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Průběh semináře – časový harmonogram 

� 15. 00  

Přivítání, úvod a prezentace (Martin Holík a Filip Breindl) 

� 15.05-15.45 

1. přednáška: Milan Glaser – Jak zajistit, aby se zážitek virtuálního vracel zpět k reálnému?  
+ Jak se věnuje Radio Vatikán mediální gramotnosti?  

 
� 15.45-16.25 

2. Juraj Spuchľák – Může svět virtuálních médií zprostředkovat setkání s živým Bohem?  
+ Stručný přehled mediální výchovy  na Slovensku. 
 

� 16.25-16.40  PAUZA 15 minut 

 

� 16.40-17.20 

3. Kateřina Regendová – Jak vytvořit onen ekosystém ticha, slova, obrazů a zvuků, k čemuž  
vybízí Benedikt XVI. v letošním poselství sdělovacím prostředkům? 
 

� 17.20-18.00 

4. Pavel Mikšů – Jak vtisknout „duši“ neustálému toku informací v síti? 
 

� 18.00-18.25  PAUZA 25 minut 

 

� 18.25-19.05 

5. P. Andrzej Koprowski – Činnost Rádia Vatikán při přípravě na Synodu o nové evangelizaci; 
+ novinky z vysílání RV 
 

� 19.05-19.45 

6. Jiří Šenkýř – Jak dostat farní a školní programy na kvalitní úroveň v mediální gramotnosti 
tak, aby tyto programy reflektovaly evangelijní způsob života? 

 

� 19.45-20.00  Závěrečná diskuze, občerstvení, rozloučení 

 

Záloha: Martin Holík – poselství z r. 2010 „Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve 

službě Slovu“. (kněz a internet, web) + nové příležitosti v souvislosti s DABem. 

 



 

1. Milan Glaser 

Jak zajistit, aby se zážitek virtuálního vracel zpět 
k reálnému? 

 

 

Mám takový dojem, že, žijeme ve velkém mediálním tlaku, který my, kteří pracujeme 
v médiích, cítíme daleko víc než lidé, kteří si jenom občas pustí rádio nebo přečtou noviny. 
My, jako žurnalisté, jsme asi daleko víc ovlivněni tím virtuálním. Vliv virtuálního může být 
velmi pozitivní.  
Dovolím si takovou osobní vzpomínku či zážitek. Jsem konvertita, byl jsem pokřtěn ve 
třiadvaceti letech při mých studiích v Praze. V podstatě jsem byl asi od patnácti let hlavně 
poslechem Svobodné Evropy. Poslouchal jsem všechno, i náboženské pořady, přestože mi 
náboženství neříkalo vůbec nic. Začal jsem pak postupně číst dostupnou literaturu 
i samizdaty a začal jsem číst i náboženské a filosofické věci, prostě, potřeboval jsem se 
zorientovat v otázkách náboženství, v tázání po Bohu. Jednou jsem slyšel rozhovor s panem 
biskupem Škarvadou. Určitě to znáte, taky jste s ním pracovali. Byl to velice radostný 
člověk. Když mluvil, vyzařovala z jeho hlasu pohoda a radost. Redaktor se ho zeptal, co by 
poradil lidem, kteří hledají Boha a nemohou se ničeho dobrat. A on tenkrát říkal, že je 
potřeba hledat pravdu, snažit se ji poznat a poznávat ji čím dál víc. A protože pravda je 
živá, je to osoba, Bůh je pravda, je také potřeba s touto osobou vést dialog. A proto by 
takovým lidem poradil, že nejzásadnějším v této věci je právě dialog. Aby se začali modlit 
třeba takovýmto způsobem: „Pane Bože, existuješ-li, dej se mi poznat.” A mě to tehdy 
skutečně tak šokovalo, to spojení těchto věcí, že jsem po skončení rozhovoru vypnul rádio a 
začal jsem se takhle modlit. Byla to moje první modlitba vůbec. Do té doby jsem jenom 
filozoficky rozebíral věci a všecko jsem znal, všecko jsem věděl, všecko jsem měl 
v malíčku. Tak jsem se začal tímto způsobem modlit. A v tom pokračuji doteď, 
koneckonců i v samotné modlitbě pokračuju a budu pokračovat i do budoucna.  

Myslím tedy, že  virtuální zážitek může vracet k realitě v tom nejpozitivnějším slova 
smyslu. A tím je právě přímý kontakt s Bohem. Aby člověk od zážitku, abstraktního nebo 
subjektivního, kdy média uzavírají člověka, jedince do sebe s jeho city a pocity, s jeho 
názory, dovedl dospět k nějakému podnětu a impulsu. Obzvlášť v rádiu. To je prostředek 
k šíření evangelia asi nejvhodnější. Jednou jsem někde četl, že víra je ze slyšení, jak říká 
svatý Pavel, a rádio přitom hraje velkou roli. Protože je to médium audiální, nikoli vizuální, 
poselství dorazí až k srdci člověka. To se prostřednictvím televize  nestane. Nedávno jsem 
sledoval jen tak pro zajímavost televizi Noe, kde byla generální audience. Poslouchal jsem 
papežskou katechezi a musím říci, že i když překlad byl dobrý a všechno bylo v pořádku, 
nic jsem z toho neměl. Protože tam ukážou v záběru Svatého otce, potom dítě, jak si hraje, 
dále tam někoho, tam někoho, pak pohled na Svatopetrské náměstí plné lidí - a pozornost 



jde spíš za obrazem. A jemné nuance, přítomné v katechezích Benedikta XVI., tak člověku 
uniknou. Ale pokud člověk slyší něco takového v rádiu, má to  sílu, která člověka lépe 
koncentruje. Mám dojem, že rádio jde skutečně mnohem vícdo hloubky, než ostatní 
média. V tomto směru je dobré (četl jsem na toto téma nějaký průzkum), že poslechovost 
rádií má tendenci spíše stoupat. Že rádio nekončí, že jeho životnost naopak spíše roste. 
Lidé jsou znechuceni spíše televizí, kde jsou střihy stále rychlejší, takže člověk nestačí 
vůbec sledovat a orientovat se v tom, co viděl.  

Abychom dokázali vytvořit virtuální zážitek, v němž se člověk vrací k takové realitě,  jakou 
chce Bůh, to je samozřejmě velmi komplikovaná záležitost, ale zároveň je to i velice 
jednoduché. Myslím, že v Proglasu se vám to daří, že je to opravdu znát, ani člověk nemusí 
poslouchat moc dlouho. Ten rozdíl je slyšet už jenom z přednesu moderátora, je to prostě 
jiná kvalita. Slyšel jsem i od dalších lidí, že když člověk jede po rádiových stanicích, takže 
ho to upoutá, protože je to něco úplně jiného. Je tam cítit pokora lidí, kteří něco předávají 
a přitom nechtějí předávat jen sami sebe, svoji domnělou velikost, ale mají obrovskou úctu 
k tomu, kdo poslouchá a především k Bohu, k někomu, kdo objektivně všechny přesahuje. 
To je to, co ve světských médiích bolestně chybí, protože tam vládne ten, kdo má největší 
sebevědomí, kdo je pro svět nejvíc přitažlivý. ten, kdo je zdánlivě nejpřesvědčivější. A to je 
právě otázka:  vede takový zážitek přesvědčivosti k realitě, jak ji chce Bůh? Povzbudí 
člověka k lepšímu životu, vzbudí v něm přízeň vůči ostatním lidem a vědomí pokory?  

Mám dojem, jakoby dnes existovala jakási tendence, aby každý publikoval. Kdekdo si 
myslí, že když se dostane do médií, když něco okomentuje a vyvěsí to na internet, je to 
vrchol všeho. Dáme to do médií, bude to v médiích. Tak to ale v žádném případě 
nefunguje.  

Velice záleží právě na tom, s jakým postojem virtuální realitu vytváříme nebo se sami 
snažíme produkovat. I když nás ostatní média hodně ovlivňují, měli  bychom spíše dbát na 
realitu opravdovou, nikoli virtuální, na realitu normálních vztahů, v nichž každý z nás 
žije, a této  reality se držet. Ta je mnohem důležitější, než poslechovost, než to, jestli se to 
či ono odvysílá nebo neodvysílá. Důležitější je,  jestli my sami žijeme dobře normální, 
reálný život.  

Zvlášť pro nás novináře je důležité, abychom dokázali vytvářet takovou virtuální realitu, 
která konzumenta dobře vystihuje, to znamená nechává ho tam, kde je.To je hodně důležité, 
myslím. . Nebere mu svobodu, nikam ho neodvádí, k ničemu ho nenutí.  

 

 

 

 

 



 

2. P. Juraj Spuchľák 

Může svět virtuálních médií zprostředkovat setkání 
s živým Bohem? 

 

 

 

Svou malou přednášku začnu tím, co jsem zažil na jednom setkání. V Německu jsem se 
setkal s kněžími z Čech a Moravy, bylo to právě po velkých povodních v r. 1997. V létě 
byly záplavy na Moravě a tak mluvili o nejistých prognózách ohledně  počasía o nejistotě 
meteorologů. Jistý kněz přišel k jednomu ze svých farníků, který vynášel ze sklepa 
v kýblech vodu,  po velké bouřcea říká mu: „Pozdrav Pán Bůh, co děláte?” On ukázal 
směrem do obýváku a řekl: „Vynáším to jejich polooblačno.” Takže víra v ono „virtuální“ 
se panuje i na Slovensku a v Čechách. Na druhé straně je ale potřeba vědět, že všechno má 
své hranice - a ono „virtuální“ taky.  

