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Út 24. 5. 14:30 setkání starších věkem
Čt 26. 5. 19:30 biblická hodina v rodině
Ne 29. 5. 9:30 bohoslužby (T. Trusina), slib staršovstva
Ne 29. 5. 10:30 sborová neděle - po skončení bohoslužeb přednáška T.- Tru-

siny (Jak vyrábím knihu)
Út 31. 5. 14:30 setkání starších věkem
Út 31. 5. 19:30 Hovory o víře
Čt 2. 6. 18:15 schůzka učitelů nedělní školy
Čt 2. 6. 19:30 schůzka k Noci kostelů
Ne 5. 6. 9:30 bohoslužby (Alžběta Matějovská)
Út 7. 6. 14:30 setkání starších věkem
Út 7. 6. 16:30 schůzka křesťanské služby
Út 7. 6. 19:00 schůzka hospodářské komise
Čt 9. 6. 19:00 schůze staršovstva
Pá 10. 6. Noc kostelů
Ne 12. 6. 9:30 bohoslužby (M. Klačko)
Út 14. 6. 14:30 setkání starších věkem
Ne 19. 6. 9:30 bohoslužby, VP (Ester Čašková)
Út 21. 6. 14:30 setkání starších věkem
Čt 23. 6. 19:30 posezení na závěr školního roku

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou za
měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakční kruh tvoří Matěj
Cháb, Jakub Rais, Jana Šarounová, Barbora Uličná a Adelaida Wernischová. Jazy-
kové korektury: Jana Šarounová. Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje
Jan Mach, internetovou Jan Šaroun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky,
reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550, e-
mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského sboru.
Neprodejné.

Číslo 166/květen 2016 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen

Na Pláních

Obsah

Komorníkův křest 2

Můj život I. 5

Kdo je to Šimy? 9

Víkend v Herlíkovicích 10

Fotopanel na Noci kostelů 11



2 KÁZÁNÍ

Komorníkův křest
Kázání Ester Čaškové na Svatodušní neděli 15.5.2016

Sk 8,26–40

Milí bratři a sestry, co všechno se mu-
selo stát, aby se ti dva potkali. Jak to
Bůh musel zrežírovat a co všecko „na-
strojitÿ! Díky tomu Lukášovu svědectví
vidíme za kulisy, a tak víme, co se děje,
i když ten vnější pohled neukazuje nic
zázračného: nějaký cizinec jede z Jeruza-
léma, čte si bibli, a když tomu nerozumí,
je po ruce někdo, kdo ví víc a vysvětlí mu
to. Boží cesty totiž vůbec nemusí vypa-
dat zázračně. I proto čteme biblické pří-
běhy, abychom se učili, že Pán Bůh při-
pravuje v našem životě situace a příleži-
tosti, abychom ho poznali, a přitom to
nemusí být nic nápadného.

Už se nám vytratila víra, že Pán Bůh
je pořád ve světě při díle. Stvoření světa,
to ano, prorocké zázraky, ty taky Bohu
připisujeme, ještě Ježíšovu dobu a prv-
ních apoštolů – ale dnes? Máme za to,
že jeho zásah by musel být nějak zá-
zračný, že ho musí provázet extáze nebo
nějaké nadpřirozené jevy. Ale Bůh za-
sahuje často skrze svoje stvoření, skrze
druhé lidi. A jsou to situace našeho všed-
nodenního života, ve kterých se s ním se-
tkáváme, kdy jeho vedení zažíváme.

