
Kalameny, cesta ke zřídlu 

 
Je konec června. První vlna koronavirové epidemie pomalu opadá. Díky vypětí předchozích měsíců 

začínají školní prázdniny o týden dříve. Těším se na ně víc než kdy jindy. Jsme celkově vyčerpaní. 

Domácí škola, on-line výuka, nekonečná šnůra nemocí, rapidní zdražení základních potravin nám dalo 

zabrat. A jako by toho nebylo málo, tak jsme ve stejný čas dost krkolomně řešili koupi nového domu. 

Do toho se ještě namontovala popálenina ruky našeho desetiměsíčního Tobiáše a moje bolesti zad, 

které nakonec skončily nemocnicí a následně několikatýdenní neschopností cokoliv udělat. Terezka 

v noci dlouhodobě nespí ani dvě hodiny v kuse, Tobík ji nenechá. Přes den je vyčerpaná a nervózní. Ale 

odstavení Tobíka od kojení alespoň na noc se brání. Letos se po sedmnácti letech reálně zdá, že naše 

literárně-výtvarné dílny Ars Poetica – duchovní cesta básníkova, zaniknou. Téměř všichni lektoři, kteří 

je připravovali, byli zcela ochromeni koronavirovou krizí, a rozhodli se svou účast a závazky s ní spojené, 

vzdát. Dva měsíce jsme se snažili udržet naději a po odeznění restriktivních opatření omezujících 

hromadné akce rozfoukat pohaslý zápal nebo alespoň víru v to, že to má smysl alespoň zkusit. 

Potřebujeme se nadechnout, vypadnout z kruhů, do kterých jsme zaklesnutí. 

A tak se vydáváme na další cestu. Cíl je poněkud matný – termální vývěry Kalameny na Slovensku. Snad 

to pomůže a uleví prudkým bolestem zad. Zbylé si řekne sama cesta. Nechat prostor, režijní taktovku, 

samotné cestě a jejím výzvám, je mimořádně důležitý princip. Jde o to zůstat otevření cestě. Brát ji jako 

duchovní akt, nikoliv jako maloměštácký projekt sebezajišťování, kroužení kolem sebeprojektujícího a 

sebeuspokojivého plánu, ve kterém už nezbývá prostor na nic jiného než na turistickou banalitu, 

dokonale izolovanou od setkání s Jiným, kdy kritériem smyslu a konečným cílem veškerého úsilí je 

falešné zdání, že máme vše plně pod kontrolou prostřednictvím úzkostně budovaného a 

opečovávaného pocitu zajištěnosti. Už dávno nejsme schopni vycházet na cesty s podobnou vnitřní i 

vnější svobodou, o jaké píše v Karpatských hrách Miroslav Nevrlý1, skutečný zasvětitel těch, kdo věří 

v cestu jako duchovní úkon. Stále jsme ale ještě nevzdali každodenní snahu o vytváření volného 

prostoru, který umožní zaslechnout volání cesty, pružně na ně s důvěrou odpovědět a neoslyšet ho. 

Letos se musíme adaptovat na nové okolnosti,  je nás zase o jednoho víc. Putuje s námi malý Tobiáš a 

s ním se k nám po roční pauze vrátila i Terezka. Máme také nové auto, protože jsme se do starého už 

nevešli.  

O Kalamenách jsme se dozvěděli asi deset dnů před odjezdem v Pěčíně na návštěvě u rodiny naší 

kamarádky Ivony. Tam nám vyprávěla o svém přání jet na Slovensko do termálních vývěrů na Liptovsku 

nedaleko Ružomberku, které vytékají do volné přírody. Hned jsme s dětmi pojali nápad se tam vydat 

také. Ivona se tak stala prostředníkem pozvání, které padlo na úrodnou půdu. Terezce se mé nadšení 

zprvu tak trochu zdálo jen jako slovní pěna, která brzy opadne. Když zjistila, že to myslím vážně, tak se 
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trochu bránila, ale při představě, že pojedeme bez ní, se nechala zlákat také. Těsně před odjezdem 

jsem si vybavil, co mi jeden z našich studentů, který výrazně vybočuje ze svého okolí, řekl, že až někdy 

pojedu přes Beskydy, ať se stavím u jeho rodiny v Čeladné. Terezka se bála dlouhé cesty. Tobík totiž do 

té doby auto těžko snášel a většinou jízdu prořval. A tak se dlouho rozmýšlela, jestli s námi pojede, 

nebo ne. Ale nyní už to dlouhá cesta přeci nebude! Zastávka v Čeladné ji zlomí v půli. Jedeme a všichni! 

Vzhůru za dobrodružstvím! 

 

Ladná Čeladná 

 

Celý měsíc před odjezdem bylo deštivo a chladno. V den odjezdu nás zastihl prudký liják. U Ústí nad 

Orlicí zmizela silnice pod příkrovem valících se vod. Vyhnuli jsme se místním záplavám. Cíl byl jasný. Do 

večera jsme chtěli dorazit do Čeladné, kde na nás čekala rodina studenta Ondřeje Goly. Co si asi 

pomyslí, až uvidí naši početnou rodinu spějící do dálav bez zajištěného ubytování s ještě ne ročním 

miminkem? Obavy byly liché! V Čeladné nás čekal v zahradním altánu prostřený stůl, načechrané 

peřiny, postele a přívětivá atmosféra vřelé pohostinnosti.  Stůl se prohýbal množstvím dobrého jídla, 

až nám přecházel zrak i pomyšlení. Vynikající zeleninový salát se střídal s obloženými chlebíčky několika 

druhů, melounem, broskvemi a naprosto jedinečnou domácí buchtou od babičky. Došlo i na zpěv. Paní 