Prožili jsme před nedávnem revoluci, která byla nazvána Muslimské jaro byla 
charakteristická tím, že zástupy lidí protestovaly skrze sociální sítě, skrzevirtuální svět. Ale 
v určitém bodě to přestaloa protože to nebylo důlsedně převedeno do reality, ujímají se 
toho jiné síly. A tak v jedné analýze českého veřejnoprávního rozhlasu zazněl názor, že pro 
dnešního virtuálního člověka je to vlastně charakteristické: je ve svém nitru tak ovlivněn 
virtuálním světem, že přechod do světa reálného často nezvládne.  

Totéž se stalo u nás.. Lidé se začali srocovat prostřednictvím sociálních sítí - a teď to 
přestalo. Chytají se toho jiné síly, o kterých nevíme nic ani my na Slovensku. Ty to umí 
dovézt do reality, ale ne do takové, jaká byla deklarována. Proto jsou ve střehu všechny 
policejní složky a další lidé, kteří to hlídají, protože nevíme, co z toho bude.  

Jisté je, že tyto související či zdánlivě  nesouvisející otázky jsou pro nás mementem, 
abychom uměli rozpoznat, zdali média dokáží zprostředkovat vztah s Bohem, a do jaké 
míry . Pěkně napsal v Deníku novináře Skowronski, že dobré psaní je výstižné. Věta by 
měla být uchráněna od zbytečných slov. Odstavec od zbytečných vět. Ze stejného důvodu, 
ze kterého kresba má být uchráněna od zbytečných čar a stroj od nepotřebných součástek. 
Nejde o to, aby spisovatel tvořil krátké fráze, nejde o to, aby se nezaobíral podrobnostmi 
a přistupoval k tématu částečně. Ale aby každé slovo vystihovalo obsah. Dodám, tak jak 
vidíme dobrého malíře, který se podívá na tvář libovolného člověka, udělá čtyři čáry a já 
vidím, kdo to je. Mně se nepodaří ani s dvěma tisíci čar, něco takového udělat.  

Duchovní otcové nejednoho spisu mluví o sladkosti uvažování nad Božím slovem. Při 
čemž zdůrazňují, že nepotřebujete vědět mnoho, ale stačí jen jedno Boží slovo, abyste nad 



ním uvažovali. A teď vás chci přivést na jednu myšlenku, která je zřejmá, jenom si ji 
neuvědomujeme. Soubor Božího zjevení, vyjádřený v Božích slovech v Bibli, v tradici, je 
tak dokonalá kresba o Bohu, že nejen pár čar mluví o nekonečném Bohu tak, že to 
nechápeme a nikdy to Boží slovo nevyčerpáme, ale že i jedno slovo, když je skutečně žité, 
je dostatečně bohaté na to, aby nám přiblížilo Boha, když se do něj ponoříme.  

Příkladem je Ježíš Kristus, Slovo, které se stalo Tělem. To jedno slovo, které potřebovalo 
i svobodné rozhodnutí člověka, ale i konkrétní jedno slovo v Písmu Svatém, ve smyslu 
pojmu, nebo slova v tom kontextu, že je to Boží slovo, je dokonalým obrazem 
vystupňovaným k dokonalosti až do nekonečna. Člověk není schopen pojmout hloubku 
a tajemnost toho Slova, protože je Boží. Je tak výstižné, protože je za ním Ježíšův život na 
této zemi.  

Teď trochu odstoupíme od této myšlenky, protože chci přiblížit způsob masové 
komunikace. Média vytváří privilegovaný status komunikace v naší dnešní společnosti. 
Tak se mluví v knize „Sociologie médií“. Je to jiný proces než způsob klasické komunikace 
mezi lidmi, když mluví lidé mezi sebou. Protože má určité vlastnosti, které 
si neuvědomujeme, když komunikujeme s médii. Tento proces komunikace je 
charakteristický zvláště těmito vlastnostmi:  

− Velkým rozsahem. Ze všech odborů, nic do hloubky, pořádně, ale na druhé straně 
všechno.  

− Druhá vlastnost je jednosměrný tok . My dva si s někým povídáme, nebo lidé mezi 
sebou a někdy i gesty, mimikou a slovy, postoji a na druhé straně, média do nás 
stále jen jednosměrně fedrují. Neumíme nic říci nazpět jenom to, že se nám to líbí, 
nebo ne, když stojí ta média o zpětnou vazbu.  

− Dále je tu určitá asymetrie, která mluví o tom, že ti kteří odevzdávají ty obsahy, 
jsou vyškoleni v tom, jak nás ovlivnit. Jak zaujmout naši pozornost, jak nás 
přesvědčit o správnosti způsobu a obsahu, který odevzdávají.  

Ale my takhle nejsme školení. A ještě řeknu i to, že jsem uvažoval v průběhu 
předcházející přednášky, nakolik je legitimní zabývat se takovým poctivým přístupem 
k médiím, mít odstup a filtrovat to. Většina lidí v našich zemích absolutně o tento 
postoj nestojí. Jako v Římské říši. Chléb a hry. Nepotřebujeme selektovat média, my se 
chceme bavit. Kdybychom to chtěli někomu vnutit, nepochodili bychom. Ale je to 
legitimní se tím zabývat, pokud věříme, že to Boží slovo i odevzdáváme v médiích, 
když má Boží život v sobě, jak pěkně zaznělo, že ne odevzdávat sebe, ale ta média. 
Odevzdáme poselství přes média, když má v sobě Boží život, tak ono vyroste, 
i když je to jen jedno zrnko, vyroste v mohutný strom. I když před Goliášem stojí 
David, ale má víru v Boha tak přijde den vítězství. A to je vlastně i víra, kterou od nás 
Pán Ježíš vyžaduje a proto nás staví do takové nevýhodné pozice, aby se zjevila jeho 
sláva.  



Proto legitimita zaobírat se tímto selektivním přístupem k médiím, vůči tomu přístupu 
veřejnosti je správná. Ani tak nesplníme, když se tím budeme takto zabývat, ta kritéria 
té školenosti, ve snaze té asymetrie, nebo snaze ovlivnit nás. 

Další vlastnosti v mediální komunikaci je, že je neosobní a anonymní. Když někdo řekne 
například, že mé sestře se narodilo dítě a někdo mi to zatelefonuje, nebo mně to řekne 
přímo, já vím, jestli mě to řekla moje matka, nebo můj švagr, nebo neteř, či synovec. Ale 
když něco takového řekne televize o nějakém známém člověku či zpěvákovi, o komkoliv, 
je tam za tím autor, který se představí, že to řekl někdo pro televizi tu a tu, tak já už 
neříkám těm lidem o tom, kdo to řekl, ale jenom řeknu, že televize Markíza, Nova to řekla. 
Či že, ta komunikace je neosobní. To je další vlastnost, která odlišuje mediální komunikaci 
od té osobní. Nakonec jsou tu ještě dvě vlastnosti. 

− Propočítaný vztah. Tento vztah kalkuluje s tím, že z té zprávy udělá často produkt, 
který prodá, ale který má i užitkovou hodnotu jako mediální obsah, který nás 
zajímá. 

To si taky neuvědomujeme, proto podvědomě lidé sahají k médiím, která jsou alternativní 
a křesťanská i katolická, katolíci věří katolickým médiím, protože vědí, že ten propočítaný 
vztah tam není. Snaha vytvořit společenství je tam upřímná, bez nějakého kalkulu.  

− Pak je standardizovaný obsah. Je dobré dívat se třeba na matku a otce v rodině jak 
se tváří, když promluví manželka k manželovi, jak ji vnímá, otevře oči, vnímá ji, 
někdy se třeba usměje, ale tvář toho otce se stane i dětskou, když za ním přijde malý 
syn, nebo dcera. Okamžitě jinak vnímá tu jeho řeč. Chápe nejen pohledem, ale 
i gesty, do konce, když se mu i špatně mluví, tomu malému dítěti, tak otec mu ještě 
pomáhá, aby řekli, co chce ten malý chlapec říci.  

Ale v médiích je standardizovaný obsah. Rozuměj, když chceš, nebo ne. Nasypeme ti to 
v těch termínech, jak to je a ty se musíš učit, abys tomu rozuměl. A když nerozumíš, nebo 
si to vysvětluješ příliš hektický, nebo příliš to bereš za něco citlivého, je to tvoje věc. Proto 
se může stát, že i ty hysterické zprávy, které zvětšují a skandalizují, někdy standartní 
události, jsou vyrobeny s tímto záměrem, ale použité se standardními metodami.  

Toto když si uvědomíme, když si uvědomíme bohatství Božího slova, stojíme před cílem, 
nebo před úkolem, jak vytvořit tak efektivní obraz o Bohu v médiích, aby vzbudil 
v člověku vztah k Bohu. A jestli se to vůbec dá, a když ano, tak do jaké míry. Tímto 
způsobem se můžeme utkat, když si vezmeme z listu Jana Pavla II., list umělcům, který 
mluví o tom, že uctívání obrazů bylo rozšířené k zbožnosti božího lidu a stalo se 
předmětem násilného protestního hnutí, který ukončil až Nicejský koncil v roce 787, když 
rozhodl o přípustnosti obrazů a jejich uctívání. Byl to vlastně obrazoborecký boj. A umělci 
říkají, že tam se zrodily všechny zárodky křesťanského umění a umění vůbec. Protože Židé, 
jako ti, v jejichž lůně se zrodilo křesťanství a tak můžeme říci neschvalovali spolu s Arabi 
zobrazování boha v jakékoliv lidské podobě. Ani obrazy z písma svatého ne.  



