, měla vzpřímené držení těla, nádherné pohyby, výraznou 
orlí tvář, dalo by se říci vznešenou, pokud člověk nezjistil, že se za ní neskrývá prakticky nic. (...) Ale i 
tak by s ní byl vydržel, nebýt jedné jediné věci – sexu. 

Jakmile se jí dotkl, ucukla a jako by ztuhla. Když ji objal, jako by objímal dřevěnou loutku. Bylo 
zvláštní, že i když ho k sobě tiskla, měl zároveň pocit, že ho celou silou od sebe odstrkuje. Strnulost 
svalstva ten dojem ještě zdůrazňovala. Ležela se zavřenýma očima, nevzpírala se, ani se 
nepřizpůsobovala, jen poddávala. Bylo to mimořádně skličující a po nějakém čase strašné. Ale i tak by 
s ní byl dokázal žít, kdyby se dohodli na celibátu. Ale byla to kupodivu Katherine, která odmítla. Musí 
prý vyprodukovat dítě, jestli to půjde. (...)Ale opravdový milostný poměr byl téměř nemyslitelný. 
Všechny členky Strany byly stejné. Cudnost v nich byla zakořeněná stejně hluboko jako oddanost 
Straně. Od raného dětství je zocelovali hrami a studenou vodou, a pak tím svinstvem, co jim vtloukali 
do hlavy ve škole a ve Zvědech a v Lize mladých, přednáškami, průvody, hesly a pochodovou hudbou, 
se jim povedlo vypudit přirozený cit. (...) 

Na sexuální styk se pohlíželo jako na poněkud nechutný menší zákrok, něco na způsob klystýru. 
Toto pojetí ovšem úředně neexistovalo, ale nepřímo se už od dětství vtloukalo do hlavy každému členu 
Strany. Existovaly dokonce organizace jako Antisexuální liga mladých, které obhajovaly naprostý 
celibát pro obě pohlaví. 
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Stáňa se od Smithovy Katherine lišila hlavně tím, že držela nožky pevně u sebe jako dva 
betonové sloupy. Asi jí to poradila babička jako poslední metodu vzdoru. Roztáhnout je za použití 
značné síly by bylo nezdvořilé a stejně smysluplné, jako přepadnout banku, kde vás všichni znají.  

Stáňa odjela na dva týdny s rodiči k moři. Pak jsem ji zase pozval do vypůjčeného bytu. 
Předpokládal jsem, že se tentokrát pořádně rozparádíme ve žhavých touhách a žádný kus oděvu 
nezůstane na svém místě, nebo ji aspoň vyprstuju. Místo toho mi Stáňa oznámila rozchod. Nejspíš 
usoudila, že jsem si na minulé schůzce dovolil až moc.  

Pár týdnů jsem se z toho vzpamatovával. Je možný, aby dvacetiletá holka  byla takhle chorobně 
cudná? 

Pak jsem zase potkal bývalého spolužáka z gymnázia Patrika. Bavil jsem se s ním většinou 
nevážně. 

„Nazdar ty hajzle, ty sis ze mě dělal prdel,“ pozdravil jsem ho. 
„Čau, ty prase starý. Co se děje?“ 
„Hele, Stáňa mi dala kopačky, dřív, než jsme si stihli trochu zaprasit v posteli. Myslel jsem, že mě 

varuješ, že žádná křesťanka před svatbou neroztáhne nohy, ty vole.“ 
„Podívej, já myslím, že ale s křesťankama nebývá v tomhle směru problém... Musíš se zaměřit na 

ty, které sledují módní trendy, výrazně se líčí, do kostela chodí jen aby ucpaly hubu matce a celkově 
vypadají dost světsky.“ 

„Zajímavej nápad, Patriku, ale obávám se, že tyhle zmalovaný holky se mi vůbec nelíbí. Víš, na 
těch tzv. slušných křesťankách mě cosi fascinuje a přitahuje. Jsou takové vznešené, odduševnělé, plné 
dobrých lidských vlastností a jaksi budí dojem dlouholetého spolehlivého provozu. Je dost možný, že to 
šoustání je jediná věc, ve které bychom si nerozuměli.“ 

„Tak potom jsi v prdeli. Mimochodem, jsi furt panic?“ 
„Neser mě, Patriku. Jsem, bohužel stále ano. Honičky se asi nepočítají, co?“ 
„Hele, včera jsem se ožral na večírku a přeříznul jakousi holku.“ 
„Tak to gratuluji ke zbavení se panictví.“ 
„Hej vole, pocit je to hezkej, ale bojím se, že bude v jináči. Kámoš mi také radil, ať zajdu na testy 

HIV.“ 
„Do prdele, to jste neměli gumu?“ 
„Říkal jsem přece, že jsem byl ožralej. Ta holka je známá místní špindíra a coura, střízlivej bych 

se bál na ni vlézt, ty vole.“ 
Pak jsme se bavili ještě o nadcházejících volbách do zastupitelstev. 
 
Přestože jsem byl už rok mimo gymnázium, různé pěkné spolužačky jsem měl stále v pořadníku 

s vhodnými objekty touhy. Ale přišla chvíle na promazání. Škrtám si tě, Aničko s pěknými tvary a 
pevnou prckou. Je to jako včera, co jsi psala na tabuli a já měl oči jen pro tvoji prdel. Škrtám si tě, 
Bětko, která sis v hodině chemie strkala mobil do kalhotek a já pro kousek bobra musel odvrátit oči od 
tabule. Škrtám si tě, Lenko, s nejkrásnější prdelí z celé třídy. Znal jsem z gymnázia od vidění velké 
množství krásných děvčat, ale nezbývá, než na všechny zapomenout. Jaká škoda. Na křesťankách je 
zrádné právě to, že vypadají dost normálně a slušně. Vztah se vyvíjí normálně, snad jen trochu 
pomalu. Když trochu razantně naznačíte, že nadešel čas na milostné splynutí, dají vám kopačky. Na 
internetu lze nalézt v poradnách mnoho podobných dotazů. S následujícími musím bohužel souhlasit.  

 
Ahoj Julie,  
mám problém. Už přes rok chodím s holkou, vše funguje stoprocentně, ve všem si rozumíme až na jednu věc 

a tou je sex. Já už jsem sexuálně nějakou dobu žil, ale ona ne. Je silně věřící a nějak se nemůžeme dohodnout, jak 
to bude pokračovat dál. Já bez sexu rozhodně nevydržím. 

Orální i manuální praktiky fungují taky bez problémů, ale ten sex prostě ne a ne… co mám dělat? Rozejít se 
s ní nechci, protože mi přijde blbý rozcházet se kvůli sexu, když všechno ostatní funguje… Ale na druhou stranu 
jsem z toho dost zoufalý, protože mi to hodně chybí. Jak jí mám vysvětlit, že to není nic nenormálního? 