Ne vždycky tomu rozumíme. Ale víra
se má učit počítat s Bohem, i když jeho
cestám nerozumí. Myslíte, že misionář Fi-
lip byl nadšený, že má opustit svou úspěš-
nou práci ve městě a jít na opuštěnou
cestu do pouště? Copak tam bude mít
příležitost svědčit o Kristu? Byl tam po-
slán kvůli jednomu jedinému poutníkovi.
Do takových detailů Pán Bůh jde. Pří-
běh křtu je vždycky osobní, tak osobní

jako narození a smrt. Událost, ve které
nás nikdo nemůže zastoupit, ve které jde
jen a právě o mě. A ten příběh Hospodina
s komorníkem královny Kandáces začal
už dávno předtím. Tenhle bohatý černoch
se totiž o Hospodinu dověděl zřejmě od
židovských misionářů v Egyptě. Chtěl se
ale dozvědět víc, přiblížit se víc tomuhle
zvláštnímu Bohu. Nelitoval spousty času
a peněz. Tušil, že v téhle zemi, v tomhle
lidu a v tomhle městě je Bůh přítomen
ještě jinak, intenzivněji, dosažitelněji než
v celém stvoření. Tady byli přece proroci,
kteří vyřizovali jeho slovo, tady žije lid,
který dodržuje jeho zákon a očekává spl-
nění jeho zaslíbení. Tenhle etiopský mi-
nistr financí zatoužil se na tomhle Božím
díle podílet. Bůh se pro něj stal hodnot-
nou, kterou chtěl nalézt a byl ochoten do
toho hodně investovat.

Možná i ve vašem životě přišla chvíle,
kdy jste začali promýšlet, jak je to s Bo-
hem a jak se mnou. Jak zapadám právě já
do toho Božího díla spásy s celým světem.
Mám tam svoje místo? Mám šanci? Mám
nějaké předpoklady, doporučení, někoho,
kdo mi ukáže cestu? Jedno přísloví říká,
že kdo hledá, najde. Ve víře je to ještě
trochu jinak: Kdo hledá, zjistí, že už
byl dávno nalezen. Že Bůh už mu jde
v ústrety, jako otec v podobenství o mar-
notratném synu. Touha po Bohu nepadá
z nebe, nepřichází sama od sebe. Už je
výsledkem působení Boží lásky – třeba
nepoznaně, skrytě, třeba přes generace,
přes modlitby někoho, komu na vás zá-
leží. S každým z nás má Pán Bůh svůj
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Nedělní piknik

Fotopanel na Noci kostelů

Letošní Noc kostelů jsme se, stejně
jako vloni, rozhodli zpestřit několika in-
formačními panely. Jedním z nich bude
nově i fotopanel na téma letošní Noci kos-
telů: „A jeho brány zůstanou otevřeny.ÿ
Bude na něm umístěno cca 10–15 fo-
tografií formátu cca A4. Byli bychom
proto moc rádi, kdybyste byli ochotni při-
spět dodáním 1–4 fotografií, ať už černo-
bílých nebo barevných. Můžou být po-
jaty naprosto abstraktně, a nebo nao-
pak doslovně (vyfoťte nějakou zajímavou

bránu). Fantazii se meze nekladou. Fotky
prosím dodejte buď v papírové podobě
(rozměr minimálně 13x18 cm), nebo elek-
tronicky (na flashdisku nebo e–mailem
o rozměru minimálně 1400x2100 pixelů),
a to buď přímo sborové sestře, nebo na
e–mail sestra.fsvinohrady@volny.cz do 1.
června. Pokud byste navíc dodali nějaký
popisek fotky, bylo by to skvělé. Předem
děkujeme.

Jiří Svoboda
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na sebe a podáváme si nebo i nepodá-
váme ruce. Teď už vím, že Šimy může

existovat – a tak ať se mi nikdo nesměje!
Renée Artru rozená Kubánková

Víkend v Herlíkovicích

Třetí květnový víkend jsme strávili
v počtu asi 45 osob společně v Herlíko-
vicích. Jelo s námi i 15 dětí a všichni
jsme si pobyt náramně užili. V sobotu
jsme vyrazili společně na výlet – zhruba
po 5 kilometrech se vytvořily spontánně
asi 3 skupiny a zvolily různou délku další
trasy podle své chuti i sil. Počasí bylo na-
vzdory předpovědím v sobotu krásné, a
tak jsme mohli obdivovat krásné výhledy
na hory, užívat si tepla, rozhovorů i dob-
rého jídla a pití. Večer si připravila po-
božnost naše sestra vikářka Alžběta Ma-
tějovská, hodně jsme také zpívali a poví-

dali si. V neděli po svatodušních boho-
službách, které opět vedla sestra vikářka,
jsme se vydali na kratší výlet– tentokráte
už ovšem v chladném počasí, za občas-
ného deště či dokonce sněhu. Lanovka na
Žalý nejela, a tak jsme šli do kopce po
svých. I ty nejmenší děti nakonec sta-
tečně vyšlapaly až nahoru a po další chůzi
po hřebeni jsme byli pak odměněni pose-
zením v příjemně vyhřátém bufetu.

