
Deník, chata Horalka, sborová dovolená 7. – 14. srpna 2021 
 
Sobota – 7.8. – příjezd 
 
Milý deníčku, 
Přiznám se, nechtěl jsem tě už znovu psát. Minule jsi mě dost rozladil, protože ti 
to moc nešlo. Ale všichni za mnou chodili a já nechtěl všechny tři zklamat. Tak 
spolu zase strávíme nějaký ten čas. 
 
Sobotní odpolední příjezd vzhledem k počtu lidí v jednom čase na jednom místě 
připomínal osmou egyptskou ránu, ale bez negativních následků na úrodě. Okolí 
Horalky je přecpané jako autobazar. Všichni prima, usměvaví, v pohodě. Setkání 
přátel provázel příjemný pocit déja vu. Jen kyčel bratra Ládi Veselého se odmítla 
držet již zaběhlých tradic a místo francouzského pocitu si přinesla francouzské 
hole.  
Ještě před večeří jsme se chtěli jít spláchnout do bazénu. Děti mi řekly, že prý 
klíče má takový hubený, bělovlasý dědeček. Asi 50 let. To v mém věku nepotěšilo. 
A bratra Petra Štěpána by to také nepotěšilo, tak o tom raději jen píšu.  
K večeři nebyla očekávaná kolínka s omáčkou, zato plátek uzeného byl tak tenký, 
že si Josefka pořezala jazyk a pak 10 minut mlčela. Nejdéle v jejím životě. Ani po 
posbírání zbytků kaše z talířů všech příbuzných jsem se nedojedl.  
Mistr kuchař stále vypadá jako člen motorkářského gangu, který se tu schovává 
před ruskou mafií kvůli zmizení dvaceti kilo papežem posvěcených růženců 
z pašované zásilky pro předsednictvo ekumenické rady církví. 
  
Na večerním programu jsme byli vyzváni, abychom vydali svědectví o své farnosti 
či sboru. Neodvážil jsem se. Každopádně do konce týdne určitě něco řeknu, 
protože my katolíci máme v nalézání slepých uliček mnohem větší zkušenosti. 
Jinak vše bylo pěkné. Symbolické. Dospělí mudrovali o budoucnosti dětí uvnitř 
ve světle, zatímco děti běhaly venku ve tmě.  
Na konci programu nás všechny mile pozdravil bratr včelař Zvonař. Nečekal bych, 
že zrovna v církvi někoho překvapí zmrtvýchvstání, ale všichni jsme byli šťastní, 
že v zápase s covidem neskončil druhý.  
 
První noc v chatě č. 2, kde bydlíme, patřila spíše k těm náročnějším. Větrák 
v koupelně nejde vypnout, kohoutek nepravidelně odkapává a lednička 
permanentně hučí tak silně, že jen sleduji, jak déšť bouřky němě bičuje okna. 
Dveře mezi místnostmi buď nejsou, nebo nejdou zavřít. Jak jsem nemohl spát, 
ještě jsem přemýšlel o programu. V myšlenkách jsem se vrátil k tomu, jak Jarda 



Šíma přirovnal růst ve víře k hydraulické plošině. A tak jsem vytvořil tento 
hymnus:  
 
 
Má víra je hydraulická plošina, 
k tobě své tělo, duši pozvedám, 
až k nebi nekonečným výšinám, 
nejsem tu sám, nejsem sám. 
 
Kolem plošiny, zvedáky, 
bratří i sester stoupají, 
někteří už jsou skoro tam, 
některé zdá se padají. 
 
Nepadej, nepadej, sestro má, 
Bratře, neklesej, neklesej, 
tlak víry vyrovnej,   
nebes plošina bude tvá. 
 
Pak mě ještě napadl bojovnější text, který jistě ocení děti:  
Ó dej mi Pane hydraulické kladivo, 
já čórtu rohy odsekám, 
„Utrhnu ti ocas, pekelný nádivo, 
z kopyta ti prášek nadělám!“  
 
Neděle – 8.8. 
Ráno jsem měl konečně čas pořádně se porozhlédnout kolem. Nic se tu 
nezměnilo. I obrázky v jídelně a všude jinde po budovách jsou na svém místě, což 
není až tak překvapivé, protože každý je ke zdi napevno přišroubován minimálně 
dvěma vruty. Dojemně realistická důvěra k návštěvníkům.  
 
Na bohoslužbu jsme vyrazili do Bystrého. Když jsme se blížili k modlitebně, míjel 
jsem s omluvným výrazem ve tváři katolický kostel, před kterým se zrovna 
scházeli lidé. Naopak v jejich tvářích jsem nezaznamenal hrdost na předky, kteří 
svým pronásledováním pomohli bystřickému sboru k růstu.  
To samotní bystřičtí byli naladěni jinak. Spolu se soukenickými zpívali Lutherovu 
reformační hymnu, až se okna třásla. Trochu zklamal náš pan kazatel, když 
zamotaný uzel na šňůře od mikrofonu zcela konvenčně rozmotal. Čekal jsem 
Alexandrovo gordické řešení, ale bojovný zápal z něj zřejmě dost rychle vyprchal.  