Přišel Nicejský koncil, který řekl: může se to dělat, protože Kristus, kdyby Bůh nechtěl, 
abychom ho viděli, abychom si ho mohli nějak představit, nestal by se člověkem. Tím, že 
se stal člověkem, nejenže vzal na sebe, jak se dnes říká, 2D obraz, ani 3D obraz, ale rovnou 
se stal, nejen 3D tělem, ale i člověkem, který má duši jako komplet lidskou přirozenost. 
Takže mohl říct Filipovi: „Fillipe, kdo vidí mne, vidí Otce.“ Byl obrazem nejen druhé 
božské osoby, ale trojjediného Boha. Do té míry, do jaké můžeme mluvit o tom obraze 
Boha, který je trojjediný, i když v určitém smyslu platí, že to byl obraz jen druhé božské 
osoby.  

A teď média mají legitimitu zobrazovat Boha tím způsobem, jakým mohou, jakým jsou 
schopna. Ale na druhé straně se musí zastavit před jednou částí, kterou nemohou odevzdat. 
Nemohou odevzdat život. A nemohou odevzdat ani lidský život, ale ani Boží život, který je 
skrytý v Božím slově. Protože sami jsou neživým prostředkem a mohou jej odevzdat jen do 
té míry, do jaké obsahují to Boží slovo, ale v plné míře Boří život a Krista samého obsahuje 
živý člověk, jako obraz boží a křesťanské společenství, jako Kristův svědek.  

Proto přes internet není možné pokřtít. Není možné změnit formuli nebo materií křtu tak, 
aby bylo možné křtít přes facebook, nebo rozhlas.  

Nakonec řeknu příklad, který lidé ovládají, ale touží velmi po Boží milosti. Pravda, 
můžeme přijat plnomocné odpustky, či požehnání v přímém přenose. Ale je velká touha že 
nemocný člověk … Jedna paní, která velmi toužila být v kostele tehdy, když se světí 
kočičky. Nemohla jít do kostela, ale měla kočičky nasbírané, nemohla jít do kostela, ale 
poslouchala rádio, a když se kněz modlil a kropil kočičky, tak je přiložila k reproduktoru. 
Ale ona věděla, že to není požehnání, ale ta touha je, jako když se ta žena dotkla okraje 
roucha Pána Ježíše. To je ta víra. Ale ve skutečnosti i ten jednoduchý člověk ví, že se to 
nedá. Že nemohu uvěřit v Krista, když budou komunikovat jen z médií. Že musím přejít od 
té virtuální reality v určitém bodu do té skutečné reality a pokud budu velmi oslněn médií, 
tak nebudu schopen do normální reality přecházet, může to být i překážkou v mém životě 
mému vztahu k Bohu.  

Děkuji za pozornost.  

 

3. Kateřina Regendová 

Jak vytvořit onen ekosystém ticha, slova, obrazů 
a zvuků, k čemuž vybízí Benedikt XVI. v letošním 
poselství sdělovacím prostředkům? 

 

 

Viz samostatná prezentace 

horakova
Typewriter
http://www.proglas.cz/res/data/189/020871.pptx

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009For Evaluation Only.



4. Pavel Mikšů 

Jak vtisknout „duši“ neustálému toku informací v síti? 

 

 

 

Do jisté míry navážu na Kateřinu, která mluvila přede mnou. Jsem moc rád, že ona udělala 
ten velice fundovaný teoretický výklad po stránce mediální.  Já bych se na ty věci podíval 
z odlišného úhlu pohledu. Začal bych obrazem:  

My jsme tady už mluvili o tom, že to, co se na nás valí, informace které dostáváme, ať jsou 
ve formě zvuku, nebo obrazu, či jakkoli jinak, na nás někdy působí, jako jakýsi chaos. Jako 
něco, co na nás doléhá a působí nám určitým způsobem problémy. Myslím, že se tento 
chaos a změť, dá přirovnat k moři, k oceánu. Mluvili jsme taky o tom, že jsou různé skryté 
tendence médií, jejich majitelů, manipulovat s veřejným míněním. To je věc, která je velice 
reálná, bohužel, není možné se na téhle ploše tomuto tématu věnovat.   
A naše prostředky jsou, jak tady zaznělo, velice omezené a asymetrické. Do jisté míry, 
budeme vždycky v nevýhodě. 

Když někdo vlastní médium a má nějaký cíl, který sleduje a jedná tak, aby cíl samotný 
nebyl příliš zřejmý, a používá k tomu různé prostředky, asi by bylo nesmyslné, chtít vést 
boj podobnými prostředky. A když to přirovnáme k oceánu, tak žádná loď, byť sebevětší, 
viděli jsme to nedávno, nemůže soupeřit se sílou oceánu. To je nemožné. Musí se chovat 
tak, aby dokázala využít zákonitostí, které existují, ke svojí zdárné plavbě. Od pradávných 
dob už staří námořníci stavěli majáky, které umožňovaly těm, kteří se blíží k nebezpečným 
místům, skaliskům, aby lodě nejenže neztroskotaly, ale dopluly do cíle. A to si myslím, že 
je i náš cíl, naše cesta. Co tím majákem myslím? Způsoby, jak maják vztyčit a nechat ho 
zářit jsou dva:  

1. Preevangelizace 

− Při sdělování informací, už vybírám kterou zprávu nechám zaznít, volím jak 
zprávy půjdou za sebou, co kam zařadím, jaký rámec tomu dám, to všechno již je 
výpovědí. Ta sama ještě nemusí být explicitně evangelní, nemusí mluvit o Ježíši, 
nemusí z toho kapat svěcená voda, když to takhle přeženu. Ale když se budu chovat 
čestně, respektovat lidskou důstojnost, otevřeně a budu se snažit s tím druhým 
setkat, tak už tím navodím prostor, jakési ticho před druhým, úctu k druhému, které 
budou výrazným svědectvím.  

 

 



2. Výslovné hlásání kérygmatu 

− Druhý způsob navazují na první. Jedná se už o výslovné zvěstování, hlásání, tak 
jak se to děje při evangelizacích. Nejprve přichází preevangelizace, připravování 
půdy a pak přijde moment zvěstování. I v mediálním světě je potřeba obojího.  

Těžko si lze představit jedno bez druhého. Já vám za chvilku ukážu jeden příklad, který si 
myslím, že v jistém smyslu je toho dobrým vzorkem. Ale ještě než se k tomu dostaneme, 
tak bych se malinko vrátil k tomu, co říkala i Kateřina, k prostoru ticha. Ona ukazovala jak 
ke vnímání obrazu a zvuku, či sdělení informace potřebujeme sami v sobě, jakýsi moment 
pozastavení, aby to, co bude řečeno, nebo sděleno, mohlo zaznít a mohli jsme to přijmout. 
Nejenom, že je to realita audiovizuální komunikace, ale je to realita nás, jak jsme 
uzpůsobeni a stvoření.  

Možná se vám stává, když čtete evangelium, nebo když ho slyšíte, tak uslyšíte to slovo 
a najednou vás to zasáhne a vy vypnete. Dál neposloucháte a necháte to v sobě působit. To 
je přesně ten moment, to je to ticho. Takhle mnoho lidí, třeba svatý Antonín, říká, že celý 
život chodil do kostela. A jednou slyšel: „Jdi a prodej všechno co máš.“ A on zbytek 
vypnul. Šel a prodal všechno, co měl a změnil svůj život. A tohle „zapni, vypni” je potřeba 
se naučit stavět do našich výpovědí a naučit se to používat i jako příjemce.  

Psychologové někdy v sedmdesátých letech udělali jednu studii a zjistili, že mediální svět, 
ve kterém žijeme, nás zahlcuje takovým množstvím vjemů, že náš mozek, že naše grafická 
a zvuková karta to nestíhá zpracovávat a ten procesor nemá takový takt, aby, při integraci 
veškerých vjemů, jsme z nich mohli vytvořit nějaký úsudek. Filozofové ve třináctém století 
tomu říkali „společný smysl,“ který sbírá ze všech těch vjemů, kterých se nám dostává, 
a dává rozumu: tohle jsem slyšel, tohle jsem viděl, tohle jsem ochutnal, tohle jsem cítil, na 
tohle jsem si šáhnul, tady to máš zpracované a zkus, co se ti bude hodit použít, co se ti 
nehodní, nech. A my máme nějaký limit a žijeme v době, kdy ten limit je překračován. Jako 
je nějaká hladina hluku, která nás ruší, nějaká hladina světla, která nás oslňuje, tak je nějaká 
hladina vjemu, která naprosto zahltí naši schopnost vnímat. Vidíme, ale nic si 
nepředstavíme.  

Takže, jedinou obranou je právě, i když žijeme ve světě, který na naše smysly útočí, to co 
nepotřebujeme se naučit nevnímat. Tak jako jezuité učí, že člověk má zpytovat svědomí, 
má dělat takové to zastavení dokonce 2x denně, aby si řekl, jak den prožil a v půlce dne si 
říct, jaké předsevzetí měl, aby po zbytek dne ho mohl ještě naplnit, pokud se mu to 
nedařilo. Tak v jistém smyslu i tohle je potřeba, když pracujeme s tím, co na nás doléhá. To 
znamená, říci si: dobře, četl jsem hodně na internetu, co jsem se dozvěděl? Možná dvě věci, 
možná tři, možná tam bylo něco. Podepsal jsem petici za záchranu někoho 
pronásledovaného v Afghánistánu, a možná taky vůbec nic. A dost možná jsem si užil, šel 
jsem na stránky, které jsem vidět neměl. Takže, bez toho prvku sebevýchovy ten maják 
rozsvítit a dát duši, to znamená dát tomu smysl a dát tomu formu, která to odněkud někam 
vede je velmi obtížné.  