Golová se svěřila, že v mládí poslouchala Garáž a tak jsme spustili fláky od Jasný páky, DG 307, a 

nakonec i Muchomůrky bílé, které s Garáží hrával Mejla Hlavsa. Děti se pomazlily s čerstvě narozenými 

štěňaty a my se stále více dozvídali o jedinečnosti Čeladné. Paní Golová je tu místostarostkou, z první 

ruky jsme vyslechli celou řadu pomístních příběhů. Ty nám možná o prolínání tradičního ducha 

beskydské pospolitosti s moderním elitářstvím, které je pro Čeladnou tak typické, pověděli víc než 

knihy a reportáže. Čeladná je totiž oblíbeným rekreačním místem ostravské (nejen) smetánky, 

rezervoárem statusových resortů jako je „vyhlášené“ golfové hřiště, rehabilitační centrum, množství 

lázní, apartmánových residencí a opulentních soukromých sídel. 

Ráno jsme se s Ondrou a jeho sestrou vydali na obhlídku obce. Zajímala nás především architektura. 

Před nedávnem byl totiž spuštěn projekt Stavba čtvrtstoletí, ve kterém bylo nakonec vybráno 200 

nejvýznamnějších realizací českého stavitelství.2 Vybrané stavby byly prezentovány v Praze ve 

Valdštejnské zahradě Senátu ČR a 21 z nich bylo také vystaveno před radnicí v Čeladné. A proč právě 

zde? Protože tři z nich stojí právě v Čeladné. Konkrétně se jedná o budovu vlakového nádraží, hotel 

Miura a Beskydské rehabilitační centrum.  
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Nejprve jsme se vydali na náměstí, abychom si prohlédly panely projektu Stavba čtvrtstoletí. Designéři 

a grafici výstavy se rozhodli napodobit klasickou papírovou skládanou mapu. Stavby na jednotlivých 

panelech o sobě vypráví samy prostřednictvím velkoformátových fotografií i záběrů z dronů, které jsou 

doplněny přiměřeným množstvím čtivého textu. Odtud jsme zacílili do hotelu Miura,3 který vyšel z dílny 

architektonického studia Labor 13. Jedná se o budovu, která se pohybuje na hranici mezi architekturou 

a sochou. Celkově jde o velmi zajímavé konceptuální propojení architektury, výtvarného umění, 

designu v dokonalý celek, překvapivě podporující základní funkce objektu sloužící účelům hotelu 

(restaurace, bar, sauna, wellness, ubytování). Geometrickou prolamovanou stavební hmotu tmavého 

cembonitového opláštění, ze kterého vystupují červenohnědé průhledy z rezavé nízkolegované oceli, 

doplňují figurální sochy (krychlolidi) Davida Černého, které se koupou v bazénu, podepírají dům, lezou 

po jeho stěnách, sedí na hraně střechy nebo lezou po stropu v restauraci. Všechny mají stejný výtvarný 

jazyk, jsou složeny z lesknoucích se kovových nebo pokovených krychliček, které v sobě odrážejí okolní 

venkovní i vnitřní prostředí do takové míry, že s ním často splývají. Ve výsledku působí rozostřeně jako 

rozfragmentovaný nebo rozpixelovaný obraz. Spodní parter je téměř celý prosklený modravými skly 

umožňujícími průhled stavbou. Díky tomu působí objekt vzdušně a lehce, jakoby se opravdu jednalo o 

nějaký stroj v pohybu. Dynamičnost stavby umocňuje nepravidelný rytmus vertikálních oken.  

 

 

Hned po příchodu jsme si všimli, že jsme přišli doslova na zavolanou. U recepce právě začínala 

soukromá komentovaná prohlídka hotelu s kurátorkou, která přijela z Prahy na krátkou přátelskou 

návštěvu majitele hotelu. Nesměle jsme se zeptali, jestli smíme nahlédnout alespoň do foyer, kde byly 

obrazy elektrického křesla Andy Warhola nebo sedící plastika Daniela Arshama působící jak 

zklidňujícím dojmem relaxující bytosti, tak zneklidňující atmosférou připomínající zuhelnatělé postavy 

z Pompejí. Nejenže nám to recepční vlídně umožnili, ale ještě k nám po chvíli přistoupil neznámý muž 

a zeptal se nás, jestli se nechceme připojit k prohlídce. Tím mužem byl pan Richard Kučík, majitel hotelu 

a sběratel umění. Díky tomu jsme si mohli prohlédnout téměř celý interiér hotelu. Žasli jsme nad tím, 

kolik originálů uměleckých děl nejvýznamnějších světových umělců, jako jsou Anish Kapoor, Tony 

Cragg, Jiří Georg Dokoupil, Henry Moore, Gerhard Richter, Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat, Petr 

Pastrňák, Alighiero Boetti, je po hotelu volně rozmístěno. A přitom se jedná o naprosté unikáty. 
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Například ikonický obraz Dvě zlaté Mony Lízy Andy Warhola existuje jen ve dvou exemplářích a Dvě 

bílé Mony Lízy jen ve třech. Celková nálada obou děl ponořených do zlatého a bílého nánosu zesiluje 

metafyzický charakter obrazu. Obrazy rozmístěné v hotelu nezahlcovaly prostor, nepoukazovaly na 

sebe štítky se zvučnými jmény, jen „byly“ a rozevíraly prostor, který je obklopoval, do nové dimenze. 

