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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc březen, které 
držíte v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je Povzbuzení, abychom 
v těchto temných dnech svítili 
lidem, aby viděli naše dobré činy a 
chválili našeho nebeského Otce. 
Vždyť Bůh je světlo a tma v něm 
není. Chodit v Jeho světle zname-
ná žít podle Jeho vůle, hledat Jeho 
pravdu a radovat se v Něm. To nás 
vede k zamyšlení, jak je to s ná-
mi? Jak svítíme svými životy lidem 
kolem nás? Bratr kazatel Josef 
Pospíšil, prožil své mládí v české 
vesničce Mirotín na Volyni.  V roce 
1909 ještě netušil, že jeho cesta ve 
světle povede do služby Pánu až 
do dalekého Československa. 

 
Ve vzdělávací části nás čeká další 
unikátní článek, tentokrát z časo-
pisu Světozor z roku 1909, který 
nás zavede mezi Mezi potomky 
českých vyhnanců na Volyni. Je-
jich těžké začátky, plné odříkání a 
víry v Boží pomoc, mohou být pro 
nás povzbuzením i v našich no-
vých začátcích. 
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že zima pominula a přichází jaro. 
Pominula zima našich úzkostí, ne-
jistoty, strachů a prázdnoty. Do na-
šeho života vstoupil Pán Ježíš. Je 
s námi. Světlo života. Život sám. 
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení březnového 
čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Chodění ve světle. 
 
Pak-li chodíme ve světle, jako on jest ve světle, obecenství máme mezi 
sebou, a krev Krista Ježíše, Syna Jeho očisťuje nás od všelikého hříchu.                                             

 1. Jan 1, 7 
 

Světlo sluneční v přírodě jest nám 
obrazem duchovního světla, jímž 
jest Bůh. „Bůh jest světlo a tmy v 
něm nižádné není.“ On jest svět-
lem rozumu našemu. Poznáváme 
tolik, mnoho-li On nám právě ráčí 
zjevovat. On jest nám světlem i 
v ohledu mravním. Můžeme se po-
kládati za šťastné, padne-li na nás 
odlesk svatosti Jeho. 
 

V Jeho světle máme choditi. Tážeš 
se, co to znamená? To znamená 
především: žíti podle Jeho vůle a 
plniti Jeho přikázaní. Jakož řekl 
Pán: „Tak svět světlo vaše před 

lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a 
slaví Otce vašeho, kterýž jest v ne- 
besích.“ 
 

Choditi ve světle, to znamená 
dále: přijímati Jeho pravdu a 
oblibovati sobě Jeho zjevení. 
Jakož říkali naši otcové z bratrské 
Jednoty: přestati na vůli Jeho v 
písmu svatém obsažené bez všeho 
mudrování. A to tím spíše, že 
„Hospodinovo svědectví jest pravé, 
moudrost dávající neumělým.“ 
 

Choditi ve světle, to znamená za 
třetí: míti pravou radost v Bohu a 
v jeho věcech. Neboť dle slov 
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apoštolových království Boží jest 
nejen spravedlnost a pokoj, ale i 
radost a to radost v Duchu sva-
tém. Radovati se v Něm jest naší 
povinností i právem. 
 

A kdo takto ve světle chodí, co z 
toho bude míti? Bude z toho míti 
dvojí užitek. Předně bude míti 
pravé blahé obecenství s jinými 
bytostmi, které Pána Boha milují, 
ať jsou to lidé neb andělé. 
 

Bude synem světla nebo dcerou 
světla a jen jako takový neb taková 
může míti obecenství s Bohem. 
 

Potom pak nabude toho ujištění, 
že je sproštěn hříchů svých, dů-
vodem krve a smrti Syna Božího; 
a že tak jest způsobilým pro nebe, 
do něhož nevejde nic poskvrňu-
jícího nebo působícího ohyzdnost. 
Kterak může býti zdráv, kdo z nevě-
domosti nebo z navzdoru přebývá ve 
tmách? Byl-li před tím zdráv, one-
mocní najisto. A byl-li před tím již 
churav, nepozdraví se, ale zahyne. 
Světla má zapotřebí nejen rostlina, 
ale i člověk. I kterak by duše mohla 
žíti bez paprsků světla Boží milosti a 
lásky? 
 