Občerstvením byl vlastně celý víkend
a jsme vděčni za to, že jsme si ho mohli
společně užít.

Jaš
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jedinečný plán, každý z nás má svůj neza-
měnitelný příběh víry a setkání s Bohem.
Většinou mu porozumíme až v pohledu
nazpět, protože někdy jsou to události,
které se zdají nesmyslné, neperspektivní.

Misionář se má přemístit na opuště-
nou cestu do pouště? Ale Boží prozřetel-
nost ho tam poslala právě v tu chvíli, kdy
tudy projíždí karavana s kočárem a tma-
vým mužem, který čte, chtěl by pocho-
pit, ale nerozumí. A někoho potřebuje!
A Duch Filipa nabádá: jdi k vozu a udr-
žuj kontakt. Božská režie zakalkulovala
to, že ten muž právě v tuto chvíli potře-
buje vysvětlení. Když ho uslyší, přijme
svědectví o Kristu, které změní celý jeho
život. A na cestě pouští je v pravou chvíli
voda, kde se může odehrát křest. Boží na-
programování je prostě úplně perfektní.
Zdá se vám to moc pohádkové? Copak
jste nikdy takovou „souhru náhodÿ neza-
žili? Lidi v pravé chvíli na pravém místě.
Pravé slovo v pravý čas. Nebo jen ti-
chá blízkost někoho, když mám strach.
Zvláštní ochranu v beznadějné situaci.

Bůh o nás ví. A my smíme věřit i
tomu, že on ví, co potřebujeme. Posílá
nám do cesty lidi, se kterými máme mít
co do činění. A nás zase posílá do cesty
dalším, se kterými má něco v plánu. Bůh
vytváří situace a příležitosti, ve kterých
se může osvědčit naše víra. Jsou to ně-
kdy situace zkoušek, ztrát a bolestí, ve
kterých nás však nenechává na pospas.
Situace, do kterých nás Bůh staví, jsou
pokaždé novou šancí, abychom mu pro-
jevili důvěru a čekali na jeho zásah. Ve
všem, co prožíváme, a v každém člověku,
kterého potkáváme, máme co činit s Bo-
hem – ať už to vnímáme nebo ne. To nás
učí víra a Písmo. Když člověk ví, že jeho
kroky řídí Bůh, má ke komu se obracet a
s kým sdílet radost a od koho čekat po-

moc.
Filip zastihne egyptského komorníka

při čtení z bible, tehdy pochopitelně
Starého zákona. Rozumíš tomu, co čteš?
To je naprosto základní věc. Rozumíš
tomu, co Bůh říká? Pochopil jsi, že se to
týká i tebe? Biblické slovo není ani in-
formace o Bohu, ani o světě. Je to oslo-
vení, které člověka zasahuje ve svědomí.
A pokud ne, tak jsi ještě neporozuměl.
Jenže porozumět není snadné. Chtít ro-
zumět tomu, co mi Bůh říká, vyžaduje
ochotu, čas, námahu. Ten cizinec se pro-
kousává těžkými prorockými texty. Když
se Bohu zalíbilo svoje spasení zjevit tam,
musí si s tím ten muž dát práci. Čerpat je
přece třeba tam, kde je pramen! Hledat
Hospodina tam, kde se dává poznat. To
byl taky důvod jeho pouti do Jeruzaléma,
smysl jeho velkého úsilí.

