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ABSOLVENT

deník. Tím to začalo. Snažil jsem se získat 
dokonalou znalost o tom, jak legionáři žili, 
vedle bojů mě zajímaly jejich každodenní 
starosti. To se mi pak hodilo při psaní ro-
mánů. 

Knih o legionářích jste pak napsal 
několik, v posledních letech se věnujete 
protektorátnímu odboji. Přemýšlíte, 
že půjdete ještě dál, třeba do doby 
komunismu?
Velmi mě to láká, konkrétně uvažuji nad zpra-
cováním osmašedesátého roku. I v souvislosti 
s tím, co se teď děje na Ukrajině. I my jsme se 
tehdy mohli proměnit na moře krve uprostřed 
Evropy. Čím více téma studuji, tím více jsem 
fascinovaný, že se tak nestalo. Tak uvidíme, 
co z toho nakonec bude. Někdy se stane, 
že nad něčím bádám rok nebo dva, a pak je 
z toho jen povídka nebo odborný text. 

Loni na podzim jste vydal sci-fi román 
Rudá, ve kterém se Sovětský svaz rozhodne 
proniknout do střední Evropy a vzít si vše, 
co považuje za vlastní. Hlavním cílem je 
Temelín. Není to trochu děsivá anotace 
vzhledem k současné situaci na Ukrajině?
Je to druhý díl plánované trilogie s prvky 
paranormálních jevů. Chtěl jsem napsat 
ještě třetí díl Černá, ale v kontextu dění na 
Ukrajině jsem k tomu ztratil sílu. Popravdě 
vůbec netuším, proč mě napadlo rozpohy-
bovat v 90. letech Sovětský svaz a poslat ho 
do střední Evropy. Dodnes mě to trochu děsí, 
protože kniha vyšla na podzim, pár měsíců 
před ruskou invazí na Ukrajinu. A obsahuje 
přesně to nemilosrdné likvidování, které teď 
Rusové předvádějí. Zpočátku mi kniha dělala 
radost, ale v únoru mě přestala těšit. 

Na čem pracujete teď, kromě zmíněných 
československých letců?
Připravuji román, ke kterému mě nasměro-
vala připravovaná kniha o dějinách každoden-
nosti našich letců 311. bombardovací peruti. 

Pátral jsem po slavných lidech, kteří v peruti 
sloužili, a natrefil jsem na boxera Vildu 
Jakše. Bude to příběh kluka od Brna, který se 
propracoval až na mistrovství světa v boxu, 
zápasil v Paříži, znal se se Jeanem Gabinem, 
zamiloval se do francouzské herečky, ale 
v roce 1938 se nechal zmobilizovat a odešel 
zpět do Československa. Sloužil u letectva, 
pak se dostal dobrodružnou cestou do Anglie, 
kde sloužil u 311. peruti. Studuji k tomu velké 
množství pramenů, zajímají mě naprosté 
detaily, třeba jakým stylem boxovali jeho 
soupeři. Jedna věta mě někdy stojí tři týdny 
rešerší. Na základě jedné noticky v novinách 
jsem například zjistil, že Jakš do Paříže neces-
toval vlakem, ale letadlem. Celá konverzační 
scéna se slečnou ve vlaku tak letěla z okna. 
Kdybych tohle zjistil pozdě, už bych té scéně 
nevěřil, tím pádem ani zbytku knihy. 

Máte nějaký zatím nesplněný sen, kterého 
byste chtěl jako autor dosáhnout?
Bezkonkurenčně největší sen je jednou jít do 
kina na film, který by byl natočen podle mojí 
knihy. 

Text: Miroslav Vlasák
Foto: J. Křikava, Argo

PhDr. Dalibor Vácha, Ph.D. (1980) vystu-
doval Jihočeskou univerzitu v Českých 
Budějovicích, nejdříve učitelství ang-
ličtiny a dějepisu a pak doktorský obor 
České dějiny. Jeho hlavním beletristickým 
zájmem jsou velké války dvacátého století 
a osudy Čechoslováků v nich. Za debutový 
román Červenobílá z roku 2014 získal 
literární cenu Knižního klubu. Vedle vá-
lečných odborných a beletristických knih 
nezapomíná ani na literární fantastiku, 
na které vyrostl. Dalibor Vácha také učí 
angličtinu na Střední zdravotnické škole 
České Budějovice a externě přednáší na 
Ústavu věd o umění a kultuře FF JU.