Díky Tobě, Pane Ježíši Kriste, že 
jsi mne přenesl ze tmy v předivné 
světlo své, a že smím naději míti na 
onu lepší vlast, kde noci nebude, 
kdež nebudou potřebovati světla 
slunečního, kde Ty sám osvěcovati 
budeš milé své, aby kralovali s Te-
bou na věky věků.  
 

Známý anglický básník Alfred 
Tennyson (nar. 1810) měl jednoho 
dne vzácnou návštěvu a procházel 
se s ní svou pečlivě pěstovanou 
zahradou. Hovořilo se o rozličných 
věcech. Pojednou se host zastavil 
u bohatého vonného růžového 
keře. „Již dávno chtěl jsem se vás 
zeptati," řekl zcela bez přechodu z 
předešlé rozmluvy, „jak vlastně 
smýšlíte o Ježíši." Tennyson hned 
nedpověděl. 
 

Jeho velké, zářící oči utkvěly ko-
nečně na jedné plné, rozkošně 
vyvinuté růži, a Tennyson ukazu-
je na ni řekl:  
 

„Čím je slunce této květině, tím je 
Ježíš Kristus mně. On je Sluncem 
mé duši; bez Něho nemohu si život 
svůj mysliti."   

Jindřich Novotný 
Posel Pokoje, 1899 

 
OSOBNOST 
 
Kazatel Josef Pospíšil  
 

Bratr kazatel Josef Pospíšil se na-
rodil ve vesničce Nový Folvark po-
blíž polského Zelová. Byl druhým 
ze čtyř dětí Jana a Alžběty Pos-
píšilových, potomků českých re-

emigrantů žijících v české kolonii 
v Zelově a okolí. Jeho otec působil 
od roku 1891 jako kazatel nově 
vznikého baptistického sboru v Ze-
lově a po přestěhování na Volyň do 
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nově založené vesnice Mirotín pů-
sobil jako kazatel také zde.  
 
Mladý Josef měl velkou touhu po 
vzdělání, otec tím však nebyl na-
dšen, a když se přidala smrt mat-
ky v jeho čtrnácti letech a nutnost 
jít pracovat pro obživu rodiny, 
cesta ke vzdělání se mu uzavřela. 
V šestnácti letech vydal svůj život 
Pánu Ježíši a krátce nato byl po-
křtěn. V Mirotíně kromě práce 
v hospodářství s otcem se také vy-
datně zapojil do duchovní práce.  
 
V roce 1904 se oženil s Albínou 
Valáškovou. Narodily se jim tři 
děti: Jaroslav, Slavěna a Anna. Na 
Ukrajině nebylo mnoho pracov-
ních příležitostí, a tak se Josef 
Pospíšil s manželkou vrátil do 
Zelová. Po vypuknutí první svě-
tové války musel narukovat do 
armády. Když válka skončila, 
rodina se usadila v Novostavcích 
na Volyni a Josef se zde znovu 
zapojil do duchovní práce, zej-
ména na misijním poli. V roce 
1922 byl ordinován kazatelem 
ukrajinských sborů a okruh jeho 
misijní působnosti byl velmi ši-
roký. V roce 1925 se Pospíšilovi 
vrátili s dalšími českými reemi-
granty z Volyně do Českosloven-
ské republiky, do Vikýřovic. Josef 
začal pracovat v zemědělství a 
zároveň se ihned zapojil do práce 
ve vikýřovickém sboru, a to zejmé-
na v mládeži a v pěveckém sboru. 
Kazatelské místo v Jednotě pro 
něj v té době nebylo, a tak přijal 

nabídku k práci pro Křesťanskou 
evropskou misii v Praze. Později 
byl poslán na Moravu do Kunovic 
a do Hodonína. Po zrušení Křes-
ťanské evropské misie se vrátil do 
Vikýřovic a znovu začal pracovat 
v zemědělství. Za protektorátu se 
stala oblast Šumperka (Mährisch 
Schönberg) součástí Sudet a oby-
vatelé blízkých Vikýřovic museli 
tuto oblast opustit. Pospíšilovi se 
odstěhovali do Zábřehu na Mora-
vě. Po skončení války v roce 1945 
byl Josef Pospíšil pozván ke služ-
bě kazatele v nově založeném sbo-

ru v Teplé. 
Svoji služ-
bu nastou-
pil v říjnu 
1946 ve vě-
ku 63 let. 
Sbor v Te-
plé se z pů-
vodních 42 
členů pos-
tupně roz-
rostl až na 
185 členů 
rozptýlených 

v řadě kazatelských stanic.  
 
