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Farní kostel sv. Václava, Praha–Prosek. Foto Anežka Straková. 
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„Ejhle, Hospodin přijde!“ 
Vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu 

ve Stříbře 
 

 
 

Vzpomínka na první neděli adventní 28. listopadu 2021. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

na Masarykově náměstí ve Stříbře. 

 

                                                                                                                      Foto František Kratochvíl 
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Antonín Mandl, mučedník totality, má na Proseku 

pamětní desku 

 
„Mandl byl člověk neobvyklého rozhledu a noblesního chování. Nedokážu si představit 

Mandla vzteklého, zásadně se vyhýbal sporům. Nepamatuji se, že by někdy někomu řekl tvrdé 

slovo.“ 

P. Josef Petr Ondok, petrin 

Mandlův spoluvězeň 

 

V Genealogických a heraldických listech č. 4/2021, časopisu České genealogické a heraldické 

společnosti v Praze, nám velmi blízké, jsme rádi přečetli na s. 64 publikovaný článek Michala 

Vitanovského z Prahy nadepsaný Z vězení na pamětní desku. P. Antonín Mandl (1917–1972). 

Článek je doprovozen snímkem románského farního kostela sv. Václava v Praze na Proseku 

oživeným přítomností několika ministrantů a věřících, jakož i fotografií bronzové pamětní 

desky, osazené na kostele 10. června 2021, s nápisem a osobním erbem: 

 
Nápis na erbu zní: BRILLER ET RAYONNER LA VIE (Zářit a vyzařovat život). 
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Životní příběh veliké osobnosti našeho národa kněze Antonína Mandla (1917–1972), 

aristokrata ducha, který patřil v republice obnovené v roce 1945 k předním představitelům 

katolické obrody, je dostatečně znám. Byl zpracován v mnoha dílech našich historiků 

a kronikářů. Stačí vzpomenout poutavého líčení nejkompetentnějšího z nich, kterým byl 

Mandlův spoluvězeň P. doc. Josef Petr Ondok CFSsS (1926–2003) a jeho poutavá, přesná 

a s nenapodobitelným humorem sepsaná kronika Muklovský Vatikán, která již dvakrát vyšla 

v nakladatelství CDK v Brně, naposledy v roce 2007. Také já ji všem čtenářům co nejvřeleji 

doporučuji: pořiďte si ji! 

Antonín Mandl byl jedním z představitelů Katolické akce v Arcidiecézi pražské, díla, které 

od svého založení papežem Piem XI. v roce 1922 zapojovalo do vyznavačského života 

v katolické církvi laiky a zejména inteligenci v míře větší, než tomu bylo v dřívějších dobách, 

organizovalo přednáškovou činnost z různých oborů života, duchovní cvičení pro laiky, 

zapojovalo laiky do výuky náboženství ve školách, bylo předznamenáním dnešní kategoriální 

pastorace. 

To bylo trnem v oku těm, jejichž konečným cílem byla likvidace veškerého náboženství. 

K mimořádně lstivým způsobům jejich boje proti víře patřilo založení organizace se stejným 

názvem, ale opačným zaměřením. Aby bylo usnadněno založit v červnu 1949 falešnou, 

komunistickou stranou řízenou a kanonicky nikdy neuznanou „Katolickou akci“, považovali 

partajní vůdcové za nutné těsně předtím umlčet a ze světa odklidit dosud působící pravou 

Katolickou akci. Proto byl Antonín Mandl urychleně těsně před založením nové „Katolické 

akce“ zatčen a později ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Vroubek měl již tím, že 

teologii absolvoval v Římě a na konci války sloužil v československé armádě ve Velké 

Británii. Po svém zatčení 10. června 1949 byl krutě mučen ve vyšetřovací vazbě, která trvala 

osmnáct měsíců, a nakonec odsouzen ve vykonstruovaném procesu s olomouckým biskupem 

Stanislavem Zelou a spol. k trestu těžkého žaláře v délce 25 let. Propuštěn byl až po několika 

amnestiích v roce 1964. Ke kněžskému povolání byl státními orgány připuštěn teprve v roce 

1968. 

Se smutkem vzpomínáme na dny v červnu 1949, kdy těsně po Mandlově zatčení založila 

z iniciativy „šestky“ nejvyšších funkcionářů KSČ v Obecním domě tu proticírkevní 

„Katolickou akci“ skupina jejich agentů v čele s režisérem Národního divadla Ing. 

