
„Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku.“ 

Řím 13, 8. 
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Střípky vašich vzpomínek 

                                                      … na Antonína Tomance 

 

Dovolte mi připomenout si život našeho příbuzného, kamaráda, známého 

a souseda Antonína 

Tomance, kterého 

většina znala jako 

Tonka, a proto mu tak 

budu říkat i já. 

Tonek se narodil 4. 6. 

1949 ve Vsetíně jako 

druhý chlapec manželů 

Anny a Františka 

Tomancových. Po 

starším bratrovi 

Františkovi později do 

rodiny přibyla ještě 

sestra Marie. Dětství i 

mládí prožil v nově 

postavené, ale velmi 

skromné dřevěné 

chalupě o dvou malých 

místnostech v 

Kateřinicích, v místní 

části Březiny. 

Základní školu 

navštěvoval v 

Kateřinicích a 

v Hošťálkové a z vyučovacích předmětů ho prý nejvíce bavil zeměpis. 

Rád chodil s kamarády do lesa, jezdil na vypůjčeném kole pro dospělé a 

v zimě na dlouhých dřevěných lyžích z jasanu. I to předurčilo jeho 

budoucí zaměstnání, kterým se mělo stát lesnictví. Cesta k práci v lese 

ale byla složitější. Tonek se v Okresním stavebním podniku ve Vsetíně 

vyučil nejprve instalatérem. V oboru, který jej příliš nenadchl, však 

pracoval jen krátce. 

 



Po rodičích přijal víru a stal 

se členem Církve 

adventistů s. d. Díky 

dovoleným s křesťanskou 

mládeží z různých koutů 

ČR se na Slovensku i přes 

svou nesmělou povahu a za 

pošťuchování svých 

kamarádů seznámil s Ellen 

Hrubou z Hradce Králové. 

Jezdil za ní do jejího 

rodného města a většinu 

společných chvil trávili 

mimo město na výletech po 

okolí, čímž si ji získal, 

protože i ona ráda cestovala 

a trávila většinu času 

v přírodě. 

V r. 1973 se vzali a první 

rok manželství společně žili 

v Hradci Králové. Tonka to 

však táhlo do lesa a do hor, 

a proto přijal nabídku na 

práci v lese na rodném Valašsku. A tak se rodina ocitla v Kateřinicích a 

později v Hošťálkové. Práce v přírodě Tonka naplňovala, udělal si také 

zkoušky na lesní traktor a občas stahoval dřevo. 

Tonkovi a Ellen se  postupně narodily 3 děti: Adéla přišla na svět ještě v 

Čechách, Bára a Lukáš pak až na Valašsku. 

Mnoho let jezdila rodina každé léto na společné dovolené, převážně do 

slovenských hor, ale třeba i do Jižních Čech, s rodinou bratra Františka a 

jinými příbuznými či spoluvěřícími. Často v průběhu roku jezdili i na 

rodinné výlety a poznávali krásy naší vlasti. Po otevření hranic pak 

projezdili i velkou část Evropy (včetně Dolomit a také Skandinávie). 

Většinou vyhledávali hlavně hory, které Tonka lákaly nejvíc. Ani to ale 

vášnivého a nespoutatelného tuláka Antonína neuspokojovalo, a tak si 

téměř každý měsíc udělal ještě soukromou – jak sám s oblibou říkal – 

„potulku“, která trvala obvykle 5 dnů, někdy i mnohem déle. 



Brzy po revoluci se jako dřevorubec osamostatnil. Často jezdil za prací i 

na delší čas mimo domov. Někdy kácel stromy na Šumavě, jindy zase v 

Tatrách. Na několik týdnů odjel s týmem dřevorubců i do Francie.  

Ve svých třiapadesáti letech utrpěl při práci v lese těžký úraz. Nešťastnou 

náhodou mu na ruku spadla velká větev. Dlouho se ze zranění zotavoval 



a místo kácení stromů se věnoval jiným činnostem, které nevyžadovaly 

tolik fyzické námahy. Když se k tomu připočítá mnohaleté astma, již 

nikdy nemohl pracovat s takovým nasazením jako dřív. I proto uvítal 

předčasný odchod do důchodu o 2 roky dříve. V další fázi života si podle 

možností užíval cestování na místa, která si přál navštívit a prozkoumat. 

Jezdil za svojí dcerou a její rodinou na Vysočinu a za svou ženou a synem 

do Prahy, později do Berouna. Protože na Valašsku nebyl dostatek 

pracovních příležitostí, odešla Ellen v r. 2001 pracovat do Prahy s tím, že 

potřebuje odpracovat ještě roky do nároku na starobní důchod. Pracovala 

jako účetní ve známé humanitární organizaci ADRA. Ellen patří 

poděkování za to, že Tonkovi pomáhala, a vždy při něm stála. 

Tonek odchází ve chvíli, kdy se jeho manželka zrovna vrací na Valašsko. 

Obec Hošťálková postavila pěkný dům s pečovatelskou službou a se 

ženou se rozhodli strávit zde nedaleko dcery a vnoučat společně důchod. 

Tonek na tomto místě bydlel již posledních téměř 10 let života a tady také 

v pondělí večer 11. července náhle zemřel. Bylo to opravdu nečekané. 

Rodina a přátelé jej zrovna čekali na Znojemsku na tradičním 

cyklovýletu, na který se i přes nemalé zdravotní potíže těšil. Kamarádi a 



příbuzní se také těšili, že dorazí (výsledek ranní plánované kontroly u 

lékaře byl povzbuzující), jenže Tonek nejel a nejel… 

Tak, jak se nečekaně ztrácel na čas v lese, tentokrát se nečekaně ztratil 

na dobu delší. Jako křesťané však věříme, že ne natrvalo. 

Pavel Kostečka 

 

 

Kázání na Tonkově pohřbu 

 

Vážená zarmoucená rodino, přátelé, známí… 

Protože Tonek rád otvíral Bibli, otevřeme ji v tuto chvíli i my. 

Měl jsem možnost se s Tonkem a 

vlastně celou jeho rodinou občas 

potulovat. Tonek chodil spíše 

pomalu, zbytek rodiny spíše rychle. 

A tak jsme se občas roztrhli a 

nevěděli jsme, kde jsme. Naštěstí 

moderní doba přinesla mobilní 

telefony, takže stačilo zavolat a 

zazněla rodinná otázka: Kde jsou?   

Kde jsou, Tonku? Takto se ptáme i 

dnes. Zavolat mu nemůžeme, už 

nám to nezvedne. O to víc nás ale 

zajímá, kde jsou. Dívá se na nás s 

potutelným úsměvem tam svrchu? 

Ta otázka je zcela na místě. Zajímá 

nás, jak se má ten, koho jsme měli 

rádi. Stejně se ptají lidé věřící i 

nevěřící. A tak apoštol Pavel začíná 

v Bibli svůj komentář o zemřelých těmito slovy. 

1 Tes 4,13 (ČSP) „Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o 

těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají 

naději.“  

Abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají – naději. Ať má člověk 

jakoukoliv víru, smutní, když odejde jeho blízký. Nermoutí se jen ti, kteří 

byli se zesnulým rozhádaní. Rozdíl je ve velmi pozitivním slově – naději. 



Člověk potřebuje naději. I negativně naladění lidé chtějí slyšet něco 

hezkého. Všichni hledají nějakou naději. Všichni touží po naději i 

nevěřící. A všichni mají nějakou naději. Asi jste se už s tím setkali – něco 

musí být, říkají. Anebo se říká, že mrtvý žije ve svých dětech a ve 

vzpomínkách. Malý kus pravdy na tom je. Bible ale zjevně musí mít na 

mysli jinou naději – lepší. Jaká ale může být lepší naděje, když drahý 

blízký je mrtvý?  

V Bibli se taková naděje nabízí. Protože Valašsko je křesťanské, tušíte, 

o jakou naději se jedná. Je reálná naděje, nejen zbožné přání, že smrt není 

konec. Tato naděje se v Bibli znovu a znovu v různých podobách opakuje 

a dokonce jsou přítomny i zprávy, že někdo zemřel a ožil. Nejsilnější je 

pak zpráva o Ježíši Kristu, který umřel a byl vzkříšen. 

Oproti rozšířenému názoru, že smrtí začíná jiná forma života, mluví 

Bible jinak. Život je život a smrt je smrt. Smrt není vstupenkou do jiného 

světa. Mrtvý spí a čeká. Ježíš Kristus tak přirovnává smrt ke spánku. A 

kdo spí, tak se jednou probudí.  Apoštol Pavel pokračuje: 

1 Tes 4,14 (ČSP) „Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal 

z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním.“ 



Posléze apoštol Pavel dodá další detaily, že nejdříve půjdou do nebe 

vzkříšení mrtví, posléze se přidají ti, kteří tou dobou budou na živu. Kdy 

to bude, Bible neuvádí. Máme žít tak, jako by se to mělo stát brzo. Pro 

Tonka to bude tak rychle, jako když mrkne oko.  

Bible to neříká proto, ani já to neříkám proto, abychom se něco dozvěděli, 

ale abychom se nermoutili, jako ti, kteří nemají naději. Naději větší, než 

že Tonek bude žít nejen v našich vzpomínkách, ale že bude žít s námi 

reálně a my s ním. Ani my totiž tady nejsme navěky a ta naděje má 

význam i pro nás samé. 

Naděje, nejen že jednou znovu obživneme, ale že Bůh dokončí to, co 

jsme během života nestihli. Nebo, co jsme nedokázali. Tonek odešel 

zcela nečekaně. Dost možná, že ani minutu před svým skonem nevěděl, 

že to přijde. Lidé jsou zaskočení, ale pak si řeknou, že to je krásná smrt. 

Na druhou stranu mě vždy napadne, že to je tak náhle, že se nemáte 

možnost rozloučit. Nebo prostě už nemůžete dokončit zamýšlený záměr.  

Bůh dotáhne, co jste nemohli vy. Bůh se postará o ty, o které už se 

nemůžete postarat vy. Bůh chápe, že jste prostě něco nemohli. 