Když dostali výzvu z Asociace samari-
tánů České republiky, s níž spolupra-
cují, okamžitě se sbalili a dobrovolně 

se vydali do míst, kde už je válka na dosah. 
Záchytný tábor v Humenném totiž potře-
boval pomoc při přijímání a organizování 
uprchlíků, kteří tam v prvních týdnech války 
mířili ve velkých skupinách ve dne i v noci. 
Žádaná byla jak organizační výpomoc, tak 
schopnost příchozí hned ošetřit, dát jim, co 
potřebují, utěšit je. Zkrátka postarat se o lidi, 
kteří unikli peklu. Přicházeli v šoku a se 
šrámy na těle i na duši. Mnozí bez znalosti 
cizího jazyka, pouze s nejnutnějšími věcmi 
v igelitové tašce, někdy dokonce úplně bez 

dokladů. Toto mraveniště působilo na první 
pohled chaoticky, ale držel ho pohromadě 
řád vystavěný na ochotě, obrovské vstříc-
nosti a laskavosti profesionálů i dobro-
volníků. Postupně se tam vystřídalo šest 
studentů Zdravotně sociální fakulty JU, a to 
z 3. ročníku studijního oboru Zdravotnický 
záchranář: Nikol Krupová, Kateřina Ar-
noštová, Sára Zelinková, Veronika Oborná, 
Adriana Vybíralová a Jan Novotný. Byť v té 
době měl každý z nich plnou hlavu starostí, 
jak ve škole zvládnout všechno, co souvisí 
se závěrem studia, včetně povinných praxí. 
Každá dvojice tam strávila týden a po nich 
byli připraveni odjet další spolužáci. Čeští 

ZÁCHRANÁŘI JELI NA POMOC 
UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
V záchytných táborech na hranici mezi Slovenskem a Ukrajinou, které poskytují 
dočasný azyl uprchlíkům z Ukrajiny, pomáhali v březnu studenti 3. ročníku oboru 
Zdravotnický záchranář ZSF JU.

Studenti ZSF JU v táboře v Humenném: vlevo Jan Novotný a třetí zleva Adriana Vybíralová.



28 29

NA CESTÁCH NA CESTÁCH

samaritáni ale svou misi ukončili, protože je 
vystřídali jejich italští kolegové.
Když studenti s odstupem času rekapitulují, 
co všechno zažili, okamžitě si vybavují i se-
bemenší detaily dramatického děje. Akčnost 
k záchranářům patří, ostatně někteří z nich 
se loni v létě rychle vypravili pomáhat na 
Moravu do míst, která zpustošilo tornádo. 
„I tam jsme potkali zoufalé lidi, kteří najed-
nou neměli domov, takže v něčem ta situace 
byla podobná. Jenomže po tornádu nastal 
klid a čas napravovat škody, což přineslo 
novou naději. Na Slovensko však přišli lidé, 
kteří ztratili všechno a k tomu ještě poci-
ťovali obrovskou bezvýchodnost z toho, že 
válka pokračuje a jejich blízcí tam zůstali,“ 
shrnuje Kateřina Arnoštová. S Asociací sa-
maritánů spolupracuje už delší dobu - takže 
když jí v neděli zazvonil telefon, že jim chybí 
dva lidé, neváhala ani chvilku. Během ho-
diny byla připravená a vyrazila se spolužač-
kou Nikol Krupovou. Ta zrovna měla službu 
v domově seniorů, takže to měla s rychlým 
odjezdem ještě komplikovanější. Ale obě 
dívky stihly vyrazit včas. „Bylo to hodně nalé-
havé. Moji rodiče protestovali, ale nic s mým 
rozhodnutím nenadělali,“ vzpomíná Katka. 

JAZYKOVÁ BARIÉRA
Záchytný tábor v Humenném funguje od 
roku 2006 a poskytuje dočasnou střechu 
nad hlavou žadatelům o azyl a osobám se 
statusem uprchlíka. Nápor byl tak velký, že 
nedaleko vznikl ještě další záchytný tábor 
v Michalovcích. Úkolem našich studentů 
bylo hlavně registrovat příchozí a ošetřit ty, 
kteří to potřebovali. Často sloužili noční, ale 
vzhledem k jazykové bariéře museli pomá-
hat i ve dne, takže spali většinou jen čtyři 
a méně hodin. Někteří měli základní znalost 
ruštiny, díky níž ovládají azbuku – to se jim 
velmi hodilo. Ukrajinský jazyk se od ruštiny 
dost liší, ale k přemostění komunikace mezi 
německými zdravotníky a tlumočníkem do 
ukrajinštiny, který nemluvil anglicky, byly 

jejich znalosti moc užitečné. Často museli 
zvládat velký nával příchozích, kteří přijíž-
děli plnými autobusy. „Zapsat je do informač-
ního systému bylo hodně náročné. Někdy 
nám dokonce místo platných dokladů dávali 
různé historické dokumenty, které byly 
psané ručně. Každý dostal plastový náramek 
a při odjezdu ho musel odevzdat, abychom 
měli přehled o pohybu osob. Situace se velice 
rychle měnila: třeba jeden večer jsme měli 
v táboře 65 lidí a ráno už tam zůstal jenom 
jeden pán se psem,“ líčí Jan Novotný, který 
měl hlavní služby v Michalovcích a po nich 
jezdil i do Humenného. 
Občas si připadal, jako by se vrátil o staletí 
zpátky v čase. Nebyl to bohužel historický 
film, ale realita. Když přijel ze Slovenska 
domů, chvíli mu trvalo, než ten střet dvou 
zcela odlišných světů aspoň trochu vstřebal. 
Zprávy z bojů na Ukrajině stále vnímá velmi 
emotivně. Bez filtru, kterým většinu z nás 
oddělují studená skla obrazovek. „Vím, že ti 
lidé jsou skuteční, prožívám jejich osudy víc 
do hloubky a je mi jich moc líto. Na vlastní 
kůži jsem poznal, jak je tento konflikt blízko 
a jak silně se nás dotýká,“ dodává Honza.