Před chvílí tu byla diskuse o reálném a virtuálním. Myslím si, že to probíhá jistým 
způsobem v kruhu. Když dítě roste, ze začátku, když je maličké tak třeba v noci špatně spí 
a budí se ze sna. Psychologové říkají, že je to proto, že má ještě velice slabou psychiku. 
A těch vjemů, které na něj působí je tolik, že ono to nedokáže zpracovat. A v noci se s tím 
ten malý mozeček pere a dítě je neklidné, budí se, pláče. My tuhle hranici máme taky. 
Možná nekřičíme ze spaní, ale podvědomě se bráníme taky. Všemi možnými způsoby. A to 
dítě má z toho jedinou cestu. Jednak roste, a ta jeho kapacita se zvětšuje, a jednak, rodiče 
mu pomáhají určovat hranice, opěrné body, skrze které si ten svůj svět organizuje 
a postupně rozšiřuje hranice svého poznání až tam, kam vesmír sahá.  

A myslím si, že podobně je potřeba postupovat i v tom mediálním směru. To znamená najít 
si opěrné body, najít si servery, najít si osobnosti, které blogují, kanály, které se mně zdají 
být objektivní a věrohodné, najít si prostě zdroj informací a ty si postupně ověřit, kterým 
mohu důvěřovat. A z nich brát informace, o ty se opírat, průběžně to neustále konzultovat 
a kritizovat, ptát se třeba lidí, kterým důvěřují, co si o to myslí apod.  

Chci vám ukázat jeden příklad, je bohužel v angličtině a než vám to ukáži, tak chci hovořit 
o člověku, který za tím stojí. Je to server, kde se dají stahovat podcasty. Jmenuje se SQPN 
a stojí za ním jeden holandský kněz, Roderick. Když jsem se s ním před pěti lety setkal, 
říkal: „My s rozpočtem několika desítek tisíc dolarů máme takovou věc v angličtině, takže 
to zasahuje globálně všechny, kteří anglicky mluví, ti kteří si stahují, jsou od Nového 
Zélandu přes Čínu po Kanadu a průměrný věk je 24 let. Je jich asi 50 000 denně a každý 
den mi přichází 5 až 6 vážných reakcí. Co je to vážná reakce? Vážná reakce je, když mi 
někdo napíše: otče Rodericku, já jsem v životě nechodil do kostela, chci se dát pokřtít, jak 
to mám udělat? Vážná reakce je: otče Rodericku, váš komentář k Harry Potterovi, nebo 
k poslední střílečce, kterou jste komentoval, mě přivedla k tomu, že bych si měl přečíst 
katechismus.  

Jak to ten chlapík dělá? Koneckonců, jeho Harry Potterovské komentáře inspirovali mnohé, 
bylo to i na vlnách Radia Vatikán. Je to způsob, „jak porazit postmodernu vlastními 
zbraněmi“. To znamená, ano, jsou v mediálním světě bludné proudy, ano, jsou tam velké 
vlny, které nás mohou zabít a smést, ale jsou surfaři, kteří na těch vlnách umí jezdit. Takže 
pojďme se podívat na jednoho z nich.  

Samozřejmě, ze začátku to nebylo takhle propracované. Ale on si řekl: je tady spousta 
fenoménů, o kterých se mezi mladými od dvanácti třinácti nahoru mluví tak, jako tak. 
A pokud my k tomu budeme mlčet, tak se o nich nepřestane mluvit. A je úplně jedno, jestli 
my je budeme popírat, ony tady prostě budou. Byl to Harry Potter, byl to Pán prstenů, byly 
to další fenomény. A on mohl udělat jedno. On mohl říct: „je to špatně, je to magie, 
nedívejte se na to.“ Nebo mohl říct: „ta postava se chová tak a tak. Tahle se chová tak 
a  tak. Směřuji k dobrému, nebo směřuji ke zlu?“ A jaký je evangelní postoj? A když na 
základě toho mu někdo řekne: „já bych se asi chtěl nechat pokřtít,“ tak se vám to může zdát 
bizarní, ale on má za těch pět let reálné výsledky, on je katolickým knězem v kolárku, jak 
jste si všimli, na první pohled velice konzervativní, ale s velice neortodoxními metodami, 
jak udělat z lidí ortodoxní křesťany.  



Takže, tady se můžete podívat, máte tam: mezi ženami, katolická rodina, katolík v malém 
městě, katolík pilot, zkrátka každý si může najít, co je jeho srdci blízké. Pak jsou tam právě 
ty aktuální věci, to co běží. Komentář k aktuálnímu filmu. A zase, je tam nějaký duchovní 
rozměr a on ho komentuje. A ty děcka se o tom budou bavit. A pak je tam velice zajímavá 
věc. Víra a spiritualita. Chcete se pomodlit kompletář, prosím, zde je. Takže, na jednu 
stranu, on jim tam pošle komentář k Harry Potterovi, a pak řekne: „hele kluci, kdybyste 
nevěděli co dělat, tak si stáhněte tady kompletář., doma to asi nemáte.“  

Je to způsob, jak využít toho, co je a co existuje. Můžeme dělat, že to neexistuje, že ty věci 
nejsou, ale je to způsob, jak to propojit s praktikováním a on tam potom má i sekci 
„katechismus“, to znamená, že vyjde z toho, co ta děcka sledují a vysvětlit jim na tom, jaké 
je učení. Ale na základě toho, co jim je blízké. Samozřejmě, má to své slabiny. Může to být 
zjednodušující. Ale má 50 000 lidí, kteří si to denně stahují, každý den pět až šest prožívá 
něco, co můžeme nazvat, nebo je to blízké obrácení, nebo setkání, nebo jakýsi první impuls 
k setkání s Bohem.  

A ještě k té potřebě ticha, protože to je to, co oduševňuje, prostor, který mezi těmi zvuky 
a obrazy máme. Tak před 100 lety Charles Peguy řekl: šťastní jsou přátelé, kteří se mají 
dost rádi na to, aby spolu uměli mlčet. Když si otevřete facebook, tak na vás vyskočí: 
8 přátel čeká na to, abyste se připojili. Co dnes znamená slovo přítel? Můžete mít tři sta 
přátel? Na facebooku ano. Můžete mít v reálném životě opravdových přátel tři sta? Tak dva 
nebo tři, možná, když jste hodně šikovní, hodně komunikativní tak těch blízkých lidí 
budete mít třeba 12. To vám možná něco připomíná.  

A Ježíš říká: „už vás nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás přáteli.” To je revoluce 
v dějinách náboženství, ale naštěstí to je skutečnost. My jsme Ježíšovými přáteli. A já 
vždycky hrozně lobbují za to, abychom to slovo „přítel” chránili, i když 1 miliarda lidí, 
kteří na facebooku ho bude používat jinak, tak nezapomínejme, co to znamená a co to 
znamená v  rozměru komunikace. Přítel je někdo, a na Ježíšovi je to vidět, kdo se při 
zlomových situacích ode mě neodvrátí. A k tomu může mediální komunikace vést, nebo 
tenhle pojem může úplně zdevastovat a tuto představu úplně zvrátit.  

V jednom listu ke sdělovacím prostředkům asi 3 roky zpátky Svatý otec vyzývá kněze, dalo 
by se obecně říci lidí, kteří jsou Bohu zasvěceni, aby se nebáli do toho prostoru vstoupit 
a nebáli se svědčit tím, co říkají, jak se chovají a tím, že jsou ochotni třeba se i trošičku 
„urousat”, když budou komentovat třeba Harryho Pottera, ale nebát se být přítomni těm, 
kteří tyhle věci zažívají a svůj život si teprve utvářejí. A nebát se vracet k tomu, co je za 
zvukem, co je za obrazem, do toho ticha. Nebát se vracet do toho co je náročné, co je těžké. 
Nemyslet si, že to nepůsobí, protože tak jak to působilo před dvěma tisíci lety, tak to působí 
i dnes. Charles Peguy na to konto říká: Homér je i dneska šťavnatý a svěží, ve srovnání 
s ranními novinami.  

 

 



 

5. P. Andrzej Koprowski 

Činnost Rádia Vatikán při přípravě na Synodu 
o nové evangelizaci; novinky z vysílání RV 

 

 

 

 

Chtěl bych se dotknout dvou problémů. První je synod o nové evangelizaci, Biskupský 
synod ve vztahu k médiím. A potom bych se chtěl krátce dotknout nových věcí v našem 
internetovém vatikánském playeru. 

Začněme touto vážnější věcí. Křesťanství není jenom nějaké prosté náboženství jedno 
z mnoha, protože ukazuje a vyznává konkrétní historický fakt. V plnosti času Bůh poslal 
svého Syna Ježíše, který se narodil v Betlémě. A Ježíš Kristus nám ukázal Boha 
prostřednictvím svého života. Prostřednictvím způsobu, jakým vytvářel společenství 
učedníků. Ale také nám ukázal důstojnost člověka, každé lidské osoby.  

A tak to máme dějiny spásy, ale také geografií spásy, zeměpis spásy, Vztahy označené 
biblí, Starým a Novým zákonem, byly rozsáhle potvrzené archeologickými vykopávkami. 
Byla to zásluha františkánů, správců tzv. Kustodie Svaté země. Jednalo se o Kafarnaum, 
Magdalu, Nazaret a jiná místa, částečně také izraelských úřadů, Korazimu a Kumránu, 
palestinské národní vlády a Unesca. Tady se jednalo o hradby Jericha. Církev se snaží 
svědčit o Kristu a o Evangeliu. Jan Pavel II. hovořil o nutnosti nové evangelizace. Benedikt 
XVI. potom rozhodl, že v říjnu 2012 se uskuteční Biskupský synod o nové evangelizaci. 
Benedikt XVI. říká, že většina lidí dnes nenachází evangelium v evangelizaci církve.  