Ferdinandem Pujmanem, pro nás kanonisty skutečnosti tím smutnější, že to byl zeť kanonisty 

prof. Kamila Hennera (byť tehdy již zesnulého). Věděl tedy, do dělá. Byl to manžel 

spisovatelky povinné školní četby Marie Pujmanové, fanatické komunistky, tvůrkyně lživých 

obrazů o sovětském Rusku jako ráji na zemi. Na štěstí ono hanebné hnutí s tak šalebným 

názvem, za jehož předsedu byl Pujman zvolen a na jehož zakládající schůzi bylo nahnáno 250 

osob (v tom 68 kněží), během necelého jednoho roku zaniklo (samovolně „vyšumělo“). 

Na závěr bych rád zdůraznil, že Michal Vitanovský, autor článku v Genealogických 

a heraldických listech, je tvůrcem zobrazené bronzové pamětní desky na proseckém kostele 

sv. Václava. Do desky byl zakomponován osobní erb Antonína Mandla, který ve vězení 

vytvořil Mandlův spoluvězeň, heraldik Adolf F. Karlovský (1922–1995), původně odsouzený 

k trestu smrti (trest měl pozměněn na 25 let odnětí svobody). 

 

Jiří Rajmund Tretera 

 



ZRCADLO CÍRKVE 1/2022/1 5 

 

Z pohnuté historie kostela svatého Václava 
na Proseku 

 

Monumentalita kostela v Praze–

Proseku vyniká nejen nádhernou 

stavební úpravou, ale i tím, že je 

jedním z nejstarších kostelů na 

území dnešního hlavního města 

Prahy. Jeho počátky spadají 

možná již do vlády knížete 

Boleslava II. (tedy mezi léty 967 

či 972 a 999). Podle starých 

pověstí se Boleslavu II. na cestě 

ze Staré Boleslavi na Hrad 

Pražský zjevil právě na místě 

dnešního Proseku jeho strýc 

svatý Václav. Což samozřejmě 

vedlo ke knížecímu příkazu zde 

vystavět ke cti svatého Václava 

kostel. Zda se tak stalo ještě za 

života knížete Boleslava II. 

nebo v následujícím století, není 

jisté, leč průzkumy jasně 

ukazují, že nejpozději v roce 

1 100 již kostel stál. Je 

samozřejmé, že byl postaven 

v románském slohu, a jak víme, románských památek je na českém území poskrovnu. 

Kostel byl skvělým centrem kulturního života po celé 14. století, pro českou zemi i církev 

tak požehnané. Jako významné centrum duchovní správy, sídlo samostatné plebánie 

(duchovní správy lidu), už tehdy nazývané jako farnost, je uváděn již v roce 1311. 

Nepochybně k tomu přispělo skvělé a slavné patrocinium, které patří k jednomu 

z nejvýznamnějších v naší zemi, a možná spádový ráz obce. 

O sto let později se však husité ve své nezdolné vášni pořád něco bořit nevyhnuli ani 

tomuto vzácnému a starobylému duchovnímu centru. V roce 1420 kostel sv. Václava na 

Proseku těžce poničili. Nakonec kostel ale přešel pod utrakvistickou správu, takže husité 

svým způsobem bořili kostel sami sobě.  

Utrakvistům to ovšem trvalo ještě padesát let než to, co bylo kdysi pracně vystavěno, zase 

dali do pořádku. Udělali to někdy po roce 1470 tak, že románský kostel gotizovali. 
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Třicetiletá válka mezi protestanty a katolíky, rozpoutaná povstáním protestantské části 

českého stavovského sněmu v roce 1618, znamenala další pohromu pro prosecký kostel. Byl 

opět vypálen. Ale tentokrát byla obnova díky katolíkům mnohem rychlejší. Farnost s plnými 

právy byla znovu založena roku 1675 a od té doby byla spravována nepřetržitou řadou 

českých duchovních. V roce 1914 zde jako kaplan působil i Josef Beran, pozdější pražský 

arcibiskup. Milou částí duchovní správy prosecké farnosti za totalitního režimu zde byla 

necelá tři léta (1969–1972), kdy zde působil jako kaplan statečný bojovník s režimem a s jeho 

podvodnými machinacemi Antonín Mandl. Krásné vzpomínky na statečné věřící stojící po 

celých čtyřicet let při své víře zastiňuje pouze působení několika zdejších farářů, kteří se 

vládnoucí moci zaprodali jako její agenti a vysloužili si tím teplá místečka na bohoslovecké 

fakultě. 