Nedělní odpoledne jsme věnovali sportu s dětmi. Hráli jsme fotbal, alias kopni si 
do strejdy. Nepřestane mě fascinovat to přesvědčení dětí, že dospělého to 
nebolí. Okopaný, otlučený, jsem se ploužil na jídlo.  
Apropos oběd ani večeře nebyly dnes zrovna nejchutnější a porce jsou spíše 
menší než malé, ale nejsem zde na výkrm, trochu zhubnout by mi jen prospělo, 
chci se své Janičce líbit.  
 
Pondělí – 9.8. 
 
Já ráno. Obávám se, že z deníku dovolené se pomalu ale jistě stane kříženec 
deníku pacienta a deníku gastronomické naděje.  
Proč sportuji, když vím, že mě potom bude bolet všechno ještě víc, než mě bolelo 
už předtím? Tj. všechny měkké tkáně, vazy, šlachy, úpony, klouby, křečové žíly a 
zbytky svalů? Vedle toho mám hlad a bojím se, co dalšího mě ještě čeká – zůstává 
tu jen jistota stále stejné snídaně. Pokud přijdu včas. Podle mého se mistr kuchař 
bojí koření a zeleniny. 
 
Ranní slovo mi přišlo povzbuzující a skoro tak katolické, že jsem chtěl poslat 
košíček na sbírku.  
Dvě hodinky do oběda děti strávily v bazénu. Dělal jsem plavčíka a hlídal tu naší 
drobotinu. Připadal jsem si jako Mitch Buchannon. Jen jsem marně vyhlížel svoji 
Pamelu, která jela někam s holkama šopovat. 
 
Oběd to potvrdil. Kuchař se bojí koření. Chybí v každé složce jídla. Zvlášť omáčka 
měla až neuvěřitelnou chuť. Mohlo to být prostě cokoli. Přesto se mě sestry u 
stolu, Pán jim žehnej, snažily povzbudit a dávaly mi příklad tím, že to s chutí 
snědly. Samozřejmě jsem jim neuvěřil, ale to úžasné sebeobětování mě dojalo. 
Dycky Soukenda!!  
 
Odpoledne byla návštěva Polska – Kudowy Zdroje. Měli jsme tam mimo jiné 
navštívit skanzen, což mě trochu rozesmálo, protože jak říkají zlé jazyky, celé 
Polsko je skanzen svého druhu. Ale já mám Polsko rád.  
Jinak tam jeli snad úplně všichni. Všechno tam bylo jiné, i zvířatům říkali jinak, 
lidé mluvili jinak, trochu jsem se bál.  
Ve skanzenu vzali naši útokem místní domácí pekárnu, kde se dal krajíc chleba 
koupit za těžké peníze – tj. asi za třicet korun. Já dal všechny své drobné dětem, 
takže jsem si nejedl nic a později jsem toho při večeři, u kopečkového rizota, 
trpce litoval. Jedno je ale jisté: Poláci nepotřebují na opravu skanzenu pracně 
čerpat evropské dotace, stačí si počkat na hladové lidi z Horalky.  



Mimochodem kuchař se při vydávání večeře poprvé smál. Pravděpodobně proto, 
že zavzpomínal na své vaření pro trestaneckou kolonii. Diskuse elity střední 
generace nad možným využitím té hmoty, co se vydávala za rizoto, byla 
nezapomenutelná. Padaly návrhy jako montážní pěna, bahenní zábal, špunt do 
vany, někteří dokonce navrhovali, že by se to dalo jíst.  
Ještě zpět k výletu do Polska: tetičky byly neskutečné. Šli jsme docela slušný 
okruh, se solidním převýšením. Byly všude dřív než já. Nejlíp se měla naše Emilka: 
schrupla si v autě na cestě tam, pak u mě na krku při výstupu do kopce a v autě 
na cestě zpátky. Dětství je fajn.  
 
Na večerním programu se samozřejmě zase řešilo ledacos. Významným tématem 
bylo rozmnožení sboru. Podle počtu zde přítomných dětí se podle mého docela 
úspěšně rozmnožujete biologicky. Ovšem měli byste už konečně vstoupit do 21. 
století. Doporučil bych řízkování zasloužilých členů sboru nebo roubování 
planých větví výhonky z ušlechtilých rodin.  
Avšak hledala se i jiná řešení, mluvilo se i o evangelizaci. Jen si nešlo 
nepovšimnout, že v polovině případů se řešení problému sboru vidělo v pozvání 
na jídlo. Výčty toho, co kdo na návštěvě snědl nebo mohl sníst, byly čím dál 
pestřejší. Nesměle doporučuji příště neřešit zásadní problémy sboru na lačno.  
 