Bratr Josef Pospíšil vypomáhal i 
chebskému sboru, a to jak v jeho 
začátcích, tak ještě i po roce 1952.  
 
Ve službě kazatele Tepelského 
sboru zůstal do poloviny roku 
1956, kdy pro pokročilý věk a 
nemoc musel práci ukončit. S 
rodinou se odstěhoval zpět do 
Vikýřovic, kde v roce 1960 zemřel.
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Z HISTORIE 
 

Unikátní článek z časopisu Světozor ze 7. května 1909, který pojednává i 
o baptistech v českých vesnicích pobělohorských exulantů na Volyni. 
 

MEZI POTOMKY ČESKÝCH VYHNANCŮ NA VOLYNI. 
 
Byly již čtyři hodiny odpoledne, 
když jsem vyšel ze stavení stat-
káře p. Kovandy ve Verchovsku, 
který mě na kus cesty doprovázel. 
Ušli jsme několik set kroků a za-
stavili se. „Podívejte se, dojděte 
k tamhle tomu sloupu a půjdete 
přímo,“ řekl mi můj průvodce, 
podávaje mi ruku na rozloučenou.  
Rozloučili jsme se. Pan Kovanda 
šel nazpět do statku a já do české 
obce Michajlovky přes 8 verst 
vzdálené...  
Podzim nastoupil svoji vládu. 
Strniště byla již většinou zoraná. 
Nesklizeny zůstávaly pouze tu a 
tam lány řepy a brambor. Počasí 
bylo jasné. Slunce pálilo ještě jako 
v červenci. Jiná léta již tu dobu fičí 
ostrý severák, chladný, nevlídný...  
Na ohromné, polobažinaté louce 
pásli dva pasáci stádo dobytka. 
Byla to divná směsice... Přes 200 
krav, asi 100 ovcí a do 50 prasat... 
Prasata byla v blátitých příkopech 
a byla od bláta celá černá... 
Sloup, který mi ukazoval směr 
cesty, nebyl ani verstu1 vzdálený a 
stál na kopečku; byl asi dva sáhy 
vysoký a natřen bíle. Cihly, z 
nichž byl stavěn, na mnohých 
místech se drolily. Z panenky 
Marie, která kdysi, podle nepa-
trných pozůstatků, stála na jeho 
vršku, zbyly neurčité obrysy...  
                                                           
1 Versta je stará ruská délková míra, je definována jako 500 sažení (sáhů), nebo 1500 aršínů (loktů), tj. 1066,781 metrů. 

Na spodní jeho části bylo navě-
šeno množství zástěr různých 
tvarů a barev. Po celém Malorus-
ku je totiž zvykem věšeti na sloupy 
a kříže stojící u silnic, cest a na 
hřbitovech, zástěry děvčat, které ze-
mřely neprovdány. Zástěry tyto zů-
stávají na křížích, dokud nesetlí...  
Na celé další cestě potkal jsem 
pouze dva Malorusy, vezoucí dříví.  
Slunce chýlilo se již k západu, 
když jsem docházel k jakémusi 
stavení. Stálo na návrší a před 
ním nedaleko byla podivná stud-
na. Kolem ní bylo lešení, z něhož 
spouštěly se do dvacetisáhové 
hlubiny dva těžké, železem oko-
vané okovy, uvázané na tlustých 
řetězech, které se při vážení vody 
navinovaly na veliký rumpál, po-
dobný kleci, jež stáčel kůň. Při 
vážení vody šel vždy plný okov 
nahoru a prázdný dolů. Voda z 
nich vypouštěla se spodními za-
zátkovanými otvory a vtékala po 
žlábcích do velikých sudů. Statek, 
jímž vedla cesta, byl rozsáhlý. Na 
pravé straně bylo obytné stavení, 
na levé stodoly a druhé hospo-
dářské stavení, v největším nepo-
řádku. U mnohých scházela vrata, 
nebo byla rozlámaná, ve stře-
chách doškových a šindelových 
byly četné díry. Pod jednou kůl-
nou několik elegantních kočárů a 
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  staromodních saní. Dvě dámy, 
stojící v malé zahrádce před sta-
vením, tiše si něco po polsku 
vykládaly. Za statkem prostíraly 
se pole posekaného jetelového se-
mínka, jimiž procházel se starší, 
švihácky oděný pán s honicím 
psem.  
„Kudy vede cesta do Michajlo-
vky?“ ptám se ho rusky, když se 
ke mně přiblížil asi na dvacet 
kroků.  
„Přímo,“ řekl pán polsky, ukazuje 
rukou v stranu, kudy mám jíti. 
„Půjdete ještě asi čtvrt versty, sej-
dete s kopce a uvidíte Michajlo-
vku.“  
Pomálu se již stmívalo, když jsem 
vstoupil do vsi. Vesničané větším 
dílem již dleli ve svých chatách. 
Pouze jeden z nich dokopával řepu 
a házel ji na hromadu.  
Pozdravil jsem. Bosý rolník podě-
koval a přestal kopati. 
„Kde zde zůstává starosta?“ ptám 
se dále.  
„Ještě dost daleko. A co mu chce-
te?“  
Řekl jsem mu, za jakým účelem 
jsem přišel. „A kromě toho jsem 
zde úplně neznámý, noc je na 
krku, hledám též nocleh.“  
„Jestli se spokojíte, příteli, s tím, 
co Pán Bůh dal, i u nás se najde 
nocleh.“ 
„Člověk cestovní nesmí si vybírati. 
Budu spokojen s tím, co je.“ 
„Hned tedy půjdeme.“ Rolník na-
házel na vykopanou řepu ještě ně-
kolik lopat hlíny. „Pojďme,“ řekl.  
Stavení, do něhož jsme zašli, bylo 
malé, doškovou střechou kryté. 
                                                           