Totiž přesvědčivou odpověď na otázku, jak žít. Evangelium je ale určena všem a nejenom 
vyhraněnému kruhu osob a proto jsme povinni hledat nové cesty, abychom přinesli 
evangelium všem. Přípravný materiál, který byl poslán všem biskupským konferencím 
upřesňují, že nová evangelizace je obnovené úsilí, k jehož provedení je církev volána, aby 
byla na výši výzev, které dnešní společenský a kulturní kontext klade křesťanské víře, 
jejímu hlásání a jejímu svědectví, a to v důsledku probíhajících silných změn. To co jsem 
chtěl na začátku zdůraznit je skutečnost, realita těch faktů, které stojí na kořeni křesťanství. 
Jsme ale v kultuře médií.  

Otec říká z jiného úhlu pohledu, že čas, který je v médiích, který vládne v dnešní kultuře, 
vytváří dojem, že víme všechno, ale ve skutečnosti tyto informace a obrazy ztrácí svoji 
časovou souslednost, to znamená, ztrácí se tam to, že ta fakta následují jeden za druhým, 



ztrácí se počátek, ztrácí se konec a takto se tedy zatemňují vztahy k nějakému růstu, 
k nějaké evoluci, k nějaké vlastní osobní identitě.  

Všechno toto má vliv na kvalitu naší víry, na náš vztah směrem k Bohu, na náš postoj vůči 
němu, na osobu Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, na náš postoj vzhledem k církvi 
a také na naší povrchnost. Určité ideologické módy, které jsou posíleny také určitými 
lobby, které v dnešní době existují, se snaží o to, aby z našeho sociálního a kulturního 
prostoru života naší společnosti byly odstraněny určitá přesvědčení, která jsou založena na 
víře občanů. A také se snaží tyto ideologické módy omezit náboženský rozměr jenom na 
nějaký individuální osobní skrytý rozměr, který ztrácí svůj smysl. Stává se i v současných 
médiích, že média nepopisují společnost takovou jaká je, ale popisují spíš jakési hvězdy 
této společností. Může to být premiér, prezident a čelní představitelé a ty je snadné 
kritizovat, nebo být proti nim. V  této souvislosti si myslím, že je důležité, abychom my, 
kteří pracujeme v katolických médiích, se snažili představit, přiblížit tento synod o nové 
evangelizaci jako proces určitého zrání v katolické víře, v našem katolickém prostředí.  

Proto se již 8 měsíců snažíme přibližovat určité události církve, ale z perspektivy právě této 
nové evangelizace. První událost byla ihned po světovém setkání mládeže v Madridu. Byla 
to jakási úvaha nad tímto setkáním, ale právě z perspektivy synodu o nové evangelizaci. 
Snažili jsme se zaměřit na elementy, na prvky, které v průběhu tohoto setkání mládež byly 
jasné a zřejmé. Například hledání Ježíše Krista, nebo smysl lidského společenství. A právě 
na tato témata jsme se snažili zaměřit. Potom jsme vzali jako argument, nebo jako prvek, 
nad kterým jsme se zamysleli, církev jako tajemství spásy, církev jako svědek 
velikonočního tajemství. V září byl Svatý otec v Německu a v podstatě v poslední době byl 
na třech významných cestách, bylo to do Francie, České republiky a do Německa. A ve 
svých projevech, třeba ve Francii se zabýval sekularizací a právě jakou pastoraci nabídnout, 
která by šla proti této sekularizaci. V České republice to byl opět specifický tip sekularizace 
a Svatý otec se snažil nabídnout nějaký lék na tuto sekularizaci. Nejenom pro Českou 
republiku, ale pro celou Evropu. Snažili jsme se pohlédnout na různé prvky, o kterých 
Svatý otec mluvil ve svých projevech a jak na to reagovali političtí představitelé daných 
zemí. A právě na tyto prvky jsme se znovu dívali z hlediska nadcházejícího synodu o nové 
evangelizaci. 

Další prvek, který bych chtěl zmínit, se uskutečnil v Krakově, kde se konal kongres 
o Božím milosrdenství. A zde jsme vzali základní prvek z encykliky, to znamená, 
podobenství o marnotratném synovi a jeho otci. V této encyklice v průběhu tohoto 
kongresu nebylo tak důležité to, že ten syn promrhal veškerý majetek svého otce, ale spíš 
to, že mohl znovu nalézt důstojnost syna.  

Chtěl bych hovořit o dvou událostech posledních týdnů, protože je zde silná tendence 
uzavřít křesťanství do určité soukromé sféry čistě personální, kde nemá žádný dopad na 
společnost, nebo žádnou společenskou důležitost. Mluvili jsme o tom, že je zde tendence, 
zavřít křesťanství do určité soukromé sféry. Naopak, když je Svatý otec někde na návštěvě, 
tak prezidenti, je velice zajímavé to, že když mluví, tak právě v projevech prezidentů se 
vyjadřuje velký zájem o roli náboženství. Teď ve dnech 14. a 15. února 2012 přišla 



delegace britské vlády do Vatikánu. Oficiálně se jednalo o oficiální delegaci ke třicátému 
výročí znovuobnovení diplomatických vztahů Vatikánu a Británie. Ale ve skutečnosti se 
jednalo o velice vážnou návštěvu, kde bylo přítomno asi šesti ministrů. Byla tam přítomna 
předsedkyně konzervativní strany. Je to muslimka Varsi, která oficiálně mluvila na 
papežské církevní akademii a mimo jiné řekla: Evropa potřebuje mít více důvěry. Potřebuje 
být více pevná ve svém křesťanství. Protože, pokud bude vycházet z jistoty o své vlastní 
identitě, je potom mnohem snadnější vést dialog. Ona také řekla, že dřív zde byla určitá 
lingvistická iniciativa vytvořit nějakou jednotu skrze esperanto a tato iniciativa selhala. 
A teď je tu tato tendence uzavřít křesťanství do nějaké soukromé a privátní sféry a ta musí 
také selhat, protože je to něco, co ničí rozvoj lidské společností.  Arcibiskup monsignor 
Nikols, který je taky předsedou britské biskupské konference, doprovázel tuto delegaci 
a potom v rozhovoru pro rádio Vatikán řekl, že je to velice důležité to, co tady tato paní 
Varsi řekla, protože je to jedinečná pozice. Ona sama pochází z rodiny pákistánského 
původu, je to muslimka a je to žena. A přitom to, co říká teď, to samé říká Anglikánům, 
říká to Židům, říká to Muslimům a podobně. Myslím si, je to můj osobní názor, že my si 
musíme vyměňovat tyto informace, protože nám to umožní být silnější v našich bojích, 
v těch jednotlivých zemích, ve kterých žijeme. Z perspektivy toho synodu je to jeden 
z argumentů, nad kterým bychom se měli zamyslet.  

Další věc, nad kterou bych se chtěl zamyslet je, že na konci ledna vydala Mezinárodní 
organizace práce v Ženevě, což je jedna z největších organizací OSN, která se zabývá práci 
a sociální spravedlností, tak vydala malou knížečku. Jestli chcete, můžu vám to poslat, 
protože to mám v e-mailu doma. Je to ve čtyřech jazycích, v arabštině, španělštině, 
angličtině a francouzštině. Publikace je práce několika let a je to čistě sekulární společnost, 
nemá nic dočinění s církví. Říkají, že to jak se svět vyvíjí, tak to vytváří nespravedlnosti 
a těžké podmínky pro ty, kdo pracují. Našli, že ti spojenci, že křesťané, Židé, muslimové 
a hinduisté jsou právě ti, kteří mohou nabídnout prvky, které potom přispívají k vytváření 
spravedlivého světa.  

V jednom odstavci například popisuje dětskou práci. Říkají, že sice v roce 1990 byla první 
mezinárodní úmluva proti dětské práci, ale dneska pracuje zhruba na světě 215 milionu dětí 
a mezi nimi je zhruba 115 000 000 dětí, které jsou k této práci přinuceny, nebo se jedná 
o práci nebezpečnou. A právě že tyto různé ekonomické mechanismy jakoby podporují tuto 
dětskou práci. Kdežto právě náboženské společností, charity a podobně zde mohou mít 
určité slovo, aby v této situaci pomohli.  

My se musíme dívat na tyto události s hlediska právě toho synodu, abychom ukázali, že se 
nejedná jenom o nějakou církevní řeč, ale že se jedná o něco, co má reálný dopad na život 
společnosti. 

Ukázka webových stránek RV: webové stránky v různých jazycích, vpravo dole je 
i hebrejština. Právě díky spolupráci s Františkánskou kustodií Svaté země, kteří to posílají 
v angličtině a oni to pak předkládají do hebrejštiny. Ukázka audio video playeru a různé 
další věci: diář, kalendář. Můžete jít např. na 1. května loňského roku, kdy byl blahořečen 
Jan Pavel II., nebo 6. května, kdy byl papež v Benátkách, vidět fotky, poslouchat promluvy. 



Můžete vidět celý obřad i se zvukovou stopou v šesti jazycích, nebo s komentáři v deseti 
jazycích, které jsou taky v programu rádia Vatikán. Následovala prohlídka webu RV. 