Ta naděje pak není jen v tom, že život bude pokračovat, ale že bude lepší, 

než byl. Lidé říkají: nechtěl bych žít věčně, a narážejí na všechny 

problémy, které život přináší. Mají pravdu. Naděje Bible, Tonkova 

naděje, je v tom, že budoucí život bude lepší. Těžko si to představit – to 

však neznamená, že se to nestane. O této naději ujišťuje i nejznámější 

verš Bible: 

J 3,16 (ČSP) „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, 

aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 

Už jsem se setkal s postojem: na pohřby, nechodím, pořád se tam říká to 

samé. Je to v zásadě pravda. Pokud však máte víru, promluví k vám tato 

naděje vždy nově a silně. 

Kde jsou? Na hřbitově, kde má moje rodina hrob, je kříž, na kterém je 

nápis: Zde jsme hlasu tvého čekajíce. 

Kde jsou, Tonku? Čekám. Čeká on, čekáme i my. Síla naděje však působí 

již nyní. 

AMEN 

Pavel Kostečka, kazatel 

 

 

 



Náš milý převozníku, 

je to už dobré čtvrtstoletí, co ses jako řidič doprovodného vozu upsal 

našemu bláznivému trajdání na horských bicyklech. Ochotně jsi převážel 

nejen naše nevzhledné bágly, ale v počátečních letech i pohlednou dvojici 

polních kuchařek. Spolehlivě jsi vždy vyhledal místo k obědové 

přestávce i nočnímu odpočinku. Vzpomínáme na ty slastné pocity, když 

jsme po hodinách trmácení konečně narazili na Tvé modrozelené 

berlingo či vínového mercedesa. Stal ses nedílnou součástí cyklistické 

party, a tak jsme Tě přibírali i v poslední době, kdy Tvých převoznických 

služeb už nebylo potřeba. Těšili jsme se na Tebe i při letošním ročníku. 

Ještě v pondělí s Tebou někteří telefonovali. Večer se však Tvůj telefon 

odmlčel. A ráno dorazila šokující zpráva, že se odmlčel nadobro… 

Milý Tondo, ze srdce Ti děkujeme nejen za Tvé neocenitelné 

převoznické služby, ale i za Tvůj specifický, laskavý humor. Teď už na 

nás zase čekáš v cíli. Doufáme, že za Tebou časem zase všichni dorazíme. 

 

Tvoji vděční horští bicyklisté 

 



Milý brácho, 

za těch třiasedmdesát roků, co jsme si byli nablízku, se toho událo víc 

než dost. Vzpomínám na společné hry na našem malém dvorku, na věčně 

rozbitá kolena, na slézání okolních olší a pytlačení v místním potoce. Na 

Tvoje bláznivé sjezdy na máminém dámském kostitřasu. Na časté 

výprasky řemenem, ale hlavně spleteným březovým prutem. Určitě 

vzpomínáš na podvečerní pasení našich koz či ovcí, na skákání přes oheň 

a houpání ve smrkových korunách. Vybavuje se mi náš úplně první výlet 

do Pulčínských skal. Ale hlavně legendární expedice Dobré ráno. Jak jsi 

nejtěžší československou hřebenovku v Roháčích zdolával ve zkráceném 

zimním kabátě a místo krosny Ti sloužila stará knihovnička s popruhy a 

znakem Červeného kříže. Toulání se pak stalo Tvým životním stylem. 

Netušíme, kde jsi na svých potulkách spával, co jsi jedl a co se Ti honilo 

hlavou. Napínavé to nebylo jenom pro Tebe, ale v době bez mobilů i pro 

Tvé nejbližší. Projel jsi snad všecky české i slovenské štreky a v geografii 

bys strčil do kapsy všecky študované učitele zeměpisu. Věděl jsi, kde 

jsou jaké šutry, jaké na nich roste kvítí a kdy je dobré chodit do lesa na 

hřiby. Vzpomínáme také na společné dovolené našich rodin ve 

slovenských dolinách. Na spávání pod stany, vaření v kotlíku a ranní 



koupele v ledových tatranských bystřinách. Dobové fotografie 

prozrazují, kolik jsme tenkrát prolezli roklí a zdolali všelijakých návrší. 

Zkrátka a dobře, je na co vzpomínat. Škoda, že teď už bez Tebe. 

Budeš mi chybět, brácho. Daleko víc, než bych si dokázal představit. 

Takže, někdy zase na viděnou. 

Na lepších místech a v lepších časech… 

Tvůj starší brácha Franta s rodinou 

 

Milý průvodci na cestách, 

je pro mě nelehký úkol 

vzpomenout na Tebe, jako 

člena sboru, o který jsem se 

staral. Musím Tě pochválit, 

že za celé mé sedmileté 

působení jsi mi nezpůsobil 

ani jednu vrásku na čele. S 

nikým jsi se nehádal, žádný 

přestupek proti křesťanským 

a jiným mravům. Kde jsou ty 

doby, kdy jsi mému 

dávnému předchůdci 

vystěhoval z legrace byt a 

zamknul jsi jej zevnitř. 

Chtěli jsme Tě ve sboru 

poctít nějakou služebností. 

To nám však nevyšlo, 

protože Tvůj odpor nechat se 

někam zvolit byl intenzivní a 

trvalý. Vlastně Tě více znám 

z prostředí mimo sbor než ze 

sboru samého. Se svou mohutnou postavou jsi prošel pomalu, ale jistě 

jakýmkoliv terénem a ani nejvyšší kopec Tě neodradil. Vždy, když jsme 

Tě ztratili, stačilo zavolat „KDE JSOU ?“, a Ty jsi vždy věděl, kde jsi. 

Nerad jsi chodil na poslední chvíli. To Tvá manželka chodila na autobus 



přesně na čas... Přijde mi, že i nyní jsi vyšel k Bohu až moc brzo. Ale, co 

já vím, abych to mohl posoudit… 

Pavel Kostečka, kazatel 

 

Dovídám se o ukončení životního „čundru“ mého kamaráda Antonína, 

mezi námi „Tonka“. Procházím lesem, vzpomínám a vidím ho, jak jezdí 

ráno na kole, motorovou pilu přes rameno, z Kateřinic na Hošťálkovské 

polesí a potom spolu s našim hajným vyrážíme za prací do lesních 

porostů. 

Byla to práce, která mu asi ze všech jeho pracovních aktivit nejvíc 

vyhovovala. Byl v ní naprosto svobodný, nikým nehlídaný (až na 

občasné návštěvy hajného), byl pořád v lese, a tak si myslím, že se tak 

trochu cítil jako na „vandru“. Asi po dvou letech se naše cesty rozešly a 

Tonek pracoval na polesí v Kateřinicích a potom u Městských lesů ve 

Val.Mezu. 

Procházím lesem a v duchu si zpívám „stíná sa stíná aj v naší hoře...“ 

Kdybych použil lesnické terminologie, tak bych řekl, že ten „jeho strom“ 

byl skácen předčasně, protože nebyl ještě v „mýtním porostu“. 



Procházím dál lesem a v mých vzpomínkách zní píseň „Úzkou a klikatou 

pěšinou, krajinou lesů a skal, volní, jak ptáci jsme bloudili v nejhezčí ze 

všech katedrál... Vzpomíná se, vzpomíná, kdo nejezdí ven, to možná 

nechápe...“ 

Belanské Tatry…, Roháče…, Malá Fatra…, to jsou místa, která jsme 

spolu prošli… Ale nejvíc se těším na náš společný „vandr“ po břehu řeky 

„živé vody, čisté jako křišťál…., která vyvěrá u trůnu Božího a 

Beránkova...“ Zj.22,1 

Svaťa Wagner, dřevorubec a kamarád 

 

 

 

Každá ztráta bližního je bolestivá. Ztráta Tebe, Toníku, je pro nás o to 

bolestivější, že jsi nám nedal příležitost rozloučit se s Tebou. Odešel jsi 

náhle a nečekaně. O to víc ale budeš zapsán v našich myslích a my na 

Tebe nikdy nezapomeneme… 

Tvoje mladší sestra Marie s rodinou 

 

 



Tonek, tak jsme mu říkali, 

chodil do obecné školy 

v Kateřinicích. Do 

měšťanky pak dojížděl do 

školy v Hošťálkové. Tak 

jsme se sešli čtyři kluci, 

kteří v sobotu ve škole 

chyběli. Tonek patřil mezi 

ty žáky, kteří nevyčnívali 

vpředu, ale ani úplně na 

konci. Vždycky říkával, že 

do školy chodit musí. 

Hrozně rád cestoval, a tak 

zeměpis ho nejvíce bavil. 

Pamatuji, že když byl 

vyvolaný a soudružka 

učitelka říká „Antoníne, co 

s tebou?“, nejčastější 

odpověď byla „ Ale, 

soudružko učitelko, já jsem 

se doma učil…“. V čem ale 

vyčníval, byla nákladní 

auta. Když jste se ho zeptali na nějaký náklaďák, tak od náprav, značky, 

obsahu motoru, vše kolem toho vám řekl. Jeho táta s takovým 

náklaďákem jezdil. To byl náš kamarád Tonek… 

Spolužák Petr Wagner, zvaný Vala 

 

 

Milý Antoníne, 

Tak rychle jsi odešel. Také Chátra bude vzpomínat na nezapomenutelné 

zážitky, které jsme s Tebou prožili. Po celých těch mnoho let jsi byl, ale 

tak trošku i nebyl vždy s námi. Zpravidla ses našich akcí zúčastnil, ale po 

svém, vždycky jsi měl nějaké soukromé aktivity, projevoval ses jako 

výrazný individualista. Zvláštní, svérázný valašský ogar, poněkud 

nespoutaný cestovatel (pěší i na všech možných kolech), který si 



nenechal od nikoho nic diktovat, rád žil po svém a svobodu vnímal jako 

důležitou součást svého života. 

Teprve při prohlížení kronik nám bude docházet, jak nezapomenutelně 

jsi nás obohacoval, rozveseloval a občas i vyváděl z míry. Chátra je 

vlastně vyvrcholením aktivit, které začaly před více než 57 lety. Těch 

zážitků za ta léta je nespočet. Každému z nás se možná vybaví něco 

jiného… 

A tak teprve při pohledu zpět nám dochází, jak nám budeš chybět. Tvůj 

svérázný humor, vtipné poznámky, odborné informace nejen z přírody a 

přiléhavé, občas popichující poznámky z oblasti církevní. 

