
 
 
 
V Černilově 16.7.2013 

 
Ahoj Hyný,  
 
včera jsem posílala pohledy na tábor pro Eminku a Terezku. Bylo mi úzko. Vrátila se mi vzpomínka, jak 
jsem vloni posílala dopisy a pohledy na tábor i tobě a Vojtovi. Kupovala jsem 4 pohledy a měla 
problém s čitelným psaním (vždyť za tvůj škrabopis jsem tě pořád hubovala) a s tím, co vám mám 
napsat, každému trochu jinak, aby se vám nestýskalo a aby vás to potěšilo. Přišlo mi to jako včera a o 
to víc mě drtí smutek, že tu s námi nejsi. Vojta nám vyrostl a odjel na parkurový tábor, kam už asi 
tety dopisy neposílají. No a ty jsi mi zmizel. A tak jsem koupila a napsala pohledy dva – jenom pro 
Eminku a Terezku. Přišlo mi to líto, a tak jsem se rozhodla napsat i tobě zase po roce dopis „na tábor“.  

No a tak píšu: Ofu jela na celý týden k babičce Libušince. Je tam i s Pepínkem a Jarínkem, tak 
si umíš představit, jak se musí babička a děda otáčet, aby jim všem stačili. Sbalila si s sebou s celou 
bednou barbínek a „pečopáků“ a ještě pro jistotu vytáhla včera babičku ke „Komárovi“ koupit si 
nějakou malilinkatou hračku. Dneska by měli jet všichni na ryby, tak jsem zvědavá, jestli něco chytí. 
 Eminku jsme vezli v sobotu do Chlumce k vlaku na tábor. Jelo se zase do Měsíčního údolí. 
Jako vloni, pamatuješ? Taktak jste s tátou stihli vlak. Letos to bylo v pohodě, Eminka se moc těšila. 
Jela s ní i celá naše parta Adámek, Linda, Šíma, Jáša a Terezka. To je skupinka výtečníků, co?! Pár 
táborníků jsem si pamatovala z loňska, hlavně tam byl Dingo a Vichřice a taky Antík a myslím i Bára a 
další. Nikdo se na tebe neptal, ale četla jsem v očích, že na tebe v tuhle chvíli myslí. Je tolik těžké se 
zeptat a ještě těžší je čekat otázku. Však víš. Téma letošní táborové hry jsou hobiti. To by sis užil, viď? 
Zatím mají krásné počasí. Eminka už byla dokonce i na noční hlídce! Dneska jim pošlu dopis s fotkou 
štěňátek a taky mě napadlo poslat balík s „hobitími“ zásobami na snídani, druhou snídani, V svačinku 
atd. Však víš, jak hobiti rádi jedí.  
 A tak jsme zbyli s taťkou doma, stejně jako vloni. Jenže letos máme štěňata. To byl, Hyný, 
teda grandiózní nápad! Už je jim 5 týdnů a začínají se podobat devastační jednotce. Kam se na ně 
hrabou vaše bojové honičky a hra na mrňata, kam se hrabou zakopnuté míče do rozkvetlých záhonků. 
Tohle je frontální útok. Ale jsou tak roztomilí. Nejdřív to vypadalo, že se všichni budou jmenovat po 
tobě (Hynek, Hýňa, Nyný, Hynenek, Hyňulka, Messi a tak), ale nakonec jim holky daly jména jiná (co 
se vlastně ani dělat nemá, jména jim dají až noví majitelé), která jsou, hlavně pro mě, dost orientační, 
protože si je pořád nemůžu zapamatovat. Díky štěňatům máme doma pořád plno návštěv. Je to 
prima, že nejsme sami. Je to prima téma hovoru. Štěňata jsou prostě prima, i když mě ani ve snu 
nikdy nenapadlo, že budeme mít psa, natož štěňata! Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že tu se mnou 
nebudeš. Život se nám zlomil. 

Ten s modrým obojkem má tvoje jméno. Je to pohodář, pořád někde chrní, rozlívá jídlo a je o 
něj největší rvačka. Každý se chce pomazlit s Hýňou ☺. Včera ho okupovala Natálka. Ještě dva týdny 
a už od nás můžou odejít. Díky Márovi mají svoje www stránky, ale musíme je začít trochu nabízet, 
aby si našli novou rodinu. Musíme je pustit do světa. Růženka to, myslím, udělá ráda. Pořád ji okusují 
a škrábou a chtějí se s ní rvát. Připomíná mi to vaše rvačky s tátou. Chudák, teď už to měl těžké, 
bojovat proti třem rozlíceným rváčům. Už jsi se mu začínal vyrovnávat, ještěže se Ofu někdy přidala 
na tátovu stranu. Bez tebe má táta velkou převahu. Ale holky bojují statečně, většinou nastaví tak 
komplikovaná pravidla, že na samotný boj ani nedojde.  