Díky. Je mi 20 let. 
Kabanos 
 
Julie odpovídá: 
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Moc možností nemáš. Ona věří, že sex patří jen do manželství a její církev ji v tom utvrzuje. Proto se 
rozhodla, že sex mít nebude. Když zatlačíš na pilu, akorát jí zprotivíš i to, co funguje. A i když se jí tím nucením 
nezprotivíš ty sám, počítej s tím, že se svěří faráři a budeš označen za ztělesnění zla. A začne ji štvát proti tobě… 
Takže rozhodně ji do ničeho netlač. 

Sex je jenom část vztahu. Ale jakmile cokoliv ve vztahu nefunguje, stane se z toho problém a když se ho 
nepodaří vyřešit, ve vztahu dominuje. A nakonec může vztah i zbořit… 

 
Katka (19): ,,Zamilovala jsem se do kluka, který pocházel ze silně křesťansky založené rodiny. Neviděla 

jsem v tom velký problém, neboť můj kluk sám věřící nebyl, ale musel se s rodiči po večerech modlit a chodit v 
neděli na mše. Po téměř půlroce vztahu jsme začali řešit otázku „představení rodičům“. Moji rodiče ho vzali 
naprosto bezproblémově, skvěle si s ním rozuměli. Problém byl na straně jeho fanaticky věřících rodičů. Poté, co 
jsem při společném obědě s nimi řekla, že nejsem křesťanka, se se mnou ani nerozloučili. Byla jsem donucena 
vztah ukončit, ačkoliv jsem toho kluka velmi milovala." 

 
Radek (22): ,,Přestože odjakživa odmítám jakoukoli církev a víru v boha, zamiloval jsem se do dívky, která 

vyznávala apoštolskou církev. Chodili jsme spolu tři měsíce a jen se po tu dobu drželi za ruce a líbali. Když jsme 
spolu byli sami u mě doma, začal jsem ji svlékat a ona se polekala a řekla, že už musí domů. Zeptal jsem se jí tedy 
druhý den, zda ji vůbec přitahuji, a zda by se chtěla se mnou milovat. Ona odpověděla, že se o mne pokouší ďábel 
a že ona mě do sňatku nesmí svlékat ani očima. Prý by to byl hřích. Moc jsem o tom nepřemýšlel a vztah rychle 
ukončil. Je mi dvaadvacet a už jsem pár let zvyklý na bouřlivý sexuální život. Vím, že bych vztah bez sexu prostě 
nezvládl. V mém ateizmu mě tento vztah ještě více utvrdil." 

 
V zájmu zachování objektivity musím připustit, že zřídka se může stát i tohle. Ale nepočítejte 

s tím. 
Mirek (34): ,,Byl jsem vychovaný v ateistické rodině, poznal jsem však dívku, která patřila do křesťanské 

rodiny. Nebyla příliš oslepena vírou, pouze chodila pravidelně do kostela. Byla to spíš taková jejich rodinná 
tradice. V otázce sexu nás tedy její víra před svatbou nijak neomezovala. Po dlouhodobém vztahu jsem ji požádal 
o ruku a na přání její rodiny jsme se vzali v kostele. Nechal jsem se tedy pokřtít a chodíme každou neděli do 
kostela celá rodina – i s dvěma holčičkami, které se nám po svatbě narodily. Vlastně jsem to všechno udělal z 
lásky k ní a to je to, čeho si ona na mně nejvíce váží. Bere to jako nejkrásnější možné vyznání lásky. Zkrátka nám 
její víra v lásce nezabránila a náš vztah ještě více stmelila." 

 
Byl jsem zklamán a nasrán. Nedlouho na to jsem šel přes Masarykovo náměstí. Již zdáli byla 

slyšet veselá rocková hudební produkce z jakéhosi stánku obklopeného pár lidmi. Vypadalo to na živou 
hudbu, tak jsem přišel blíže. Nadšený mladík zpíval o nalezení Boha, o životě s Kristem, svobodě a 
uzdravení. Zkrátka slušní mladí lidé z Triumfálního centra víry.  

Náhle se něco stalo v mé hlavě. Detektor sraček zaznamenal silný výskyt nebezpečných a 
nedůvěryhodných informací v blízkém okolí. Operátor zavolal do bezpečnostního smeťáku: „Připravte 
se na velký přísun závadného materiálu. Všechny drtičky myšlenek ihned zapnout!“ Ocelová brána 
vchodu myšlenek ze rychle zavřela. Nad ní vykouklo deset vojáků s laserovými samopaly. Před branou 
se šílenou rychlostí rozběhl pásový dopravník vedoucí přímo do bezpečnostního smeťáku. Teď bylo 
jasné, že si mohu jít pokecat s mladými šiřiteli víry bez rizika zasrání hlavy.  

Chuť poslat je slušně do prdele mě přešla, když mě oslovila malá babička s rukou plnou 
náboženských letáků. Zdálo se, že jistě peče výborné makové buchty. Najednou jsem vůbec neměl 
chuť ji nasrat. Vyzařovala z ní upřímná opravdová láska ke Kristu a živá víra. Zeptala se: 

„Pane, víte, kdo je Bůh?“ 
„Jasně, chodil jsem na ********* gymnázium. Těch bohů je hodně. To máte Hospodin, Alláh, Višna, 

Šiva, Kršna, Zeus, Athéna, Merkur, co já vím, Perun, možná Buddha, Steve Jobs, Velký Manitou. Je 
jich fakt požehnaně, to vám řeknu.“ 

„Pane, je pouze jediný Bůh Hospodin.“ 
„Jasně, slyšel jsem o něm, ale obávám se, že si tím nemůže být nikdo jistej. Co když existuje 

třeba Zeus? Dost jsem o něm četl v pověstech.“ 
„Vážený pane, vy asi žertujete. Bible nám podává pravdu o Bohu. Znáte Bibli?“ 
„Jo, znám, trochu. Bible je velice nejednoznačná kniha. Víceméně každý člověk si ji může vyložit 

po svém.“ 
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„Pane, my vám pomůžeme s výkladem. Přijďte na biblické setkání tuto středu v 20:00.“ 
„Oukej, kde vlastně sídlíte?“ 
„Dám vám letáček.“ 
„Děkuji.“ 
Vzal jsem si ho a rychle odešel. Nedokázal bych nasrat babičku s dobrosrdečnýma očima. 

V tramvaji jsem si četl leták Triumfálního centra víry od babičky.  
„S Bohem sice nemáš co ztratit, zato však máš co zí skat! Vztah s tou nejúžasn ější a 

nejmocn ější osobou ti zajistí životní p řevahu nade vším, co by se cht ělo postavit proti Tob ě. 
S Ním můžeš žít ve vít ězství nad každým problémem, nad každou nemocí, nad vším zlem. Sta čí, 
když mu sv ěříš svůj život a budeš mu d ůvěřovat. Nicmén ě tím nejv ětším, co p ři odevzdání se 
Bohu obdržíš, je úpln ě nový, v ěčný a vít ězný druh života – život, který žije sám B ůh.“ 

V mojí mysli zahoukal detektor sraček. Přijaté informace byly označeny razítkem 
„NEDŮVĚRYHODNÉ“ a odeslány do smeťáku.  