Byl jsi přemýšlivý, věřící, svérázný kamarád, který nám bude scházet, a 

proto jsme vděčni za naději, která nás spojuje a ukazuje cestu vpřed. Jak 

hezky napsal C.S.Lewis: „Těšíme se na ty společné prázdniny, prostě na 

ten nebeský vandr.“ 

Jménem spolku dávných kamarádů a kamarádek zvaného Chátra,  

Tvůj kamarád Luděk Svrček 



Stál jsem před chalupou na Marušce a díval se, jak po Hostýnské 

magistrále jde pomalu silnější muž. Na tu dálku nebylo poznat, kdo to je. 

Už jsem ale věděl, že to Tonek být nemůže a tak to vlastně bylo jedno. 

Abych zaplašil smutek, který přivolal pohled na zvolna kráčející postavu, 

tak připomínající Tonka, začal jsem vzpomínat na příhody veselejší. 

Třeba jak se nás několik domluvilo, že v neděli půjdeme pouštět draky 

na Hostýn. V sobotu večer jsme narychlo slepili papírové draky a 

nachystali patřičné oblečení. Žádané byly různé hubertusy, 

montgomeráky a čepice, co nikdy nebyly „in“. Ráno jsme už spěchali na 

autobus, který by nás dovezl na Tesák. Poznámka jedné ženy na naši 

adresu, že jsme debilní chlapci, dávala tušit, že se výlet vydaří. 

Tonek už v autobuse byl. Nasedal v Ratiboři několik zastávek před 

zbytkem výpravy. K našemu překvapení neměl draka, ale těžké dřevěné 

letadlo. Trup uřezal z ostrévky, na to přibil křídla a kormidlo z desek a 

na ta křídla přitloukl vrtule z překřížených třísek. Jestli nás cestou potkal 

nějaký letecký modelář a přežil ten první pohled na Tonkův výtvor, jistě 

ho zbytek života trápila otázka, proč si někdo dává práci s letadlem, které 

nikdy nepoletí, ani nepředstavuje zmenšený model nějakého skutečného 

letounu a ještě se s ním ukazuje na veřejnosti. Lidi jsou strašně povrchní, 



vůbec je nenapadne, že některé letadlo může být vyrobeno jenom proto, 

aby takové otázky vyvolávalo. Tonek zkrátka dovedl být v parodii o dva 

kroky před námi. 

Z Tesáku jsme pokračovali hřebenovkou na Hostýn. My jsme šli celkem 

nalehko, ale Tonek vlekl celou cestu svůj kříž v podobě letadla. Chvíli 

jsme se se svými výtvory proběhli po louce, ale myslím, že jsme tomu 

pouštění draků ani moc nedali. Vzpomínám si ale, jak jsme potom seděli 

u křížové cesty a odpočívali. Turisté a poutníci chodili kolem a 

pozorovali nás i naše výrobky. Podle několika poznámek jsme poznali, 

že nás někteří považují za chovance zdejšího ústavu pro postižené děti a 

mládež. Míjeli nás s vážnou tváří, tak jak to lidé většinou dělají, když se 

setkají s někým, kdo je postižený. Někdo dokonce pochválil naše letecké 

vybavení s určitým údivem, že to máme docela vtipně udělané. 

Nevyřčeno zůstalo - to, že jsme z toho ústavu... Nikdo z nich netušil, jak 

se bavíme, my ale na sobě nedali nic znát, abychom tu hru nepokazili. 

Jak je snadné poplést lidi oblečením. Výlet jsme zakončili v opuštěném 

lomu, kde Tonek vypustil své letadlo na jediný vteřinový let. 



Dlouhé období patřil k Tonkovi Jura Wagner. Tvořili spolu nerozlučnou 

dvojici, která si zpestřovala život, jak to jen šlo. Z Jurova vyprávění vím, 

že na stejné trase, hřebenovce na Hostýn, spatřili v dálce před sebou 

turistu. Opět byli v oblečení, které důvěru nevzbuzovalo. Napadlo je, že 

by nebylo špatné, když jim turista zmizí z dohledu, v 

nepřehledném terénu před nějakou zatáčkou chvíli běžet. A tak se po 

každé zákrutě ocitali turistovi blíže a blíže. Časem ale zjistili, že přestože 

utíkají dost rychle, k dotyčnému se už nepřibližují.  Výletníka se 

zmocnilo podezření, znervózněl a začal běžet taky. I po půl století mě 

rozesměje situace, když si představím tři dospělé chlapy, jak se 

rozeběhnou, když si sejdou z očí, ale na rovinkách jdou všichni 

spořádaně jakoby nic.  

Jindy se zase Tonek s Jurou postavili do fronty na banány. Po delší době, 

když byli obslouženi, začali tehdy nedostatkové ovoce konzumovat. Stáli 

vedle lidí, kteří ještě čekali na svůj příděl, loupali banány, dužninu házeli 

do odpadkového koše a pochutnávali si na slupkách. Hlasitě, tak aby je 

čekající spoluobčané slyšeli, vychvalovali pojídané banány, že  jsou 

sladší než minule, protože je nechali tentokrát lépe vyzrát a připojovali 



podobné komentáře. Co si čekající ve frontě mysleli, můžeme jen 

odhadovat, ale nebudeme daleko od pravdy.  

Tyto staré vzpomínky ukazují Tonka jenom z jedné stránky. Když jsme 

se v posledních letech navštěvovali nebo chodívali na výlety, vedli jsme 

spolu docela vážné rozhovory o knížkách, které jsme četli, přednáškách 

a kázáních, které jsme vyslechli a o textech z Bible, na které jsme za celý 

život neslyšeli ani jedno kázání. Možná proto, že jsme nepotřebovali 

jeden druhého přesvědčovat o svých pravdách a taky jsme se dost shodli, 

nezůstávaly naše rozpravy jenom na povrchu, jak to někdy bývá, když 

hrozí, že by se člověk dotkl náboženského nebo politického přesvědčení 

někoho jiného. Toto mi bude opravdu chybět. Samozřejmě jsme se taky 

bavili o geografii, geologii, botanice a dopravní infrastruktuře, 

oborech, ve kterých se stal opravdovým znalcem. Tady bych chtěl 

vzpomenout s velkým uznáním jeho manželku Ellen, že ustála jeho 

"dálkové studium při zaměstnání" právě těchto oborů. Tonek si jejích 

obětí byl vědom. Několikrát mi říkal, že na jeho povahu byla Elen 

nejlepší manželka, jakou mohl potkat. 

Kamarád Luboš Smílek 



Prakticky každou neděli jsme jako děti jezdívali k babičce do Kačic, kde 

jsem  minimálně 11 let potkávala i mého strýca Tondu. Moje vzpomínka 

na něho je z období mého dětství. První střípky mě přesouvají do 

kuchyně.  

Tonda miloval pečáky posypané kmínem. Na to jsem se vždycky těšila, 

když jsem byla u Tomanců na prázdninách. Pekáč jsme doslova vylízali 

a bojovali o každý přismahlý zemák na plechu. Ten obraz je tak živý i 

díky tomu, že v tomto domě dnes bydlím a o to je to intenzivnější. 

Druhá vzpomínka míří do oranžové Škody (120?), kterou si půjčoval od 

našeho dědy. Nadšeně nás vozíval  na různé výlety a dovolené. Vzadu 

jsme se tlačili s Ádou, Bárou, Michalem. Nejčastější hláška byla:"strýcu 

udělej Audi Quatro", stáhli jsme okýnka, vystrčili hlavy ven a strýc 

podřadil jako ve formuli, přidal naplno plyn a my fičeli jako o závod. 

Naše rozzářené oči z této zážitkové jízdy mluvily za vše. Já s Michalem 

jsme si to užívali o to více, protože náš taťka  Franta se ploužíval ve 

Škodě 1203  maximálně 75km rychlostí a kochal se každým kopečkem. 

Nejvíce nás štvalo, že i každý veterán nás předjížděl a my jsme všude 

přijížděli poslední.  



Třetí a poslední silné vzpomínky se upínají na pondělní zimní večery, 

kdy jsem netrpělivě vyhlížela z okna, jestli přijede strýc s holkama a 

budeme pokračovat společně do v té době jediného krytého bazénu 

široko daleko, přesněji až do Nového Jičína. Nebyly mobily, telefony, 

takže jsme neměli tušení, zda  zadýchaná Škodovka zaparkuje před naším 

panelákem.  A když to vyšlo, byla jsem plná euforie, během 5 minut 

sbalená a fičeli jsme si užít vodní radovánky. S úsměvem na rtu se mi 

vybavují scénky ve vodě, kdy jsme si s Ádou a Bárou hrály na strýce 

Šlosárka a parodovaly jsme tam křest vodou. 

Ester Kubzová 

 

Každý kdo se někdy zúčastnil „Valašských her“ potvrdí, že šlo vždy o 

velkou legraci, ale i o zdraví. Nevím, čí to byly nápady, ale skok 

vysokodaleký, skok daleký s kufrem plným kamení, slalom s kládou 

v lese, sjíždění po větvích vysokých smrků apod., vyhlásilo vždy 

mimořádnou pohotovost u všech strážných andělů. Přes řadu drobných i 

větších zranění, nebyl nikdo v ohrožení života. Snad jen jednou, kdy se 

Toncek rozhodl projet „zapůjčenou“ Škodou 100 serpentiny v Oderských 



vrších rychleji, než v té době nejrychlejší Valach, Halmažňa.  Málem se 

to povedlo, kdyby…  

Když se po mnohadenním kómatu, kdy o jeho život bojoval tým lékařů a 

všichni, kdo jej znali na svých kolenou… potom, když se probral, divil 

se, že když jej viděla řítit se na ni -  musela jej přece jasně vidět, … že 

neuhnula… - kamenná zídka jedna blbá… 

       Toncek dozrál a jsem přesvědčen, že jednou bude všem vyprávět 

hlavně o velké milosti a lásce.  

       Petr Konečný, zvaný Bill 

 

Na mého bratrance – Tondu Tomance, vzpomínám ráda. Byl to člověk, 

který by ani kuřeti neublížil. Byl sice sám svůj, ale byl moc hodný. 