2 unavený 
2 svlékněte se 

Vstoupili jsme nízkými dveřmi do 
předsíně, z níž vedly schůdky na 
půdu a dvířka do kuchyně. V úzké 
kuchyni, jíž jsme prošli, stál zrov-
na naproti dveřím tkáčský stánek. 
Světnice byla prostorná s několika 
okny - malá taneční síň. U jedno-
ho okna stál stůl a dvě židle, při 
pravé straně jediná postel a u levé 
almara. Uprostřed světnice v pod-
laze byla přikrytá jáma na bram-
bory. To byl veškerý nábytek.  
„Jste příliš združený2, rozeberte 
se3," pobízel mne hospodář, podá-
vaje mi stolici.  
 

Nad stolem zatím zablikala malá 
petrolejová lampička, kterou roz-
svítila mladá, asi dvacetiletá hos-
podyně; jak jsem při matném svě-
tle uviděl, dosti příjemného zev-
nějšku. V kuchyni zapraskal oheň.  
„Čaj bude hned,“ řekla hospodyň-
ka, přinášejíc bochník černého 
chleba, sůl a kousek másla; „jezte 
zatím, však jistě máte hlad.“ 
S chutí jsem kousek snědl. 
 

Mezitím byl hotov i čaj a do svět-
nice přišel otec hospodářův, muž 
asi padesátiletý. Syn podal mu ži-
dlici, na níž seděl. Sám postavil se 
ke stolu a podepřel si bradu ru-
kou. Rozhovořili jsme se jako staří 
známí, upřímně, důvěrně. Oba 
moji besedníci mluvili hodně zka-
ženou češtinou. Místo ,ano', nebo 
obvyklejšího u ruských Čechů 
slůvka ,jo', říkali jú a protahovali 
koncovku. Řeč jejich prozrazovala 
jich původ. Téměř všichni zdejší 
osadníci přistěhovali se sem z rus-
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  kého Polska4 a tam přišli z Pruska, 
v němž našli po bitvě na Bilé Hoře 
druhý domov. Česká řeč jejich je 
dlouholetým pobytem mezi pol-
ským živlem tak promísena pol-
skými výrazy a duchem, že rozený 
Čech, který neumí polsky, mno-
hým větám jen ztěžka porozumí 
nebo vůbec neporozumí. Místo 
sukně říkají kytle, slepicím slep-
ky, chléb chlíb, o sedmé hodině o 
sídmej, místo říct - žíct atd. atd.  
Přiblížila se desátá hodina; 
hospodář přinesl dvě otepě žitné 
slámy a rozestřel je u kamen. Na 
ně hodil velký ovčí kožich a 
podušku pod hlavu.  
Hospodyně zatím odestlala postel. 
Otec hospodáře dal dobrou noc. 
Šli jsme spát. Já ke kamnům na 
slámu a hospodář s hospodyní do 
postele. Chtěli, abych si já do ní 
lehl, a oni že budou ležeti na slá-
mě. Nesvolil jsem. „V kolik vstává-
te?“ ptám se ulehaje.  
„Až bude půl do pátý (půlpátý).“  
Celou noc spal jsem špatně, pes 
na dvoře každou chvíli se rozště-
kal a kromě toho bylo v noci dosti 
chladno.  
Ráno v pět hodin byl jsem již na 
nohou. Čaj byl za malou chvíli. 
Hospodyně vařila v kuchyni ještě 
brambory a mléko. Když je dova-
řila, poprosil jsem o několik. Při-
nesla jich mísu omaštěných slani-
nou. K tomu ještě talíř svařeného 
mléka, v němž bylo zavařeno tro-
chu mouky. Brambory byly velmi 
dobré. Chutnaly mi lépe než 
pečeně.  