 

6. Jiří Šenkýř 

Jak dostat farní a školní programy na kvalitní 
úroveň v mediální gramotnosti, tak aby tyto 
programy reflektovaly evangelijní způsob života? 

 

 

 

Já se budu věnovat otázce mediální gramotnosti. Takové instituce, jako jsme my, jako je 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, které se v dnešní době prakticky zaměřují 
vyloženě na obsah vysílání, se ukazuje v celosvětovém a hlavně v tom evropském prostoru, 
že už ztrácí velice rychle svou účinnost, tím, jak rychle narůstá množství médií, množství 
videí a všeho možného, zvlášť v tom internetovém prostoru, ale i v té klasické televizní 
a rozhlasové branži. Takže v podstatě, není možné ohlídat všechno, co se děje a ten hlavní 
důraz musí být kladen na uživatele, na posluchače, na diváky. Čili, oni sami se musí být 
schopni ochránit a schopni vyhodnotit a v krajním případě použít to červené tlačítko. Proto 
Evropský parlament a rada v roce 2007 vydali směrnici o audiovizuálních mediálních 
službách a tato směrnice obsahuje definici mediální gramotnosti, kterou vám přečtu. 

Mediální gramotnost se týká dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům 
umožňují efektivní a bezpečné užívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni 
provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé 
šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe 
chránit sebe a své rodiny před škodlivým, nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj 
mediální gramotnosti ve všech oblastech společností podporovat a pečlivě sledovat její 
pokrok. 

To je suchá definice právní, která byla zavedena do evropského práva. Když se podíváme 
do církevních dokumentů, ty jsou mnohem staršího data a řekněme v té nové době, datují se 
od roku 1963, od koncilu, a sice od toho dokumentu, který jistě znáte Intermirifica. Mezi 
úkoly církve, které uvádí: 

− Poučovat lidi o správném používání sdělovacích prostředků. Tento dokument 
upozorňuje na moc vlivu, kterou zejména nezkušení lidé jsou sotva sto postřehnout, 
zvládnout a dle potřeby odmítat. Zavádí povinnost v čase informovat o posudcích 
příslušné autority ohledně těchto věcí. Tehdy se ještě jednalo hlavně o filmy 
televize, což dneska v tom internetovém prostoru chtít posudky o všech filmech je 



už velmi těžko realizovatelné. Ovšem stále platí, že tvůrci mají povinnost vstoupit 
do odborných sdružení, která by měla mít i jistý mravní kodex. To si myslím, 
že se nenaplnilo.  

− Katolickým odborník ům se má dostat technické, teoretické a charakterové 
výchovy. Nevím, kolik se dostává, jak se dostává, mě jako členovi rady, nebyla 
poskytnuta žádná technická, teoretická ani charakterová výchova. 

− Příjemci mají dostat přiměřené školení. Všichni posluchači, všichni televizní 
diváci, všichni uživatelé internetu mají dostat přiměřené školení.  

− Podle rozhodnutí biskupů se mají konat dny sdělovacích prostředků, 
s poučováním věřících, modlitbami a peněžitou sbírku. Takže sbírka na 
Slovensku, aspoň někde.  

− Podobně se mají angažovat řeholní společenstvy, biskupské konference mají 
zřídit mediální komisi. Kodex kanonického církevního práva ve svém kánonu 822 
v podstatě tyto koncilní požadavky zakotvil do církevního  práva, takže, podle mého 
soudu, aspoň analogicky ke světskému právu by měly být i právně vymahatelné. 
Ale nevím jak. 

Osnovy pro formaci tří skupin věřících, a to je zajímavé, to je dokument, který se 
jmenuje „směrnice pro formaci budoucích kněží ohledně hromadných sdělovacích 
prostředků.” on je zavádějící název, protože se netýká kněží, respektive týká se v jedné 
třetině, ale v jedné třetině se týká všech věřících, v jedné třetině se týká kněží a v poslední 
třetině se týká všech, kteří pracují v médiích. Tento dokument je z roku 1986 a biskupská 
konference ho vydala v roce 2008. Takže ten obsahuje totiž osnovu, podle které by se mělo 
vyučovat. Jak pro laiky, jak pro všechny, tak pro ty odborníky v médiích, tak pro kněze 
v rámci jejích výchovy.  

Jan Pavel II. v encyklice, přečtu jenom 2 citáty: je proto naléhavě zapotřebí rozsáhlého 
výchovného a kulturního úsilí, zaměřeného na výchovu konzumenta k odpovědnému 
spotřebitelskému chování. Týká se to všeho, jako konzumenta, ale hlavně je to konzument 
sdělovacích prostředků. A další, Benedikt XVI. v poslední encyklice Caritas in Veritate 
říká: 

Média se musí soustředit na povznesení důstojnosti lidských osob i národů, musí být 
výslovně oživována láskou a pracovat ve službách pravdy, dobra a přirozeného 
i nadpřirozeného bratrství. Čili, kdo pracují v médiích, tak opravdu na ně jsou kladeny ty 
nejvyšší požadavky. Toto církevní pojetí mediální gramotnosti je starší, propracovanější, 
širší, navíc má cíle, ke kterým ta média mají směřovat a na aktuální věci reagují ona 
poselství ke dnům sdělovacích prostředků. Jen takový můj osobní zážitek: když jsem někdy 
před čtyřmi, pěti lety v Hannoveru poslouchal nástupce Billa Gatese tak ten tam vykládal 
jakési vize toho, co nás čeká, a zanedlouho jsem to četl, nebo slyšel z papežských úst. 
Takže, to zpoždění, které kdysi bylo mezi Marxem a Lvem XIII. těch přes 40 let mezi 
kapitálem a encyklikou Rerum novarum, tak se stáhlo na 3 týdny.  



A ještě jednu takovou okrajovou poznámku. Latinsky Instrumenta comunicationis socialis 
naše oficiální dokumenty překládají jako hromadné sdělovací prostředky. Mně se to nelíbí, 
byť jsem se dočetl v tom církevním právu, že se nesmí na ten překlad šáhnout, ale podle mě 
to „sdělovací prostředky”, já v tom cítím sdělování jednosměrné. A myslím, že dneska je to 
„comunicatione ” dneska je to komunikace. Čili já bych to překládal česky, „instrumenty 
sociální komunikace.“ Místo těch hromadných sdělovacích prostředků. Ještě k tomu 
„socialis ”. Nedávno jsme byli na audienci u dnešního kardinála Duky a on dost těžko nese 
název „sociální nauka církve”. A říká, ať vymyslíme něco nového. A já si pořád myslím, že 
to nejde, protože to slovo sociální je dneska to nejmodernější slovo. Protože máme sociální 
sítě. My, stará generace v tom asi cítíme někdo socialismus, ale lidi mladší, tam už ten 
socialismus nikdo necítí, už tam cítí to společenství. 

Úroveň mediální gramotnosti. Ta směrnice říká, že se má každé tři roky měřit úroveň 
mediální gramotnosti v Evropě. Bylo provedeno první měření, zkoumá se, kolik lidí má 
reálnou možnost připojení na internet, jak se školství věnuje mediální výchově, jak lidé umí 
média využívat, jak je kriticky chápou, zda umí vytvářet mediální obsah. Takže Česká 
republika dopadla jako horší průměr. Je to v Evropě zajímavé, že ten nejnižší je na jihu, 
a nejvyšší je na severu. My jsme tak uprostřed. To jen tak pro zajímavost. Neznám církevní 
průzkum, předpokládám, že žádný není a obávám se, že tuhle směrnici ještě nikdo 
nepoužil. 

Obsah mediální výchovy. Ta směrnice má skutečně osnovy, ale je to rok 1986, kdy ještě 
nebyl internet. To znamená, dneska se dá přiměřeně použít, nicméně, já jsem se pokusil 
napsat páry odrážek a tady bych byl rád, kdyby kdokoliv měl chuť se tomu věnovat, tak 
o tom zkuste popřemýšlet, protože nemá cenu se učit všechno. V těch učebnicích, kterých 
už vyšlo, nedávno v Portálu taky vyšla zajímavá učebnice, „Učebnice mediální výchovy ”. 
Ale to jsou všechno ty teoretické věci. Já jsem se pokusil vzít ty věci, které pro toho 
věřícího by byly nejdůležitější. 

Já tam vidím jako nejzákladnější Troji ční teologií. Protože komunikace, obraz Boha, který 
sám v sobě a navenek komunikuje, myslím si, že nejlépe to umí popsat profesor Ctirad 
Václav Pospíšil, akorát, bylo by to potřeba trochu srozumitelněji pro ten prostší lid. Pak 
samozřejmě nějaké teorie, informace, způsoby šíření signálu, technické minimum, asi něco 
takového by měla být úvodní kapitola, ale ta Trojiční teologie by tam měla být. 

Potom nějaké ty mediální dokumenty, jak světské, tak církevní, aspoň trošku ty právní 
předpisy, něco z těch církevních dokumentů. 