Hotel se tak proměňoval ve střídavě sakrální prostor, do kterého vstupovala okolní beskydská krajina i 

těkavý život mnohdy asi povrchní nadutosti hostů, ale současně vše nořil do překvapivé intimity místy 

až vábící k vnitřnímu ztišení a kontemplaci. Na závěr, po dvou hodinách v hotelu, jsme směli být 

přítomni instalaci nového přírůstku do galerie Miura. Šlo o dílo There I was born Krištofa Kintery. 

S jedinečným prostředím hotelu Miura jsme se rozloučili pohledem do exteriéru na ocelovou 

prořezávanou kouli z dílny Čestmíra Sušky, kterou autor nazval Hvězdy. Mezitím si Tobík hrál 

s majitelovým psíkem. Vlastně poprvé v životě komunikoval aktivně se zvířetem. Házel mu nějaký 

předmět a ten psík mu ho nosil. 

 

Odtud jsme jeli k nedaleké kapli sv. Cyrila a Metoděje, kterou projektoval Dušan Jurkovič. U ní se 

nachází jednak dravý potok Čeladenka dosahující až parametrů malé říčky. Voda byla jako žiletky. Její 

teplota byla deset stupňů. Nakonec ale děti neodolaly a v jedné z lagun a tůní se spolu s Terezkou 

vykoupaly. Nejvíc je nadchlo skákání do vody z ne příliš vysokého skalního ostrohu. Já jsem mezitím 

popošel kousek dál, abych se podíval na celkem zajímavou architekturu lesních lázní Čeladenka a 

Ropice.  

Nakonec jsme zamířili k vlakovému nádraží z roku 2011, které je dílem architektonického studia 

Projektstudio. Nejedná se o velkou a už vůbec ne velkolepě pojednanou budovu. Před námi stála 

střídmá stavba se zajímavě pojednanou sedlovou střechou z lícových cihel, kamene a dřeva s krytým 

nástupištěm, na které navazoval prostor pro úschovu kol.4 Strávili jsme tu asi hodinu. Děti si oblíbily 

více než sto metrů dlouhé zábradlí lemující perón a přecházeli ho jako provazochodci. Na podobně 

pečlivou prohlídku Beskydského rehabilitačního centra nám už nezbyl čas. Tak možná příště. 

 

Poustevnice anebo život na samotě? 
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Ale tím jsme se s Beskydami ještě nerozloučili. Ondřej Gola nás totiž nabádal, ať cestou navštívíme 

Staré Hamry, kde to má moc rád a odkud pochází část jejich rodu. Nemohli jsme tu výzvu oslyšet. Do 

Hamrů jsme dorazili k polednímu a hned jsme spěli do kostela sv. Jindřicha, který je také přezdíván 

„beskydskou katedrálou“.5 Dnes je kostel, podle farní kroniky vystavěný za pouhých 1000 dnů, už jen 

smutnou a impozantní vzpomínkou na slávu Starých Hamrů. Jakoby vzdoroval době, která ho již 

nepotřebuje. Hamry byly zčásti zatopeny vodní nádrží Šance. Vesnice byla přeťata v půli. Farnost v roce 

1994 zanikla a kostel tak téměř osiřel. Kostel, stejně jako nedaleký pomník Maryčky Magdonové z dílny 

sochaře Augustina Handzela odhalený v r. 1933 na počest narozenin Petra Bezruče jakoby potvrzoval 

slova z básně Zdeňka Volfa „K pláči / Bečvu. // Beskydy / ke vzdoru“.6  

Ze Starých Hamrů stoupáme na Pustevny k dřevěnému kostelíku Panny Marie na Gruňi. Opět nás sem 

přivábilo doporučení Golových a také matná vzpomínka z mých pradávných cest po Beskydech. Po 

malém konfliktu s paní, která se těžko vyrovnávala s tím, že parkujeme jinde, než ona může vybírat za 

parkovné, jsme se vydali ke kapličce s modlitbou růžence na rtech. Byl po delší době první slunečný a 

teplý den. Kaple byla zavřená a tak jsme si sedli za ni a jali se obědvat pochoutkový salát s rajskými 

jablky a chlebem. Děti za kaplí sbíraly borůvky. Letos poprvé. A když jsme se zvedli k odchodu, všiml 

jsem si, že se právě otevřely dveře kostela. Vstoupili jsme. Jeden ze správců nedalekého Domu svatého 

Josefa, který funguje jako penzion a exerciční dům, tam šel právě poklízet a nechal nás vstoupit. U 

oltáře se zde nacházejí domácí křížky ze zatopených domů ve Starých Hamrech. Správce nás dokonce 

vyzval, jestli si nechceme zahrát na místní historické varhany. Terezka zahrála některé mariánské 

kostelní písně a vydali jsme se zpět k autu, abychom pokračovali dál. 

U Golových jsem si všiml, že mají v knihovně několik zajímavých titulů. Byl jsem zvědavý, kdo je čte. 

Zaujala mne zejména kniha Aleše Palána Jako v nebi, jenže jinak. Vzpomněl jsem si, že je v ní jedna 

kapitola o samotářce z Beskyd. Dokonce jsem si vybavil i její příběh. Slovo dalo slovo a paní Golová mi 

řekla, že protagonistka příběhu bydlí v lesích nedaleko Čeladné. A volba byla jasná. Naše cesta do 

Kalamen povede přes samotu Na člověčí. A tak začalo opravdové dobrodružství a testování nového 

auta. Doptáváním místních obyvatel jsme se zhruba dozvěděli kde asi paní Kateřinu hledat. Jeli jsme 

po nepřístupných lesních cestách asi šest kilometrů do nitra beskydských kopců. Pak jsem vystoupil a 

čistě intuitivně jsem se rozhodl ji hledat pěšky. Asi půl hodiny jsem stoupal do prudkého svahu, když 

se přede mnou rozevřel palouček s ovocnými stromy a roubenkou. Jenomže ta byla ve zbědovaném 

stavu a opuštěná. Žasl jsem nad tím, v jak nepřístupném terénu stojí lidské obydlí. Později jsem se 

dozvěděl, že bylo ještě donedávna obydlené ženou, o které je v knize také zmínka. Stoupal jsem dál 

příkrým svahem a po čtvrt hodině jsem zahlédl další obydlí a u něj terénní auto. Lidé mi ukázali směr. 