S radostí jsme přijali zprávu, že v září 2019 se administrátorem farnosti stal Mgr. Jaromír 

Odrobiňák, známý nemocniční kaplan psychiatrické léčebny v Praze–Bohnicích, autor cenné 

pastorační literatury a přední bojovník za kategoriální pastoraci ve veřejných institucích. 

Přejeme mu sílu a požehnání na obou významných pastýřských místech, k jejichž vedení byl 

povolán. 
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Hned po jmenování nového duchovního pastýře vykonala duchovní správa právníků 

v Praze a vedení Společnosti pro církevní právo do starodávného, promodleného kostela 

svatého Václava v Praze na Proseku pouť. V tichosti a rozjímání jsme se v kostele pomodlili 

za nového duchovního správce i za celou jeho farnost. A měli jsme to štěstí, že v předsíni 

kostela byla vystavena petice, žádající zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby kladně 

rozhodlo o povolení znovu postavit na Staroměstském náměstí již po léta připravenou repliku 

sloupu Panny Marie. Podepsali jsme ji zde. Zázrak se stal. Dnes sloup v historickém centru 

našeho hlavního města stojí. 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 

Foto Anežka Straková, farnost Praha–Prosek 

 

 

 
 

Balady a romance z nemocnic a zdravotnických 

zařízení aneb z nemocničních sálů a předsálí 
 

Balada sedmá: uši, Kočka a šťastné vyústění, či jak jsem jako 

chlapec běhal po ušních lékařích 
 

Ve své Baladě první, Sedmiletý sám v infekčním pavilonu, in: Zrcadlo církve č. 6/2021/2 

http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.06.2.pdf), jsem vynechal, jak mě tehdy na Bulovce 

léčili. Doplňuji tedy, že spála byla tehdy léčena jakousi hnědou, páchnoucí mastí natíranou na 

krk (my, chlapci-pacienti jsme tomu říkali kolomaz). Aby držela, tak nám krk zafačovali. 

Občas jsme museli otevřít ústa a nějakou tinkturou nám pomocí tamponů na špejlích krk 

vymazávali. Penicilin byl teprve ve vývoji; antibiotika, ta ještě neexistovala. Proto se spála 

tenkrát léčila zdlouhavě a byla považována za vážné onemocnění. 

Za pár měsíců po návratu z nemocnice, za zimního chladu, nepamatuji přesně, kdy to bylo, 

jsem najednou dostal zánět středního ucha. Nemoc to byla zcela neinfekční. Ale držela se 

a opakovala i několikrát za zimu, přestože nemocné ucho bylo vždy propíchnuto. Prý to byl 

následek spály, zněl názor, vyslovený lékaři. Opravdu? Až do svých jedenácti let jsem těch 

zánětů prodělal třináct. Dobře jsem je počítal. Pak jako mávnutím proutku ustaly. To, když 

jsem se ve dvanácti letech nakazil infekční žloutenkou. V tom případě asi náhoda. 

Záněty středního ucha byly zpočátku jednostranné: buď v pravém, nebo v levém uchu. 

Celkem se obě uši střídaly dost pravidelně. Nejhorší však byl dvanáctý, a ten byl oboustranný, 

na ten jsem byl hospitalizován. 
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Když nastal zánět ucha číslo jedna, dostal mě na starost bratr Sváťa, přírodovědec, záhy už 

zaměstnaný v endokrinologii. Toho maminka pasovala na rodinného ministra zdravotnictví. 

Nejdříve mě vodil do lékařské ordinace dětského ušního specialisty MUDr. Kočky někde 

na Vinohradech. To jméno jsem si dobře zapamatoval. Ve své dětské fabulaci jsem o něm 

vyprávěl jako o zlé, drápající kočce. Nomen omen. 

Sváťa neměl tendenci mě příliš rozmazlovat. Byl stoupencem radikální, mužné výchovy. 

Ale v tomhle případě měl na lékaře Kočku dopal. Ještě dlouho potom vzpomínal, že ten 

doktor při svých radikálních zásazích, a ty byly nezbytné – propíchnutí ušního bubínku – to 

vůbec se mnou neuměl; podle Sváťova názoru mě zbytečně strašil, místo aby vzbudil můj 

zájem a pomohl nutnou bolest zatlačit do pozadí. Proč se ten doktor inzeruje jako dětský 

lékař, když vůbec nezná dětskou psychologii, říkal Sváťa. 