ŠTĚSTÍ? NABITÝ MOBIL, TEPLÝ ČAJ, 
KOČKA, SÍŤ Z GUMIČEK 
Záchranáři se tam snažili být platní ve všech 
situacích, včetně ošetřování zraněných. 
Adriana Vybíralová vzpomíná na muže, 
kterému bylo 83 let a měl prsty na nohou 
omrzlé až na kost. Na Ukrajině se totiž ztratil 
v mrazivém počasí. „Takové omrzliny jsem 
ještě nikdy neviděla. Většinu týdne jsem ho 
ošetřovala a měla jsem strach, aby zvládl 
transport do Německa, kde už na něj čekala 
jeho vnučka. Občas na něj myslím – my 
jsme odjížděly domů v sobotu a on měl být 
transportován v neděli ráno,“ líčí studentka 
jeden z mnoha silných příběhů, jejichž 
pokračování už nemá šanci zjistit. Je v nich 
hodně citu, naděje i vděčnosti. Například 
od dívky, jež si dobíjela mobil v boxu, který 

však náhle nešel otevřít. Zrovna v momentě, 
kdy už musela z tábora odjet! Nastal chaos 
a nátlak, ať tam svůj mobil nechá, jenomže 
pro ni to bylo to nejcennější, co má – jediné 
spojení s rodinou a blízkými. Zmatky, zda 
je zadaný kód správný a proč zařízení náhle 
nefunguje, rázně ukončili hasiči a skříňku 
vypáčili, takže vystresovaná dívka mohla 
odjet se svým telefonem. I tak vypadá na 
ukrajinské hranici štěstí. Stačila k němu i síť, 
kterou naše studentky upletly dětem z gumi-
ček, aby si přes ni mohly házet míčem. Nebo 
kočka, kterou den předtím všichni marně 
hledali a majitelka musela odjet bez ní. Další 
den se kočka objevila a byla velká šance, že 
ještě doputuje do prázdné náruče, která na ni 
láskyplně čeká.
Sára Zelinková se setkala s životními příběhy 
mnoha lidí, například členů rodiny, která 
přečkala čtyři dny v montážní jámě v garáži. 
Nechtěli svůj domov opustit a utekli teprve 
tehdy, když střely zasáhly i jejich dům. 
Stále má před očima utrmácené lidi, kteří 
se slzami v očích děkovali, že si mohou ko-
nečně odpočinout na lehátku ve stanu, nebo 
dvanáctiletou dívku, pro niž byl teplý čaj 
darem z nebes. „Celá ta situace mi otevřela 
oči a přinesla velké prozření, jak krásně si 
tu žijeme na rozdíl od lidí, kteří najednou 
přišli o vše a mnohdy ani nevěděli, jestli jsou 
jejich manželé a tatínkové v pořádku. Byla to 
velká škola života a všichni si moc přejeme, 
aby válka co nejdřív skončila a s ní i veškeré 
toto utrpení,“ říká Sára. V paměti jí uvízly 
obrázky, které děti malovaly – na některých 
byly tanky nebo ukrajinská vlajka. Občas 
zašla na mši, které se pravidelně konaly 
a jichž se účastnili i někteří uprchlíci. Část 
modliteb zněla v ukrajinštině a atmosféra 
byla dojemná.
Do tábora přicházely hlavně matky a starší 
ženy s dětmi nebo staří lidé. Mnozí nebyli 
očkovaní, hrozilo riziko šíření covidu-19 
i dalších infekčních nemocí. Jedinou šancí, 
jak se bránit, byla prevence a hygienická 

opatření, tedy rukavice, respirátory a také 
rozvážné jednání, co je nezbytně nutné a co 
už není. O děti se starali převážně hasiči, 
kteří podle studentů fungovali naprosto 
skvěle a projevovali se mimořádně přátelsky. 
Naši záchranáři spolupracovali s týmem 
ze Slovenska i z Německa, odkud přijela 
lékařka, manažerka a další lidé. Každý dělal, 
co mohl, aby lidem prchajícím před válkou co 
nejvíc usnadnil jejich úděl. „Potvrdilo se nám 
to už při více událostech, že když se sejdou 
lidé různých profesí dobrovolně, nikoli pří-
kazem, vždy se vytvoří skvělá parta. Všichni 
fungují perfektně a pomáhají si navzájem, 
čímž si také společně dodávají energii, která 
pomáhá tyto náročné situace zvládnout,“ 
uzavírá Sára Zelinková. 

Text: Alena Binterová
Foto: archiv ZSF JU