„Hele, tvrzení jsou to zajímavá. Kéž by to byla pravda. Ale zkušenosti říkají, že není důvod 
tomuhle věřit. Nepěkné události se nevyhýbají ani křesťanům, to je snad jasné, ne? Tři bývalí studenti 
z mého gymnázia už jsou pod drnem. Jednoho srazil vlak, když sprejoval v tunelu a další dva se zabili 
v autě. Přitom měli celý život před sebou,“ pomyslel jsem si. Četl jsem letáček dál. 

„Poté, co na sebe Ježíš vzal tv ůj hřích i se všemi jeho d ůsledky a odpykal za tebe trest 
smrti, byl po t řech dnech Bohem slavn ě vzkříšen. Buddha je mrtev, Mohamed je mrtev, Lenin je 
mrtev, ale Ježíš Kristus byl vzk říšen, žije a toužebn ě čeká na setkání s Tebou, aby ti mohl 
poskytnout pro tebe vydobytý vzk říšený život.“  

Hoši, hoši, kdybych nezískal na ******** gymnáziu protináboženskou imunitu, tak bych vám to 
možná sežral. Víceméně mi tu tvrdíte, že křesťanství je jediná správná víra, což je trapný. 
Mimochodem Buddha je dnes asi v nirváně, Mohamed na nebesích a jejich odkaz stále žije. Letáček 
byl plný dalších nedůvěryhodných, ale standardních křesťanských myšlenek. Zaujala mě na něm též 
fotka dívky s rozevlátými vlasy v šedém oděvu. Vypadala jako Anička, spolužačka, kterou jsem 
mnohokrát přeříznul, bohužel pouze ve svých divokých snech.  

Srdce říkalo: „Tohle je vhodné děvče pro tebe, jako kdyby se v ní nahromadily všechny dobré 
lidské vlastnosti, navíc má pěkné tělo, i když ne vyzývavé. Je jako pramen čisté vody.“ 

Rozum odpověděl: „Na to rychle zapomeň. Nestačil ti ten průser se Stáňou? Do týhle mařeny 
nalili rodičové ještě více tradiční křesťanské víry. I když možná je to jen jediná známá nevýhoda?“ 

Doma jsem leták uklidil mezi sbírku kuriózních tiskovin. 
 
Za nějaký čas jsem opět šel po Masarykově náměstí. Ten den se mi ještě nepodařilo nikoho 

nasrat. Náhle mě praštila do očí jakási pouliční výstava různých krvavých velkoformátových fotografií 
nejrůznějších mrtvol a naporcovaných nenarozených dětí. Kurva, co to je? Přijaté obrazové vjemy 
v mojí hlavě byly naštěstí ihned odeslány do bezpečnostního smeťáku, kde byly znehodnoceny 
drtičkou myšlenek. Honem se vytvořil protiargument. „Tak hele hoši, taková fotodokumentace třeba 
operace tlustého střeva taky není vůbec hezká na pohled. Té krve a hoven! Přesto se nejedná o nic 
špatnýho, ale na centrálním náměstí bych to nevystavoval.“  

Konala se tu protestní výstava křesťanského hnutí Stop genocidě. Nejraději by zakázali veškeré 
potraty, i u znásilněných žen. Prohlížel jsem si stánek, u něhož stáli dva aktivisté ve věku cca 25 až 35 
let. Dva chlapi. Dala se tam podepsat následující petice:  

„Vážený pane prezidente, 
od roku 1957, kdy byl legalizován um ělý potrat, bylo v českých zemích tímto drastickým 

způsobem usmrceno p řes tři milióny d ětí před narozením. Denn ě je takto u nás zabíjeno p řes 
sedmdesát d ětí. Proto vás žádáme, abyste inicioval zm ěnu ústavy tak, aby život každého 
člov ěka byl u nás ústavou chrán ěn od po četí do p řirozené smrti. 

Navrhujeme zm ěnu Listiny základních práv a svobod, aby čl. 6 odst. 1 zn ěl: "(1) Každý má 
právo na život od po četí do p řirozené smrti." 

Na stánku byly různé letáky a plastové modely dětí starých 12. týdnů, což je horní hranice pro 
provedení potratu v ČR. Byly velké jako laboratorní myšky.  

Když jsem si na stánku všimnul několika výtisků nechvalně proslulého časopisu Milujte se! , bylo 
jasné, s kým mám tu čest. Lze doporučit web http://www.milujte.se. 
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„Dobrý den, vy jste křesťanské hnutí, že ano?“ zeptal jsem se.  
„Ano, to jsme, vážený pane,“ řekl aktivista. 
„Výborně. Víte, já jsem s křesťanstvím poměrně dobře seznámen, protože jsem chodil na ******** 

gymnázium.“ 
„To je skvělé.“ 
„Víte, já dobře vím, jaká jsou křesťanská pravidla v týhle oblasti. Tak prosím. Je zakázáno souložit 

před svatbou. Je zakázána jakákoliv antikoncepce. Nesmí se onanovat, ani čumět na porno, včetně 
Saudkových fotek. Tohleto se přece nedá dodržet!“ 

„Pane, Bůh určil, že manželský život vždy musí souviset s plozením dětí. Bůh určil, že ty dva 
úkony nelze odlučovat.“ 

„Hele, může vůbec někdo vědět, co Bůh určil?“ 
„Ano, to už je dnes dobře známé,“ odvětil aktivista. 
„No já nevím. Tahleta pravidla vymysleli katolíci tak, aby se nedala dodržet. Přispívá to 

k udržování pocitu viny, kterej táhne lidi do kostela, příp. i ke zpovědi. Katolíci jsou vychcaní, vědí, jak 
naplnit kostely… I když ani tohle už jim moc nefunguje. Chrámy zejí prázdnotou.“ 

Aktivista si asi pomyslel: „Ach jo, další z těch zvrhlých nevěřících prasáků, kteří střídají holky jako 
ponožky. Buď mu Bůh milostiv. Kéž by někdy přijal Krista.“ 

„Víte, trochu jsem se spletl,“ pokračoval jsem, „existuje jedna povolená antikoncepce, a sice 
Přirozené plánování rodi čovství (PPR). Trochu jsem se o to zajímal. Článek na wikipedii vyzněl 
celkem pozitivně. Pak jsem se zeptal své profesorky biologie, a ta mi PPR vyloženě nedoporučila. 
Řekla, že se jedná o zoufale otravnou a nespolehlivou metodu. Pokud to není jasné… Ta profesorka 
učí na mém křesťanském gymnáziu.“ 