A kde že se Bůh dává poznat? To
byl právě úkol pro Filipa. Vysvětlit, že
Bůh už kdysi dávno mluvil skrze proroky,
ale aktuálně, nově a překvapivě promluvil
skrze svého Syna! Otevřel cestu mnohem
přímější, otevřenou pro všechny. Filip na-
vázal na to, co se tenhle muž snažil po-
chopit. Neřekl mu: Tohle zahoď, budu ti
vyprávět o někom jiném. Ale začal u Bo-
žího služebníka a ukázal, že Boží láska
byla přece ve hře už odjakživa. Ježíš není
žádný nový výmysl.

Ale stejně si myslím, že ten komor-
ník si to asi představoval všechno úplně
jinak. A přesto byl ochoten uvěřit. Víra
totiž znamená přijmout v důvěře i to, co
je jiné, než čekám. Co je divné, nečekané,
nepochopitelné. Bůh svoje spasení neza-
řídil podle lidských představ. V jeho režii
byla poprava nevinného služebníka vítěz-
stvím! A smrt znamená život! O to přece
jde symbolicky ve křtu. Možná nás to ne-
provokuje proto, že to tak často slyšíme
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a že tomu přisuzujeme jen tu symbolic-
kou hodnotu. Provokují nás někdy ty dů-
sledky, když vidíme, že víra neznamená
ochranu před nemocí a smrtí. Že věřícím
lidem Bůh nežehná viditelně víc než nevě-
řícím. Že na dobré, oddané lidi přicházejí
těžké zkoušky. Ale to je právě to, co se
máme učit. Boží cesty jsou jiné než cesty
naše. Lidská srdce si Bůh získává různým
způsobem. Někdo uvěří až ve chvíli, kdy
přijde o všechny viditelné opory. Boží po-
žehnání může být i v tom, co se nám
zdá nelogické, co je proti našim přáním
a představám.

Vždyť tenhle Boží služebník zemřel
na místě všech hříšníků. Zemřel proto, že
já jsem takový, jaký jsem! I ve své tragič-
nosti je to dobrá zpráva: pro nás hříšníky.
Zpráva, která sedí k tomu zvláštnímu Bo-
žímu jednání. K té Boží prozřetelnosti,
která vydala Ježíše na smrt, když jsme
ještě byli hříšní! – Ten komorník netu-
šil, co se tisíce kilometrů od něj nedávno
stalo, a dnes se dozvídá, že tenhle Kris-
tus zemřel i za něj a pro něj. A že chce
být tím, kdo naplní a povede jeho život
do Boží blízkosti. A nevadí, že on sám je
cizinec, že není plnohodnotný muž, že ne-
patří k těm, kdo mají předpoklady! I ten
nejvzdálenější – z konce světa, i ten, kdo
je úplně na okraji společnosti nebo na
konci sil – má slyšet Kristovo pozvání.
I jemu platí Kristova láska.

A nakonec happy end: Hle, voda. Co
brání, abych byl pokřtěn? Není to pří-
liš rychle? Co se asi tak mohl naučit
za tu chvíli v kočáře? A Filip už ne-
bude mít příležitost ho nějak důkladněji
připravit! Ale může ho svěřit Kristu sa-

mému. Ten, kdo začal dobré dílo, povede
si ho i dál. Církev je přece jeho dílo. I to
je součást naší víry. Nejsme zodpovědní
za víru druhých. Často máme jako Filip
jen krátké, omezené příležitosti ke svě-
dectví. Ale Bůh si přece může nastrojit
jiné, další anděly, posly. Některé můžeme
ovlivňovat dlouhou dobu: svoje děti, přá-
tele, spolupracovníky, ty, mezi kterými
žijeme. Nemáme se zodpovědnosti vzdá-
vat. Ale víra je dílem Ducha svatého, ne
výsledkem naší přesvědčovací schopnosti.
To vede také ke svobodě od úzkosti.

