
Když je srdce ve stacíku doma 
…o přátelství… 

 
Už je tomu pár měsíců, co jsem oficiálně opustila zdi stacíku coby praktikantka, zdomácnělá 
návštěva a muzikoterapeutka. Ze študentky se stala regulérní pracantka, a tím skončilo 
svobodné docházení do stacíku, na který jsem si během téměř čtyř let známosti zvykla jako 
na oázu klidu a přístav harmonie (čtenář znalý stacíkovských poměrů jistě prokoukl mé 
šprýmování). Nastoupila jsem do práce a přiznávám, že mě lekalo pomyšlení na mě bez 
stacíku a stacík beze mě. Ono malé žižkovské království se stalo natolik součástí mého 
života, ba i mě samotné, že mi skutečně drásala srdce už jen samotná vidina odloučenosti od 
něho. Jako bych ztrácela domov… A já naříkala (ne nepodobna malému dítku na letním 
táboře): „Já chci domů! Domů na Žižkov…“ Zarytě jsem se bránila přenechat stacíkovské 
místo v mém životě opravdovému zaměstnání – Odstrčit Koněvovu 24 o kousíček stranou?! 
Nikdy! To po mně nemůžete chtít! To je nemyslitelné! Nedůstojné! A nežitelné…  
 
V ten okamžik mě – vzpouzející se a skuhrající – vzal kdosi do náruče: sám stacík. Tehdy 
přišlo ujištění dokonce od šarže nejvyšší, od stacionářského Vrchního Welení (jaká to pro mě 
čest!), že „pouto, které se ve stacíku vytvořilo, nezmizí, nezmizí navázaná přátelství – jen to bude 
malinko jiné“, že mé „kroky jsou správné, protože je řídí Hospodin…“, že na Žižkově budu 
„vždycky doma, ale i z domova musíme ven, abychom se rádi zase vraceli…“, že mi vždy budou 
„dveře stacíkovského srdce otevřené“ a že – to hlavní! – na stacík jen tak nezapomenu, protože 
mě jím bude paní šéfová pravidelně strašit. A skutečně straší! Nejen ona, ale vůbec všichni 
stacíkovští – na stacík zapomenout nelze, protože žižkovský mančaft se vskutku nedá a 
bojuje o své místo v mém vědomí i podvědomí zatím úspěšně. Ostatně to si můžete ověřit na 
vlastní kůži: kdo jednou vstoupí ve vody stacionářské, ten už z proudu nevyleze :-) 
 
A tak se mé nitro utišilo – Vrchní Welení mělo pro změnu opět pravdu (obdivuhodné!), když 
mi předpovídalo, že nezmizí navázaná přátelství – jen to bude malinko jiné. I navzdory tomu, že 
již nemohu trávit ve stacíku tolik času jako v dobách svého študýrování, přicházím do 
stacíku stále jako domů. Stále zde mám svůj hrníček, na nějž v mé přítomnosti má nárok 
pouze má osoba (přiznejme si, že k něčemu patologicky přilneme úplně všichni), stále zde 
mám své prehistorické pantofle a stále zde mám i svou kartičku s fotografií a jménem, kterou 
si sem tam zapomenu přilepit k ostatním kartičkám (taková troufalá nezodpovědnost!).  
 
Abych snad v tom velkém světě nepochytila špatné mravy, pokračuje stacionář i nadále 
v mém zušlechťování, zkulturňování a formování, což v reálu znamená, že jednou za čas 
(ano, v oněch vzácných chvílích mého výskytu v žižkovských prostorách) se ke mně 
automaticky natáhne paže paní řídicí se záměrem jasně, stručně a ručně zhodnotit můj 
projev. Natolik leží mé blaho stacíku na srdci, že mě nemůže nechat zcela zplanět a zvlčet, 
proto přijímám každé pohlavkové vyjádření náklonnosti statečně, anžto vím, že co se 
v mládí naučím, ve stáří jako když najdu. Výsledky této chvályhodné snahy přicházejí sice 
ztuha, ale vděčme Bohu, že se vůbec dostavují… Nebuďme přehnaně nároční.  
 
Je pravdou pravdoucí, že žižkovské královstvíčko se na mě dozajista podepsalo. Moji drazí 
se mnou prožívali všechna má studijní vítězství i období, kdy jsem marně hledala motivaci 
k dalšímu vzepětí sil. Uměli mě vždy potěšit, povzbudit, rozesmát, usměrnit, nakopnout, 
vyhecovat i vyhubovat mi. S jakou, panečku, radostí přijímali má úspěšná zakončování 
jednotlivých semestrů! Už jen proto, že zde najednou byl opodstatněný důvod k oslavě, a já 
tak byla donucena upéct zázračný brdský perník nebo jinou pochutinu k odpolední kávě. Na 
svůj bezprostřední příchod po státnicích nezapomenu do smrti – vyčerpaná a hladová jsem 