„To je hodně divné, pane.“ 
„Jo, ale té profesorce táhne na padesát, pořídila si pár dětí, řekl bych, že má s PPR vlastní 

nedobré zkušenosti.“ 
„Tomu nevěřím, pane.“ 
„Já nevidím velkej rozdíl mezi zabitím živé dospělé krávy a malého lidského zárodku, kterej o 

sobě ani neví.“ 
„Ježkovy oči, pane, mezi člověkem a zvířetem je značný rozdíl. Kdyby vaše matka šla na potrat, 

tak byste tu nebyl!“ 
„Koukejte pane aktivisto, ono by úplně stačilo, kdyby matka ten den šla raději do knihovny, pak by 

mého budoucího otce vůbec nepotkala. Život je jen náhoda! Mimochodem, znáte jistého Marka Orka 
Váchu?“ 

„Jo známe, je to zvláštní osoba. On nemá jasno ani v otázce potratů.“ 
„On napsal jeden článek o PPR. Znáte ho, že jo? Tvrdí tam, že nevidí morální rozdíl mezi 

kondomy a PPR. Dále říká, že PPR je nespolehlivá a morálně pochybná metoda, kterou nikomu nelze 
doporučit. To vše podepřeno hodně silnými argumenty.“ 

Aktivista se podíval do země a hluboce zamyslel.  
„Pane, ten článek je takový, že si tam každý najde, co chce. Zkuste se někdy poradit s lidmi, co 

PPR opravdu používají.“ 
„Uvidím. Víte co, myslel jsem, že Marek Orko Vácha je nějaký liberální anarchista, nebo tak 

něco… Ale pak jsem zjistil, že je vystudovaný katolický kněz a biolog. Pracuje jako přednosta Ústavu 
etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Mě se teda zdá, že jeho slova o Přirozeném plánování 
rodi čovství mají zatraceně velkou váhu! Kdo jinej než kněz a biolog by měl tohleto vědět??“  

„Víte co, pane, já si… musím jít zavolat. Omluvte mě na chvíli.“  
Vytáhnul mobil a zdrhnul. U stánku zůstal ještě jeden aktivista, s nímž bylo nutný se stylově 

rozloučit. Už jsem jim stejně řekl všechno, co jsem chtěl a oni také už neměli slov nazbyt. Rozhlédnul 
jsem se po fotkách krvavých vyvržených potratů… 

„Myslím, že se vám podařilo zkazit mnohým kolemjdoucím chuť k jídlu. Gratuluji. Mějte se, čau.“ 
Rychlým krokem jsem se vypařil. Do hajzlu, zase jsem se jich zapomněl zeptat, proč proti 

potratům protestujou zásadně jenom muži. Jako kdyby se chtěli ženám plést do jejich záležitostí. 
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Doma mi bylo smutno, tak jsem bezcílně bloudil po zpravodajských webech. Zaujalo mě několik 
novinek. 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/285167-i-kdyby-znasilnili-moji-zenu-prikazal-bych-ji-
porodit-rekl-polsky-poslanec.html 

I kdyby znásilnili moji ženu, přikázal bych jí porodit, řekl polský poslanec 
Pokud by manželka poslance polského Sejmu Artura Górského otěhotněla po znásilnění, nesměla by jít na 

potrat. „Bez zaváhání bych jí přikázal porodit. V žádném případě a za žádných okolností není možné 
diskriminovat už počaté děti,“ uvedl v rozhovoru pro server Super Express Górski. 

>>pondělí 19. listopadu 2012, 15:43 - Varšava  
Politik národně-křesťanské strany Právo a spravedlnost (PiS), který dlouhodobě požaduje úplný zákaz 

interrupcí v Polsku, nepovažuje za nehumánní nutit znásilněné ženy k porodu. „Normální ženy milují svoje děti 
nezávisle na okolnostech, během nichž byly počaty,“ uvedl. 

„Pokud ale některá žena nebude chtít takto počaté dítě, může ho přece odevzdat k adopci,“ zdůraznil 
Górski. "Takových případů je však málo, takže není o čem diskutovat," dodal. 

Devět z deseti mlčí 
Podle oficiálních údajů oznamují Polky ročně na policii na tři tisíce znásilnění. „Znásilněných je ročně více 

než 30 tisíc, a ve skutečnosti jen každá desátá oběť o tom informuje, protože až potom pro ně začíná skutečné 
drama,“ upozornila ale Anna Dryjańska z občanského sdružení Modrá linka. 

„Znásilnění je podle polských zákonů provinění proti zvyklostem, a ne zločin ohrožující život a zdraví. Tomu 
odpovídají i tresty. Jeho pachatelé jsou nejčastěji odsouzeni k podmínečným trestům,“ uvedla Dryjańska. 
"Třetina pachatelů znásilnění bývá většinou obvinění zproštěna a svým obětem se vysmívá do tváře," upozornila. 

„Cítíme s ženou poslance Górského, který jí veřejně přikazuje, aby po případném znásilnění rodila,“ 
reagovala na prohlášení známá polská spisovatelka Krystyna Koftová. Kdyby ji alespoň požádal o souhlas, anebo 
ji ujistil, že bude násilníkovo dítě milovat jako svoje vlastní. Tehdy by se možná dalo pozastavit nad citlivou duší 
poslance. Nejlépe by ale udělal, kdyby se co nejdříve vzpamatoval a omluvil, ale nejen vlastní ženě,“ dodal 
Koftová. 

PM, Právo  
Nu což, kdejaký politik má v hlavě nasráno, očividně nejenom v Česku. V zájmu objektivity musím 

ale připustit možnost, že to levicoví žurnalisté z Novinky.cz možná trochu překroutili a domotali.  Když 
tu jsem narazil na další zprávu na webu České televize.  

 
Polsko musí odškodnit znásilněnou dívku za odpírání potratu 
31. 10. 2012 19:11, autor: pet 
Varšava - Po čtyřech letech se osmnáctileté Polce podařilo vyhrát svůj souboj s polským státem. Evropský 

soud pro lidská práva jí dal za pravdu, že se jí úřady i nemocnice snažily po znásilnění zabránit v potratu - 
přesto, že to jinak přísný zákon dovoluje. Za to má Varšava jí i její matce vyplatit v přepočtu milion a čtvrt korun. 

V třísettisícovém Lublinu o tom brzy věděl skoro každý. Osobní data těhotné, zřejmě znásilněné 14tileté 
Agáty zveřejnily místní noviny, stejně jako její úmysl jít na potrat. Následoval hon. Úřady ji na čas zavřely do 
ústavu pro nezletilé za nezákonné sexuální styky. Protipotratoví aktivisté ji bombardovali smskami a místní 
nemocnice ji odmítla přijmout. Místo toho jí doporučila rozhovor s knězem. "Děvče mi řeklo, že chce jít na potrat 
jenom kvůli svým blízkým. Snažil jsem se jí jen pomoci," vzpomíná farář Krzysztof Podstawka. 

Ať už si dívka zákrok skutečně přála, nebo šlo o vůli matky, ochotnou kliniku nakonec našla. Ovšem až v 500 
kilometrů vzdáleném Gdaňsku. Evropský soud pro lidská práva teď rozhodl, že stát musí dívku za martyrium 
odškodnit.  