Co považuji možná za nejzásadnější pro všechny, je financování médií. Ty 3 skupiny 
komerční, nekomerční, veřejnoprávní, protože, jestliže médium je komerční, vydělává na 
tom, co vysílá, tak nutně bude manipulovat lidi k tomu, aby se na to dívali, aby měli 
poslechovost, aby měly sledovanost. Čili, u komerčních médií musíme předpokládat jako 
prioritu číslo 1, dostat peníze z lidí. Já nikdy nepodezřívám média, že to dělají schválně, to 
co vysílají, ve smyslu že chtějí kazit mládež, že chtějí tady působit něco, nelze to vyloučit 
zcela, nicméně ta metoda je taková, napřed lidi zkazit a potom dávat pořady typu „na 
vlastní oči” a říkat „podívejte, jací ti lidé jsou lumpi.” Ale nedělat nic pro to, aby se 



kultivovala společnost, protože na tom by se asi nedalo nic vydělat. Takže, tohle rozdělení, 
protože spousta lidí si myslí, že když platí koncesionářské poplatky na rádio, televizí, že to 
platí i na Novu a na Proglas. Pak by bylo také zajímavé vědět, jaké objemy se točí přes 
reklamu, přes koncesionářské poplatky, kolik třeba vyžebrá Proglas… 

Jak se křesťansky chovat v kyberprostoru a na sociálních sítích. Tady se mi líbí zásada, 
kterou tam někde taky Benedikt říká v těch listech. „Nenapiš nic, co bys tomu druhému 
neřekl do očí.“ To ta děcka by asi měla slyšet několikrát po sobě, protože to schovávání se 
za tu anonymitu, je to přirozená lidská vlastnost. Když vznikala kdysi města, velkoměsta, 
tam vždycky i to Ninive bylo prohnilé, protože bylo velkoměsto. Ono to má nějakou 
souvislost. Tady si myslím, že bych měl ještě zkusit sestru Pospíšilovou, rodnou sestru 
Ctirada Václava, co by internetovou jeptišku, protože ta s těmi sociálními sítěmi má 
bohatou skutečnost. A jak jim vždycky fandila, tak teď říká, že už si nabila hubu. Takže 
něco se stalo, něco se v ní zlomilo, musíme se jí poptat.  

Pak je téma evangelizace v kyberprostoru, nebo evangelizace kyberprostoru. To už 
tady zaznělo, myslím si, že jak to, so jsi měl ty, Pavle, tak to bylo zajímavé i to, co 
vymýšlejí biskupové a papež, to také může něco s tím souviset. 

Jak vytvořit vlastní dílo a jak využívat možnosti internetu. Mě to připadá, že jsme 
v době, když bylo v nějakém tom devatenáctém století, někdo vymyslel parní stroje 
a potom postupně elektřinu, tak se říkalo „na co to bude?” A my stojíme úplně na začátku 
toho internetu a nevíme, na co to je. Možná to, co se dneska dělá, tak se tomu budou za 
chvíli všichni smát, co to byly za blbosti, co se vymýšlelo. Stejně ta rizika, také nebyla 
známa.  

Rozlišování dobra a zla. Samozřejmě, to je potřeba zdůrazňovat. Například, celá reklama 
je založená na chtivosti, probudit v lidech chtivost a pak, když já něco chci, něco tak 
uvidím, tak po tom skočím.  

Obchodní sdělení, to s tím souvisí, rozdělení těch sdělení na reklamu, sponzorské vzkazy, 
Teleshopping, product play sment je asi nejnebezpečnější v dnešní době, protože málokdo 
ví, co jsou ty maličké písmenka bílým písmem na bílém podkladu na 3 vteřiny na začátku, 
to 2 PP, co to znamená. Málokdo to ví, ale hlavně, je tam toho hodně.  

A potom, takovou zásadu, vštěpovat lidem, že první, co vás u reklamy napadne, tak je 
právě lež, to na co nesmíte skočit. Když vidíte reklamu na Bohemia Chips, co vás napadne? 
České brambůrky. Omyl, jsou polské, nebo maďarské, ale ne české. Nebo, byla krásná 
reklama, myslím to měla ČEZ. „Už bez měsíčních poplatků.” Samozřejmě, že to není 
pravda, protože platíte dál měsíční poplatky. Ale ta ochrana spotřebitele nějak funguje, ale 
není dokonalá a to jsou takové finty, které oni dokáží, ta reklama splňuje všechny zákonné 
požadavky. Například, když pod tou reklamou je napsáno www.cez.cz, tak tam mohou 
napsat, co chtějí a každý soud, kdyby se to soudilo, jim řekne, že každý spotřebitel se měl 
podívat prvně na ty stránky. Tam se dozví, že bude platit měsíční poplatky. Takže, tyto věci 
do lidí dostat … doplňky stravy, největší byznys, kde se točí 5 miliard ročně, to jsou prostě 



ty velké prášky, co jsou z plavené křídy a té účinné látky je tam třeba kapka. Ale protože je 
na to reklama, tak se to kupuje a někomu to třeba pomůže. 

Pak je oblast autorských práv, pak děti a internet, ochrana dětí vůbec v médiích. Tady já 
vždycky odkazuji na rozsudek brněnského Nejvyššího správního soudu z 15. 5. 2008 ve 
věci „Vyvolení.“ To jsme vyhráli jako rada, to byla velká pokuta. A tam je právě popsané, 
co všechno ohrožuje děti. Mně se tam moc líbí citace z Tomáše Halíka, který používá obrat, 
že to, co vidí ty děti, se vpije lidem do hlavy a už to tam zůstane. Mimochodem, to bylo 
mravní ohrožení dětí, protože v těch pořadech se dětem předvádělo jako ideál života, nic 
nedělat, ležet, chlastat, sprchovat se, kouřit. A vést hloupé řeči. A ještě na tom vydělat 
velké prachy. Tohle bylo mravní ohrožení dětí. 

Pak je ochrana soukromí. Upozornit na to, že dneska se to ještě nestalo politickým 
tématem u nás, ale třeba Obama už to vytahuje v Americe jako politické téma. K tomu patří 
i jakési právo, co vždycky člověk je člověkem, bylo právo na zapomnění. Vždycky ty 
poslední papíry sežraly myši, nebo to prostě zmizelo. Ale dneska, když se něco objeví 
v tom kyberprostoru, tak potenciálně to nejde smazat. Když už si to někdo stáhne tak na 
věky věků. 

Zneužívání médií, manipulace, selektování informací. Jestli sledujete Českou televizi, 
tak tam zmizely relevantní zprávy. Tam je bývalá Nova a Nova, aby držela krok, tak se 
vytvořil jakýsi Nova Blesk, nebo jak se to jmenuje. A ta manipulace už je dneska tak 
dokonalá, že to, co se stalo v Americe v roce 2010, kdy skončila demokracie tím, že 
Nejvyšší soud řekl, že každý může libovolně dát peníze na kampaň. Takže, jestli 
Reaganova kampaň stála 100000000, Obamova 4 miliardy, letos se očekává 11 miliard. 
Čili, je to otázka, kdo víc dá, tedy víc vyhraje. 

A další, zneužívání, kyberšikana … kdo chce, tak nejhezčí stránky jsou e-bezpeci.cz 
olomoucká fakulta. Už tady taky něco bylo, kolem těch negativních věcí. Já to nazývám 
mediální pranýř a jak se mu bránit. V minulosti to byla oblíbená zábava, že někoho chytli 
a uvázali k tomu premiéři a všichni chodili a mohli si plivnout, mohli si kopnout. Byla to 
osvědčená zábava a lidem se to líbilo. Nevím, proč se to zrušila, tak se to muselo nahradit 
těmi pořady, kde si lidi užijí a mohou si to vychutnat. Je to o těch emocích, že je prostě 
člověk potřebuje. Pravdu nepotřebuje, ale i emoce, to mu dělá moc dobře. 

Patologické závislosti, hlavně u dětí. Dneska už se odhaduje, že je závislých na 
počítačích7 % dětí. To jsou ti, co u toho sedí denně víc, jak 10 hodin 7 % je potenciálně 
závislých. Jak to dělat v těch rodinách, to nikdo neví. 

Virtuální sv ět a nebezpečí. Vrací se něco, co se odtrhává od života. Je důležitější nějaké to 
virtuálno, ale chodit po zemi, to už ne. Emocionální svět vytlačuje racionalitu, o tom mluví 
papež dnes a denně. Média se v podstatě podílejí na rozkladu společností, aby pak na tom 
vydělala.  

Něco k evangelizaci. Mediální výchova může být určitou cestou k nové evangelizaci. 
Porozumět médiím a naučit se je ovládat je první krok. To je to surfování na těch divokých 



vlnách. Ale podstatné je promýšlet a zkoušet jak to využít. Jak říká Benedikt XVI. „aby 
celá naše existence byla odpovídáním Bohu.“ On tam i v té knížce říká, že zmrtvýchvstání 
Krista je otevření nové dimenze lidské existence. Mně se to moc líbí, ale uvědomil jsem si, 
že ten internet taky otevřel jakousi společenskou novou dimenzi, oslňuje svými úžasnými 
možnostmi, dotýká se v mnoha ohledech lidského ducha a je pro všechny velkým 
pokušením. On ten internet je „všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný, všechno si 
pamatuje na věky věků.” má takové podezřele dobré vlastnosti a proto si myslím, že před 
námi je obrovské duchovní výzva, abychom Krista v tom kyberprostoru objevili, protože 
On už tam je, On jde před námi. My ho tam neneseme, ale On je všude. Čili, co je naším 
cílem? Prvně asi osvobodit člověka k plnějšímu životu. Člověk vzdělaný je schopen si 
vytvořit pravdivý obraz o sobě, o světě, je odolnější vůči manipulaci. Nedělejme si iluze, i 
když budeme sebevzdělanější, stejně naletíme. Když máme denně v hlavě 2000 až 3000 
reklamních sdělení, tak to by bylo, aby se nám tam něco někde nechytilo.  