Když jsem jezdívala jakožto dítě školou povinné každé prázdniny do 

Kateřinic za mojí tetou Lidkou Hurtovou, vždycky jsem se k Tomancům 

stavila a přišel i Tonda, popovídali jsme si a bylo fajn. Když se Tonda 

oženil a bydlel nahoře s Ellenkou, chodívala jsem i k nim. Později, to už 

byly naše holky trošku větší, jsem jednou za tetou přijela a byla jsem u 

ní asi 3 dny včetně soboty. V sobotu odpoledne jsem se potřebovala 

dostat domů. Ve sboře jsem prosila některé lidi, jestli by mně mohli 

dovézt do Jablůnky, ale nikdo nebyl ochotný. Jediný, kdo byl ochotný 

mně vzít, byl Tonda, přesto, že bylo v autě lidí pomalu jak na Václaváku 

a přesto, že ta jeho rachotina ledva jela. Ale dovezl mně. Ochota se 

vysoce cení..... 

A druhý zážitek. Holt takový už je život, že jsem později už tak často na 

Valachy nejezdila a tudíž svou rodinku jsem delší dobu neviděla. Bylo to 

v době, kdy jsem měla péči na své rodiče v Zašové. Jednou byl v Zašové 

se mnou i Kája a když jsme přestupovali ve ValMezu na nádraží stál tam 

takový „fusatý pán“ a říká mi: „ Ahooooj.“ Tak zvesela. Já na něho 

hledím jak vyoraná myš a říkám si v duchu – synku, s někým sis mně 

spletl. A on na mně: „Ty mňa nepoznáváš? Tož to je teda dobrá rodina!“ 

Teprve pak mi došlo, že je to Tonda. Mohutně jsem se mu omlouvala a 

on se smál a pak mi říkal, že byli někde na výletě a Elen s děckama už 

stojí na peróně. Tak jsem jim aspoň zamávala. Jo, Tonda, to byl chlapík! 

Obětavý, hodný. Věřím, že se v nebi setkáme – chci doufat, že se tam 

oholí, ať ho poznám. A nebo ne, podle bílých vousů bych ho už zaručeně 

poznala. :) :)  

Dana Klečková 



Toncek byl JEDEN. Ráda jsem si s ním povídala. Mluvil krásně 

rozvážně, na rozdíl ode mne. Vím, že si s ním ještě popovídám... 

Halina Gorná 

 

 



Říkala jsem mu Toníku. Vídali jsme se zřídka, obyčejně, když jsem to 

vzala pěšky z Jablůnky přes vršky do Kačic a Tonda byl shodou okolností 

doma. Vždycky jsme si moc pěkně popovídali. Hlavně o tom, co všechno 

v Kačicích roste, a vůbec o přírodě. To bylo něco, co pro nás bylo 

zajímavé. A já jsem znovu a znovu zjišťovala, jaké měl Tonda v tomto 

směru znalosti. Každé naše setkání bylo velice příjemné a ráda na to 

vzpomínám. 

Eva Hasmandová 

 

 

Mark Twain napsal: Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, 

přestáváme existovat, naše minulost je vymazána, a přece věnujeme 

paměti jen málo pozornosti … Je proto důležité, že ve sborovém časopise 

dáváte prostor vzpomínkám na osobnosti, které prošly našimi sbory. 

Nikdo z nás asi nepomyslel, že jedním z nich bude Tonda Tomanec. A 

že se zapsal do života všech, kteří ho znali je zcela nepochybné. Zřejmě 

v mysli mnohých uváznou vzpomínky na jeho mladá léta (muž s bednou) 

a jeho souputníci na cestách po Česku a Slovensku, později i za hranicemi 

si jej připomenou jako znalce přírody a všech možných i nemožných 

koutů naší vlasti. Je pravdou, že mě jako mladého chlapce ovlivnil svými 

vylomeninami. V mnohém jsem se jej snažil napodobit k nelibosti mojí 

maminky, když jsem se snažil podobně pitvořit na rodinných 

fotografiích. Mnohé z nich jsem takto pokazil. Na Toníka bych chtěl 

vzpomenout z trochu jiné stránky. V mém dospělém věku jsme měli 

možnost povídat o všem možném, co nás zajímalo a téměř vždy jsme 

mohli vést duchovní rozhovory. To se rozvinulo i poslední léta kdy nás 

postihly zdravotní potíže a vzájemně jsme se povzbuzovali. Byl také 

velkým modlitebníkem. Nezapomenu na rozhovor, kdy mně řekl: budu 

se za tebe modlit. To jsme dodrželi až do jeho odchodu. Tak si budu 

Toníka pamatovat já. Měl jsem ho rád. 

Mira Juřínek 

 

 

Vzpomínky na Tonka, i když jich zase nemám tolik jako jiní, se staly pro 

mě zcela nezapomenutelnými. Některé mám spíše z vyprávění a několik 

mám osobních. To, že byl Tonek veselá kopa, ví snad každý. A mně to 

imponovalo, protože já měl legraci taky rád. 



Snad první osobní setkání, kdy jsme spolu komunikovali a nelze na to 

zapomenout, proběhlo u nás doma v kuchyni. Kolik mi bylo roků, si už 

nevzpomínám, ale asi jsem už začínal pobírat rozum. Tonek byl z 

nějakého důvodu ten 

večer zastavený u nás a 

jak to tak bývalo, 

povídalo se u stolu v 

kuchyni při nějakém tom 

jídle. Nevím, co všechno 

dobrého bylo na tom 

stole, ale vím přesně, že 

tam byl ve skleněných 

miskách třešňový 

domácí kompot. A jak to 

bývá, i v takovém 

výtečném kompotu se 

sem tam objeví nějaký 

ten bílý červík. Ne jinak 

tomu bylo i tenkrát. Já 

jsem byl na to vždycky 

háklivý, a když jsem tam 

nějakého červíka 

vypátral, měl jsem po 

jídle. A právě toto se 

stalo i při Tonkově 

návštěvě. Bylo po chuti a 

další přísun lahodného 

ovoce s přídavkem přírodního koření jsem vehementně omítl. A to byla 

příležitost pro Tonka. Přitáhl si moji misku kompotu k sobě, nabral na 

lžíci šťávu s třešní v místě, kde byl onen červík, významně ji pozvedl k 

bradě a s upřeným pohledem ke mně pronesl: „ Dívaj sa!“ A obsah lžíce 

v mžiku bez jakýchkoliv zábran pozřel bez mrknutí oka. Sice tenkrát na 

mě neudělal tímto nejlepší dojem, ale za to jsem na tento okamžik už 

nezapomněl. To bylo mé první bližší setkání s Tonkem. 

A pak už přicházely další veselé historky, které jsem znal z doslechu. 

Například jeho nezvyklé uvítání nového mladého kazatele na Vsetíně, 

kdy jej srdečně pozdravil sportovním pozdravem – výkopem do holeně. 



Nebo zase jindy, kdy jistý bratr si v sobotu před vsetínským sborem 

zaparkoval nově zakoupený zahraniční vůz, jej Tonek vyzkoušel tak, že 

vyskočil a sedl na kapotu onoho vozu vínové barvy, kde po něm zůstal 

vyznačený „lavor“.  

Také sborové výlety byly zpestřeny Tonkovými veselými aktivitami. 

Třeba když zkoušel při prohlídce bojnického zámku, kterak kloužou 

nazouvací bačkory. A přitom svezení přibral i nějakou skříňku nebo 

dveře. Nebo na koupališti v Losinách se rozhodl jít koupat ve vázance a 

šusťákovém plášti. Účastníci sborového zájezdu se v tento okamžik k 

Tonkovi moc neznali. Zato plavčíci se o něho začali zajímat s velkou 

vážností. Při těchto historkách jsem sice byl asi taky přítomen, ale ve 

věku, kdy jsem si toho ještě nebyl schopen všímat. Až z povídání o 

několik let později, mě tyto historky pobavily. 

To, že byl Tonek znamenitý horský průvodce, jsme mnozí mohli zažít 

mnohokrát. Třeba takový týdenní pobyt při sborové dovolené na 

Slovensku poblíž Liptovského Mikuláše byl díky Tonkovému přispění a 

jeho znalostem přírodních krás naprosto nevšední. Tonek byl skutečným 

znalcem cest a pěšin v různých, i málo známých přírodních zákoutích. 



I na akci Rally Adra, kde byl Tonek řidičem jednoho z doprovodných 

vozů, budu rád vzpomínat. 

Na Tonka nebudu ale vzpomínat jen pro jeho smysl pro humor a vztah k 

přírodě, ale také jako na člověka, který způsobem sobě vlastním prožíval 

duchovní život a měl jasno ve věcech víry a křesťanství. Jen co málo o 

něm v této oblasti vím, musím konstatovat, že zanechal na mě dojem 

člověka a křesťana bez přetvářky s přístupem ryzím a neotřelým. Co si 

myslel, taky řekl. A čemu věřil, to si nenechal vzít. I po této stránce mi 

bude Tonek chybět a vím, že i ostatním, se kterými při duchovních 

rozhovorech byl tak nějak na stejné vlně. 

Tonku díky, že jsi tu byl s námi a mohli jsme s tebou projít kus pozemské 

cesty, kterou jsi nám dokázal oživit. Budeš nám chybět. Škoda, že jsme 

ti to nestihli říct. 

Milan Kubičík 

 

 

 

Na Tondu Tomance vzpomínám vždy v souvislosti s akcí ADRA Rallye, 

kterou jsme před lety absolvovali s Frantou a mladými lidmi po českých 

horách. Jezdili jsme tenkrát se Zdenkou Mikovou jako doprovod a 

zároveň polní kuchyně horských cyklistů. 

Tonda řídil Michalovo Berlingo, ve kterém jsme se vezli se Zdenkou, 

mým nebo jejím psem, vařiči, přepravkou s nádobím, kanystry vody, 

zásobami potravin a různým dalším harampádím. 

Možná nám někdy cyklisté záviděli, že se vozíme a oni šlapou po 

kopcích, ale měli jsme tvrdou službu. Ráno první vstávat a dělat snídani, 

mýt nádobí, sušit mokré věci (skoro vždycky pršelo), nakonec sbalit ten 

cikánský tábor, který cyklisté zanechali, a rychle jet po silničkách 

kopírujících trasu Rallye. Mezi jídly nakoupit pro hordu lidí v malých 

vesnických konzumech a na stanovištích rychle připravit v poledne oběd, 

večer večeři a do noci umývat nádobí - vše v polních podmínkách. 