Od paní Kateřiny jsem byl jen pět minut cesty. Když jsem k ní došel, vyklopil jsem jí celý náš příběh 

s prosbou, jestli můžeme někde na louce přespat. Souhlasila. Mého příchodu byla přítomna ještě další 

žena z vedlejší chalupy, jejíž rodiče jsou také v knize Aleše Palána zmíněni. Právě byla na pravidelné 

návštěvě a masírovala paní Kateřině bolavá záda. Vyprávěla mi část příběhu paní Kateřiny trochu jinak, 

než stojí v knize. Paní Kateřina jí přitakávala. Byl to silný příběh smíření a bylo důležité ho vyslechnout, 

protože zcela mění vyznění knižního vyprávění. Vrátil jsem se k autu, abych vyzvedl věci a ostatní, ale 

při otáčení na rozmáčené cestě jsem zapadl. Asi hodinu jsme se auto snažili vyprostit vlastními silami 

a umem, ale vůz se bořil hloub a hloub. Hold, dva tisíce kilogramů je nějaká váha a auto se chová jinak 

než běžný osobák. A tak jsem se rozhodl hledat pomoc. Vzal jsem Rozárku a znovu se vydal do kopců. 

Muž přítelkyně a sousedky paní Kateřiny nám ochotně vyjel pomoci. Nejprve jsme se pokusili auto 
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vyprostit sami s jeho pomocí. A nic. Pak jsme auto zavěsili na tažné lano. To se přetrhlo. A nic. Pak jsme 

lano navázali dvojitě a po chvíli jsme vyjeli na zpevněnou cestu. Když jsme dorazili k samotám, bylo 

třeba se znovu otočit. Přesto, že mne navigoval jeden z místních, přeci jen jsme neodhadli váhu auta a 

opět jsme zapadli. Tentokrát jsem se z toho po určité námaze dostal sám. 

 

K paní Kateřině jsme dorazili zmožení a schvácení těsně před setměním. Záda jsem měl jako 

v plamenech. Kluci si postavili právě stan, když k nám přišla dcera paní Kateřiny, ať jdeme spát dovnitř. 

Terezka pozvání ráda přijala a tak jsme spali v útulné podkrovní komůrce v postelích. Kluci zůstali 

venku. Večer jsme sešli na pozvání do sednice, tedy jizby, jak se zde správně říká, a postupně se 

propadali víc a víc do důvěrného rozhovoru. Zprvu mu byl přítomen i muž dcery paní Kateřiny, ale pak 

šla paní Kateřina spát a po chvíli i muž její dcery. Mluvili jsme o životě na samotě, o dětství a dospívání 

na samotě a postupně vyslechli celý příběh očima dcery. Byl to jiný příběh a bylo klíčové ho slyšet. Její 

jazyk byl barvitý, měl krásnou stavbu a oplýval bohatstvím slovníku i obrazivosti. Její řeč byla šťavnatá, 

čistá, bez nespisovných pokřivenin a přitom bez náznaku jakékoliv akademičnosti či manýry. Nedalo 

nám se zeptat, jak je to možné, že i když vyrostla ve velmi uzavřeném venkovském prostředí, oplývá 

tak bohatým jazykem. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Bylo to způsobeno vlivem vášnivé četby 

knih. Nakonec jsme se dozvěděli, že se na člověčí pravděpodobně nastěhuje s manželem natrvalo a že 

má k tomu místu velmi silný vztah i její dcera s jejím nastávajícím manželem. Dokonce ji i napadlo, když 

se dozvěděla, že Terezka je šperkařka a dělá snubní prstýnky, do kterých vkládá příběh nebo klíčová 

pojítka vztahu, že by Terezka mohla udělat její dceři snubní prsteny. Cítili jsme vzrušení, pohnutí, 

blízkost a vděk, že se nám podobného setkání dostalo. Došlo nám, že bez těch odlišných pohledů a 

vícevrstevnatosti vyprávění paní Hodůrové a dcery paní Kateřiny, bychom vše vnímali mnohem 

schematičtěji nebo jednostranněji. Usínali jsme plni dojmů, otevřeným oknem proudil voňavý 

beskydský vzduch a do místnosti se linul koncert vyluzovaný skřípáním nožiček nesčetných cvrčků. Nám 

přišel jako ta nejněžnější ukolébavka. 

Ráno nás čekala skvělá snídaně s lahodným čajem z místních bylin. Paní Kateřina nás zavedla do 

kapličky, kterou nechala postavit na památku svojí maminky. Zde jsme se s ní pomodlili růženec a pak 

vyslechli její vyprávění. Těžký a mnohdy i krutý život se prolínal s vyznáními víry, které prostupovaly 

vším. Nezbývalo než se ztišit, zpomalit běh myšlenek a naslouchat srdcem. Loučení se samotou a lidmi 

Na člověčí bylo až dojemné. Děti zazvonily na zvon v kapličce, do památní knihy jsme zapsali své díky a 

pomalu se měli k odchodu. Zvláště dcera paní Kateřiny, dnes již také na hranici důchodu, což by jí nikdo 

nehádal, nám přirostla k srdci.  