Co stojí v cestě tomu, abych byl po-
křtěn? Tak se ptá ten, kdo opravdu evan-
gelium pochopil. Vždyť v Kristu je od-
straněno všechno, co by nám mohlo brá-
nit na cestě k Bohu. I když tohoto muže
předtím nic s Božím lidem nespojovalo,
i když je nezkušený a nezralý – nevadí.
Vždyť vykoupení skrze kříž znamená, že
se vzdáváme všeho, na co jsou lidé běžně
hrdí, a upneme se na to, co dostáváme,
na Boží milost a lásku zjevenou v Ježíši
Kristu. Co brání? Tomu, kdo věří, ne-
brání nic. A ten, kdo ví, že se mu takhle
otevřela budoucnost, jde dál a raduje se.
Vždyť se ho chopil Kristus. Poznamenal
svou pečetí lásky, kterou nesmaže ani čas,
ba ani smrt. Kristu patříš na věky. a tak
není čeho se bát.

Komorník královny Kandáces si tuhle
součást své cesty nemohl naplánovat.
Kdy, kde a jak se nás Bůh chopí, to je
jeho věc. Smíme věřit, že ve křtu to už
udělal – a že těch, které jednou získal, se
nevzdává. Ten, který ve vás začal dobré
dílo, ten ho také i dokončí. S tím víra za-
číná i končí. Amen
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Kdo je to Šimy?
Moje vzpomínka z vinohradského sboru

Původem patřím do vinohradského
sboru, byla jsem tam pokřtěná a jako
malá jsem pravidelně chodila do nedělní
školy, na bohoslužby i na konfirmandy a
do mládeže. Teď se do sboru dostanu ma-
ximálně jednou či dvakrát do roka, pro-
tože už na Vinohradech nebydlím a do to-
hoto našeho kostela je to pro mě skutečně
daleko. Ale když mám příležitost tu být,
vždy si s radosti vzpomenu na své šťastné
dětství v tomto prostředí.

Dnes ráno jsem seděla se svým bra-
trem a se svojí sestrou v naší tradiční
přední postranní lavici a poslouchala
jsem kázáni sestry farářky Ester Čaškové.
Ta ještě před samotným kázáním vyzvala
přítomné děti, aby přistoupily ke stolu
Páně, vysvětlila jim, co to je požehnání, a
také jim požehnala. Ve svém dalším pro-
slovu se zmínila, že děti jsou často zví-
davé a kladou otázky sobě i ostatním.
Tak jsem se trochu zamyslela a vzpo-
mněla si, že v mém dětství také byla
spousta věcí pro mě záhadou a přemýš-
lela jsem o nich. Ale život mě naučil, že
jen málokdy jsem dostala tu správnou od-
pověď, a tak jsem si ji musela často najít
sama.

Ačkoliv si otázky klademe celý život,
na rozdíl od dospělých mají děti bezmez-
nou důvěru a myslí si, že všichni dospělí,
hlavně tatínek s maminkou, vědí vše a
že na vše existuje odpověď. A tak jsem
byla zklamaná tím, že i když jsem se
ptala spousty lidí kolem sebe „kdo je to
ten Šimyÿ, nikdo mi to nevyjasnil. Od-
povídali mi buď na něco jiného, nebo mé
otázce nikdo nerozuměl.

Na příklad:
– Mami, ty znáš Šimy? – Říká se Šimona
a ne Šimy, to je přece syn našich zná-
mých.
– Tati, kdo je to Šimy? – To je přece Ši-
mon, syn mého spolužáka.
– Pane, či paní, strejdo, teto . . . kdo je to
Šimy? – Já ti nerozumím, co to říkáš?

Hledala jsem si tedy odpověď sama.
Je Šimy Bůh? Je Šimy žena, nebo muž?
Je Šimy někdo od soudu? Nebo je Šimy
pohádková postava? Nebo je Šimy nějaké
zvíře? A co dělá Šimy? A proč zrovna
Šimy, a ne nikdo jiný? Šimy byl či byla
pro mě prostě jedna velká záhada.

V mé malé hlavičce jsem si myslela,
že Šimy je někdo skutečně úžasný, moc
jsem si ho idealizovala, no prostě pro mě
to byl někdo skutečně jedinečný.