Polské zákony povolují potrat jen ve třech případech: znásilnění, závažné poškození plodu nebo ohrožení 
života matky. Jak ale ukázal případ Agáty, paragrafy v praxi nefungují. "Pokud polské zákony dovolují legální 
potrat, a to byl i případ této dívky, státní nemocnice nemůže odmítat jeho provedení," říká Dorota Pudzianowská 
z Helsinské nadace pro lidská práva. 

Protipotratoví aktivisté naopak požadují ještě větší zpřísnění zákonů. "Polovičaté zákony, které teď v Polsku 
platí, zneužívají evropské instituce," tvrdí Tomasz Terlikowski. 

Katoličtí křesťané, kterých je v zemi většina, považují interrupci za vraždu. Polské zákony patří k 
nejpřísnějším v Evropě a štrasburský soud je v minulosti už kritizoval. 
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Jó, křesťané, většinou jste fajn lidi, víceméně tvoříte pilíř evropské kultury a stáli jste u zrodu 
demokracie. Ale některá vaše rozhodnutí jsou fakt divná. Bohužel, hodně lidí si může myslet, že máte 
místo mozku slámu. A vy zmrdi aktivisti z Masarykova náměstí, doufám, že vám ty tabule s potratovými 
fotkami zdemoluje náhlá větrná smršť. V ateistickém Česku nikdy nedostanete hlavní slovo. Ale 
netvrdím, že komunistické masivní potlačení náboženství v Česku byl pozitivní krok.  

 
Uplynuly dva roky od chvíle, kdy mi Stáňa dala košem. Pomalu jsem sháněl další holku, ale bez 

větší chuti. Raději jsem se věnoval náročnému studiu na vysoké škole, které se vyvíjelo dosti slibně. 
V červnu jsem složil státnice, ze kterých jsem se vzpamatovával dva dny.  

Byl slunečný červnový den. Přicházelo léto. Na mém bývalém gymnáziu se konal sportovní den. 
Nevím, co mě tam přivedlo. Snad jsem se chtěl pochlubit profesorům nově získaným titulem, zjistit, jak 
bývalým primánkám povyrostly kozy, nebo potkat pár starých spolužáků. Jen málo z nich přišlo. Motal 
jsem se jak tělo bez duše davem mladých křesťanů na hřišti. Strávil jsem mezi vámi osm let, ale nikdy 
jsem k vám nepatřil. Přišel jsem k nově zbudovanému hřišti na plážový volejbal. Vůbec jsem koukal, 
kolik se toho na škole za tři roky opravilo či vylepšilo. Vlezl jsem na nízkou tribunu a pozoroval hru 
dívčího družstva. Nikdy jsem nepochopil její pravidla. Ale to bylo jedno, protože na světě není nic 
krásnějšího, než hromada křesťanských osmnáctek v tělocvičných úborech. Lepší než výlet do 
pařížské galerie. Mladé, lehce vyzývavé, vznešené, připravené k vytvoření velké rodiny. Kterou si 
vybrat? Jakoukoliv, tady se nespletu.  

Náhle v mojí hlavě k něčemu došlo. V podvědomí na velínu Oddělení prevence průserů začal 
blikat nápis nebezpečí. Hlídač pronesl do rozhlasu: „Varování! Upozorňujeme na to, že všechny 
křesťanky mají nohy svázané ocelovými řetězy! Nebezpečí spočívá v tom, že to poznáš až po delší 
době! Dej si na ně pozor a v žádném případě nezačínej vztah! Jednou ti to nestačilo? Vzpamatuj se!“ 

Zašeptal jsem jenom: „Do prdele, co tady dělám?“ 
Náhle jsem uviděl přicházet jakousi holku kolem 25 roků. Něco nesla v ruce. Ani volné splývavé 

oblečení nemohlo zakrýt její velké cecky a plnoštíhlou postavu k nakousnutí. Nikdy jsem nenosil brýle, 
měl jsem ostříží, ba rentgenový zrak. Přišla až ke mně. V ruce držela minidiskový přehrávač a mikrofon 
s pořádnou bambulí. Na krku měla křížek. Na ruce jsem rozeznal náramek s nápisem True love waits. 
A do hajzlu, zase nic. 

 
 
 
Co teda jako bude, he? 
„Pane, mohu s vámi udělat rozhovor? Jsem moderátorka z rádia Metoděj.“ 
„Myslím, že ano,“ řekl jsem, „ale proč? Já jsem jenom obyčejný bývalý student.“ 
„Výborně, právě proto bych s vámi ráda mluvila. Znáte rádio Metoděj?“ 
„Ale jo. Hrajete samej folk a vážnou hudbu, takže se to nedá poslouchat. Ale věřím, že pro 

důchodce je to v pohodě. Taky máte dost zajímavý moderátory. Mluví jaksi poctivě a hodně zřetelně, 
jako kdyby si odskočili ze Svobodné Evropy. Občas se u vás vysílají skupinové motlidby růžence, nebo 
něco podobnýho, moc jsem to zatím nepochopil. Jinak je hodně dobrý, že vysíláte bez reklam. A máte 
celkem dobrý signál. Na co byste se mě vůbec chtěla zeptat?“ 

„Jelikož jste chodil na tohle gymnázium, tak bych se ráda zeptala, co si o něm myslíte.“ 
Zapnula nahrávání na minidiskovém přístroji a vrazila mi ke ksichtu mikrofon. 
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„Mohu říci, že tohle gymnázium je celkem v pohodě, dost se podobá jakémukoliv jinému. Najdeme 
tu všechny běžné nešvary, o nichž nemá cenu mluvit, třeba určitou tahákovou kulturu. Zdá se mi, že 
profesoři mají ke studentům o něco pozitivnější vztah, než bývá zvykem. Je dobrý vědět, že na 
jakémkoliv všeobecném gymnáziu bude mít student často pocit, že se musí učit předměty, které 
nebude nikdy potřebovat. Inu zdá se mi, že tenhle druh střední školy je vhodný především pro toho, 
kdo fakt zatím netuší, jestli se po gymplu vydá technickým, humanitním, nebo přírodovědným směrem 
a proto se chce tak nějak seznámit se všemi oblastmi vzdělání a pak se rozhodnout, co ho oslovilo.“ 

„Děkuji, ale mě by zajímala spíš vaše osobní zkušenost, jak vás škola ovlivnila, atd.“ 
„Jejda, já jsem vám to zapomněl říci, ale možná přece jen nejsem vhodná osoba na rozhovor. 