 

Termální vývěry Kalameny 

 

Do Kalamen jsme dorazili v podvečerních hodinách. Byl svátek sv. Petra a Pavla a tak jsme hledali 

bohoslužbu. Měli jsme štěstí, nejenže byl v Kalamenech kostel, ale dokonce se v něm schylovalo ke mši 

svaté a ještě byl zasvěcený sv. Petru a Pavlovi. Atmosféra při mši byla radostná, nikdo nenosil roušku, 

paní před námi, oblečená v kroji, seděla na polštářku FC Bayern Mnichov, který si do kostela sama ušila, 

jak nám později prozradila. Po mši jsme šli hned k vývěrům a hle, další konflikt s výběrčí parkovného. 

Nicméně šlo jen o to, že byla paní zklamaná, že budeme parkovat jinde než u ní. Cesta k vývěrům 

připomínala tankodrom a parkoviště člověk také poznal jen podle agilní výběrčí. Nic jiného totiž 

parkoviště nepřipomínalo. Vlastní termální vývěry vytékaly z umělého vrtu, který byl proveden v r. 

2000, do umělého mělkého jezírka.7 Vrt byl uskutečněn v rámci geologického výzkumu okolí termálních 

koupelí Lůčky. Minerální síroželezitá voda má 33 °C. Přístup k ní je zdarma. V den našeho příjezdu bylo 

jezírko plné lidí. Cítil jsem zklamání. Zatímco děti do něj s Terezkou okamžitě hupsly, já se šel projít do 

hor. Byl jsem přesvědčený, že do něj nevlezu. Nechtělo se mi plácat v louži obklopen davem lidských 

mloků.  

 

Jel jsem do okolí, abych našel nějaké místo na spaní. V noci mělo pršet. V Lůčkách mne ohromil 

vodopád, který se nachází přímo ve středu obce přímo pod kostelem. Je asi dvacet metrů vysoký a 

vydatné vody valící se po skále zesilují jeho působivost až k závrati. Nedaleko lázní Lůčky jsem našel 

mysliveckou útulnu. Takže první noc byla posichrována přístřeškem nad hlavou. Na ohni jsem uvařil 

nějaké jídlo a šli jsme spát plní dojmů. Ráno jsme se omyli v průzračné vodě nedalekého potoka a šli 

opět do Kalamen. Tentokráte zde nikdo nebyl. To mne zlomilo a vlezl jsem do vody. Hned od první 

                                                           
7 Srov. https://www.planetslovakia.sk/relax/182-termalny-pramen-kalameny 

https://www.planetslovakia.sk/relax/182-termalny-pramen-kalameny


chvíle jsem cítil úlevu. Asi po hodině, kdy jsem na sebe nechal proudit teplou vodu z 500m hlubokého 

vrtu, jsem cítil, jak se mi záda, svaly i celé tělo uvolňují. Byl to pocit velké úlevy. Tobík byl ve vodě 

spokojený jako ryba. Jakoby prožíval návrat nebo reminiscenci mateřského lůna. V jezírku jsme se váleli 

několik hodin a pak jsme se vydali na asi 15 kilometrovou tůru na Liptovský hrad.  

 

Cestou jsme pozorovali bujnou horskou květenu a při výstupu na hrad, který stojí na vrchu Sestrč, 

v nadmořské výšce 999m, se před námi rozevíraly okouzlující výhledy na okolní hory, na celé Liptovsko 

a na přehradu Liptovská Mara. Samotná stavba má za sebou pohnutou historii. Původně obranný hrad 

byl vícekrát zničen a obnoven. Mezi lety 1431-1434 ho obývala husitská vojska a v r. 1471 ho nechal 

definitivně zničit král Matyáš Korvín.8 Na hradě jsme si uvařili kukuřici a fazole a po horských loukách 

sestoupili opět do Kalamen, kde jsme se ještě jednou vykoupali. Večer nás čekalo překvapení. Myslivci 

obsadili naše včerejší ležení a museli jsme se uchýlit jinam. Brzy jsme našli náhradu. Po večeři, ke které 

jsme si dali luxusní zeleninový salát s olivami zalitý kefírem, jsme se uložili na fotbalových tribunách 

v Kalamenech, jen 200 metrů od vývěrů.  

 

Ráno jsme posnídali vločky s rozinkami a mlékem a vydali se do vápencového pohoří Chočské vrchy na 

Velký Choč, nejvyšší horu Liptovska. Na vrchol 1620 m nad mořem nás čekalo asi tisíc metrů převýšení. 

V oblasti se vyskytují medvědi, ale my žádného nepotkali. Jen při sestupu jsme na cestě narazili na 

obrovskou černou zmiji. Mnohem více jsme ale naráželi na čarokrásnou květenu. Louky překypovaly 

upolíny, rozrazilem, violkami, fialovou barvou prstnatců a vstavačů, modří orlíčků, tu a tam rostl 

lomikámen vždyživý, nebo na nás vykukovaly hvězdice jednokvítků velekvětých, bílé vousy suchopírů, 

jemná žluť trýzele Wittmanova, majáky pětiprstky, něžné květy bílých vemeníků, syté barvy hořců, bílé 

obláčky tužebníků, exotické tvary střevíčníků, divoká svoboda karafiátů či zvonky vorlíčků. Tu a tam se 

ukázaly lilie cibulkonosné či tajemné hlístníky hnízdáky, které jsme si pletli se zárazou žlutou. U vody 

jsme zase našli žluté květy stulíků. Celou cestu jsme litovali, že s námi nejsou kamarádi, kteří se vyznají 

v kytkách. Takto jsme si museli většinu spatřeného doma složitě vyhledávat.  