Úterý – 10.8. 
 
Svoje ranní pocity, když jsem se pokusil vyjádřit těmito verši:  
 
Nemám směr, nemám vizi, 
Mám středního věku krizi? 
Nemáš, táto, jen je totiž, 
s tebou neustálá potíž, 
nestěžuj si, když se hýbeš, 
že se zpotíš.  
 
Po pravdě jsou ale důsledky mých sportovních pokusů mnohem závažnější, než 
propocený oděv. Při ranních modlitbách naštěstí Broněk citlivě vyzval „Kdo 
může, povstaňte“. Vrcholem citlivosti by byla výzva „můžete se opatrně posadit“, 
ale to už bych asi opravdu chtěl moc.  
  
Ráno jsem byl mezi strýčky a tetičkami svědkem diskuse o kuchaři. Prý musí být 
uvnitř zraněný a ten smutek se pak promítá do jeho práce. Někteří navrhovali 
zazpívat mu, jiní zase tzv. pevné objetí. Rozhodně byla zamítnuta terapie 
vařením.  



 
Dopoledne jsme věnovali jak jinak než sportu s dětmi, po obědě, o kterém nechci 
mluvit, jsem šel opět hlídat děti k bazénu. V jedné chvíli jich tam bylo 24. 
Nemohlo mi uniknout, že větší část se jmenuje jako trpaslíci z Hobita (Fili, Kili a 
tak), zbytek jako trpaslíci od Sněhurky (minimálně 3 Kejchalové a 1 Šmudla). 
 
Zlatým hřebem dne však byla návštěva křesťanského ekocentra A Rocha. Hned 
na začátku nám bratr Světlík názorně ukázal kroužkování chyceného ledňáčka, 
což ocenily zejména děti. My, ženatí muži, jsme ledňáčka tiše litovali. Chytí tě, 
marně klapeš zobákem, změří tě, sepíšou to, pak tě jako že pustí, aby tě zase 
chytli. Máš to napořád.   
Pak přišla na řadu předváděčka bylinek: léčivých i těch jedovatých. Zejména 
dámy napjatě naslouchaly a já tušil, že boj ještě není dobojován.   
Další prohlídka zahrady ekocentra byla také moc zajímavá. Na své jsme si přišli 
zejména my s různými fobiemi – byli tam hadi, pavouci, komáři, spousta brouků, 
nebezpeční vodní šneci, ryby, včel asi dvacet druhů, jedovaté bobule, a také 
bouda, ze které vás může někdo nepozorovaně sledovat. Nakonec jsme dali 
peníze do kasičky, aby nás už konečně pustili pryč. Třásl jsem se ještě hodinu 
poté, když jsem seděl na lavičce před Horalkou a čekal na večeři. Mezitím jsem 
odmítl pozvání několika sester na čerstvě natrhaný bylinkový čaj. Tak naivní zase 
nejsem.   
Po příjezdu se hrál volejbal. Pak byly špagety s nezapomenutelnou omáčkou. No 
co, utáhnu si opasek o další dírku.  
 
Středa – 11.8. 
 
Temné mraky se válí po obloze, lepivá žlutá mlha vylezla z lesa, chorobně 
nehybný vzduch je rozpohybován občasným závanem mrtvolného puchu 
blízkých bažin a někdy i vyjícími poryvy větru, které děsivě mlátí skřípějícími 
okenicemi chatek. Hejna much se vznáší nad zbytky už dávno ohlodaných kostí. 
Pohledy lidí kolem jsou kalné a podezřívavé, zanícené oči protkané krvavými 
žilkami se vyvaleně lesknou počínajícím šílenstvím, ruce jako pařáty se zatínají do 
dlaní, chůze je plouživá, dech přerývaný.  
A to je teprve ráno.  
Je jasné, že problém s kuchařem se prohloubil.  
Na ranní chvilce jsem se odvážil začít mluvit až poté, co jsem si prozřetelně zajistil 
únikový východ. Po ní mi hned čtyři bratři řekli, že katolíky fakt žerou, zvláště ty 
dobré. A chtěli mě obejmout. Teprve když jsem se začal modlit litanie, nechali 
mě být. Všechno mi je jasné. Máme hlad, strašný hlad. Lidé dojedli zásoby a 
začínají se rozhlížet kolem sebe. Hlídám si všechny své děti, kromě Emilky a 



Bártíka, kteří jsou naštěstí dost hubení na to, aby byli v bezpečí. Také zvířata 
vycítila, že se něco děje, protože se přestala projevovat, aby na sebe zbytečně 
neupozorňovala. Kam tohle povede? Od rozpadu civilizace nás prý dělí tři 
pořádná teplá jídla. Je to pravda. Pokud se něco nestane, půjdu odpoledne na 
lov.   
 
