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kdo 
nemá 
vlastní 
počítač 
a musí trpět 
na počítači ro-
dinném, dá mi 
za pravdu, že to 
bývá nesnesitelné. 
Ten stroj snad ještě pa-
matuje svatého Jana Pavla II. 

No uznejte sami: Windows 
XP pocházející z pravěku před 
mým narozením, 500 MB pa-
měti, 80 GB disk... O grafické 
kartě ani nemluvím, a  když 
tátovi říkám, že se na něm 
nedá nainstalovat žádná hra, 
odpoví, že občas paří karty 
Solitaire a že to docela jede...

Za celou tu dobu, co vám 
to tu říkám, ještě od zapnutí 
nenaběhla ani plocha. Všechno 
mu tak trvá, pořád chroustá  

 a vůbec 
nerea-

guje, 
když 

cokoliv 
mačkám nebo píšu. Vyskakují 

tam samé nesrozumitelné 
hlášky, které musím odklikat. 

Teprve po dvaceti minutách 
od startu začne komuniko-

vat a dá se aspoň připojit 
na internet. Konečně! 
Co se mi to objevilo? 
Spletl jsem si písmen-

ko při zadávání ad-
resy do prohlížeče 

a ten mi ochotně 
nabídl stránku, kte-
rou si asi někdy táta 

prohlížel:

„Chcete se naučit 
žít s  puberťákem? 
Nevyhazujte svůj 
starý počítač a tré-
nujte na něm! Jsou 
si obvykle k  nero-
zeznání podobní: 
Mívají malou ka-

pacitu paměti. Hrát 
si s  nimi už není tak 

Nesnesitelný 
počítač

Výlet, nebo mše?

snadné jako dřív. Pokud od nich něco po-
třebujete, zpravidla nekomunikují a  jsou 
zaneprázdněni sami sebou. Často při tom 
chroustají. Pokud komunikují, obvykle tomu 
nerozumíte. Z kontextu pochopíte, že něco 
požadují nebo chtějí odsouhlasit. Vše jim ob-
vykle trvá déle, než byste potřebovali. Avšak 
po několikátém připomenutí cosi vykonají, 
většinou však jinak, než jste si představovali. 
Život s nimi bývá nesnesitelný, ale vydržte, 
časem se všechno zlepší...“

Ha-ha-ha. Nějaký rádoby vtipný otec se 
potřeboval podělit o svůj humor. S rodiči to 
snad není nesnesitelné? Klidně můžu v textu 
vyměnit puberťáky za rodiče a bude to sedět 
ještě víc!

Na druhou stranu je fakt, že to je asi se 
mnou někdy k  nevydržení. Zřejmě se mu 
vážně podobám víc, než si myslím. Tře-
ba mi náš počítač může připomínat, že se 
mám trochu upgradovat, více komuniko-
vat, pomáhat rychleji a ochotněji. Snad mě 
může učit i trpělivosti a milosrdenství s ro-
diči, kteří už taky stárnou a nejde jim vše tak 
dobře jako dřív. Ale jisté je, že na rozdíl od 
nás živých, kteří máme milosrdného Otce 
a spousty svatých pomocníků, se tenhle sta-
rý krám rozhodně časem nezlepší.

Štěpán Pospíšil

Mám nevěřící rodiče, 
jezdíme společně v ne-
děli na výlety a  já se 
tak nedostanu na mši 
svatou. Co mám dělat?

Tadeáš, 13 let

Milý Tadeáši,
díky za otázku, je super, že Ti na nedělní mši svaté zá-

leží. Zároveň je dobře, že máš rodiče, kteří se o Tebe 
(vás) starají i  tím, že jezdíte na výlety. To není samo-
zřejmost. Nebylo by správné to odmítat, ani to vlastně 
udělat nemůžeš. Něco však udělat můžeš: mluvit s nimi 
o tom – říct jim, že bys moc rád také chodil v neděli do 
kostela, že to patří k Tvé víře a je to pro Tebe důležité… 
Podle toho, co jsi stručně napsal v otázce, myslím, že Tě 
mají rádi a můžete společně hledat nějaká řešení. Tře-
ba s tatínkem společně naplánujete trasu tak, že výcho-
zím bodem bude místo, kde je ranní mše. Rodiče si za-
tím mohou prohlédnout okolí, mohou jít s Tebou. Jsou 
u nás vesnice, kde je pravidelně mše svatá odpoledne, 
ve větších městech bývá i večer nebo v sobotu s nedělní 