Tonda byl dobrou oporou našeho týmu, zachoval klid při bloudění, 

hledání obchodů, míst na obědy nebo na spaní. Taky celkem dobře snášel 

naše ženské brebentění a chichotání, jen jednou se rozčílil v Železné 

Rudě na Šumavě. 

Železná Ruda nás šokovala svým příhraničním koloritem devadesátých 

let. Šly jsme se Zdenkou nakoupit chleba na další snídani. Bloudily jsme 



uličkami, ale všude jen vietnamské stánky s neuvěřitelným sortimentem 

nebo erotické kluby s červenou lucernou. Po dlouhé době jsme se vrátily 

a Tonda nám hrozně vynadal, protože ho nebavilo čekání a myslel si, že 

jsme šly k Vietnamcům kupovat trpaslíky! 

Další rok jsme pokračovali po Šumavě a zůstali na nocleh ve stodole 

velkého statku poblíž Volar. Tonda na start rallye dorazil z nějaké 

rodinné oslavy, odkud dovezl lákavé chlebíčky. Těšili jsme se, že si je 

večer dáme. Ale ouha, jak se všechny bágly a přepravky nacpaly do auta, 

chlebíčky zapadly do nějaké mezery a byla z nich placka. Tak jsme s 

Tondou a se Zdenkou večer krmili těmi placatými chlebíčky na statku 

místní kozu. 

Jak si Tondu pamatuji? Kliďas, občas bručoun, svůj, ale dobrý do party. 

A občas z něho vypadl hodně trefný komentář. 

Květa Tyšerová 

 

 

Antonín Tomanec, manžel, táta, dědeček, sourozenec, kamarád a člen 

našeho sborového společenství. Člověk dosti svérázný, milující volnost 

a svobodu, toulání v přírodě a po horách, prostě takový „svůj“ valašský 



horal. Vcelku nenápadně žil mezi námi, znenadání tu není a my všichni 

vnímáme, že nám bez něj něco chybí. Cítí to celá jeho nejbližší rodina. 

A kamarádi, spolutvůrci mnohých vylomenin, si teď musí vystačit sami. 

Naše chátrající parta je zase chudší o jednoho člověka, který nezkazil 

žádnou legraci. Také v naší modlitebně je jeho místo prázdné. Nebývalo 

obsazeno pravidelně, zvláště když jeho zdravotní stav už nebyl dobrý. 

Sedával vzadu a po skončení pobožnosti většinou nenápadně zmizel. Jen 

Bůh ví, jak ve skrytu prožíval svoji víru, zvláště v čase zhoršení jeho 

zdraví. Když myslím na jedno období, kdy Tonkovo mínění o mně 

nebylo nejlepší, musím přiznat, že to byla má chyba, ze které jsem se 

poučila. Stačilo nedomyšlené slovo či nevhodná poznámka, a Tonek 

ihned vycítil, kdo je či není hoden jeho důvěry. Jsem moc ráda, že se brzy 

vše změnilo, a když jsme často společně cestovali autobusem, měli jsme 

si vždy co povídat. Ještě v pátek před jeho odchodem jsme spolu jeli do 

Bystřice. Tam si řekli „ahoj“, ale pak jsme se znovu potkali v prodejně 

Albertu. Tonek vybíral olej a já ho upozornila, že vedle v regálu je olej o 

něco levnější. Sáhnul po něm a já slyšela pro mne jeho poslední slova: 

„Děkuju, Bohuško.“ 



Ráda zde vyslovím velký dík a obdiv jeho statečné, cílevědomé 

manželce, dětem a celé rodině, kteří v každé době při něm stáli a byli mu 

oporou. Kéž by i naše, z Boží milosti budoucí setkání  bylo tak pokojné 

a požehnané, jako poslední rozloučení s Tonkem. 

Teď už to záleží jen na každém z nás. 

Bohunka Smílková 

 

 

 

Expedice Dobré ráno 
Patrně nejvěhlasnější 

vandrácká akce 

sedmdesátých let, tedy 

přechod nejnáročnější 

tuzemské horské 

hřebenovky, měla být 

na pořadu dne až v 

příštím roce. To by 

oslavila už své 50. 

jubileum. Díky 

nečekanému odchodu 

nejvýraznější postavy 

celé výpravy ji však 

uveřejňujeme už nyní. 

V kalendáři se objevuje 

srpen roku 1973. Mirka 

Žídková, Laďa Smílek, 

zvaný Albín, Svaťa 

Wagner a jeho starší 

sourozenec Jura, neboli 

Jonáš, Pavel Lautner, 

řečený Poutník, Zdeňa 

Válek a jeho brácha 

Mira, jemuž se říká 

Šplh, Petr Škrla, zvaný 

Sataja, Pavel Hauptman, přezdívaný Mlátička a trojlístek sourozenců 

Tomancových, včetně prostředního Toncka, který má přezdívku Koloděj, 



se nočním rychlíkem, jemuž nikdo neřekne jinak než Cigán, posunují k 

nejvyššímu československému pohoří. Ještě za tmy vystoupí v 

Liptovském Mikuláši a pak už v nejednotném zástupu pochodují k ústí 

první významné doliny Západních Tater.  

Budiž hned na úvod vyřčeno, že zmíněná výprava se od současných 

turistů liší hned v několika ohledech. Žádné funkční odění od věhlasných 

značek, žádné vymakané superlehké vybavení, ale prostě jen to, co dům, 

případně jeho půda nabídly. A tak se v průvodu objevují tehdy běžné 

batohy připomínající kravská vemena, na nohou levné pionýrky nebo 

komisňáky a v případě Sataji dokonce prachobyčejné sandály. Jura, 

chcete-li, Jonáš si cestovní výbavu poponáší ve starém dřevěném 

vojenském kufru, který má díky instalaci popruhů připevněný na zádech, 

a podobnou taktiku volí i jeho věrný souputník Koloděj. Ten nachází na 

půdě starou lékárničku i se dvěma policemi a opatřenou vrátky, jež jsou 

zajištěny ohnutým hřebíkem. Stačí jen dozadu přibít dva kožené šráky a 

originální krosna je na světě. Bez zajímavosti nezůstává ani Antonínovo 

turistické odění. Starý zimní kabát po staříčkovi ustřihne v rovině 

hlubokých kapes a ty nechává volně viset do prostoru. Nápadný šarm 



dolaďuje nezbytná hnědá rádionka, kterou borec při nepřízni počasí 

přetahuje přes uši. 

Desetikilometrový pěší pochod přes několik slovenských dědin střídá 

krkolomný úzký chodník stoupající dlouhou Jaloveckou dolinou. Kolem 

poledne se konečně krajina otevírá a obnažuje první tatranské velikány. 

Skalnatý Sivý vrch zůstane stranou, protější Salatín však vynechat dost 

dobře nejde. Dvanáct horských učedníků tam vystoupá až před večerem. 

Na holém, větrem bičovaném návrší pak ve výškách přesahujících dva 

kilometry vzniká improvizované tábořiště. Jura, kterému do kufru 

nevlezl spacák, se přikrývá jen několika větvemi kosodřeviny. Vydrží 

pod nimi sotva dvě hodiny. A tak vzbudí Antonína a pokračují hřebenem 

dál k východu. Značně exponovanou trasu přes Baníkov a Tri kopy 

absolvují za svitu problikávající petrolejky. 

Zbytek světa přečkává větrnou noc pod širákem a v relativní pohodě. 

Hned po ranním startu ze 

Salatína však začíná jít do 

tuhého. Je třeba se nahoru 

drápat po čtyřech a přitom 

zírat do hrůzu nahánějících 

hlubin. Mistr klasických 

moravských hřebenovek, 

Mlátička, to nedává. Šplh si 

jej proto přivazuje na lano a 

opatrně ho spouští do údolí. 

Ostatní se dál perou s 

terénem, únavou i občasnou 

žízní. Tu zahánějí vodou z 

poponášeného kanystru, 

která má chuť starého 

žluklého oleje. O poledni 

konečně narazí na Jonáše s 

Kolodějem. Ti prochozenou 

noc dospávají přímo na 

turistickém chodníku. 

Zástupy překvapených 

pěšáků je beze slova 

obcházejí. 



Desítka svérázných apoštolů se poté drápe na špičatou Plačtivou a po 

jejím zdolání jí stojí v cestě nejobávanější úsek trasy na vrcholu Velkého 

Roháče. Extrémně náročné partie, kde se balancuje nad takřka kolmými 

stametrovými srázy, postupně všichni ve zdraví zvládají. Stejně jako 

následný dramatický sestup k pohlednému Jamnickému plesu. Prudký 

slejvák, který se přežene krajem, posílá varování, že přicházející noc po 

širákem tentokrát nepřichází v úvahu. A tak dochází k intenzívnímu 

pátrání po všech okolních převisech a skalních úkrytech, kam případný 

spad nebeské vláhy nedosáhne. 

Příští ráno nabízí nemilé překvapení v podobě šokující zprávy o 

zdravotní neschopnosti zatím zcela bezproblémové Mirky. 

Samaritánských služeb se okamžitě ujímá její kamarádka Máňa, která ji 

pomalu doprovodí do dvanáct kilometrů vzdálené civilizace. Ryze 

chlapská osma zatím stoupá bílou mlhou zpátky na hřeben. A přitom do 

neviditelných hlubin vytrvale posílá pozdrav dobrého rána. Stejné přání 

se vzápětí ozývá i od stále se vzdalující dámské dvojice. Vzájemné 

pokřikování trvá nejméně další půlhodinu, až po postupném slábnutí 

zmizí úplně. Donekonečna vyvolávané „Dobré ráno!“ se však natolik 

vryje pod kůži, že je po něm nakonec pojmenována i samotná expedice. 