                                                           
4 ,: českých osad Zelova, z Klištova a Faustinova (asi 12 verst vzdálené od Zelova) 

Po snídaní šel hospodář snášeti s 
půdy žito, které žena jeho měla 
odvézti na trh do Rovna.  
Abych nepřekážel, rozloučil jsem 
se a šel jsem si prohlédnouti ves.  
Obec Michajlovka leží z větší části 
v pěkném údolíčku, obklopeném 
kolem do kola mírnými kopci, na 
nichž stojí i mnoho stavení a 
osamělé stromy, ponejvíce plané 
hrušky. Listí stromů zčervenalo a 
sežloutlo, držíc se na větvičkách 
poslední silou, nebo již pokrývajíc 
hustou vrstvou půdu. Podzim za-
hýřil ve vnadách léta. Ještě ně-
kolik dní a poslední list se stromu 
upadne a podzim nastoupí svoji 
neobmezenou vládu s dešťmi a 
plískanicemi, které promění cesty 
v kaluže a návse v močály, přes 
něž přejíti můžete pouze s vysoký-
mi holinkami.  
Všech hospodářů je v Michajlovce 
40, obyvatelů 250 (127 mužských 
a 123 ženských). Mezi tímto 
počtem je též mnoho tkalců, kteří 
nemají ani kouska pole. Tito mají 
jedině tkáčský stánek a bydlí v 
komůrce; od toho jim také říkají 
„komorníci". Zdejší tkadlec vydě-
lává při 14 -16 hodinové práci 4 -
6 rublů týdně. Výdělek počítá se 
od kusu, za 200 aršinů dostávají 
7 rublů a 30 kopějek. Když jsem 
byl v Michajlovce, tkalci právě 
stávkovali a žádali přídavek ruble 
1,20 na kus (200 aršinů). Žádný 
tkadlec nepracoval. Všechny člunky 
byly sebrány u starosty Mjunčin-
ského. Všichni čekali s netrpě-
livostí, jak stávka skončí.  
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  Průmysl tkalcovský v Michajlovce 
je v rukou židovských. Žid z Rovna 
drží si zde svého „buchhaltera", 
kterému posílá bavlnu, již on škrobí 
a rozdává „trajbovat" (soukat); ho-
tové zboží dováži dvakrát týdně do 
Rovna, kde ho Židé prodávají za 
23-25 kopějek aršin, vydělávajíce 
při tom 30-50%.  
Všech tkalců v Michajlovce je asi 
přes 100, mezi nimiž je i polovice 
hospodářů, kteří předou ponejvíce 
v zimě a v létě, když mají čas.  
Poslední dobou rovenští židé tkal-
covský průmysl rozšiřují tak, že i 
v nedaleké Kleváni, železniční sta-
nici, je několik tkáčských rodin.  
Hospodáři zdejší nemají vlastních 
pozemků. Všichni jsou v nájmu. 
Celkem pronajímají 300 morgů od 
knížete Radziwilla. Za morg platí 
nyní 2,5 ruble, očekávají však, že 
jakmile dojde jim smlouva, přirazí 
nejméně 20 procent. První nájem-
níci přišli sem r. 1875 a platili za 
morg pouze 2 ruble; byli to Pavel 
Koutecký, Tvrdý, Bureš a Andrš. 
Od té doby každým rokem přibývá 
jeden nebo dva hospodáři. Jména 
některých svědčí, že nositelé jich 
nepochází z čisté české krve 
(Mjunčinský, Michajlovský, Vese-
lovský), ale že jsou to počeštělí 
Poláci, druhá jména opět, s který-
mi se zde shledáváme, nenalézá-
me (neb jen zřídka v druhých Če-
sko-ruských) pravoslavných ani 
katolických vesnicích. Jsou to: 
Petrák, Dřevo, Fencka, Matoušek, 
Kokotek, Koutecký, (tři rodiny) 
Kůžel a j.  
 

