
NAŠE SLOVA PRO HÝŇU 

Ahoj Nyný,  

tak už to bude rok… Už rok tu s námi nejsi tím svým nezapomenutelným halasným, veselým a 

pohodovým bytím. Ale věříme a usilovně se snažíme (a doufám, že i ty), abys tu s námi byl JINAK. 

Máme tě v srdci, v přepadlé duši, ve velmi veselých vzpomínkách, v nechápajících hlavách; máme tě 

na fotkách všude kolem, na tapetě mobilu, na spořiči obrazovky, na tričkách…. Jsi s námi stále, ale to 

sám nejlíp víš. V hlavě ti píšu dopisy v podstatě pořád, tolik bych ti toho chtěla říct a 

vyprávět….tentokrát jsem ale poprosila naše milé známé, tvoje kamarády, rodinu, prostě všechny, 

kterým jsi byl blízký, aby mi do dopisu přispěli svými slovy (v textu jsou zvýrazněna), která jim 

připomínají tebe. No a tady to je – dopis jen a jen pro tebe, ze srdce do nebe……. (zřetelně slyším 

tvoje „Mami, prosím, nerýmuj! Aspoň ráno, NE!“). 

Náš dopis začíná tvým oblíbeným „Čau kámo“, pozdravem, který jsi měl pro všechny malé 

kamarády, kteří tě tak rádi ve všem následovali. Byl jsi prostě Velký kápo malejch pidilidí, pan 

Srandička. Všichni vzpomínají na polštářové bitvy, zběsilé super rvačky a honičky s velkým 

kamarádem, na dlouhatánské diskuse o Harrym Potterovi, kterého jsi uměl, díky svému 

pamatováku, téměř celého zpaměti; byl jsi ale také jejich něžným ochráncem, dával jsi jim veselá 

jména jako Jožin z Bažin nebo Myšítko. Tvoji radu do života „to neřeš!“ si určitě vzali k srdci ☺. Když 

vcházím do tvého pokoje, kde to vypadá jako po výbuchu, vždycky si vzpomenu na tvůj zoufalý výkřik 

„Řekněte mi, že to není pravda!“, to když ses vrátil ze školy a zjistil, že je u nás na návštěvě spousta 

malých dětí, které jsem vpustila do tvého pokoje, a oni tam z něho udělali během pěti minut kůlničku 

na dříví. Byli tak šťastní, že jsi přišel a věnoval jim svůj čas! Jenom Terýska jsi chtěl vzít na procházku 

do lesa a tam jí nechat.  Cítil jsi, že malá sestřenice je příliš velkou konkurencí u milované babičky 

Libušky. Co kdyby ji babička taky tak trpělivě zpívala Černé oči jděte spát?! 

Když si prohlížím tvoje miminkovské fotky tak mě vždycky naskočí, jaká jsem byla vyplašená 

máma. A ty jsi byl přitom tak pohodové miminko. První v celém okolí. Naši kamarádi se ještě 

neusadili, a my s tátou jsme se rozhodli mít miminko! Měla jsem velké břicho, zvracela jsem na 

počkání, vypadala jako koule a pak prožila svoje setkání s „tou bolestí“ při tvém porodu. To víš, velká 

studentská láska, ta unese všechno!. Vidím jako dnes tátu, jak se hrne do porodnice s fotbalovým 

balónem v rukách. Byli jsme šťastní, měli jsme JEDNIČKU. Pamatuji si také, jak tě, ještě v Praze, 

v Heydukovce, hlídala poprvé Dáša s Vrbou. My jsme si s tátou vyšli do kina na našeho oblíbeného 

Pána prstenů. Celou dobu jsem byla nervózní, jestli jsi naši lest s muchlinkou  (tedy s mým 

obnošeným žlutým tričkem)  a s mlékem z láhve zbaštil nebo, jestli tam řveš jak tur. Vrátili jsme se po 

špičkách domů a našli Dášu s Vrbou, jak sedí potmě v kuchyni. Báli se rozsvítit si, aby tě nevzbudili.  