Mlhy postupně mizí a tak se celá řídnoucí výprava pomalu dobelhá až na 

nejvyšší bod Západních Tater, na Bystrou. Bystří turisté, jež kráčí z 

protisměru, si pokaždé všimnou především nápadně atypického poutníka 

s hranatou bednou a znakem Červeného kříže. Koloděj musí vytrvale 

vysvětlovat, že je tady v roli horského zachránce, který v případě potřeby 

ošetřuje neopatrné návštěvníky. A že má praxi z afrického Lambaréné, 

kde asistoval věhlasnému doktoru Schweitzerovi. Zda mu někdo uvěří, 

zůstává otázkou. Někdo se zasměje, většina si ale evidentně láme hlavu 

nad tím, jak s tímto vysvětlením naložit.  

Z Bystré si pak borci ještě neplánovaně vyrazí na její o něco nižší 

podvrchol. Tentokrát neznačeným a tudíž neprošlapaným terénem. Na 

špidlatém skalnatém hřebenu viditelně exceluje především Sataja. Bez 

jakýchkoliv horolezeckých zkušeností balancuje nad nekonečnými srázy 

jen v obyčejných sandálech. Za to, že se mu nepodaří sklouznout do 

pekelných hlubin, může snad jen nejvyšší bojová pohotovost všech 

nebeských strážných andělů.  

Třetí, tedy poslední noc, se už odehrává v bezpečí staré salaše poblíž 

Podbánského. Čekání na autobus využívá Antonín důkladným čištěním 



svého chrupu. Činí tak v nejbližší kaluži pod dohledem Kriváně a 

několika přítomných, značně udivených rekreantů. Roháčské putování 

končí na mikulášském nádraží. Posledním zádrhelem je místní úschovna 

zavazadel. Bdělá zřízeňkyně odmítá přijmout jak Jonášův vojenský kufr, 

jak Kolodějovu přenosnou knihovničku. Chce nejdříve zkontrolovat 

jejich obsah. Jura otevře víko a Toncek po otočení zahnutým hřebíkem 

pomalovaná vrátka. V jedné polici je zmuchlaný spacák a ve druhé 

nedojezená zavařenina. A ještě vlaková svačina v podobě kouřem 

vonících vločkových placek připravených chvíli předtím na malém víčku 

od ešusu.  

Čas se poté valil dál jak bystré vody říčky Bělé a za devětačtyřicet roků 

ubyla z dvanácti apoštolů celá čtvrtina. Nejdřív Mlátička, poté Jonáš a 

nedávno také Koloděj. Kolo dějin se však zatím točí dál a zůstává 

otázkou, kdo je další na řadě. Ať už je to jakkoliv, přežívá naděje na nové, 

krásné, tentokrát už nikdy nekončící Dobré ráno… 

Se vzpomínkou na Pavla, Juru a Toncka 

zbývajících devět pozůstalých. 



On svým andělům vydal o tobě příkaz,  

aby tě chránili na všech tvých cestách. 

(Žalm 91, 11.) 

 

Letos od června se u nás pořád něco „dělo“, sem tam nějaké ty starosti a 

tak nám naše starší cérka Jana radila, ať si někam zajedeme, jinak že se 

budeme chovat jako Kolja ve filmu Kolja.:) 

Zašmátrala jsem na internetu a jeli jsme – na Hukvaldy, kam občas 

jezdíme. Když jsme tam byli vloni, všimli jsme si, že naproti hotelu 

Hukvaldy je jeden zajímavý hotel se zvláštním názvem – Ráj na zemi. 

Tak jsme se tam ubytovali aspoň na jednu noc. Zvenku vypadal hotel 

krásně a ještě krásnější byl vevnitř, ale taky i ceny byly „úžasné“. Holt, 

je to Ráj na zemi - ne v nebi, tam už bude všechno zadara. Zážitků bylo 

za dva dny opravdu dost. Vzpomenu dva. Na parapetě u okna byla taková 

pěkná, starožitná dóza. Cenově bych odhadovala asi tak 2 až 3 tisíce 

korun českých. Věděla jsem o ní. Druhý den ráno Kája se šel umýt a já 

chtěla otevřít okno. Chtěla jsem otevřít jenom ventilačku, nevím, co se 

stalo, místo ventilačky se otevřelo okno celé a nádherná dóza letěla na 

zem a rozbila se. No já z toho měla dobré bobky, to vám povím. Pak jsme 

šli na snídani a kolem půl desáté jsme si posbírali těch našich pár švestek, 

a že odevzdáme klíče. Recepční říkám, co se mi stalo a ona na to, že 

majitelka je tady, ať to pořeším s ní. Kája čekal u tašky a mého batohu a 

paní šla se mnou na pokoj. Ještě na schodech navrhovala, že kdyby 

nebyla dóza rozbitá moc, dala by se v tom místě slepit. Vešly jsme na 

pokoj, a když paní viděla, jak dóza vypadá, říká, že to spravit nejde. Stála 

jsem u okna a bleskově výstřelová modlitba letěla až nad vesmír: Pane, 

pomoz! Pomoz, ať moc neplatím! Paní se dívala na dózu, pak na mně a 

pak šeptem říká:“ No tak to uděláme tak, že mi dáte pět set korun a bude 

to v pořádku. A děkuji, že jste mi o tom řekla.“ Uuuuuf, to mi spadl 

kámen ze srdce. Opět výstřelová modlitba, tentokrát děkovná. Paní jsem 

řekla, že jí moc děkuju a domluvily jsme se, že zaplatím kartou. Recepční 

se zeptala, jestli chci účet a já na to: „Dejte, dám si ho v pokoji na zeď, 

abych si zapamatovala pro příště, že mám být víc opatrná. Magnetem drží 

na futrech od pokoje... 

Odjezd domů autobusem z Hukvald . 15.33 byl správný odjezd autobusu, 

který nás měl dovézt až do Kopřivnice. Jedna starší paní nás upozornila, 

že v Rychalticích musíme přestoupit na jiný autobus, jelikož někde poblíž 



se spravuje most a okolo mostu. Autobus přijel v 15.15, nabral lidi a fičeli 

jsme. V Rychalticích jsme běhali ke všem 5ti stojkám, prostě zmatek nad 

zmatek. Až po hodině přijel autobus, který nás slavnostně dovezl až do 

Kopřivnice. Byli tam ještě jedni starší manželé. Já už si chvílemi v tom 

hicu zoufala, že budeme pod mostem snad bydlet. Celou dobu jsem se 

modlila, ať autobus přijede, už jsem držela mobil v ruce s tím, že zavolám 

někomu známému, kdo by nás autem odvezl domů. Po té hodině autobus 

přijel a dovezl nás domů. Byli jsme totálně vyčerpaní. Ale děkovala jsem 

Bohu, že to tak dobře dopadlo. Bydlíme v Kopřivnici, ne pod mostem. 

Díky Bohu.  

P.S. Tam by se nám moc dobře nežilo, auta tam fičela hlavně na Ostravu 

a nad námi dálnice, která po přejezdu aut dokonale duněla, jako když 

padá dvacet trakačů najednou. 

Dana Klečková 

 

 

Naše letní dovolené probíhají ve stylu free camp. Auto máme upraveno 

tak, abychom v něm mohli nejen cestovat, ale také vařit, jíst, spát, a aby 

se do něho vešlo vše, co bychom mohli během 3-4 týdenního toulání po 

Evropě potřebovat. Stává se naším domem. Najeté kilometry počítáme 

v tisících, a nebezpečných či nestandartních situací, ať už na silnici nebo 

při nocování v autě, zažíváme mnoho. O to intenzivněji vnímáme Boží 

ochranu a požehnání, o které neustále na cestách prosíme. 

Nejsilnější zkušenost jsme prožili na severu Sicílie. Blížili jsme se do 

Palerma, kde jsme chtěli najet na trajekt a nechat se převézt zpět na 

pevninu do Neapole. Krajina je zde nádherná, množství velmi vysokých  

mostů se klene nad hlubokými údolími a láká ke „kochání se“ pohledem 

do okolí z výšky. Což jsme také dělali. A nejen my, ale i ostatní řidiči. 

Z idylky mně vyrušilo prudké sešlápnutí brzdy. Auto před námi zřejmě 

z nepozornosti narazilo do vozu před ním, čímž ho roztočilo a odhodilo 

na protější polovinu vozovky. Tam právě projížděl vůz, jehož posádku 

tvořil mladý muž a žena v 5.měsíci těhotenství. Srážka byla 

nevyhnutelná. Obě auta „tancovala“ na silnici v děsivých kolech. Když 

se zastavila, obě byla na odpis a posádka protijedoucího vozu utrpěla 

velmi silně krvácející zranění na hlavě, a nebylo jisté, zda vystřelený 

airbag neohrozil nenarozené dítě. Všechny vozy v obou směrech 

okamžitě zastavily. Vybíhali lidé, volali záchranku, snažili se vyprostit 



zraněné, poskytovali první pomoc. Jak málo nás dělilo od toho, abychom 

účastníky nehody byli my! Stačilo jet o sekundu dříve a být před autem, 

které zapříčinilo nehodu. Nebo stačilo, aby auto v protisměru jelo o 

sekundu rychleji nebo pomaleji, a v „tančícím kole“ jsme mohli být my. 

To, že bychom nestihli trajekt, by byl zřejmě ten nejmenší problém... 

Boží moc nás ochránila. 

Požehnání se projevovalo nejen v takto vyhrocených situacích, ale i v 

„maličkostech“. Spaní v autě mimo kempy přináší menší komplikaci – 

ve všech státech je oficiálně zakázané, i když v naprosté většině tiše 

tolerované. Snažíme se vždy najít místo stranou od lidí, měst a především 

z dohledu místní policie. A to není v turistických destinacích vůbec 

jednoduché. Usilovně hledáme zvláště před sobotou, kdy potřebujeme na 

jednom místě přečkat dvě noci a den, a to už je v podstatě camping. Právě 

během pátku se naše modlitby zintenzivňovali, a prosili jsme Pána, aby 

nám dal klidné místo, kde bychom mohli den odpočinku prožít s Ním a 

bez starostí. A opravdu – všechny 4 soboty jsme prožili v neskutečně 

pěkném a klidném prostředí.  

Zkušenosti s naším Hospodinem by po letošní dovolené vydaly na 

knížku. Na každém kroku, ať jsme jeli nebo odpočívali, stále jsme cítili 

požehnání. A za to chci Pánu vzdát chválu. 