Maturoval jsem tu před třemi lety, a taky jsem nevěřící, nebo aspoň bez vyznání. O dnešním stavu 
týhle školy vím houby, víte, docela se mění profesorský sbor a celkově se dá říci, že nevstoupíš 
dvakrát do stejné řeky.“ 

„Jak byste hodnotil duchovní život na škole?“ 
„Tak zase se to asi neliší od jiných církevních škol. Na začátku týdne se místo první hodiny slouží 

mše ve velkém sále, zájemci mohou zajít do školní kaple, povinná výuka náboženství nikoho 
nepřekvapí. Zvláštností je povinná výuka církevních dějin jeden rok a tři roky povinné latiny. To není 
v církevních školách zcela běžné.“ 

„Víte, ale tohle je dosti známé, to vím taky. Mě skutečně zajímá váš osobní zážitek. Jak vás škola 
duchovně ovlivnila? Setkal jste se s živým Kristem? Odnesl jste si nějaké užitečné duchovní 
zkušenosti?“ 

„Nevím, jestli se hodí zde o tom mluvit. Vážně to chcete slyšet? Jak už jsem naznačil, jsem nyní 
bez vyznání.“ 

„Ale ano, povídejte.“ 
„Tak hele, s živým Kristem jsem se nesetkal. Připomíná mi to ty zvláštní a nepochopitelné fráze, 

co občas čtu na nástěnce u kostela a ani za mák jim nerozumím. Přitom taková nástěnka u kostela je 
pro širokou veřejnost, že jo? To není vysokoškolská učebnice matematické analýzy, k čertu! Jak mě 
škola duchovně nasměrovala? Zkrátka a dobře, usoudil jsem, že křesťanství je zcela nedůvěryhodná 
směsice divných a ujetých hypotéz, kterým není radno věřit. Křesťanství je velice užitečný prostředek 
na ovládání nevzdělaných, nebo lépe negramotných lidí, když je potřebujete přinutit, aby pracovali, 
drželi huby a nedělali bordel. Výborně to sloužilo snad až do 19. století. Křesťanem se nejspíš nikdy 
nestanu. Tihle lidi mají hodně zvláštní a pro mě nepochopitelný způsob uvažování. Lze říci, že jsem 
zaujal hodně pesimistický a negativní postoj ke všem náboženstvím na světě. Někdy je mi z toho 
smutno. Křesťanství je rovn ěž osvědčený prost ředek na zajišt ění množení obyvatelstva.  Někdy 
do toho 19. století to bylo jistě užitečný. Ale když se toto objeví v Africe, je to průser jak sviňa. Kvůli 
působení praštěných katolických misionářů, kteří zakazují kondomy, se černoši množí jako králíci. 
Přelidnění se stává vážnou hrozbou. Bohužel, zákaz šprcek vede také k hromadnýmu šíření HIV. 
Afričany kosí AIDS po milionech ročně.“ 

Moderátorka vykulila oči.  
„Křesťanství je rovněž osvědčený prostředek na zajištění množení obyvatelstva?? To myslíte 

vážně, milý studente?“ 
„To je snad jasný, ne? Zákaz porna, zákaz masturbace, zákaz jakékoliv spolehlivé antikoncepce, 

zákaz sexu před svatbou, zákaz potratů i v ranném stádiu, negativní vztahy ke gayům, tohle všechno 
jsou akorát opatření k zajištění výroby co nejvíce dětí. Tihle ProLife aktivisté doporučují raději děcko 
porodit a dát k adopci, než používat hormonální antikoncepci. Cílem je zjevně jen to aby vzniklo co 
nejvíc dětí. Za každou cenu, i kdyby měly umřít hlady. Někdy třeba v 18. století průměrná žena porodila 
cca deset dětí, z toho klidně tři umřely hladem či zimou. Katolíci s tím neměli žádnej problém.“ 

„Pane, dítě se nevyrábí, dítě se přijme jako dar od Hospodina, našeho Pána.“ 
„Vy křesťani si neustále děláte prdel ze slušnejch lidí. Víte, že lidskej potomek vznikne dost 

podobně jako sele, kůzle, kotě, nebo jakýkoliv jiný savec? Člověk se rozmnožuje způsobem, který je 
v přirodě naprosto běžný.“ 

„Ale člověk není zvíře, má přece nesmrtelnou nehmotnou duši, kterou do něho Bůh vloží hned po 
početí. Proto musíme lidský život od počátku chránit jako nejvyšší hodnotu. Hormonální antikoncepce 
způsobuje časné potraty. A potrat, to je úkladná vražda nevinného dítěte.“ 
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„Těžko říci. Tahleta duše... asi určuje, jakej člověk je. Má ji podle vás vytvořit Bůh, ale přitom 
novej jedinec zdědí dost vlastností od svých rodičů. Zajímavé, že? Pokud je duše nehmotná a 
nesmrtelná, tak je dost divný, že je zatraceně ovlivnitelná různými hmotnými zásahy. Taková troška 
LSD udělá divy.“ 

„Normální člověk se drogám vyhýbá, protože je v nich skrytý ďábel.“ 
„Jo, taky se divím tomu, že tolik studentů tohoto katolického gymnázia kouří vodní dýmky na 

školních výletech s plným vědomím profesorů. No nic, uvedu jiný příklad. Dost často se stane, že vaše 
babička dostane infarkt, během kterýho se jí poškodí mozek, a od té chvíle se chová jinak. Už to není 
ta babička, kterou jste znala. Úplně jinej člověk, který vás nepoznává. Duše je zatraceně závislá na 
materiálu, jasný?“ 

Diktafon stále běžel. 
„Jak se to mohlo stát, že máte takové zvrhlé postoje? Přečetl jste si nějakou zlou knihu od Dana 

Browna? Nebo jste začal poslouchat satanistickou hudbu, nějaký rock a metal?“ zeptala se 
moderátorka. 

„Žádný black metal, prosím vás. Je to zásluha jistého salesiánského kněžoura, který mě v kvartě 
celej rok učil náboženství. Možná ho znáte, jmenoval se Patrik Dvořák. Nechci ho už nikdy vidět. “ 

Moderátorce se zachvěl hlas.  
„Ano, znám ho, je to velice zbožný člověk, pevný ve víře. Pomohl mnoha lidem... Co vám mohl 

provést? Dal vám špatnou známku na vysvědčení? Nebo snad že by...? Ale to určitě ne...“ 
„Ne, z náboženství jsem měl paradoxně vždy jedničku na vysvědčení. Nevím, jak jste to myslela, 

ale Dvořák byl spíš na holky. Odhalený dívčí pupíky mu nedávaly spát. Jednou zajel v hodině 
náboženství spolužačce rukou zezadu do kalhot. Sranda.“ 

„Potom nevím, co vám mohl provést tak zlého.“ 
„Názorně mi předvedl, že křesťanství není až tak nějaká radostná zvěst neboli evangelium. 

Křesťanství je především vyhrožování, vydírání, strašení ďáblem a peklem, dle potřeby neuškodí ani 
zastrašování, zesměšňování a vymejvání mozků.“ 

„Prosím?“  
„Z křesťanské nauky, jasně vyplývá, že kdo se nedá pokřtít, shoří v pekle. Není tohleto vydírání?“ 
Zmínil jsem se dále o nepěkných zkušenostech s otcem Dvořákem. Prohodil jsem pár slov o 

neprůstřelných protináboženských argumentech, které jsem musel vymyslet, abych svoji zaprasenou 
hlavu zbavil Dvořákových sraček. Vůbec jsem moderátorce řekl mnoho věcí, které jsem vám již sdělil 
dříve, milí čtenáři. 