Byl to pro nás čas zpívání, čas hraní, čas plavání, čas zdravé stravy a hlavně čas mazlení a 

velké lásky. Byl to čas, kdy jsi byl malým usměváčkem, který nejí chipsy, nepije coca-colu a po 

místnosti se pohybuje plazmo vpřed. Byl to čas, kdy byl fotbalový balón pořád ještě o hodně větší 

než tvoje chytrá hlavička a kdy ti slovo popleta a Kačulí Bambulí připadalo absolutně nejvtipnější a 

kdy tvým vrcholným číslem byl pan HEJBÁK. Šťastné dětství. 

Když vzpomínáme na Hradec, tak hlavně na naše obchůzky po parkovištích. Slyším to jako 

dnes: Opel, Škoda, Fiat, Peugeot, Audi, Ford a támhle Mercedes! Začal ses odpoutávat od maminky 



a trávit víc času s tátou, s autíčkama,  s fotbalem a s Heroesama. „Nevíš, tati, jak dopadne bitva, 

když se utká deset černých draků a 25 kyklopů?“ „Kyklopové asi prohrajou, ale kdyby se k nim 

přidal jeden nebo dva pohádkoví draci…???“ Já jsem v HK hodně pracovala. Z té doby máme ve 

slovníku klikatice. Když jsem tě totiž vzala někdy ze školky do práce, líbilo se ti běhat v těch velkých 

otevřených kancelářích od stolu ke stolu. Moje milé kolegyně na tebe vzpomínají jako na drobečka 

s veselýma očima obrovského lumpíka….SLUNÍČKO, nabité energií, které pořád běhá ty svoje 

KLIKATICE. Já mám zase v živé paměti, jak jsem tě zapomněla ve školce.  Jela jsem přes Hradec jako 

blázen a pak tě uviděla, jak na mě čekáš před školkou ustrojený a úplně poslední z celé školky. Často 

jsi mi to připomínal, byla to moje noční můra.  

Přestěhováním do Černilova jsme získali velkou spoustu nových kamarádů. Velmi přirozeně 

jsi mezi ně zapadl. Tak ráda je všechny potkávám, i když tě mezi nimi pořád hledám…Jejich slova pro 

tebe se vzácně shodují: vtípky, nejlepší kamarád, hodný, chytrý kluk, výborný fotbalista, duše týmu, 

bohém, pohodář, kapitán s dvojkou, černilovský Harry Potter, chipsy, coca-cola, klavírista, banda 

kamarádů. To slyší každá maminka ráda, teda až na ty chipsy!. Pak tu mám několik tajemnějších 

vzpomínek a slov jako tkaničky, líbačka za závěsem ve školce, kakao se šlehačkou s cukrem a skořicí, 

propletené nohy u pohádky, společné neštovice, originální účesy, „kroksáče“ v létě i v zimě… a 

další, která si nechám jako hebké pohlazení pro sebe. Náš ÚŽA KLUK. 

No a pak tu je tvoje krátké gymplové dobrodružství. To je moje bílé místo v tobě. Jako bys od 

rozhodnutí přejít na gympl přešaltroval na rychlejší tempo růstu; byl z tebe puboš, samá ruka, samá 

noha, samý chipsy. I ty vlasy ti snad rostly rychleji. Jako bys věděl, že už nemáš tolik času. Měl jsi víc 

tajemství, potutelně ses usmíval, byl jsi nadšený z nových kamarádů. Tady napíšu jen hesla a vím, že 

ty víš: houbová válka o přestávce, nevypratelná trička po výtvarce, hodiny hudební výchovy, 

výbuchy smíchu, Skyfall, Gandalf, vlaštovky, cvrnkání do kulicha, rozložené propisky…..a 

neuvěřitelný nepořádek. Tak tomu neváhám věřit ani minutu ☺. Za nás přidávám naše zlaté pravidlo 

„dvojka je pro nás jednička“. 