                                                           
8 Srov. PLAČEK, Miroslav; BÓNA, Martin. Encyklopedie slovenských hradů. Praha: Libri 2007, s. 186. 



 

Vrchol hory nás odměnil krásnými výhledy. Při sestupu jsme v malém refugiu potkali celou třídu zubařů, 

která se loučila se školním rokem společným výstupem na horu. Srdce mi nad nimi poskočilo radostí. 

Po vynikajícím obědě, který jsme vařili na ohni a poklidné četbě poezie Zdeňka Volfa, jsme sestoupili 

dolů a vrátili se do Kalamen, abychom se ponořili do té zázračně léčivé vody. Při koupání se ke mně 

přiblížil jeden místní mladík a neustále se mne doptával, jestli nejsem z Indie. Zprvu nezávazný 

rozhovor se ukázal být nebezpečným, když mi řekl, že kdybych byl z ciziny (odjinud než z Česka), tak na 

mne zavolá policii kvůli ohrožení nákazou koronavirem. Ke spaní jsme si opět ustlali na fotbalových 

tribunách. 

 

Ráno jsme se vypravili na zpáteční cestu. Den předtím nám velmi příjemný starší manželský pár, který 

sem jezdí opakovaně, poradil, ať navštívíme skanzen tradiční kysucké architektury ve Vychylovce. 

Terezka si vzpomněla, že jí o něm kdysi vyprávěla maminka a tak jsme se tam vydali. Cestou se 

rozpršelo. Jeli jsme kolem domu básníka Rudolfa Juroleka v Breze a tak mohla Terezka alespoň na chvíli 

spatřit místa, která jsme vloni procházeli bez ní a Tobiáše. Do Vychylovky jsme dorazili v podvečer. 

Právě zavírali a tak jsme si stihli prohlédnout jen místní lesní úvraťovou železnici, kterou v r. 1915 začali 

stavět italští váleční zajatci, unikátní depo s množstvím starých lokomotiv, muzeum drátenictví a šli 

jsme vařit večeři. K ní jsme si udělali hotové pomyšlení. Kukuřici s domácími klobásami a obrovskými 

domácími vejci od Golů. Do toho jsme přidali vatovce, které jsme našli růst nedaleko ohniště. Večer 

k nám přišel noční hlídač se psem a družně s námi rozprávěl. Vůbec mu nevadilo, že tam chceme 

nocovat. Naopak, ujistil nás, že nás v noci ohlídá. Děti spaly ve starodávných vagonech historického 

vlaku a my s Terezkou a Tobíkem pod stříškou venkovního občerstvení. Celou noc lilo a šlehaly blesky. 

Když se blesky uklidnily, kdesi v dáli třeskla lovcova puška.  

 



 

 

 

Ráno jsme se vydali do skanzenu, který je národopisným Muzeem kysuckej dediny. Náhodou jsme se 

setkali se zapáleným etnografem, který nám poskytl nadšený výklad a seznámil nás s historií kolonizace 

místního kraje. Horní Kysuce byla kolonizována až v 16 a 17. století valaškou a kopaničářskou 

kolonizační vlnou. Nízké výnosy místních polí nutili valachy, kteří se zde usadili, k přivydělávání mimo 

domov. Zajímavé bylo také vyprávění o tom, jak a proč místní obyvatelé silně přilnuly k alkoholu. 

Zásadní roli v tom hrála daňová politika místní vrchnosti, která zakazovala prodávat a konzumovat jiné 

než panské kořalky. V každé vsi bylo i několik náleven, ze kterých šly výnosy panstvu.9 Vlastní skanzen 

se skládá většinou ze srubových staveb svezených z okolí. Nejstarší stavbou je pastouška z r. 1806. 

V celém skanzenu jsme byli prakticky sami a tak jsme si domy mohli zevrubně prohlédnout, vlézt na 

jejich půdy a zblízka obdivovat dymníky. Také náhony a technologie historických mlýnů i pil jsme 

rozhodně neošidili o naši všetečnou pozornost.  

 

Den se převalil do druhé půle a tak jsme se vydali na cestu domů se zastávkou V Rajecké Lesné, kde je 

k vidění slovenský betlém. Kluci si zde s místní mládeží zahráli turnaj ve stolním fotbale a potom jsme 

si to šinuli do Brna, kde jsme chtěli navštívit básníka Zdeňka Volfa v Chrlicích. Sešli jsme se s ním 

                                                           
9 Srov. MACŮREK, Jozef. Valaši v západních Karpatech v 15. – 18. století: K dějinám osídlení a hospodářsko-
společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy. 
Ostrava : Krajské nakladatelství 1959, s. 55, 98-102; KADLEC, Karel. Valaši a valašské právo v zemích 
slovanských a uherských. Praha : Česká akademie císaře Františka Jozefa pro vědy, slovesnost a umění 1916, s. 
289 – 314; CHALOUPECKÝ, Václav. Valaši na Slovensku. Praha : Orbis, 1947, s. 27 a s. 43-44. 



v Tuřanském kostele, který je poutním místem, kde je uctívána Panna Maria v trní.10 Její soška je 

z hruškového dřeva, historici ji kladou do třetí čtvrtiny 13. století, ale legendy ještě hlouběji. Kostel je 

proslulý přítomností pedagoga a spisovatele Dominika Pecky nebo historika Bohuslava Balbína. Oba o 

tuřanské madoně napsali knihu. S Tuřany a Chrlicemi je spojen také geniální teolog, básník a biskup 

podzemní církve Felix Maria Davídek. Dále si zasluhuje pozornost místní farář otec Navařík, protože do 