„Abych byl objektivní, musím říci, že tohleto byla moje jediná blbá zkušenost s knězem či jiným 
duchovním pracovníkem. Pokud pominu ty úchyláky, co měli přednášky v sále školy. Ale když mě 
Dvořák učil celej rok, měl jsem toho po krk.“ 

„Vy jste tedy na základě špatné zkušenosti s víceméně jedním človekem zavrhnul víru v Krista? 
To bych od rozumného člověka nečekala.“ 

„Jasně, taky mě napadlo, že bych se měl ještě s křesťanstvím trochu lépe seznámit. Ale kde? 
Nahlídnul jsem tedy do katechismu a našel tam hrozný věci...“ 

Netřeba se zde opakovat. Laskavý čtenář nechť v případě potřeby přejde na stranu 17.   
„Pane, vy jste neuvěřitelně nenávistný, škodolibý a možná nešťastný člověk. Měl byste si 

promluvit s knězem, ten by vás přivedl na správnou cestu.“ 
„Hele, nedá se říci, že bych kněžoury vyloženě nenáviděl, ale takovej kněz umí akorát 

papouškovat názory svýho zaměstnavatele. Nedokáže na nic smysluplně odpovědět. Umí akorát 
vytahovat verše z Bible a cucat si z prstu, co tím veršem chtěl básník říct. Kněz už pro mě dávno není 
moudrá, laskavá a důvěryhodná osoba, vůbec už ne studnice moudrosti. O Dvořákovi jsem už mluvil. 
Jeden duchovní mi řekl, že nejlepší je šoustat až po svatbě, když mi bude klidně osmadvacet roků. 
Holka to prej ocení a vůbec si neřekne, že jsem divnej. Co je tohleto za píčovinu?“ 

„Promiňte, mluvte raději slušně, tenhle rozhovor půjde do rozhlasovýho vysílání. Kterej kněz vám 
to řekl a kde?“ 

„Sorry, tak to musíte vypípat. Řekl mi to otec Franta Lízna na přednášce pro studenty ve velkým 
sále téhle školy. Bylo tam asi tak 300 studentů. Nezdálo se, že by si dělal srandu. Mimochodem tento 
jeho názor je naprosto v souladu s katechismem, nebyl to žádný jeho ulítlý výmysl.“ 

„Pane, proč jste tak nesnášenlivý. Musíte respektovat, že někteří lidé nejsou tak přízemní a 
promiskuitní jako vy.“ 



Kamil Matěj Zezulka Církevní gymnázium            2013 

31 Veškerá podobnost se skute čností je čist ě náhodná. 

„Hele, já tak jenom vypadám. Ve skutečnosti jsem si ještě nevrznul. Tři roky jsem chodil 
s křesťankou. Než jsem ji stačil ojet, vycítila to a dala mi košem. Mimochodem, nedávno jsem mluvil 
s jednou psycholožkou v blázinci. Byl tam den otevřených dveří s bezplatnou poradnou. Řekla mi, že je 
dost průser, když v jednadvacátém století katolíci zakazují antikoncepci. Sex až po svatbě je taky blbej 
nápad, před svatbou se doporučuje velmi dobře se spolu seznámit i v posteli. Co kdyby se po svatbě 
zjistilo, že mám kokota jak klobásu a holka má pizdu jako klíčovou dírku, takže si v posteli nebudeme 
vůbec rozumět? Ta psycholožka už vyslechla mnoho nešťastných lidí. Dle jejich zkušeností už 
křesťanská víra zbourala nejeden slibně vypadající vztah mezi mladými lidmi.“ 

„Pane, vy nemáte žádný respekt. Srší z vás nenávist k víře.“ 
„Tak hele, není to tak zlý, plno mých příbuzných chodí do kostela a jsou to celkem fajn lidi, s nimiž 

vycházím dobře. Jediný, co vím, je, že tuhle ideologii nikdy nepřijmu za vlastní. Leda by mě posadili na 
hranici jako Jana Husa. Pak bych jim odkejval cokoliv.“ 

Holky furt hrály plážový volejbal. Cecky létaly do všech stran.  
„Pane, vy asi chodíte s klapkami na očích. Jen se podívejte tady kolem.“ 
„Ano?“ 
„Vidíte ty rozesmáté bavící se perspektivní mladé lidi plné živé víry, kteří mají radost v očích.“ 
„Ano, co je s nima?“ 
„Tihle krásní mladí lidé všichni přijali Krista a věří v Hospodina, nevidíte, jak je to naplňuje? Jak 

můžete tvrdit o křesťanství něco tak zlýho?“ 
„Hele, nepopírám, že křesťanství, resp. jakákoliv víra může být docela užitečná. Ale zpět k těm 

mladým lidem tady. Víte, jak se to stalo, že uvěřili v Hospodina?“ 
Moderátorka se zamyslela a pravila: „No tak jejich rodiče, kteří slouží Kristu, jim předali poselství 

víry.“ 
Zajiskřily mi oči. 
„Ano, ano, dovolte, abych to trochu rozvedl. Někdy krátce po narození se mimino pokřtí proti své 

vůli. Když těm lidem bylo cca 3 roky, začaly jim rodiče pumpovat náboženskou nauku pod tlakem do 
hlavy. Ta výchova je dost intenzivní. Věroučná nalejvárna pokračuje ze strany různých babiček, 
učitelek a kněžourů. Ty děcka se pohybují v prostředí, kde je podíl věřících takřka stoprocentní. Děcka 
ještě netuší, že na zemi je velký množství různých náboženství, jejichž přivrženci si pravidelně dávají 
přes držku, nebo se kosí samopalama. Když je děckám 12 roků, slyšely ty informace o bohu už asi 
milionkrát. Mnohokrát opakovaná lež, ehm, hypotéza, se stává pravdou. “ 

„Co to povídáte?“ 
„Není to dost jasný? Chci říci, že náboženství si tady nikdo nevybral. Každýmu to nahrnuli do 

kebule ať už se mu to líbilo, nebo ne!“ 
„Vy se musíte mýlit. Věřím, že se pletete.“ 
„Paní moderátorko, vy jste křesťanka, že jo?“ 
„Ano, jistě.“ 
„Vězte, že to je pouze náhoda. Kdybyste se narodila třeba v Indii, tak by do vás v dětství 

napráskali třeba Hinduismus.“ 
„Pane, mě je z vás na nic. Vy teda nenávidíte úplně všechna světová náboženství? Nejste 

náhodou syn estébáka?“ 
„Ne, ne. Proti světovým vírám nic moc nemám. Zabejval jsem se otázkou, kterou z nich bych si 

měl vybrat. Došel jsem k závěru, že žádný důvod k výběru neexistuje. Náboženství je od toho, aby vám 
ho vybral někdo druhý a vtloukl vám ho do hlavy různými prostředky. U vás je třeba dost oblíbený 
strašení ďáblem a peklem, že ano?“ 