Hynečku, těch slov od nás s tátou by bylo nekonečno. Znovu a znovu si připomínáme chvíle, 

kdy jsi tu byl. Náš jedinečný HH. Vždycky jsme ti říkali, že jsi náš slavný HH jako ta slavná BB. Pamatuji 

si, jak jsme ti vybírali jméno. Jméno Hynek nám učarovalo, ale prý jsme ti jím předurčili osud. Myslím, 

že ne. Bylo to jméno, které má mnoho barev. Stejně jako ty, jako tvoje hlášky, tvoje kozlíkovsky 

neposedné poskakování, tvůj vtipný humor (krk a kaštan, pamatuješ?), tvoje postavení velkého 

bratra. Holky na tebe myslí pořád, pořád, pořád. Do dopisu ti mám napsat, že jsi ten největší miláček 

a taky největší zlobidlo. A Ofu přidává miláček – prďáček a strašidelné zlobidlo.  Přeber si to, jak 

chceš. Pro všechny budeš pořád ten milý, hezký a usměvavý kluk. Tak si tě budeme všichni 

pamatovat. Něžný pohled  veselého lumpíka, šibalské oči, rošťácký úsměv, klid a pohoda...    

Hyný, pomalu budu končit, i když mám v hlavě tolik vzpomínek. Dnes v noci, když jsem ti 

tenhle dopis psala, tak začalo sněžit. Stejně jako před rokem, kdy jsme vyšli zhroucení z nemocnice. 

Stáli jsme tam zasaženi smutkem, prázdnotou, bolestí. A v tom začalo drobně a tak tiše sněžit. Bylo 

to znamení, že jsi neodešel úplně, že s námi budeš JINAK. Jak nás učí Malý princ: „Správně vidíme jen 

srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Dnes je to rok, naše srdce jsou obvázána hebkým a 

hřejivým fáčem, který si skládáme ze vzpomínek a taky z podpory, kterou nám všichni kolem dávají. 

Nastal čas smíření a hojení. Ale pořád tu chybíš.  



Mezi vzpomínkami na tebe se mnohokrát opakovalo slovo hráč tělem i duší, vždy jsi toužil 

být první, v Carcassonne, v DutchBlitz, v Citadele i v Bangu. Tvoje „zahrajeme si?“ tu zůstalo viset ve 

vzduchu… A Hyný, víš, že jsi nás zase všechny předběhl? Zase jsi byl první. A teď tam na nás musíš 

počkat. Tak aspoň trénuj, abychom tě tam JINDE hned neporazili.  

Čauky mňauky, pohodička pacička, žádný stresíky….ty náš husto-mrtě-krutě-přísně démonský PRO-

SKILLERE EZREALI! (Hyný, to jenom opisuju ☺)…. 

Za všechny, kterým se stýská Máma 

 

Svými slovy, větami, souslovími, výkřiky a vzpomínkami do 

dopisu přispěli: 

Ofu-Ofu, Emi-Emi, “Ale Jani!“ mamka, Slávek „Tréňa-táta“,  

teta Iru, teta VeVe,  babi Libu, děda Standa, Lenička K., 

Kuba K., Hovorci, Vrbiči, Cíbáci, teta Žába z Prahy, Vyšáci, 

Hudcovi, Naše Naty, Lenka Ž., Evča S., Janička R., 

Bohdanka, Alička T., Andrejka Š., Terka L.,  Sváťa, Marťa, 

Lenka F., Jitka M. ,  teta Fialka, Roman, Vilma, Petra, Norča, 

Eminka, Blatruška, všichni Náčelníkovci, Urbaňáci, 

Daňkovi, Kubejovi, Žárští, Anička V., Bára M., Terezka M., 

Vojta K., KK a KK, Karin, Vojta K. a asi i další, na které jsem 

přes slzy zapomněla ☺ 