Čech přivedl hnutí a spiritualitu Taizé. Za zmínku stojí, že ho před několika srazilo auto na přechodu 

mezi farou a kostelem i s kostelníkem. Oba zemřeli. Zdeněk Volf básník, který vidí svět a život 

perspektivou archetypu božského dítěte, perspektivou betlémské mrvy, do které se rodí Bůh, básník 

bytostného vztahu k blízkým, ale také básník kontemplace a mlčení, se s námi setkal za deště na 

schodech tuřanského chrámu. Doprovodil nás ke hrobu Felixe Maria Davídka a také do jeho vily 

v Chrlicích, kde nás seznámil s Davídkovým synovcem, který uchovává jeho pozůstalost. Davídkův 

synovec nás pozval dál, provedl nás vilou, ukázal nám Davídkovu sbírku obrazů a také jeho písemnou 

pozůstalost. Zarazilo nás, že se nenašel doposud nikdo, kdo by o ni badatelsky stál. Snad vyjde v brzku 

alespoň Davídkova poezie. Jak je ale možné, že ještě nevznikla žádná jeho životopisná monografie, 

disertační nebo alespoň magisterská práce, která by se jím zevrubně zabývala na základě tohoto 

archívu, který Davídkův synovec ochotně nabízí k prostudování? S touto otázkou jsme zamyšleně 

odcházeli a loučili se se Zdeňkem Volfem. 

 

Další kroky spěly do duchovního centra Martina Středy a kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně-

Lesná, kde jsme spali u manželů Jana a Terezy Hanušových v jejich útulném bytě naplněném krásnými 

knihami. Ráno jsme s nimi navštívili nově otevřený kostel na Lesné, jehož autorem je Marek Štěpán. 

Místní farář otec Pavel Hověz se nám velkoryse věnoval. Otevřel nám kostel, dal nám ke všemu pečlivý 

výklad a pustil nás i do zvonice. Kostel kruhovitého půdorysu má charakter jakési archy stojící na 

vyvýšeném platu se samostatně stojící 31 metrů vysokou pohledovou věží zakončenou kubickou 

lucernou. Kůr připomíná plachtoví lodi. Do kostelní klenby vniká barevnými skly světlo, které uvnitř 

rozehrávají pohyb světelného kotouče duhy. Excentrická klenba vyvolává dynamický dojem pohybu 

nebeské klenby.11 Laskavý kněz nám na závěr mimo jiné daroval dvě knihy, skvělé rozhovory s paterem 

Bohumilem Kolářem, knězem, kterého jsem dobře znal a chodil k němu v Dejvicích ke svátosti smíření 

a potom vzpomínkovou knihu na patera Karla Pilíka. Obě knihy jsem lačně zhltl.  

                                                           
10 Srov. MUDRA, Aleš. Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě. Řezbářství 13. století v Čechách 
a na Moravě, Praha: Halama 2006, s. 90−93. 
11 https://www.archiweb.cz/b/kostel-blahoslavene-marie-restituty-rimskokatolicka-farnost-brno-lesna 

https://www.archiweb.cz/b/kostel-blahoslavene-marie-restituty-rimskokatolicka-farnost-brno-lesna


 

Nezbývalo než se rozloučit a přijmout další výzvu, kterou byla právě probíhající výstava Františka Skály 

a Olgy Karlíkové v brněnské galerii Fait, která se nachází v komplexu Vaňkovka. Galerie Fait byla 

původně továrnou. Nicméně na celé stavbě je patrné, jak byly raně průmyslové stavby ovlivněny 

sakrální architekturou. Prostornost a vzdušnost továrních hal duchovní stránce uměleckého prostředí 

překvapivě nejen vyhovuje, ale dokonce ji ještě umocňuje. Galerie Fait je toho dokonalým příkladem. 

Od prvního momentu nás prostor a atmosféra galerie uchvátily. Laskaví kustodi nám prodali zlevněné 

vstupné a děti pustili dokonce zdarma. A pak jsme už jen dvě hodiny hodovali a nemohli se nabažit. 

Obrazy ptačích zpěvů jsme viděli poprvé se sluchátky na uších. V nich zněl ke každému obrazu zpěv 

daného ptačího druhu. Sluchátka také pomohla vytvořit mimořádnou intimitu oddělenosti od okolního 

světa, což napomáhalo vstoupit do tichého vztahu s obrazem. Také dílo Františka Skály nás silně 

zasáhlo. Zarazilo mne, jak výrazně se tématika obrazů zabývala epifanií a dokonce i zjevením 

v náboženském slova smyslu. V pozadí imaginativního ohňostroje Skálovy představivosti se 

archetypálně vynořují duchové podstaty bytostí a jevů, které prahnou, míří anebo vyzařují spění 

k absolutnímu. Skála jako tvůrce prostorových objektů ustoupil do pozadí a v popředí se objevil Skála 

– malíř. Ovšem jeho neutuchající zájem a vášnivý zájem o kontakt s materiálem zůstává. Divák cítí až 

fyzickou potřebu se pigmentů jeho obrazů dotýkat. Lidé se podle Skály kdesi uvnitř touží stát svědky 

zázraku. A Skála – svědek zázraku, jim o zázraku vydává vlastní svědectví.  

