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„...KDEŽ ZLODĚJ DOJÍTI NEMŮŽ, ANIŽ MOL KAZÍ“ 
Miloš Hlávka 
 

 

„Prodávejte statky své, a dávejte almužnu. Dělejte sobě pytlíky, kteříž nevetšejí, poklad, kterýž 

nehyne v nebesích, kdež zloděj dojíti nemůž, aniž mol kazí.“              (Lk, 12,32) 

 

„Znám člověka, který stokrát pomohl svému příteli alkoholikovi, který ho stokrát zradil. A vím, že až 

za ním přijde po stoprvé, pomůže mu opět, aby ten ho mohl po stoprvé zradit. 

Nechci soudit, zda to dělá správně či ne. On po stoprvé sáhne na trolej a po stoprvé dostane ránu. 

Ale on to nedělá pod vlivem drog, ani z hlouposti, ani z nevědomosti. Dělá to z ušlechtilosti svého srdce.“ 

(Petr Samojský: Mladík zkoušel, zda ho zasáhne proud: zasáhl. Unitářské listy 4/2010)  

 

Znám farářku. Což není nic divného, protože s různými duchovními osobami se setkávají 

mnozí z nás a ženám je toto povolání dostupné už ve většině církví působících na našem 

území. Jenže ať se snažím, jak se snažím, nemohu si ve svém okolí vybavit nikoho, kdo by 

tak důsledně usiloval o plnění požadavků evangelií jako ona. 

Ale popořádku. Poprvé jsem se s ní setkal v létě roku 2000 v Praze na Miladě, na jedné 

schůzce před pražským zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Když 

jsme se navzájem představovali a já – jako obvykle – prozradil, že jsem z Nového Knína, 

oslovila mě, zda tedy náhodou neznám pátera Pavla Vrbenského. Samozřejmě jsem ho znal, 

i když v té době na staroknínské faře už nepůsobil. Nicméně spojení bylo navázáno a od té 

doby jsme v kontaktu, i když poměrně řídkém. Tehdy Eduarda, zkráceně Eda, byla 

aktivistkou křesťanské skupinky, která se podílela na přípravě protestů proti zasedání a 

v září i na samotných demonstracích. Ale k tomu, že se vydá na duchovenskou dráhu, se už 

schylovalo. Již opustila katolickou církev, která dosud kněžská svěcení žen neumožňuje, 

přestoupila na luteránství a začala studovat bohosloví. A tak již o dva roky později, při 

příležitosti summitu NATO v Praze, uspořádala na náměstí Míru v Praze mírovou 

ekumenickou bohoslužbu. Kolem Edy vzniklo nevelké farní společenství,a církev, která 

dosud měla své věřící jen na Těšínsku, rozšířila svou působnost i na Prahu. 

Pokud je mi známo, církev, ve které Eda farářuje, nemá v Novém Kníně a okolí ani 

jednoho člena či členku. Přesto se zde její působení nepřímo tak trochu projevilo.  

Koncem března 2004 se mě Eda zeptala, zda bych byl ochoten poskytnout podnájem jedné 

(tehdy čtyřiatřicetileté) ženě jménem Dáša, která je tělesně postižená a sociálně slabá. Ne že 

bych z toho byl kdovíjak nadšen, ale bližním se má pomáhat, aspoň to tak hlásají různá 

náboženství.  

Poprvé se Dáša projevila, když dorazila na sídliště a spatřila, jak se na stojanu mezi domy 

suší prádlo. Hlasitě se podivila, proč to ti lidé dělají, a jak to, že to nikdo neukradne. Podobně 

když spatřila stát na chodbě našeho domu dětskou tříkolku. O Kníně se pohrdavě 

vyjadřovala jako o „vesnici“, ovšem lidi zásadně nezdravila, jak je obvyklé v těch největších 

velkoměstech. Když jsem ji upozornil, že takovéto chování není nejvhodnější, odtušila: „Proč 

bych to dělala, já ty lidi neznám.“ A ani později názor nezměnila, přestože pár lidí tehdy už 

aspoň od vidění znát mohla.  

Pak jsem se dověděl, že Dáša je matkou syna z jakési krátkodobé známosti. Jenže do péče 

jej nedostala ona, nýbrž její matka. 

Jednou se Dáša vypravila pátečním podvečerním autobusem do Staré Huti a pak zamířila 

do lesa. Ještě než se jí vybily baterie v mobilu, stihla zalarmovat policii, že zabloudila. Ta ji 

pak skoro celou sobotu hledala vrtulníkem a nakonec našla poblíž Tušimáků – totiž 

Tušimských rybníků mezi obcemi Mokrovraty a Voznice. Sólokapr pro první stranu Blesku 

to sice nebyl, ale na drobný odstaveček uvnitř vydání to stačilo. Párkrát prý měla ztropit 
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nějaké výstupy v autobuse, když se vracela z Prahy, ale na podrobnosti jsem se raději neptal, 

nechtěje tu ostudu ještě víc rozmazávat.  

Několikrát se stalo, že Dáša vyrazila ven a pak vždy volala na policii, že si koupila špagát 

a jde se oběsit. Načež ji příslušní orgánové jakousi podivnou náhodou odchytili na poslední 

chvíli, když už si vázala oprátku kolem krku. Pak ji vždy na pár dní umístili do psychiatrické 

léčebny, kde zjistili, že si s ní nevědí rady, a zase ji pustili.  