platností. Může to být pro Tebe i docela dobrodružné 
– najít na internetu mši svatou na správném místě a ve 
správném čase. Jindy se zase domluvíte, že podniknete 
výlet v sobotu. Možností je mnoho. Někdy to třeba také 
nevyjde, nemusíš si nic vyčítat, není to hřích, protože se 
jedná o zvláštní situaci, jsi závislý na rodičích. Ještě bych 
Ti ale poradil jednu věc. Najdi si ve své farnosti někoho, 
s kým se můžeš poradit. Bylo by moc dobře, kdybys bě-
hem týdne např. chodil do náboženství nebo nějakého 
společenství, abys s těmito i jinými otázkami nebyl sám, 
abys mohl mít věřící kamarády. Je možné, že vše nepů-
jde hned. Jistě víš, že je zde Někdo, komu na Tobě neu-
věřitelně záleží. Svěřuj tento problém Ježíši, ten poradí 
nejlíp ;-), tak se za to především modli.

otec Václav Čunek SDB

Podtitul článku není zbědovaný povzdech 
maminky, která si chce v  termínu od    
10. června do 10. července pustit v  te-
levizi nějaký hezký rodinný film a místo 
toho na velké části světových kanálů vidí 
22 chlapů, kteří se jako malí kluci honí 
za „kulatým nesmyslem“. Podtitul článku 
naznačuje, kam bude v červnu směřovat 
pozornost sportovních fanoušků celého 
světa. Na mistrovství Evropy do Francie!

kluci se lvíčkem na prsou

Naše fotbalová reprezentace v  kvalifikaci 
nezaváhala a dokonce se jí podařilo z těžké 
skupiny postoupit z prvního místa. Překva-
pením skupiny byly výkony Islandu, neboť 
tento ostrovní stát postoupil v  naší skupi-
ně z druhého místa a poprvé v historii si na 
tomto velkém turnaji zahraje. Ale vraťme se 
k Čechům. Velkou poctou našemu národu 
a  fotbalu bylo již samotné losování skupin, 
neboť jeden z  losujících byl i bývalý výbor-
ný český hráč Antonín Panenka. Nicméně 
nutno podotknout, že má asi nohu lepší než 
ruku, protože se mu losování z našeho po-
hledu moc nepodařilo. Našimi soupeři totiž 
budou Turecko, Chorvatsko a Španělsko. 

Pojďme se na ně podívat.

1) Španělsko – jeden z  největších favori-
tů turnaje, obhájce z  posledních dvou ME, 
v roce 2010 se mu dokonce podařilo vyhrát 
i  fotbalové mistrovství světa. I  současnou 
soupisku tvoří zvučná jména světových vel-
koklubů: Casillas, Ramos, Iniesta, David Silva 
a další.
2) Turecko – náš velmi častý soupeř. V kvali-
fikaci s ním máme vyrovnanou bilanci – jedna 
výhra, jedna prohra, nicméně velmi tempe-

ramentní hráči i fanoušci umí soupeřům po-
řádně „zatopit“.
3) Chorvatsko – z hlediska temperamentu 
je to Turecko v bledě modrém. Mnozí ex-
perti je považují za tzv. černého koně turna-
je, to znamená, že jejich ambice také nejsou 
malé, neboť jména jako Rakitič či Modrič pa-
tří ke světové špičce.

další týmy

Do turnaje se kvalifikovali i  všichni naši 
sousedé. Mezi favority patří Německo, vů-
bec poprvé si postup zajistili naši „východní 
bratři“ Slováci, těžká skupina byla naloso-
vána i  Polákům (Německo, Severní Irsko, 
Ukrajina) a Rakušané mohou ve své skupině 
rovněž spíše překvapit.

Stadiony

Pro ME bylo určeno 10 stadionů, které jsou 
postavené buď přímo pro tuto událost, 

fotbal tady, 
fotbal tam, 
všude, kam se podívám

nebo zrekonstruované. Hlavním stadionem 
je pařížský Stade de France s kapacitou přes 
80 tisíc diváků, který bude hostit slavnostní 
zahájení, úvodní zápas a také samotné finále. 

ME bez diváků?

I  tato varianta je bohužel možná, nikoli 
kvůli zájmu fanoušků (ten je obrovský – od-
haduje se 2,5 milionu diváků), ale kvůli hroz-
bě teroristických útoků. Ty ještě zesílily po 
teroristických útocích v  loňském listopadu 
právě v Paříži. O bezpečí se bude starat při-
bližně 120 tisíc policistů, nicméně při reálné 
hrozbě je vedení UEFA připraveno zápasy 
přeložit, či odehrát bez divácké kulisy. Přece 
jen bezpečí na prvním místě.

Co říci závěrem? Fotbal není vše, ale je fajn, 
proto kdo má rád drama fotbalových zápasů, 
rozhodně si přijde na své :-).

Petr LukešME 2016 
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