Když jsem trochu povyrostla, zjis-
tila jsem, že Šimy neexistuje, že jsem se
prostě spletla, že jsem jako malá nero-
zuměla textu. To jsem si myslela po pár
desetiletí. Ani jsem o Šimy a mé otázce
nikomu neřekla, protože jsem tušila, že
by se mi všichni smáli.

Ale dnes, když jsme stáli v lavicích,
podali si ruce a společně jsme se mod-
lili Otče náš, uvědomila jsem si, že Šimy
opravdu existuje, a že může být opravdu
úžasný a jedinečný. A vůbec se za svoji
dětskou otázku nestydím. Modlila jsem se
tak, jako když jsem byla malá: „. . . a od-
pust nám naše viny, jako ŠIMY, odpouš-
tíme našim viníkům.ÿ

Ten úžasný a jedinečný Šimy, to jsme
přece my všichni, kteří se společně mod-
líme, vyznáváme své viny, usmíváme se
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nímu stavu nás obou bylo lékaři dopo-
ručeno, abychom se přestěhovali do vyš-
ších poloh. Tatínek znal prostředí Vít-
kova u Opavy ze svého předválečného pů-

sobení u tamního soudu, a tak jsme se
v prosinci 1945 přestěhovali.

Pokračování příště

Výlet ke Krupičkům na chatu
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Můj život I.
Vzpomínky Věry Vaňátkové

Sestra Věra, která je pravidelnou ná-
vštěvnicí našich bohoslužeb, prožila v ži-
votě věci, na které by se nemělo zapome-
nout. Pamatuje si okupaci i nelehké ob-
dobí padesátých let. Její rodina byla per-
zekvována jak Němci, tak komunisty, ona
sama si z té doby přinesla mnohé šrámy
na duši. Důvěra v Pána Boha jí byla vždy
pomocí a posilou.

Doma s rodiči

Vzpomínky na mé rané dětství jsou stále
živé, v jasných obrysech, a ani po tolika
letech nic z toho nelehkého období ne-
ztratilo na intenzitě prožitých okamžiků,
které se velmi silně vryly do mé paměti.
Přesto je velmi obtížné o nich hovořit.

Narodila jsem se ve Vizovicích
18.5.1940, tedy v Böhmem und Mähren,
jak mám psáno ve svém rodném listě. Ta-
tínek byl soudní úředník, maminka v do-
mácnosti. Bydleli jsme v rodinném domu
spolu se stařenkou, matkou mé maminky,
a strýčkem, maminčiným bratrem. Bu-
dova soudu, kde tatínek pracoval, byla
pobočkou soudu ve Zlíně, kde bylo také
umístěno sídlo gestapa.

Vizovický soud byl v těsné blízkosti
vizovického zámku, kde sídlili Němci –
a to speciální Jagdkommando pod vede-
ním proslulého Otto von Skorzenyho. Vý-
jezdy vojáků tu byly na denním pořádku,
a tak jsem vídala přes hlavní zámec-
kou bránu velmi živý provoz. Pozorovala
jsem, jakou rychlostí naskakují vojáci na-
horu do nákladních aut, sedají si jeden
vedle druhého, u každých nohou pes.
To vše za neustálých pobídek „schnell,
schnellÿ. Vzpomínám na to proto, že jed-
nou nás s maminkou mohli přejet, jak
spěchali, když jsme šly naproti tatínkovi.
Hrubě nám nadávali, mířili na nás puš-
kami a doslova řvali. Měla jsem strach.
Věděla jsem až moc dobře od dospělých,
že Němci jezdí po okolí a hledají party-
zány nebo rodiny, které jim pomáhají.
A také jsem viděla mnohokrát zdálky
stoupat kouř z vypálených osamocených
obydlí na pasekách. Také naši vzdálení
příbuzní uhořeli i s dobytkem. Ve vizovic-
kých a vsetínských horách operovala totiž
1. čsl. partyzánská brigáda Jana Žižky a
také moji rodiče i strýc, vlastenci tělem
a duší, byli jejími členy. Tatínek s vyni-
kající znalostí němčiny působil i jako tlu-
močník při různých důležitých jednáních
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s německou stranou, a měl tak možnost
dozvědět se spoustu užitečných věcí dů-
ležitých pro partyzány. On dodával infor-
mace, maminka působila jako zpravodaj-
ská spojka a zprávy předávala přímo ve-
liteli 3. roty této brigády. Odjížděla na
kole vždy večer, v noci se vracela – dost
jsem ji postrádala. Byla nebojácná, naši
také ukrývali ruského důstojníka, který
byl na útěku ze zajetí a chtěl se dostat
k partyzánům. Živili jej, opatřili mu šaty,
peníze a maminka sama tohoto důstoj-
níka předala partyzánům. Bylo to velmi
riskantní.