Mezitím Dáša ještě stihla svěřit svůj osud bulvárnímu magazínu Jackie. A díky tomu jsem 

se dověděl, proč se ocitla bez domova. Prý byla vyhozena poté, co byla svým tehdejším 

přítelem a ještě jedním jeho kamarádem přinucena pomáhat jim při vykrádání bytu, ve 

kterém dosud s rodiči bydlela. To mi jedině potvrdilo, že opravdu bude záhodno dát 

přednost pudu sebezáchovy před dobročinností. A když v červnu odešla – či přesněji byla 

odejita – nadobro, její srdceryvný dopis na rozloučenou, který jsem poté nalezl v pokojíku, 

kde do té doby bydlela, ve mně vyvolal pocity rozmanité, jen výčitky svědomí nad tím, jaký 

hrozný čin jsem spáchal, se jaksi nedostavovaly. 

Zdálo by se, že mám důvod na farářku Edu žehrat, jakou mi nasadila veš do kožichu. 

Jenže ona sama sobě (a svému manželovi) těch vší do kožichu nasadila ještě daleko víc. 

Několikrát poskytla přístřeší lidem bez domova a prý asi třikrát jimi byla vykradena. To ji 

ovšem neodradilo – vždyť ti nenechavci tvořili jen zlomek těch, kterým se tato farářka snažila 

pomoci. A tak když si Eda dávala pokřtít svého synka a já byl mezi mnohými pozvanými, 

většina přítomných zjevně patřila k těm, kdo mají opravdu hodně hluboko do kapsy. 

Nedosti však na tom. Spolu s manželem a pár dalšími lidmi založili občanské sdružení 

Dům Agapé a začali provozovat stejnojmenný útulek pro bezdomovce. Byl určen pro ty, kdo 

se nechtěli se svým postavením smířit a usilovali o návrat do „normálního“ života. Součástí 

domu proto byla i dílna, kde klienti mohli jednak udržovat své pracovní návyky, jednak 

svou prací přispívat na hrazení nákladů spojených s provozem domu. Několika lidem ten 

dům opravdu pomohl. Smůlou bylo, že toto útočiště pro sociálně vyloučené lidi bylo zřízeno 

ve vile pronajaté za tržní nájemné. První rok sice provozovatelé získali na jeho splácení grant, 

ale ten další už nikoli – pražský magistrát usoudil, že o bezdomovce lze pečovat i levněji.  

 A tak občanské sdružení Dům Agapé vyhlásilo sbírku, a když ani to zdaleka nestačilo, 

začala to sestra farářka dotovat ze svého. A když i její peníze došly, začala si půjčovat, dokud 

byly banky ochotné. Teprve poté azylový dům nuceně ukončil svou činnost. Jenže to už byla 

farářka i s rodinou zadlužená po uši a v okamžiku, kdy její manžel přišel o část zdrojů příjmů, 

ocitli se na pokraji bankrotu. 

Lze se samozřejmě zamýšlet nad tím, kde končí obětavost a začíná – řekněme – 

prostoduchost. Jenže budeme-li uvažovat takto, jak obstojí třeba takový všeobecně uznávaný 

čin, jakým byl atentát na Reinharda Heydricha? Jeho aktéři museli vědět, že riskují ne 

majetky, ale životy, a nakonec tuto cenu opravdu zaplatili. Jejich čin navíc vedl k smrti tisíců 

nevinných civilistů. Likvidace tyrana, za kterého se snadno našla náhrada, mohla přitom jen 

stěží nějak uspíšit konec války. Jistě, ten čin ovlivnil postavení poválečného Československa. 

Není však právě toto důvodem k zamyšlení nad světem, který k uznání českého odboje 

potřeboval tak kontraproduktivní skutek?  

Čeho by potom měla litovat farářka Eda, která nikoho ani přímo, ani nepřímo ze světa 

nesprovodila, a naopak několika lidem pomohla k důstojnějšímu životu? Opravdu se úspěch 

měří jen vydělanými penězi, jak se nám snaží vsugerovat ekonomové? Nebo snad počtem 

zabitých nepřátel, jak by nás rádi přesvědčili generálové? A kde je ta střední cesta, o níž věděl 

už Siddhártha Gautama – v tomto případě střední cesta mezi bezbřehým sobectvím a sebe-

obětováním? 

A ještě dodám, že farářka Eda nadále udržuje kontakty i s onou Dášou, které jsem se kdysi 

s takovou úlevou zbavil. Díky tomu vím, že se od roku 2004 už podruhé ocitla ve vězení, 

tentokrát za nesplněný slib. Soudu se prý nelíbilo, že Dáša telefonicky slibovala odpálení 
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bomby v Praze na Wilsoňáku, přestože ji neměla k dispozici a nejspíš ani nevěděla, kde ji lze 

pořídit.  

A kdo ví, zda i toto není důvodem k zamyšlení. Například nad tím, co by se dalo dělat 

pro lidi s podobnou poruchou osobnosti, jakou trpí Dáša (a to, čím Dáša trpí, opravdu je 

porucha osobnosti, tedy svého druhu choroba), aby jedinou možností, jak získat přístřeší, pro 

ně nebyly skutky, které je spolehlivě přivedou do vězeňských cel. A kdo ví, zda už o tom 

někdo konečně nezačal i přemýšlet. Protože zatím nejčerstvější zpráva, kterou o své bývalé 

podnájemnici mám, hovoří o tom, že našla přístřeší v jakémsi azylovém domě kdesi na 

Opavsku a vydržela tam – světe div se – už půl roku.  