Na jeden zákrok u MUDr. Kočky si velice dobře pamatuji, a to byla docela pohodová, ale 

i neobvyklá záležitost. Snad proto jsem si ji tak zapamatoval. Také maminka i později, v době 

mé dospělosti, celý příběh ráda ve společnosti vyprávěla, přestože sama u toho nebyla. Byl to 

příběh o tom, jak mně pan doktor trhal nosní mandli. 

To se mnou Sváťa přišel do ordinace s předstihem. Dlouho jsme čekali v mohutné čekárně, 

kde byly kolem všech stěn vystaveny v prosklených skříních všelijaké lékařské nástroje, také 

ty na trhání mandlí. Tak trochu jako dnes něco podobného můžeme vidět v muzeích 

středověké tortury. To byla v těch letech asi nějaká taková zvláštní lékařská móda. Před 

časem jsme zde vyprávěli z Jirotkova románu Saturnin o takové jedné prohlídce v nemocnici 

z těch dob, a čteme tam, že během dlouhého čekání na příchod lékaře v čekárně si Saturnin 

„… prohlížel lékařské nástroje v zasklené skříni s takovým zájmem, až mne to poněkud 

znepokojovalo.“ Asi to byla taková vášeň, že lékaři vystavovali své nástroje na odiv 

v zasklených skříních v čekárnách, které byly pro to speciálně vyrobeny a připraveny. Zda tím 

chtěli pacienty ohromit, nebo jaký jiný účel to mělo, jsem dodnes nevypátral. Naštěstí dnes už 

takovou příšernost nedělají. Možná ale, že k tomu napomáhá, že v dnešní době je na rozdíl od 

tehdejších dob všude málo místa a všeobecně panuje stísněnost, zejména v čekárnách 

u lékařů. 

Sváťa se mnou chodil od jedné skříně ke druhé a vykládal mně, nač všechny ty přístroje 

jsou a jak je to ohromně zajímavé, že se tady tak pěkně můžeme poučit. Zkrátka, dělal vše, 

aby již dopředu vyloučil u mě nějaký strach při spatření těch přístrojů a vzbudil můj „vědecký 

zájem“. Vždyť mě už dávno v mých osmi letech můj bratr předurčil na velkého budoucího 

vědce, tak jako se jím postupně stával i on. Jen uvnitř své mysli si asi řekl, že tady jsme 

naposledy. Aspoň po návratu řekl mamince takové divné slovo, kterému jsem nerozuměl, ale 

o to více jsem si ho zapamatoval. Pravil, že nabyl dojmu, že ten doktor je „sadista“, a že už 

k němu chodit nebudeme, on obstará nějakého jiného. 

Nicméně zajímavá je vzpomínka na sám výkon. Doktor mě vzal dovnitř, posadil na 

ohromné křeslo, jako čestná stráž mě obstoupily dvě sestry. Vysvětlil mně, že se mi musí 

vytrhnout nosní mandli. Odvětil jsem, že to vím, proto jsem tady. A že ho prosím, až mi ji 

vytrhne, aby mi ji ukázal. Že mě to moc zajímá. Koukal dost překvapeně, ale slíbil. Pak 

vyhodil Sváťu za dveře. To se mi nějak nezdálo; myslím, že i Sváťa, již skoro hotový vědátor, 

byl také trochu uražen. Načež pan doktor nařídil oběma sestrám, aby mě přikurtovaly. Tak se 

na mě vrhly a začaly přivazovat popruhy ke křeslu. Už jsem tenkrát četl dobrodružné romány 

pro děti o lidožroutech a přivazování bělochů, misionářů a jiných obětí k mučednickému 
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sloupu, a tak jsem měl podobný pocit. Celkem chápu, že to bylo asi nutné, ale proč mi to 

neříci napřed, trochu vysvětlit, povědět i Sváťovi. Vždyť ten by mě povzbudil. Takhle jsem 

měl na dlouho trapný pocit. Doktor nevěděl, že děti jsou také lidé? Byl tak zabedněný, že 

nepochopil, jak mě Sváťa geniálně na zákrok, konaný bez umrtvení, připravil? 