Z Brna jsme v pozdním odpoledni pádili do Zábřeha k rodině našich přátel, abychom s nimi vstřebali 

zážitky z cest. Ale ani poslední úsek cesty nebyl bez dobrodružství. Hned v Brně nám vypověděly službu 

brzdy a až do Zábřeha jsme brzdili převážně jen motorem. Bylo 5. července, svátek svatých Cyrila a 

Metoděje. Po bohoslužbě nám auto slíbil opravit bratr otce rodiny, u které jsme bydleli. Děti zatím 

jezdily na kolech na speciální bikrosové dráze, Terezka si vyprávěla s Danielou o starostech s dětmi a o 

životě a já si zatím četl strhující rozhovory o kontemplativní modlitbě mezi Denisou Červinkovou a 

českým emigrantem Janem Šedivým. Terezka se mimo jiné dozvěděla, že Daniela byla před časem 

v Domě svatého Josefa na Gruňi na duchovních cvičeních, které vedl otec Ludvík Armbruster. Sotva 

jsem je dočetl strhující text o kontemplaci v současném světě připomínající trochu knihy Carla Carretta, 

oči mi padly na monumentální biografickou knihu Viktora Filimonova Andrej Tarkovskij, skutečnost a 

sny o domově.  

Mimořádně precizní Filimonova badatelská práce vychází převážně z ruských pramenů, z deníků 

Andreje Tarkovského, z deníků jeho manželek, jeho spolupracovníků a odkrývá vazbu mezi 

Tarkovského duchovním úsilím a potřebou po bytostném spočinutí v lásce, kterého ve svých vztazích 

nebyl vůbec schopen. Filimonov ukazuje, jak zásadně Tarkovského ovlivnila vlastní rodina a její rozvrat 

a jakým způsobem se to promítalo do všech jeho filmů i osobních vztahů i do jeho komplikovaného 

hledání Boha. Tarkovskij se podle Filimonovova přesvědčivého podání chtěl „legálně dotknout 

transcendentna prostřednictvím plnohodnotných citů“, na kterých chtěl založit domov, ovšem prožitek 

„zkaženého světa, který si v sobě umělec nese, činí návrat do jednoty těla domova nemožným.“12 

                                                           
12 FILIMONOV, Viktor. Andrej Tarkovskij, skutečnost a sny o domově, s. 337. 



Nadějí se pro něj stává Kristus, jako ten, kdo se v nelidských podmínkách chová lidsky.“13 Kniha byla 

napsána takovým způsobem, že jsem se od ní nemohl odtrhnout a přemohla i noční únavu, když šli 

ostatní spát. Myšlenka, že odjedu a knihu nedočtu, se stala nesnesitelnou. Ještě, že se nám ty brzdy 

rozbily.  

 

V Zábřehu oslavil Tobík první narozeniny. Daniela mu udělala vábivý dort. Čas jsme plnili procházkami 

po okolí a koupáním v místní přehradě uprostřed lesů. Nazítří, 6. července jsme společně navštívili 

evangelický kostel v Hrabové, abychom uctili památku upálení mistra Jana Husa. Hrabovský kostel je 

unikátním dílem architekta Oldřicha Lisky s observatoří ve věži kostela.14 V kostele právě probíhala 

výstava o německých obyvatelích Hrabové, z nichž se Diether F. Domes stal po odsunu významným 

moderním německým malířem, grafikem a sklářem. Tuto  výstavu doprovázely panely o leštinském 

masakru, který se udál na konci války v r. 1945 v nedaleké obci Leštiny. Dlouhá léta se o masakru 

nesmělo mluvit, přestože vedle sebe žili exekutoři i oběti událostí a věděli o sobě. Při průjezdu 

německých jednotek došlo v květnu 1945 k zabití pěti zdejších obyvatel. Toto násilí vyvolalo etnickou 

mstu na nevinných obyvatelích Leštin a Vitošova. Teprve po dvaašedesáti letech došlo ke snahám o 

usmíření mezi dětmi obětí i pachatelů. Obě výstavy v hrabovském kostele byly neseny v duchu snahy 

o smíření mezi Němci a Čechy. Dějiny jsou v nás přítomné víc, než si myslíme. Neznalost nám v ničem 

nepomůže. Důsledky neodpuštění se propisují do našeho podvědomí, do naší duše, do myšlení i do 

našich hodnot. Je to jako s barevnými sklíčky v oknech věže Hrabovského kostela, které tak totálně 

zabarvují pohled. 

 

Návštěva Hrabové se tak stala silnou metaforou cesty jako vycházení za hranice pojatého a 

pojednaného světa. Po příjezdu z Hrabové, jsem jako odpověď na bolestné dějiny četl rozhovory Josefa 

Beránka s Antonem Ottem Vzdálená Evropa? - životní příběh sudetského Němce, který si uchoval 

překrásnou češtinu, stal se knězem a celý život zasvětil smíření, zejména mezi Čechy a Němci. 

Archetypálním syžetem počínání Andreje Tarkovského i Antona Otte bylo putování z domova 

k domovu. Zatímco Tarkovskij k vytouženému domovu ve svém pozemském životě nikdy nedoputoval 

                                                           
13 FILIMONOV, Viktor. Andrej Tarkovskij, skutečnost a sny o domově, s. 254. 
14 Srov. Archiv Českobratrského evangelického sboru v Hrabové, Pamětní kniha Českobratrského evangelického 
sboru v Hrabové, nestr; Archiv Českobratrského evangelického sboru v Hrabové, fond Spisy dějinné povahy, bal. 
24, III-D/2: Počátky práce, adresáře 1920-1924. 



a stále se mu drolil pod prsty, tak se zdá, že Anton Otte domov plnohodnotných citů vybudoval, a to 

mu dává důvod věřit v Evropu jako v projekt smíření a navzdory všemu důvod věřit v Evropu jako ve 

společný domov. S tímto srovnáním a meditací o významu cesty se vracíme domů a hned po příjezdu 

přebíráme náš nový dům se zahradou. 

 

 


