
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VLASTA PÁLENÍKOVÁ 
13.3.1916 – 17.5.2015 

 

Loni v březnu jsme na oddílové radě SO slavili s Vlastičkou její  

99. narozeniny a těšili se, jak za rok oslavíme tu stovku. Byla ve 

výborné fyzické kondici, takže nic nenasvědčovalo tomu, že se 

nám to nesplní. Ale za dva měsíce tu už Vlasta nebyla. A tak si 

její stovku připomínáme bez její fyzické přítomnosti a věříme, že 

je tu stále, protože je  s námi v našich srdcích.  

Náhodou jsme našli rozhovor s Vlastou, který byl uveřejněn ve 

Sborovém dopise Strašnického sboru Českobratrské církve 

evangelické v březnu 2012, č. 21. Velmi živě nám ji připomíná. 

 



VLASTA PÁLENÍKOVÁ alias RAKŠA 

    Je pravděpodobně nejstarší členkou sboru, určitě však 
nejstarší aktivní účastnicí sborového života. V neděli sedává 
někde v polovině modlitebny napravo od uličky a ve středu 
se účastní biblické hodiny. Člověka, který přišel na svět za 
Rakouska-Uherska uprostřed první války a prožil pak celé 
to bláznivé a kruté 20. století stojí za to požádat o ohlédnutí.  
 
„To víte, blíží se mi stovka a já začínám pomalu zapomínat, …“  

 
Tak to zkusíme hezky od začátku. 
        Náš rod pochází ze slováckých obcí Brumovice a Čejč na 
Hodonínsku. V Čejči se narodila moje o dvanáct let starší sestra 
Antonie, která byla první farářkou v ČCE. Pak se ještě narodili 
bratr a sestra, ale oba zemřeli jako mladí na tuberkulózu. Otec 
pak byl přeložen na dráhu do Ostravy, kde jsem se v roce 1916 
narodila já. V Ostravě jsem studovala na gymnáziu. Jedno jsem 
sice měla za rohem v Přívoze, ale sestra mi vybrala dívčí 
gymnázium ve Slezské Ostravě, kam jsem musela chodit hodinu 
pěšky. 
 
Kdy jste se dostala do Prahy?  
      Do Prahy jsem přišla studovat na Karlovu univerzitu přírodní 
vědy, přírodopis a zeměpis, hodně mě zajímaly kameny. Po 
zavření VŠ jsem pracovala a dostudovala až po válce. Nejprve 
jsme měli problémy s Němci a pak s komunisty. Manžel byl 
právník, já redaktorka přírodovědného časopisu. Do strany jsme 
odmítli vstoupit, takže jsme si užili práce v beskydských lesích, 
káceli stromy, odvětvovali je. Nějaký čas jsme bydleli ve 
Špindlerově Mlýně. Já jsem tam pracovala jako provozářka a 
manžel jako účetní na Špindlerově boudě a docházel pracovat 
jako ekonom na Petrovku. Zkusila jsem si v životě všechno, od 
práce redaktorky po práci v lese.  



Byla jste skautkou, že?  
      A ještě pořád jsem! Já co jsem se pohybovala mezi skauty, tak 
to byli opravdu lidé morálně velice silní a nepoddávali se žádným 
smutkům nebo nějakému trápení, že nemají tohleto a támhleto. 
Ne. Tvrdě pracovali a udržovali si dobrou náladu tím, že se 
scházeli. A to nás všechny velice posilovalo. Byli jsme mezi sebou 
a mohli jsme si věřit. My jsme se nemuseli stýkat s lidmi, kteří by 
na nás žalovali. Ano, my jsme se s nimi pozdravili, pohovořili 
s nimi, ale to osobní jsme si všechno vyřídili mezi skauty a tím 
jsme se potěšovali, že jsme to prostě nedrželi v sobě a nemuseli 
nad sebou naříkat a trápit se. Hodně jsem se zasadila o 
samostatnost vodních skautek a stala se jejich první a vlastně 
dosud jedinou kapitánkou. Za práci ve skautu jsem obdržela 
i nějaká ta vyznamenání.  
 
Jak jste přijala, když vám dcera Jana sdělila, že půjde 
studovat teologii? 
       Měla jsem z toho radost a mám radost, že se to u nás 
v rodině drží a pořád se někdo najde. Syn Vláďa, i když je 
inženýr, tak si udělal zkoušky, obdržel ordinaci a některé neděle 
káže. A vnuk jde také tou cestou. My jsme byli prastarý 
evangelický rod ve většinově katolickém kraji. Předci chodili na 
bohoslužby, které se konaly tajně po rodinách. Když Jana odešla 
na sbor v Dambořicích, zamířila vlastně do kraje svých předků.  
 
Člověku s jihomoravskými kořeny musí chutnat víno. 
       To víte, že jo. 
 
 Když jdu za Vámi do kostela, obdivuji, jak běháte po ulici. 
       No, chodí mi to dobře, nohy mi slouží, dech taky. A nic mě 
nebolí.  
 
 



Když se ohlížíte za svým životem – stálo to za to?  
      Stálo to za to a já jsem Pánu Bohu moc a moc vděčná za 
všechno to, co jsem prožila, i když jsme někdy měli velmi těžké 
doby. Vždycky jsem věděla, že Pán Bůh je blízko. Z toho, co jsem 
v životě prožívala, mě nebolí vůbec nic, leda to, co jsem udělala 
já špatně. Na to, čím jsem musela nedobrovolně projít, se dnes 
už nedívám jako na křivdu, ale jako na určitý životní zážitek. 
A tak děkuji Pánu Bohu za celý svůj život.  
 
Ještě prozraďte, jaké je Vaše skautské jméno?  

Rakša. 
 

Ptal se Jan Balcar 

 

 

 

Lze nalézt na: http://kocna.webzdarma.cz/sbor/sb_dop12a.pdf  
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