Pak se náhle rozsvítilo prudké osvětlení (tak silné jsem ještě v životě nezažil), doktor mně 

strčil do krku jeden ten strašlivý, dlouhatánský přístroj z lesklého kovu, který byl mezi těmi, 

jež jsem si v čekárně prohlížel, a lup, mandle byla ucvaknuta. Ještě ji stačil vyndat, sestry 

přisunuly plivátko, abych do něho plival krev, světlo pohaslo. Já ovšem začal bědovat: vždyť 

jste mně slíbili, se mi tu mandli ukážete, a vy ji jen tak bez ničeho rovnou vyhodíte.  

Sváťa si na chodbě řekl: to je výborné, Jirka už nadává. Tak to skvěle dopadlo. A to se 

stalo předmětem dlouhého rozprávění při mnoha společenských sedánkách u nás na celá 

desetiletí. A s Kočkou byl pro nás konec. 

Neměl to Sváťa ze své laboratoře v „richtrárně“ na rohu ulice U nemocnice a Lípové, 

naproti pitevně, daleko do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Tam, na 

klinice prof. Antonína Přecechtěla (1885–1972), měl v oddělení ambulantní péče kamaráda, 

ušního lékaře. 

Byla to taková velká místnost, s velkým množství kójí, vykachlíčkovaných bílými 

dlaždičkami ze všech stran. V každé kóji byl malý stoleček, lampa a dvě otáčivé, bílou 

koženkou polstrované židličky. Jedna pro lékaře v bílém plášti a v bílých botkách, s kulatým 

kovovým zrcátkem na pravém straně čelenky. Těch lékařů s blýskajícími zrcátky na hlavě tam 

bylo asi dvacet. Působivé. Druhá židlička byla pro pacienta.  

Sváťa mě dovedl ke svému kamarádovi, u kterého jsme byli objednáni. Byl to mladý lékař, 

Bulhar, imigrant. Moc neuměl česky, tak jsme spolu příliš nemluvili, ale rozuměli jsme si 

báječně. Dal mi nejdřív čichat k vatičce napuštěné něčím takovým jako chloroform. Bylo to 

takové mírné anestetikum, ale pomáhalo to. To u Kočků neměli. Asi po pěti minutách pan 

doktor naznačil, že můžeme jít na to. Toho samozřejmě ani nenapadlo, aby Sváťu poslal 

někam pryč. Nedělali to ani ostatní doktoři a doktorky, klidně nechali příbuzné přihlížet. Pak 

ovšem vzal trichtýřek a píchací přístroj, řekl, pozor, bude to bolet, a propíchnul. Tu chvíli 

jsem to vždycky vydržel bez problému. A hnis hned šel ven a úleva značná. Říkám, není nad 

Bulhara, i když neumí česky.  

No, a pak jsme šli se Sváťou do kantýny, společné se všemi zdravotníky. Nějak se mu to 

podařilo usmlouvat, abych dostal taky. Sváťa musel za sebe i za mě nejen zaplatit, ale 

odevzdat i potravinové lístky, vždyť tenkrát byl ještě lístkový systém, který platil nepřetržitě 

od okupace, a zrušen byl až za měnové reformy roku 1953. Jídlo jsme vybírali ze tří, které 

byly vystaveny ve vitrínách na čekací chodbě. Dávali ho na takových obdélníkových talířích, 

jaké jsem viděl poprvé. Byly porcelánové a vytvarované na tři oddíly na jídlo. 

Jídlo ovšem bylo vždycky velmi ohavné, ať jsme si vybrali kterékoliv z trojnabídky. Tak 

mě bylo těch zdravotníků od Všeobecné nemocnice až po „richtrárnu“ a Hennerovu kliniku 

v Kateřinské ulici, kteří se tam stravovali, líto. A bylo to pořád stejné, rok, co rok, 

přinejmenším do okamžiku, kdy mě záněty středního ucha přešly.  

Bylo to někdy na jaře 1951, kdy mě hospitalizovali na klinice chorob ušních, nosních 

a krčních pana profesora Přecechtěla, či jak se dnes při vznešenosti dnešní mluvy a panování 

bezpočtu zkratek říká ORL, což my řečtináři máme rádi jako shluk čtyř řeckých slov: oto-

rhino-laryngo-logie. Poprvé jsem byl v nemocnici bez uzávěru, tedy kam za pacienty může 
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i jejich rodina. Tehdy byly ovšem návštěvy omezeny jen na tři dny v týdnu: středu, sobotu 

a neděli od 14 do 16 hodin, ale to stačilo. Samozřejmě ovšem neexistovala možnost spojení 

telefonem, ale rodiče se mohli každý den lékaře ptát na můj stav, a jak jsem celý den prožil 

a lékaři jim ochotně odpovídali. 