V poledne byla rajská a k večeři řízek. Slunce krásně svítí, květiny voní. Usměvaví 
bratři a sestry, jásající děti hrající awana hry a pak i běhající po stanovištích. 
Usměvavý a laskavý kuchař každého pozdravil a popřál dobrou chuť. Vše je 
v pořádku. Vedeme večerní rozhovory, nic nám nechybí, i když jdeme pozdě spát.  
 
Čtvrtek – 12.8. 
 
Kuchař je stále milý a usměvavý. Rýže je sypká a plátky masa  tlustší. Chybí Jarda. 
Našla se po něm jen sbírka kšiltovek. 
Byli jsme na výletě v Neratově. Opravdu nádherné místo. Jen ta kupa dětí, kterou 
jsme s sebou měli, prohlídku kostela pojala ve stylu: chyť mě, pokud to dokážeš. 
Většina z nich už umí číst, ale tu ceduli „vstup na věž na vlastní nebezpečí“ si 
vysvětlili dost svérázně. Nakonec jsme je pochytali, zkrotili a nakrmili.  
Pak se děti chtěly vykoupat v potoce na česko-polské hranici. Na břehu bylo 
napsáno „zákaz vstupu, zdroj pitné vody“, takže jsme museli jít na polskou 
stranu, kde jsme cedulím nerozuměli. 
Večer jsem vynechal šódó i buřty, protože jsem neměl pocit, že bych měl 
pokoušet osud. Ale zato jsem koukal na padající hvězdy a popil dobrého vína 
s přáteli. Spát se šlo tak pozdě, že vlastně brzo.  
 
Pátek – 13.8. 
 
Je pátek ráno, večer bude program, tak už nemám moc času na psaní. Vůbec celý 
tento týden jsem tě zanedbával. Promiň. Ale bylo toho moc. Nyní už zbývá jen 
všechno zrekapitulovat:  
Počasí nám přálo nad očekávání. Programy byly báječně. Děti si to maximálně 
užily, některým za ten týden začaly růst ploutve, naší Rozárce určitě. Vše 
zafungovalo i mezigeneračně. Třeba já jsem se při vybarvování dětského deníčku 
znovu naučil přetahovat.  
 
Milý Jonatane. Určitě si nemůžeš a nechceš namlouvat, že jsi jako velmi vytížený 
mladý muž absolvoval vysilující cestu do Čech na sborovku jen tak. S velkým 
zájmem a radostí jsem vyslechl zprávu o tvých pokrocích ve studiu a investičních 
plánech pro nejbližší budoucnost. Tu vzdálenější již pochopitelně známe. 



Pamatuj, nic se nezměnilo. 9 a 21 není žádný velký věkový rozdíl. My muži 
zrajeme pomaleji. Musím ti říci, že také Josefínka udělala  pokroky. Snažila se, 
poctivě šprtala angličtinu, jazyk Shakespearův, jazyk lásky.  
Náš Anďa stále míří vysoko, ale vzhledem k tomu, jaké má rodinné dispozice, 
Aničku dožene ve výšce už v příštím roce. Nechme to otevřené. Je to jako se 
sklenicí okurek – dokud ji neotevřeš, nevíš, jaké budou.  
Největší pozdrav a vzpomínku posílám stálici sborovek, která tu nemohla být – 
tetičce Broukalové. Na její počest jsem každý den jednu písničku broukal. 
Největší hráč byl Slávek Ščyhol. Díky bratře, mnohé zakončení písní bylo jako žert 
s lehce odloženou pointou.  
Největší pohodář byl kocour Garfield. Za celý týden jsem u něj neviděl jediný 
rychlejší pohyb. On prostě nejen ví, že želva je rychlejší než zajíc, ale žije podle 
toho. 
Nejšťastnější člověk jsem teď já, protože se mi po týdnu pokusů o sport konečně 
vyplavil jeden endorfin.  
Nejoblíbenější hrou bylo jednoznačně Jumanji.  
Nejšťastnější pád – i když bolestivý – si odnesl Ondra Hundera Pavlíček.  
Největší víla byla jako vždy Emilka – každý den v nových šatech. 
Největší byla ale sborovka jako taková. Díky moc Petře Veselé, kazatelům a 
samozřejmě všem, kdo ji pomohli zorganizovat, připravit a vést programy pro 
děti a dospělé. Také starším dětem patří dík za automatické pečování o mladší 
děti. Prostě jsme si ji všichni udělali ještě sborovkovější než obvykle. Byli jsme tu 
jako jedna velká rodina. Budu se s vámi těšit příští rok na shledanou. Možná, milý 
deníčku, i s tebou.  
 
 
 
 