Člověk se tak dotýká tajemství Boha, který je svobodný a rozumný. Bůh je život, cílem 
svobody je život. Kultura smrti říká: máš svobodu vstoupit do minového pole. Naproti 
tomu kultura života volá: nesmíš vstupovat do minového pole. Já jsem byl kolem roku 2000 
v Sarajevu, když bylo po válce a mluvil jsem tam s lidmi. jedna maminka říkala: „víte, my 
máme největší problém, když ty naše malé děti začnou chodit, tak jim vysvětlit, že nesmí 
do parku, ale musí chodit jenom po těch asfaltových cestách.“ Ta maminka si dovedla živě 
představit, co by se stalo, kdyby to děcko vlezlo do toho zaminovaného parku. Ale dneska 
ti lidé v okolí, naše maminky a babičky, které s těmi dětmi jsou doma, aby se jich na chvíli 
zbavily, tak je posadí k počítači, tak prostě si to nechtějí přiznat. Internet je skvělý, 
vynikající, ale musí se chodit po cestách a musí se chodit tam, kde se má, a nesmí se vlézt 
na ten trávník a dodržovat určitá pravidla. Bez komunikace člověk být nemůže, to víme 
všichni, komunikace je obrazem Boha, který je trvalou komunikaci 3 božských osob. 
Média mohou přispět k bratrství lidí, dobré vztahy mezi lidmi jsou opět obrazem Boha, 
který je jednotou, dokonalým souladem Božských osob. A také je nekonečný kyberprostor 
plný růzností, jinakosti v názorech a i to můžeme chápat jako odraz jinakosti Božských 
osob.  

Co dělat? I když církevní dokumenty jsou propracované, přeložené, k dispozici, jejich 
aplikace v našich poměrech vázne.  Tiše závidíme Slovákům, že už něco mají. Existuje sice 
mediální komise ČBK, ale jejich výstupy jsou neveřejné, nebo nedohledatelné. Možná by 
šlo dát podnět této komisi, aby se zabývala chybějícími instituty v oblasti médií. Mělo by 
existovat Národní středisko pro sdělovací prostředky, každoroční Dny sdělovacích 
prostředků, měla by běžet mediální výchova ve farnostech. Ovšem, došel jsem k tomu, že 
ČBK jistě o tom ví, ale má jiné priority. Jisté ovšem je, že situace farářů je těžká a že jsou 
až alergičtí na další dny, roky … mluvil jsem s jedním farářem, a říkal, že už je na to 
alergický, ne všechny ty listy, poselství, dny, roky … že se to nedá zvládat. Je jistě 
povzbuzující, že teď, jak byli mladí u nás ve Žďáru, nabídli biskupům své schopnosti, 
cituji: „ v oblasti nových komunikačních technologií pro prezentaci církve.” já jsem se 
trošku nažhavilo, když tam bylo to slovo „prezentace církve”, protože doufám, že se tím 
rozumí hlásání evangelia a ne církevní propaganda. Ale nějaký kardinál z Buenos Aires 



posledního února řekl: vztahovat se k sobě samé, je v případě církve projev duchovní 
nemoci Církev sama o sobě, nějaká informace samozřejmě, ale propagovat se, to se mně 
nezdá.  

Takže všechno co jsem doteď řekl, mě vede k úvaze vytvoření paralelní struktury v našich 
diecézích, která by doplnila to, co stávající struktura nestíhá. Nevím, jestli to není moc 
odvážné, ale prostě takový „bypass“ pro mediální výchovu. To co se nedá stihnout po té 
oficiální linii, stáhnout nějakým „bypassem.“ Aby to nebyla partyzánština, ovšem bylo by 
asi potřeba požehnání od příslušného biskupa, koneckonců františkáni také začínali jenom 
tak na ústním schválení řehole a vydrželo jim to dost dlouho. Ale když byl teď kardinál 
Schenborn ve Vídni tak tam řekl kacířskou větu: není však třeba podléhat chorobné 
závislosti na vrchnosti, pouze hledět na biskupy a očekávat od nich odpověď. Vy jste, jako 
katolíci církev a jste povoláni k tomu, abyste se vyslovili.” tak já už jsem z toho úplně 
zmatený. To je ta formální stránka, druhá je vážnější. 

Druhým krokem je, vypracovat podobnou osnovu mediální výchovy, o což jsem se tady 
trošku pokoušel. A to si myslím, že kdyby se dala dohromady taková pracovní skupinka, že 
by se to za měsíc, za dva dalo dopracovat. Nechce se mě opisovat z učebnic, protože tam to 
pak zajede do teorií ale takových věcí, to si myslím, že není až tak důležité, že jsou to spíš 
ty praktické věci, které by měli lidi v ědět. Bylo by dobré tam použit třeba některé ty naše 
dnešní přednášky. Potom ty listy Benedikta XVI., pak nějaké odkazy na zajímavé 
internetové stránky. Dala by se z toho udělat nějaká brožurka, dokonce se mi nabízel 
P. Hověz z Lesné, protože on vydává pořád nějaké brožurky a posílá je těm svým 
kamarádům a do toho vždycky strčí tu složenku, tak že by něco takového vydal. Dokonce 
se nabídl, že ta mediální gramotnost by ho zaujala, tak jsem si říkal, kdyby to bylo ke 
stažení na internetu tak by tam mohl být dovětek „kdo si to stáhne, pamatujte na kostel 
v Lesné.” aby si lidi uvědomovali, že nic není zadarmo. A pak by to chtělo nějak, přes ta 
děkanství moderovat ty mladé, kteří se nabídli, že chtějí něco dělat. V každém děkanství, 
v každé farnosti je třeba několik mladých, kteří jim dělají stránky. Naočkovat je, aby si to 
oni dali dohromady, aby to dělali sami, protože není možné, aby nějaká skupina pěti, deseti 
lidí odlektorovala republiku, to nejde. Takže asi tímto směrem jsem začal uvažovat, jestli 
by se dalo něco, a kdyby se někdo našel a měl do toho chuť tak uděláme. 

Na závěr bych řekl: cílem literární 
gramotnosti, kterou začala blahé paměti 
Marie Terezie, bylo, naučit se číst, a psát. A 
já teď dodávám: a také něco napsat, protože 
vrcholek té gramotnosti je, dát dohromady 
knížku, napsat román, napsat nějaký článek. 
Analogicky, u mediální gramotnosti: 
rozumět médiím, být odolný proti 
manipulaci, používat aktivně média 
a hlavně je využívat k šíření evangelia.  

 



 

Filip Breindl 

Shrnutí semináře 

 

 

 

Já bych rád zopakoval některé body, které utkvěly mě v paměti, a nepochybuji o tom, že vy 
si zase odnášíte z každé té které přednášky něco jiného, jiný důraz a tak to asi má být a bylo 
by dobře, kdybychom ten následující čas využili k nějakému přemýšlení, k nějaké společné 
diskusi tak, abychom to rozebrali.  

Slyšeli jsme už od otce Milana Glasera, že velká část toho, jak zabránit tomu 
rozkolísání mediálního světa a světle reálného, závisí na vnitřním postoji každého, 
zvláště toho, kdo v médiích pracuje. Otec Juraj Spuchľák připomněl, že v člověku a v 
křesťanském společenství je Kristus. A média mají možnost zobrazit Boha, ale nemohou 
odevzdat tu existenciální složku toho celého. Vzpomeňte si na rybník a na ekosystém, 
ticho, jakou hraje roli rovnováha ticha, zvuku a všeho ostatního, jak toto všechno je potřeba 
k tomu, aby člověk nebyl rozhozen, aby zvládl ten velký přetlak, jak o tom hovořila 
Kateřina Regendová i Pavel Mikšů, který znovu zdůraznil hodnoty cti, otevřenosti, ústy k 
druhému v tom komunikačním procesu. Otec Andrzej Koprowski  zdůraznil zase roli nové 
evangelizace, to, co je typické právě pro náš prostor, pro náš geograficko-společenský 
okruh, kde zase sdělovací prostředky hrají svou významnou roli. A konečně čerstvě jsme 
slyšeli od Jiřího Šenkýře o tom, jaké jsou nedostatky, co zatím chybí k tomu, aby se 
leckterá velmi kvalitní teorie objevila i v naší české praxi, v praxi naší církve.  

To jsou všechno podněty, které každý sám o sobě 
má velkou relevanci a zaslouží si velmi důkladné 
přemýšlení. Takže já za sebe a předpokládám, že 
i za vás, mohu všem přednášejícím vzkázat jenom 
upřímné poděkování za to, že nás takto vybídly k 
přemýšlení nad těmito zásadními prvky. Protože 
už trochu přetahujeme čas a těch pět hodin je 
opravdu asi na hraně pří takto myšlenkově 
náročném programu, nebudu dlouho zdržovat, ale 
pokud chce teď v tuto chvíli někdo z vás 

zformulovat něco, co mu teď leží na mysli a rád by se o tom podělil s druhými, řekl svůj 
názor k průběhu celého toho našeho setkání, k tomu jak to udělat příště, zda udělat příště 
něco podobného, teď má právě tu možnost.  



Pokud tomu tak není, já jsem to taky kvitoval s ulehčením ☺. Teď je právě čas na to ticho, 
abychom zase dosáhli té určité rovnováhy.  

Chci poděkovat znovu všem přednášejícím, teď jmenovitě panu inženýru Jiřímu Šenkýřovi 
otci Juraji Spuchľákovi, Katce Regendové, otci Koprowskému, který už odjel a stejně tak 
otec Milan Glaser, a Pavlovi Mikšů, který je stále přítomen. Vám všem patří opravdu díky, 
které můžeme ještě jednou odměnit potleskem.  

Děkujeme i vám všem, za tvůrčí atmosféru celého našeho setkání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