se došourala k zavřené nedobytné bráně stacíku. Cink cink! Nedalo se přeslechnout ani přes 
dveře, že v tu ránu bylo celé osazenstvo na nohou. Za ta léta jste připraveni na všechno, 
proto jsem našlapovala v chodbičce vedoucí do kuchyně velice obezřetně, zatímco v kuchyni 
panovalo podezřelé ticho… Jen jsem se objevila na kuchyňském prahu, uvítaly mě 
Gaudeamus igitur, všeobecný ryk a pouťové frkačky. Na čerstvou paní magistru se házely a 
sypaly konfety ze všech stran, až jsem toho měla plné oči. A že si mě skutečně považují, to 
dokázali na následné oslavě, kdy mi srdceryvně zavyli „Červený diplome, kolem se toč, Péťa je 
magistra, nevíme proč…“.   
 
Za veškeré tyto láskyplné projevy, jimiž mě stacíkovští odnepaměti zahrnují, jsem se 
rozhodla, že i já stacíku něco předám – a tak jsem začala hrát ve stacionáři na kytaru. Zvykli 
jsme si na to všichni – koneckonců i Vrchní Welení uznalo, že produkování nadstandardního 
kraválu klientům i pracovníkům svědčí, jelikož to očišťuje tělo i ducha, a místo aby mě 
vyneslo v zubech na žižkovský chodník, mé konání naopak k mému nehasnoucímu údivu 
schválilo. S nástupem do práce se však podmínky pro mé hudební činění zkomplikovaly. 
Zrovna v okamžení, kdy byly přípravy na vánoční besídky v plném běhu. Přeci nemůžu utéct 
od započatého díla, říkala jsem si s chmurami na duši. Nad besídkami však bděl sám Bůh, 
který „má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co 
potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2K 9,8), a tak tomu bylo i se mnou: vždy 
se odněkud zničehonic vynořila další příležitost, kdy jsem směla ve stacíku nacvičovat 
vánoční program. Co více si přát, cítí-li člověk Boží oporu a podporu v zádech? Naše 
vánoční besídky slavily úspěch a ve tvářích všech stacíkovských rozkvetly radostné úsměvy 
ze sklizeného aplausu. 
 
Stacík se stal útočištěm i pro mé otázky – zevrubné, zvídavé, nemožné. To máte tak, jednou 
z prvních inštrukcí, kterou jsem při svém úplně prvním příchodu do stacíku dostala, byla 
věta, že žádný učený s nebe nespadl, ať se tedy ptám – a tak se ptám. Na všechno. Nezebe 
krávu v zimě vemínko? Nebolí labuť za krkem, když ho má během letu natažený? Kdybych spolkla SD 
paměťovou kartu do fotoaparátu, vyšla by přirozenou cestou? A další perly se ze mě sypou – 
zničehonic, spontánně, až zákeřně. Zatímco stacíkovští se na mě dívají – s prominutím – jako 
na blba, ne však paní šéfová. Ta na vteřinu zavře oči, během níž si připomene, že když se mě 
jednou rozhodla milovat, tak holt se vším všudy, pak se na mě soucitně zahledí a 
uklidňujícím hlasem (těžko říci, zda uklidňuje mě nebo sebe) pronese: „To bude dobré, 
Peťulko!“ A tak celé čtyři roky žiji ve stacíku s vědomím, že „to bude dobré“ a to je vám 
náramně povznášející pocit! Myslím, že jsem ve stacionáři správně! :-) 
 
A už pro tento povznášející pocit nemůžu stacík nadobro opustit. Bála jsem se (a jak!), že až 
dostuduji a nastoupím do práce, ztratím své doma na Koněvově 24. A, přiznejme si, trochu 
jsem pochybovala o slovech Vrchního Welení, že přátelství vydrží – co když je to pouze 
útěšná náplast na krvácející ránu? Dnes už vím, že paní štábní měla hlubokou pravdu. Doma 
je tam, kde je naše srdce. A mé srdce už nějaký čas patří Bohu – proto mé doma je všude tam, 
kam přichází Bůh… I ve stacíku, ale nejen (!) v něm. Ještě se toho musím hodně učit o Božích 
cestách – mohu začít třeba tím, že pochopím, že Pán Bůh je i tam, kde já bych Jej na první 
pohled nehledala a nečekala… A dokud bude On bdít nad dobrým dílem stacionářským, 
dokud mu bude žehnat a vést jej, budu i já ve stacíku doma – a navzdory všemožným a 
dalekým poutím, na něž mě můj Pán může vyslat, cítím v sobě nezměrný pokoj, protože 
pevně věřím, že pro každého platí slova, jimiž tehdy před měsíci tišila mou vystrašenost 
paní šéfová: „Pokud bude Hospodin řídit Tvoje kroky, budou bezpečné všude, kam půjdeš…“. 
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