Iva Chárová 

 

 

Letos uběhlo 20 let od naše seznámení s Milošem. Plánovali jsme, že 

bychom si k tomuto výročí mohli udělat dovolenou sami pro sebe, 

nejlépe u moře. 

Problém byl v tom, že rekonstrukce domu, opravy aut, doplatky energií 

nedovolili, abychom měli dovolenou, jakou jsme si představovali. 

Přesto, že prostředky byly skoro na nule, se nám Bůh rozhodl požehnat. 

Na poslední chvíli jsme mohli koupit zájezd, dokonce jsme si mohli 

dovolit dvoudenní výlet na Saharu. 

Myslím, že společně strávené chvíle i zážitky utužují manželství. 

Jsem pánu Bohu vděčná, že nám letos dopřál i tento nadstandard a bonus 

do našeho manželského soužití. 

Soňa Mročková 

 

 
 



Jenda Petrovič ... jak ho (asi) neznáte 

Bude sa volať Ján 

Vzdychy a výkřiky rodičky na porodním sále najednou proťal dětský 

pláč, do kterého se vmísil hlas porodníka: „Mamička, práve sa vám 

narodil chlapček.“ Před sedmdesáti léty rodiče netušili, zda se jim narodí 

holčička nebo klučík. Zatímco já s Aničkou jsme se radili, jaké jméno 

dáme svým dětem, můj táta, jak jsem ho znal, se nejspíš do výběru jmen 

svých dětí nezapojil. Podle toho, co mi v pubertě řekla moje maminka, 

nejspíš ani ona neměla připravenou odpověď na otázku: „Aké meno mu 

dáte?“ V té chvíli si maminka vzpomněla na biblický text zapsaný u Lk. 

1,60. „Bude sa volať Ján.“   

Když jsem opakovaně mamince vyčítal, že mi dali jméno, které se 

mi ve čtrnácti letech vůbec nelíbilo, dostal jsem jasnou odpověď, jak mi 

jméno vybrala. Přitom jsem neměl nejmenší důvody být nespokojený. 

Pro bezdětné manžele v sousedním bytě jsem byl Jeník či Jeníček, 

kterého paní Štočková pravidelně zvala na čajíček a partičku domina. Pan 

Štoček mě brával do kormidelnické kajuty na zádi vlečného člunu, 

kterým se plavil jednou proti proudu Dunaje do Rakouska a jindy zase 

po proudu do Rumunska či Bulharska. Abych se během jeho 

nepřítomnosti nenudil, vždy mi nachystal nějaký těžký matematický 

příklad, např.: Jeníku, když mají v JZD 6 slepiček a každá z nich snese 

jedno vajíčko za den, kolik vajíček snesou všechny slepičky za 14 dní 

dohromady? Takhle vypadala výuka malé i velké násobilky ještě 

předtím, než jsem začal navštěvovat základní školu. Samozřejmě, že mé 

snažení bylo náležitě odměněno. Vždy mi dal možnost, abych si vybral, 

co mi má ze zahraničí přivézt. Z Rakouska to bylo pravidelně holandské 

kakao, z Rumunska a Bulharska olej, pomeranče, mandarinky a jiné jižní 

ovoce. Takže v době rodícího se socialismu jsme byli bohatě zásobováni 

luxusními potravinami. Samozřejmě, že to nebylo všechno. Ještě dnes si 

pamatuji na sérii šesti plastových autíček velikostně známých angličáků 

zahrnující značky jako Citroen, Simca, Renault či Wolksvagen.   

Na pana Štočka mám i další vzpomínku. Můj táta by mě v životě 

nevzal do kina, a tak vidina vzhlédnutí dobrodružného filmu mě tak 

roztěkala, že jsem při přebíhání chodby z našeho do jejich bytu zakopl, a 



rozbil si čelo na vroubkovaném pedálu závodního kola. Naštěstí se to 

obešlo bez šití a film jsme, byť s náplastí na čele, stihli. Dodnes si 

pamatuji, o čem byl. Táta, vášnivý potápěč jednou vzal syna na výlet 

k moři. Krásu podmořského světa najednou vystřídal útok žraloka, který 

vážně zranil chlapcova otce. S vypětím všech sil se mu podařilo dostat 

na břeh a do helikoptéry, ale pilotovat ji musel jeho syn podle instrukcí, 

které mu vyčerpán ztrátou krve dával. Pamatuji si, že vše nakonec dobře 

dopadlo.  

V předškolním věku jsem byl ochuzen o výsady, které požívali mí 

vrstevníci. Nechodil jsem do mateřské školy, protože moje maminka 

nebyla zaměstnaná. Byla matkou na plný úvazek a věrně plnila své 

povinnosti. V létě chodila vypomáhat jednomu pěstiteli zeleniny, 

přezdívali jsme ho „bulhar“, ale ve významu „velkopěstitel zeleniny“, i 

když byl skutečně bulharské národnosti. Jmenoval se Girdžo Kušev. Měl 

mě moc rád a pokaždé jsem 

od něho obdržel čerstvě 

utržený „kaleráb“ (kedluben) 

a k tomu krásnou sladkou 

karotku. Ve vzpomínkách mi 

zůstalo pouhé: „Girdžo, 

kaleráb.“ (Rozuměj: Girdžo, 

dej mi kedlubnu!) 

U pěstitele meruněk jsem 

dopadl mnohem lépe. Jako 

šestiletý kluk jsem si vydělal 

svých prvních 120 Kčs za to, 

že jsem sbíral na zem spadlé 

přezrálé, osami napíchané a 

napůl sežrané meruňky, 

jednak aby tam nehnily a 

výborně se hodily také na 

výrobu „barack pálinky“ (Na 

Slovensku je meruňkovice 

populárnější než naše 

slivovice).   



O málo později, v září téhož roku jsem již byl až po uši zamilovaný. 

Mojí první láskou byla třídní učitelka Ludmila Čechová. Sbíral jsem od 

ní za čtení i počty jednu včeličku za druhou  a moje studijní výsledky 

ocenila o pololetí kromě deseticentimetrové jedničky také tenkou 

knížečkou „Ako prežil deň Laco Porubeň.“ Tou druhou láskou byla 

spolužačka Dášenka Šalerová. A to se mi málem stalo osudným. 

Proháněl jsem se na kole kolem jejich domu. Oči jsem měl jenom pro ni 

a vjel jsem obrovskému 

náklaďáku přímo pod kola. 

No obrovský znamená něco 

jako dnešní pickup, který se 

hnal po místní komunikaci 

závratnou rychlostí, 

odhaduji tak 15 až 20 

km/hod. Přímý střet se 

naštěstí týkal pouze pravého 

kola náklaďáku a mého 

předního kola, které to 

odneslo osmičkou. 

Náklaďáku se naštěstí nic 

nestalo a já jsem se pořádně 

vylekal.  

Určitě už netrpělivě čekáte 

na mé zkušenosti z duchovní 

oblasti. Takže lovím 

v paměti, na co všechno si 

vzpomenu. Když jsem se 

naučil poznávat písmenka a číslice, maminka mě zapojila do studia úkolů 

sobotní školy. Přečetla mi z úkolu verše, které ji mám vyhledat. Zpočátku 

trpělivě čekala, než jsem prolistoval všechny knihy a tu pravou našel. 

Nalistovat kapitolu a vyhledat verš už byla hračka. Tatínek zvládal vše 

rychleji a neměl trpělivost čekat na mě. Časem jsem se naučil pořadí knih 

a hledání veršů byla brnkačka. Když jsem už uměl číst, tak jsem verše 

četl a maminka si je psala do úkolu. Na tři české úkoly připadl jeden 

slovenský. Studium úkolů bylo pro mě užitečné, protože jsem sobotní 



školu navštěvoval a občas i odpovídal na jednoduché otázky. Dětskou 

školku jsme měli až během kázání, které se překládalo do maďarštiny. 

Během sobotní školy totiž využívala vedlejší místnost maďarská skupina 

věřících. 

Již v raném věku jsem byl vášnivý hráč sportky. Maminka každý 

týden sázela jeden tiket za 3 Kčs, ale vyhrála snad jednou nebo dvakrát 

čtvrtou cenu, což bylo něco kolem 30 Kčs. Tak jsem se rozhodl jít na to 

vědecky. V tom týdnu jsme byli se sestrou odkázaní ležet kvůli covidu 

(tehdy se tomu říkalo angína) v posteli. Času jsme měli na náš sázkařský 

experiment dostatek. Každý člen rodiny, samozřejmě vč. paní Štočkové, 

dostal za úkol nadiktovat nám šestkrát šest čísel Sportky. Ty jsem pak 

statisticky vyhodnotil a šest nejčastěji se vyskytujících čísel starší sestra 

vyplnila do prázdného tiketu, který jsme měli vždy doma připravený. 

V neděli jsme netrpělivě vysedávali u rozhlasového přijímače a čekali na 

tah sportky. Konečně začali číst vylosovaná čísla. Všechna až na číslo 25 

jsme uhodli. To znamenalo druhou cenu a výhru 40 000 Kčs, jenom o 

400 Kčs míň, než bylo potřebné na koupi nového Spartaku. Šíleli jsme 

radostí, ale po chvilce nám začalo být podezřelé, že maminka nesdílí naši 

nevýslovnou radost. Brzy jsme se dozvěděli proč. Tiket zůstal v 

„kredenci“. Maminka ho z úsporných důvodů tentokrát nepodala. Ke 

sportce pouze dodám, že s Aničkou jsme si za celou dobu manželství ani 

jednou nevsadili Sportku, Mates či Šťastných deset. 

Pokračování příště... 

Jenda Petrovič 

 

Evropský kongres mládeže ve Finsku 

Spolu s Jindřiškou, Nikčou a Danem jsem se tyto prázdniny zúčastnila 

Evropského kongresu mládeže ve Finském městě Lahti. Hlavním 

tématem tohoto kongresu bylo „Plug In“ (Připojit se), kdy jsme se snažili 

připojit k Bohu a k lidem okolo nás.  