V sobotu jsme byli s tátou v letňáku. Po strašné době, určitě to bude nějakých 15 let. Bylo to 
prima. Pořád jsem si říkala, že bys tam už mohl jít s námi, dali bychom si brambůrky a kolu a bylo by 
nám hej. Každou situaci, každou minutu poměřuji s tím, jak by to bylo, kdyby ses nám z toho tréninku 
v lednu normálně vrátil, jak jsme byli domluvení. Kde bys zrovna byl, co bys dělal, kdo by u nás spal, 
co bys řekl, jak bys nás odpálkoval. Co by, kdyby! Moje oblíbená hláška, viď?! V sobotu jsme se 
cestou od vlaku stavili náhodou na Skalickém pekle. Zahlídli jsme, že tam hraje Viktor a Sváťa a tak 
jsme je šli povzbudit. Hned jsme si s tátou říkali, jestli bys odjel na tábor vlakem nebo jestli bys tu hrál 
svůj milovaný fotbal a my tě pak složitě na tábor dopravovali dodatečně. Vyšla nám oběma druhá 
možnost. A my bychom to pro tebe tak rádi udělali.  

Děda ti taky dopsal fotbalovou kroniku. Hrál jsi celkem 700 zápasů! To mi přijde naprosto 
neskutečné! Je to krásný čtení, teď už jsme tam doplnili i fotky. Škoda, že na dalších zápasech 



„nebeského přeboru“, jak říkal Radim na rozloučení, s tebou nemůžeme být. Často vzpomínám na 
poslední podzimní zápas v Černilově, kdy jsem se na tebe přišla podívat s Růženkou. Měla jsem co 
dělat, abych ji udržela za čárou a u toho jsem na tebe ještě nejapně pokřikovala, abys to 
rozpohyboval, vystřelil líp, dal prostě rychlý gól,… tak jak už to maminky za postranní čárou dělávají. 
Při první příležitosti jsi přiběhl na doslech a tvým charakteristickým humorem jsi mi řekl, že se můžu jít 
klidně převlíknout a předvést se. Ale ta vaše závěrečná děkovačka v bílých dresech na zelené trávě, ta 
dojala určitě všechny rodiče, nejen mě. Hyný, já bych nezvládla běhat ani 5 minut! Však víš, jak to 
bylo na zápasech dětí proti maminkám! Vždyť já jsem ti nestíhala už dávno a tys mi tak rád nasadil 
jesličky.  Letos na rozlučce jsem proti dětem nehrála. Neměla jsem tam toho svého fotbalistu a nikdo 
jiný mě za maminku, ani náhradní, nechtěl. Holky už s taťkou na SanSiru občas trénují, ale nevím, 
jestli je ten fotbal chytne, tak jako tebe. Zkusíme nasadit Marčela Jelínkose do brány a uvidíme.  

Hynenku, tento týden bych si mohla připadat „jako dřív“. Byli bychom s taťkou doma sami a 
vy byste vyjeli do světa, na tábor a k babičce. Ale nejde to. Vím, že mi z tábora nepřijedeš, vím, že 
tam nejsi. Pokaždé, když jedu autem si vzpomenu na můj nejvtipnější zásek s odvozem do školy. 
Pamatuješ? Bylo to v zimě, spěchali jsme a já tě poslala pro škrabátko na námrazu. Pak jsem si ho 
našla sama v autě, oškrabala přední sklo, nasedla do auta a odfrčela v domnění, že už jsi mezitím 
nastoupil bez nějakého náznaku spěchu do auta. Celou cestu jsem tě hubovala, proč že musíme mít 
každé ráno takovou honičku, že už jsi velký, že máš mít všechno přichystané už večer, klíče, aktovku 
atd. Sprška blbostí. Pak jsem ti ještě vynadala, proč že mi neodpovídáš a mlčíš, když se tě ptám. 
Zabrzdila jsem zprudka u školy (na tvé osudné křižovatce), že tě přeci nepovezu až před dveře a 
koukla do zpětného zrcátka, proč že nevystupuješ a co mi k tomu řekneš! No a tys tam nebyl! Chytil 
mě záchvat šíleného smíchu. Smála jsem se tak, že jsem skoro nemohla vyrazit zpátky domů. Cestou 
jsem tě potkala naštvaného, jak jedeš na kole za 5 minut osm v té zimě! Smála jsem se celý den, jak 
blázen. Odpoledne jsem se ti strašně omlouvala a společně jsme se smáli, když jsi ty vyprávěl, jak jsi 
statečně našel škrabátko a nesl jsi ho k autu, do kterého jsem já jako tryskomyš nastoupila a odfrčela 
bez tebe. Ta vzpomínka je tak šíleně veselá! Ten pohled do zpětného zrcátka, kde jsi nebyl a ta 
bleskurychlá práce mého mozku, jak je možné, že tam nesedíš, když ti kážu litanie. A pak ten výbuch 
smíchu. Já v prázdném autě, které se otřásá smíchy. Teď mě ten pohled do zpětného zrcátka, kde už 
nejsi půl roku, děsí.  

Hyný, to je pro dnešek všechno. Doufám, že si to v tom letním shonu přečteš. A napiš. Budu 
čekat. Máme tě rádi a těšíme se na shledání. 

 
S láskou  

Máma 
 

 


