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Lukáš se narodil v září 1989. Bylo to v roce, ve kterém nastala spousta změn. Věřili jsme, 
že všechno, co je před námi, bude už jen to dobré. Když Martin (jako dvouletý) uviděl
svého bráchu poprvé, tak se ptal, kdy už si s ním půjde hrát na písek a proč jen leží. Pak když 
spustil pláč, tak mu donesl rohlík, aby neměl hlad. To byly jeho první dny života. 
Během dětství jsme zjišťovali, že je to pravý kluk, se vším všudy. Všechno musel zkusit a 
dokud mu to nešlo, tak s tím nepřestal. Vyrůstal v tlupě kluků ulice, jako nejmladší, takže 
když se ho chtěli zbavit, stačilo mu říct, aby vylezl na strom a počká, až ho zavolají. Houpal 
se v koruně stromu 10m nad zemí a nějaký pud sebezáchovy, vlastně neměl. Když se poprvé 
postavil na lyže, tak to nevzdal a mlátil sebou ve sněhu, dokud se mu nepodařilo sjet i ten 
největší kopec. V březnu, když začal tát sníh, upouštěli přehradu a objevily se na potoku první 
kačenky, nepřemýšlel, že by se mohl utopit a vlezl pod splav, jen aby jednu zachránil. A to mu 
vydrželo po celý jeho krátký život. Když jsme začali s přestavbou rodinného domku, bez 
reptání vždy šel a pomohl, na brigádě, když stál u mašiny, přeměřoval každý dílek šuplerou, 
jen aby neudělal nějaký „zmetek“.  Každý den po škole, jeho kroky směřovaly za dědou, aby 
s ním probral, jestli půjdou spolu na ryby, nebo do lesa. Lukáš měl opravdu život a všechno, 
co k němu patří rád, měl spousty plánů, jako každý kluk, a když se chystal vykročit do světa 
dospělých, tak krutá a nespravedlivá nehoda přetrhla nit jeho mladého života. 
Poslední  den před vánočními  prázdninami,  si  měl  vyzvednout  svůj  řidičský průkaz,  všem 
slíbil, jak se vrátí ze školy, všechny nás sveze a ukáže, jak se naučil v autoškole řídit. Místo 
toho, nám v poledne došla policie oznámit, že se utopil v hodině plavání. Slova ..“jste matka 
Lukáše, nar…., Váš syn se dnes utopil…“ mně budou znít v uších do konce života. Perníčky, 
které jsem se chystala péct, jsem již nedopekla a jela do Zlína s vědomím, že se určitě spletli. 
Přece ten, který skákal do dvoumetrových vln, potápěl se a voda, která pro něj znamenala 
všechno, mu nemohla vzít  život a ještě navíc v krytém bazénu. Stále jsem věřila,  že to není 
pravda  a  on  přijde,  mezi  dveřmi  se  objeví  a  první  jeho  slova  budou,  mamčo,  co  máme 
dobrého?  Místo  toho,  jsme  si  na  policii  vyzvedli  modrý  pytel  s věcma  a  aktovku.  V ten 
okamžik jsem věděla,  že již nic nebude takové jako předtím, ale musíme jít dál, vždyť je tu 
Martin a ten nás bude potřebovat… 
Všichni kdo jej znali, ho budou mít v paměti jako skromného, ochotného kamaráda s láskou 
k přírodě a ke všemu živému v ní.
Poslední den roku 2007, jsme se s ním rozloučili těmito slovy: 
Lukine loučíme se s Tebou a ve skrytu duše doufáme,  že až přijde náš čas, tak se znovu 
všichni setkáme.

Milujeme Tě a nikdy nezapomeneme.
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