Čertovsky jsem se zašklebil. 
„Pane, ve vašem ateistickém srdci nehoří malý plamínek víry?“ 
„Nejsem až tak ateista. Sokrates řekl: Vím, že nic nevím. Bylo by ode mne pošetilé tvrdit, že 

žádná duchovní síla či bůh neexistuje. Stejně tak ani nemohu vědět, co měl včera Barack Obama 
k večeři. V mém srdci se nějaký ten plamínek víry najde.“ 

„Ano? No tak vidíte. Jak se to projevuje?“ 
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„Občas uvažuju o posledním soudu. Asi tam budu mít co vysvětlovat. Předpokládám, že vyfasuju 
pár roků v očistci. Doufám, že tam budou nucený práce u soustruhu, nebo něco podobného. Kdo ví, co 
bude po smrti. Někdy se taky začtu do nástěnky u kostela. Sem tam zalistuju v Katolickém týdeníku, 
nebo bloudím po docela slušným webu http://otazky.vira.cz/. Akorát mě to utvrdí v tom, že křesťanství 
je vážně divný, nedůvěryhodný a chci ho nadále vidět jenom z rychlíku.“ 

„Pane, já nevím, co se vám mohlo stát.“ 
„Nic zvláštního se mi nestalo, akorát jsem se seznámil s křesťanstvím, avšak pozdě, to jest ve 

věku, kdy už jsem měl nějaký rozum. Jedenáctiletý či patnáctiletý kluk může mít určitou důvěru 
v učitele, ale už jim všecko nezbaští. Jo, taky se někdy divím tomu, že osm let na církevní škole 
vedlo k tomu, že už nechci žádný náboženství pustit  do svýho života . Nečekal jsem to. Vážně ne.“ 

Moderátorka vypnula diktafon. 
„Tak vám děkuji za rozhovor. Teď půjdu vyzpovídat pana ředitele. Měl by se vyjádřit k těm vašim 

nezralým, nevymáchaným a xenofobním výrokům.“ 
„Cože? Snad mu nechcete pustit záznam tohoto rozhovoru?“ 
„Ale ano!“ 
„A do prdele. Jste moc hodná, že jste mi to řekla, ale já v tom případě zdrhám. Mějte se.“ 
Pelášil jsem pryč ze školy. Později jsem se dozvěděl, že mě ředitel ze zvukového záznamu 

nepoznal. Naštěstí je můj hlas zcela obyčejný. 
 
 
Byl mrazivý podzimní den. Seděl jsem doma u počítače a četl elektronické skriptum. Uslyšel jsem 

tlumený zvuk kostelních zvonů. Mám ho docela rád, jako zvonění tramvají, šumění listí, nebo zpěv 
ptáků. Nemohu říci, že by mě rušil. Vyhlédl jsem z okna prvorepublikového bytu ve starém cihlovém 
domě. Je sranda, že bydlím asi dvacet metrů od hezkého evangelického kostela. Schylovalo se k šesté 
hodině odpolední, proudy lidí šly na mši. Co kdybych se k nim někdy připojil? Vážně to nemám daleko. 
Co je tam asi táhne?  

V mojí hlavě v Oddělení předcházení průserům začalo být rušno. Rozblikal se nápis varování. 
Operátor stiskl tlačítko lebečního rozhlasu a pravil zvučným hlasem: „Nebyla to před lety dostateně 
blbá zkušenost? Jedno zasrání mysli od kněžoura ti nestačilo? Zapomeň na mši. Co tam ty lidi táhne? 
Síla zvyku, jak dobře víš! Zvyk je železná košile a svěrací kazajka. Nemáš za úkol jen tak náhodně se 
přiklonit k nějakýmu náboženství. Výběr náboženství má na starosti tvůj nadřízený. Ve tradiční 
společnosti to byl tvůj král či jiný vládce. Jakási svoboda vyznání je v Evropě sotva 200 let. “ Hlášení 
skončilo.  

Odebral jsem se zpět k počítači. Prohrábnul jsem seznamku, to vetešnictví odložených ženštin. 
Bude rozumnější přijít na jiné myšlenky pomocí vkusných pornostránek. Miluju vyvinuté japonské 
školačky, ovšem nad 20 roků.  

Pozoruju, jak se ze mě stává asociál vyloučený z běžné společnosti. Dost mi chybí zkušenosti 
s normálními lidmi. Mezi těmi jsem měl vyrůstat v období dospívání mezi 12 až 19 lety. Místo toho jsem 
trávil čas na divném gymnáziu mezi divnými lidmi, kteří věří prazvláštním věcem. Ale tehdy jsem si toho 
moc nevšímal. Zajímal jsem se spíš o psaní domácích úkolů. Spolužáci se ke mně chovali docela 
hezky. Až tři roky po odchodu z gymnázia jsem si konečně uvědomil, že jsem pro ně byl jen zvláštní 
host, podivín a černá ovce třídy. Pozor, to je ten nevěřící pes, zvrhlý hédonista, ten, který nemusí 
chodit na mše a pro něhož neplatí žádná morální pravidla. Jeden bývalý spolužák mi to prozradil. 
Součástí křesťanství je totiž určitá děsivá neupřímnost. Jakýsi docela rozumný kněz se tehdy dávno 
dozvěděl, že mi zmrd salesián Dvořák zasral hlavu. Ale z principu mi nemohl poradit, abych okamžitě 
přestoupil na jiné gymnázium, protože to stávající je pro mě krajně nevhodné. Ten kněz, jakkoliv si ho 
vážím, ve mně viděl jen možného budoucího klienta svého obludného byrokratického aparátu, který 
eufemisticky nazýváme katolická církev. Nechtěl o mě přijít. A přesto nedokázal udělat nic, aby si mě 
získal. Jistý nejmenovaný, ale dobře informovaný zdroj mi také prozradil, že na osmiletém církevním 
gymnáziu je cca 95% věřících studentů, protože rodiče je tam přihlašují kvůli zaměření školy. 

Člověk by se neměl ohlížet do minulosti a raději spřádat plány do budoucna. Tuším, že někdy 
v 26 letech věku nastoupím do zaměstnání, kde na mě čeká protřelá kyprá samice zaměřená na mladé 
zajíčky bez zkušeností. Věřím, že ji tam potkám. Ano, i chlápek bez vyznání má víru a naději. 
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Vážení rodiče, pokud zamýšlíte poslat svého potomka na církevní gymnázium, tak vás 

pesimistická zkušenost mě, pouhého jednoho člověka, možná neodradí. Dám vám ale radu.  
Než budete uvažovat o této škole, dobře se seznamte s (např. katolickým) křesťanstvím, s tou 

promyšlenou ideologií, která prostupuje celým církevním vzdělávacím ústavem. Pokud o křesťanech 
víte pouze to, že jsou hodní lidé, co chodí do kostela, máte sice pravdu, avšak vaše znalosti 
křesťanství jsou mizivé. Časem byste byli velice překvapeni. Mohu vám vřele doporučit web 
http://otazky.vira.cz/. Tam najdete mnoho překvapivých a bizarních informací z první ruky.  

 
  

 
 
 