Každé ráno jsme slyšeli zamyšlení, které bylo postaveno na Janově 

evangeliu, a poté jsme měli možnost prodiskutovat myšlenky společně 

v malých skupinkách, kde jsme mohli být se starými přáteli, anebo 

poznat úplně nové lidi z různých zemí. Po skupinkách pro nás bylo 



připraveno spoustu úžasných workshopů, kdy jsme mohli prohloubit náš 

vztah s Bohem, být kreativní, anebo dokonce navštívit saunu. Pro 

zájemce probíhaly po obědě hodiny sborového zpěvu, díky kterému se 

na konci kongresu dostali na hlavní stage zazpívat společně pár písní.  

Akce zapůsobila určitým způsobem na každého z nás, a proto jsem se 

rozhodla zjistit, co zanechal kongres v srdcích našich vrstevníků z jiných 

zemí. 

 

 Cítil(a) jsi na kongresu Boží přítomnost? 

„Ano, obzvláště, když jsme zpívali. Bylo to velmi dojemné.“ (Rebeka, 

Slovinsko) 

„Ano, jeho přítomnost jsem pociťovala velmi silně.“  (Minttu, Finsko) 

„Ano, cítila jsem Boží přítomnost, obzvláště, když jsme zpívali a chválili 

společně Boha – byl to určitě nezapomenutelný zážitek, který nejde zažít 

online.“  (Rawleka, Anglie) 

„Cítil jsem Boží přítomnost během celého kongresu a bylo to nádherné a 

dobré pro můj vztah s Bohem.“  (Eugénio, Angola) 

 Prohloubil kongres mládeže tvůj vztah s Ježíšem? 

„Ano, kongres velmi prohloubil můj vztah s Ježíšem a měl na něj velký 

pozitivní vliv.“  (Eugénio, Angola) 

„Myslím, že ano, díky tomu, že jsem viděla tolik adventistů. Nemyslím 

si, že by u nás bylo tolik adventistů, takže bylo skvělé vidět nás tolik 

pohromadě. Utvrdilo to můj vztah s Ježíšem.“ (Minttu, Finsko) 

„Řekla bych, že kongres mě nasměroval na správnou cestu k posílení 

mého vztahu s Ježíšem. Bylo povzbuzující potkat stejně smýšlející 

mládežníky, kteří byli také z CASD a byli připraveni Ježíše následovat.“ 

(Rawleka, Anglie) 

„Určitě ano. Přemýšlela jsem nad tím, že se nechám pokřtít a kongres mi 

pomohl se pro to opravdu rozhodnout. Příští měsíc se začínám 

připravovat.“  (Rebeka, Slovinsko) 

 Co byl tvůj nejlepší zážitek? 

„Nejlepším zážitkem pro mě bylo potkat lidi ze zemí, o kterých jsem ani 

nevěděla, že existují a mohla se dozvědět něco o jejich kultuře a víře.“  

(Rawleka, Anglie) 

„Nejlepším zážitkem pro mě byla Boží přítomnost a vědomí, že je všude 

na světě spoustu mladých lidí, kteří mají stejné hodnoty a víru v Ježíše. 

Velice mě ovlivnilo to, že vím, že na to nejsem sám a jednou se setkáme 



s Ježíšem Kristem 

ne jako jednotlivci, 

ale jako 

komunita.“  

(Eugénio, Angola) 

„Nejlepší zážitek 

pro mě byl sobotní 

večerní závěrečný 

program. Bylo to 

úžasné – hudba, 

zamyšlení Davida 

Asschericka, 

všechno.“  

(Minttu, Finsko) 

„Můj nejlepší 

zážitek bylo 

poznávání 

úžasných lidí.“ 

(Rebeka, Slovinsko) 

 Plánuješ letět na příští evropský kongres do Itálie? 

„Určitě ano. Toto byl můj první evropský kongres, takže jsem nevěděla, 

co očekávat, ale bylo to skvělé a už se nemůžu dočkat Itálie.“ – Rebeka, 

Slovinsko 

„Určitě plánuji být na příštím kongresu v Itálii!“ (Minttu, Finsko) 

„Moc ráda bych jela na příští do Itálie!! Kéž by mohl být dřív.“ (Rawleka, 

Anglie) 

„Určitě. Kongres byl moc dobře zorganizovaný a duchovně vedl 

k Božímu poslání, na kterém je evropská adventistická mládež tak 

závislá. Už nechci zmeškat žádný kongres v mém životě.“  (Eugénio, 

Angola) 

 

Jsem šťastná z těchto odpovědí a moc se těším, až se budu moct se všemi 

opět vidět v Itálii! 

Žalmy 133:1 

„Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!“ 

 

Adéla Vráblová 



Písničky s příběhem (a vzpomínkou na bráchu Antonína) 

 

Stíná sa, stíná 

dřevorubecká lidová 

 

Tu písničku jsem si v mírném předstihu nachystal na vlastní pohřeb. Čím 

dál častější odchody mých vrstevníků totiž nad slunce jasněji hlásaly, že 

jsem prostě na řadě. Ale můj mladší brácha mě dost troufale předešel. 

Když mi vzápětí nato jeho nejbližší oznámili, že by měl určitě radost, 

kdybych mu na rozloučení v kostele zazpíval, bylo mi jasné, že to bude 

právě tento poněkud bizarní popěvek. Když tak zírám do textu, na bráchu 

se hodí daleko víc než na mne. Toník nebyl vyloženě kostelový typ, což 

platí i o zmíněné lidovce. Brácha byl tak trochu exot a tak trochu exotická 

je i tato písnička. Navzdory předchozímu se Antonín považoval za 



křesťana, a ani v poselství písně nechybí silný křesťanský náboj. Můj 

mladší sourozenec dělal po většinu svého života dřevorubce. V textu se 

mluví o stromech i pahýlech, ale především o výhonku, který v Izaiášově 

proroctví vyrůstá z kořene Izai. A na který jednou samotná smrt těžce 

narazí. Můj brácha byl především Valach. A tak je i tato písnička v jeho 

rodném valašském nářečí. A takto zazněla i koncem července v 

naplněném hošťálkovském kostele. 

Ještě začátkem vzpomenutého měsíce se nikomu o něčem podobném ani 

nesnilo. S partou horských bicyklistů jsme jej toužebně očekávali 

nedaleko Znojma, kam se brácha až neskutečně těšil. V den plánovaného 

příjezdu však do kempu Veselka dorazila neveselá zvěst, že už není mezi 

živými. Na svou definitivně poslední potulku vyrazil naprosto nečekaně. 

Zrovna v tento den se v ranním verši gedeonské jitřenky Dobrá setba 

objevily následující biblické verše: „Všechno má svou chvíli „(Kaz 3,1) 

a „Co je váš život? Jste jako pára nad hrncem, která se na chvilku ukazuje 

a potom mizí...“ (Jak.4,14) 

Je poněkud nezvyklé zpívat na pohřbu vlastního, navíc mladšího bratra. 

Nevzpomínám si, že bychom se za těch sedm desítek let, co jsme byli v 

blízkém kontaktu, hádali. A už vůbec ne o něčem tak malicherném, jako 

je majetek. Ten mu byl víceméně ukradený. Co mu však ukradené 

nebylo, byla svoboda. Především svoboda pohybu. O jeho potulování by 

se daly napsat romány. Až teď se lidé svěřují, jak se s ním dobře povídalo. 

Zásadně nechodil „na úkoly“, ale až „na hrubou“, jak říkával. Podle jeho 

názoru byla tzv. „Sobotní škola“ jen pro ty, co neznají Bibli. Nepamatuji 

si, že bych ho někdy viděl, jak v ní listuje. O to víc mě překvapovalo, 

jaký měl přehled o všem, co se v ní vyskytuje. Dost možná v něm přežíval 

duch jeho evangelických předků a Písmo otevíral jen v dokonalém 

utajení. O víře moc nemluvil. Ale pokud na ni přišla řeč, pak to nebyla 

planá, nicneříkající teologie. Brácha byl prostě svéráz. Lidmi i Bohem 

milovaný. Dosvědčila to účast na rozloučení, završená nebeskou párty u 

prostřených stolů. A sršící nadějí, stejně jako vzpomínaná valašská 

dřevorubecká písnička. Takže, „Stíná sa, stíná aj v naší hoře...“, chcete-

li „Kácí se, kácí i v našem lese...“: 

 

Stíná sa, stíná aj v naší hoře 

Kdekdo už brázdu poslední oře 

Stíná sa, stíná, padajú stromy 



Šak také spadnem, spadnem jak ony 
Padajú stromy, padajú všade 

Padajú staré, ale aj mladé 

Zubatá s kosú nedá si klidu 

Věnce a truhly na dračku idú 

Stíná sa, stíná aj v naší hoře 

Kdekdo už brázdu poslední oře 

Stíná sa, stíná, padajú stromy 

Šak také spadnem, spadnem jak ony 
Stmívá sa, stmívá, větr sa zdvihá 

Za světla dojíť málokdo stíhá 

Truchlíja vdovy, sirotkom zle je 

Zubatá loví, hlúpě sa směje 

Stíná sa, stíná aj v naší hoře 

Kdekdo už brázdu poslední oře 

Stíná sa, stíná, padajú stromy 

Šak také spadnem, spadnem jak ony 
Sem tam je blázen, co ešče věří 

Na pahýl z Izai, kerý nesteří 

Na malý prútek, co z něho pučí 

Zubatá na to bezradně čučí 

Šak, ať sa v naší hoře už stíná 

Ten prútek z Izai, to bude iná! 

Roste až k nebi a jak to známe 

Zubatá na něm kosu si zláme! 
Sem tam je blázen, co ešče věří 

Že přijde ráno aj když sa šeří 

(že) Zubatú spolkne ohnivé moře 

Veselo bude zas v naší hoře 

Šak, ať sa v naší hoře už stíná 

Ten prútek z Izai, to bude iná! 

Roste až k nebi a jak to známe 

Zubatá na něm kosu si zláme! 
Šak, ať sa stíná aj v hoře naší 

Ten prútek z Izai, šak ten už raší! 

Roste až k nebi a jak to známe 

Zubatá na něm kosu si, kosu si, kosu si zláme!!! 



Křesťanský vtip – Ameňák 

 

A jaký máte recept, když vás přepadne pokušení? 

 

Už se modlím za mír ve Svaté zemi padesát let a mám pocit, 

jako bych mluvil do zdi! 