Rozhodně jsem cítil propastný rozdíl proti tomu, co jsem zažil na infekčním pavilonu 

Bulovky v roce 1947. Za celých čtrnáct dnů pobytu si nepamatuji na cokoliv, co by nebylo 

v pořádku. Lékaři a sestry byli stále seriózní, a dokonce se zdálo, že mezi sebou 

i spolupracují, což jsem už zažil jen málokdy v životě. Celkově na mě to ušní-nosní-krční 

působilo dojmem noblesy. Píchali mi tam poprvé v životě právě zavedený penicilin. Tenkrát 

byl penicilin ještě takový průsvitný a po jeho aplikaci pacienta bolela celá hýždě. Ale ten mě 

velice dobře a rychle vyléčil. 

Jiří Rajmund Tretera 

 

 

 

 

Jeden problematický titul z oblasti vězeňství 

a potřeba postpenitenciární kategoriální pastorace 
 

Dostal se nám do rukou paperback JAK PŘEŽÍT KRIMINÁL aneb jak žít mezi vlky, 

jehož autor se jmenuje Jiří Otakar a který vydal zapsaný spolek Pendulum v Praze roku 2015. 

Kniha nás velice zaujala jako vhled do současného vězeňského života napsaný autorem jistě 

dobře informovaným, neboť sám patřil mezi odsouzené a o svých zážitcích z vězení dnešních 

dob vypráví. 

Jedním z autorových záměrů je nešťastníkům, kteří se do vězení dostanou, vysvětlit, jak 

jednat, aby prošli utrpením, které přináší vězeňský řád a zejména spoluvězňové sami, 

s počtem utrpěných šrámů co nejmenším. Ačkoliv podrobuje ostré kritice téměř všechny 

aktéry vězeňské služby od vězeňské stráže až po lékaře a psychology, jedinou oblast, kterou 

chválí (na několika místech), je duchovní služba ve vězeních, tedy služba kaplanů i kaplanek, 

a doporučuje vězňům, aby ji hojně využívali. 

Jiným jeho evidentním záměrem je pokus o prevenci recidivismu. Všímá si, že tak mnozí 

odsouzení se téměř se železnou zákonitostí zase do vězení vracejí, i když to jistě není místo 

nikomu příjemné. Hledá důvody zvláště v obtížné situaci, v níž se propuštění nalézají, tedy 

v nedostatku pomocné ruky ze strany veřejnosti. Naznačuje, jak se už v této oblasti sám 

a někteří další jedinci o něco pokoušejí, včetně Mezinárodního vězeňského společenství, z. s., 

ale je nepochybné, že je tuto činnost zapotřebí ještě podstatně rozšířit. 

 

 



ZRCADLO CÍRKVE 1/2022/1 11 

 

Pro církve, vězeňskou správu a zákonodárce z toho plyne  

1) Další potřeba rozšířit kategoriální pastoraci kaplanů i laických pomocníků 

z křesťanského zapsaného spolku Vězeňská duchovenská péče ve věznicích. 

2) Naléhavá potřeba vytvořit a zajistit mnohem účinnější postpenitenciární péči než dosud, 

organizovanou a smluvně zajištěnou, za účasti další skupiny odborníků z církevních kruhů, 

kteří by se tomu věnovali. 

Na závěr trochu kritiky k námi právě přečtené knize. Mnozí jsme došli k těmto závěrům: 

Předně: autor používá různá vulgární slova až příliš často. Chce se zalíbit svým vězeňským 

čtenářům? Nebo sám už propadá koprolálii jako chorobě? Nemohlo by toho líčení kolem 

vyměšování a autoerotických scén a vůbec sexu ve vězení být trochu méně?  

Za druhé: užitečně je užívání slangu, který je tu a tam (zřídka) i vysvětlen (přetlumočen), 

ale většina čtenářů tápe a těžko si domýšlí. Tedy neměly by být slangové výrazy, kterých je 

v knížce na každé stránce několik, vysvětlovány nejen občas a jenom některé, ale všechny 

(a zpočátku snad i opakovaně)? 

Jiří Rajmund Tretera 
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Toto nové číslo reprezentativního periodika z oboru kanonického práva vydávaného v USA, 
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