Zatčení

Dlouho to však nevydrželo a jednoho dne
zatkli strýčka a odvezli ho do Uherského
Hradiště. Rodiče jeli vypátrat, co se děje,
a už se nevrátili. Tak jsme zůstaly se sta-
řenkou samy. Bylo mi moc smutno, pla-
kala jsem a stále se dotazovala, kdy při-
jdou. Stařenka mi řekla pravdu, že to ni-
kdo neví, že musíme být statečné a modlit
se k Pánu Bohu. Opouštěly jsme Vizovice
a chodily pěšky do okolních vesnic, kde
měla příbuzné. Tam jsme zůstávaly ně-
kolik dnů, stařenka vypomáhala v hospo-
dářství, abychom měly na obživu. Vždy
jsme se ale vracely zpět, aby zjistila něco
o našich, později jsme se dozvěděly, že
byli transportováni do Breslau.

Při jednom takovém návratu přišli
dva pánové v kožených kabátech, něco
stařence říkali a ona velice plakala. Po-
tom mi sbalila několik potřebných věcí a
řekla mi, že půjdu s těmi pány, ať se ne-
bojím, že mě odvedou do takové školky
s dětmi. Objala mne a řekla, ať se mod-
lím za rodiče a strýčka a ať na ně ni-
kdy nezapomenu. Vůbec jsem nechápala,
co se děje, a v mé duši nastal naprostý

zmatek. Vím, že jsem neplakala, ale také
jsem nemluvila. Nešlo to, byl to strašný
šok pro tak malé dítě. Bolet to začalo až
později, když jsem poznala, že jsem v na-
prosto cizím prostředí a že už se domů ne-
vrátím. Školka byla umístěna v tamním
klášteře, velmi studeném a nevlídném, ur-
čeném k převýchově dětí do Říše. Školku
vedly německé řádové sestry oddané Říši
a jejímu vůdci. Mluvily špatnou češtinou,
jíž nám stručně vysvětlily režim dne.

Vzpomínám si, že brzy ráno se šlo do
kaple na modlitby, celou dobu jsem mu-
sela klečet na kolenou. Byla tam hrozná
zima a nemohla jsem to vydržet. Vstá-
vala jsem, a při každém postavení mne
tvrdá ruka srazila opět na kolena. Byla
jsem jako jediná evangelického vyznání,
a kvůli tomu to bylo pro mě horší. Ná-
sledovala snídaně – den co den bílá káva
s nalámaným suchým chlebem. Pak ná-
sledovala výuka němčiny. To, co jsme se
naučily, jsme už musely trvale používat.
Když někdo zapomněl nebo si nemohl
vzpomenout, byl potrestán – bitím rá-
koskou včetně nadávání. Přežít tyto ho-
diny bylo pro mne trvalým nervovým vy-
pětím, neboť fyzických trestů a bití jsem
se bála. Úlevou byl čas před obědem, kde
jsme si mohly trochu hrát, i když jsme
také byly neustále okřikovány a napo-
mínány. Po obědě jsme chvíli ležely, ne-
směly jsme však mluvit. Pak se šlo na
procházku do zámeckého parku, kde nám
sestry hlavně ukazovaly německé vojáky
a zdůrazňovaly jejich statečnost. Po ná-
vratu byla opět lekce z němčiny a ne-
ustálá chvála německého národa a jeho
vůdce. Jaká čest pro nás děti, že tam bu-
deme vyrůstat a žít. Toto bylo opět za-
končeno odchodem do kaple a modlitbou
za národ německý a jeho vůdce.

Po večeři se šlo spát, opět pod přís-
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ným dohledem, nesměly jsme se bavit.
A tak jsem mohla jen v duchu vzpomí-
nat na své blízké, modlit se za ně a pro-
sit Pána Boha, abych tady nemusela být
a hlavně abych nemusela odjet do Ně-
mecka, ale mohla opět jít je své milované
stařence.

Změna – odchod z kláštera a ukrý-
vání

Přišlo to jako sen. Jednou mi sestra řekla,
abych si vzala své věci a šla s ní. V kan-
celáři byl pan Kršák, trochu jsem ho
znala z dřívějška, několikrát jsem s ro-
diči byla u nich na návštěvě. Jakou radost
jsem měla, když mi řekl, že půjdu s ním,
domů, a že se sem nemusím vrátit. To, že
jsem nakonec do Říše odsunuta nebyla,
bylo dílem dobrých a statečných lidí, ro-
diny Kršákovy–Brzké, která mě vyrekla-
movala a ukrývala na pasekách hlavně
u svých starých rodičů téměř do konce
války. Nikdy nám neřekli, jak toho do-
sáhli. Jediným vysvětlením je fakt, že šlo
o silně věřící katolickou rodinu a roli pro-
středníka mohl přijmout místní katolický
farář, který tatínka dobře znal. Zpět ke
stařence mě ovšem Němci nepustili.

Život na statku

Pan Kršák byl sedlák a měl velké hospo-
dářství, pracovalo tam hodně lidí. Abych
nebyla lidem moc na očích, bydlela jsem
u starých rodičů Brzkých, kteří byli pů-
vodem Poláci. Byli velmi laskaví, milí a
po dlouhé době jsme poznala také pohla-
zení. Také oni pomáhali s pracemi, a tak
jsem většinu dne trávila úplně sama. Se-
dávala jsem u okna a toužebně doufala,
že po cestičce vedoucí ke stavení uvidím
jít někoho z našich. Dočkala jsem se za

rok. Počátkem dubna začalo být jasné, že
bude brzo konec, a jednotlivý osud dítěte
už nikoho nezajímal.

Zpátky doma

Přišla pro mě stařenka a odvedla mě
domů. Rodiče se postupně vrátili kon-
cem roku 1944 – utekli při bombardování
a hned od začátku roku 1945 se ihned
znovu zapojili do ilegální činností své par-
tyzánské skupiny Jana Žižky z Trocnova.
Tatínek se vrátil s otevřenou TBC – na-
kažen svým francouzským spoluvězněm,
kterému dosloužil až do smrti. I přes toto
své vážné onemocnění se stal aktivním
účastníkem odboje a spolu se strýcem
odešli ihned po návratu do základny v ho-
rách. Maminka byla tajně doma a půso-
bila opět jako spojka. Následovaly boje
v ulicích, skrývání ve sklepích. Viděla
jsem hořet Ploštinu, o níž byl později na-
točen film dle Ladislava Mňačka Smrt si
říká Engelchen, který byl pak záhy zaká-
zán. Stačila jsem vidět poslední leteckou
bitvu Američanů a Němců, kdy Němci
zastřelili tři americké piloty při seskoku
padákem, což bylo proti ženevským kon-
vencím.

Osvobození

Vizovice byly osvobozeny 3.5.1945 a ten-
krát jsem na náměstí pozorovala přijíž-
dějící Rudou armádu. Tatínek se strýč-
kem se vrátili z hor, vidím je dodnes, jak
byli roztrhaní, zarostlí a tatínek v hroz-
ném stavu. Byl nemocný, s vysokými tep-
lotami, a tak byl okamžitě hospitalizo-
ván nejdříve ve vizovické nemocnici, pak
ve zlínské. Při prohlídce celé rodiny na-
šli nález na plicích i u mne a také jsem
se musela léčit. Vzhledem ke zdravot-