V náboženském ohledu třídí se 
michajlovští potomci českých exu-

lantů ve dva tábory: baptistický 
(23 rodin} a reformovaných evan-
gelíků (39). Kromě nich jsou zde 
ještě dvě rodiny svobodných evan-
gelíků. Katolíky jsou zde pouze 
dva Poláci a pravoslavného vyz-
nání není ani jediný Čech.  
Baptisté i reformovaní evangelíci 
mají své zvláštní modlitebny, v ni-
chž konají v neděli dopoledne služ-
by Boží podle svých obřadů, a od-
poledne vyučují děti českému ja-
zyku, předčítají z bible a p. Do 
baptistické nedělní školy chodí 
přes 70 českých dítek různého 
stáří.  
Vlastní každodenní školy ještě 
nemají a děti jejich, počtem 45, 
musí choditi do církevní školy, 
kde je učí ruská učitelka a kde se 
stěží naučí násobilku a rusky čísti 
a psáti.  
Novou svoji školu chtějí michaj-
lovští Češi co nejdříve stavěti, ne-
mohou se však shodnouti o místo.  
Reformovaní nepřejí si totiž, aby 
škola byla postavena na starém 
místě, které je blízko jejich modli-
tebny, kterou postavili baptisti 
nákladem 200 rublů. Podle všeho 
však strana baptistů zvítězí a ško-
la bude postavena na tom místě, 
na němž si ji přejí míti, neboť i sám 
kníže Radziwill slíbil jim je pod-
porovati. 
   

Náklad na novou školu rozpočten 
na 3 tisíce rublů. Na pomoc od stá-
tu michajlovští Češi nepočítají, pou-
ze na podporu svých souvěrců. 
  

Ve zdejší obci žije též nejstarší 
Češka mezi ruskými Čechy, Duši-
cová, které je 103 roky. Stařenka 
ta chodí sice o holi, ale čte dosud 
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velmi dobře bez brejlí. Kromě ní 
žije v Michajlovce ještě několik star-
ců (Jelínek 85, Lux 83, Petrák 80 
a j.), což v druhých českých rus-
kých obcích nebývá častým zje-
vem.  
Židovských rodin usadilo se mezi 
Čechy a mezi sousedícími s nimi 
Malorusy čtyři. Všichni zabývají se 
obchodem a překupnictvím, a jsou 
mezi obyvatelstvem v malé oblibě. 
Jednomu z nich kupříkladu již po 
druhé vytloukli v noci okna i s rá-
my a jedenkráte vtáhli mu vůz na 
střechu. Přes to vše však Žid z 
vesnice odejíti nechce.  
Někteří hospodáři mají zvláštní 
druh přenosných pecí. Na nosít-
kách, zrobených ze dřeva, vězí 
z hlíny splácaná pec s malým ko-
mínkem a otvorem u předu. Pec 
taková vypadá zdaleka jako velká 
želva. V druhé obci českých vyhnan-
ců na Volyni, v Lupaníně, viděl 
jsem pece podobné, pouze s tím 
rozdílem, že nebyly přenosné a by-
ly vykopány v zemi jako sklepy.  
Asi verstu vzdálené od Michaj-
lovky jsou dvě české kolonie, 
Jarovka (založená před 15 lety a po-
jmenovaná po dřívějším jejím ma-
jiteli notáři Jareckém, žijícím do-
sud v Rovně) a Jadvipol. V první 
obci je 23 českých rodin, v druhé 9. 
Rodiny tyto pocházejí rovněž z Rus-
kého Polska, ze jmenovaných čes-
kých osob a co do vyznání jsou 
většinou baptisté a reformovaní 
evangelíci. Mezi nimi žije mnoho 
katolických rodin polských, z nich 
však ani jediná není česká.  
Nedaleko velkých českých pravo-
slavných osad, Hulče, Hrušvice, 
Hlinska a j. jsou ještě dvě vesnice, 

v nichž žijí potomci českých pobě-
lohorských vystěhovalců: Hlupanín 
a Korostov. Obyvatelé těchto obcí, 
jež jsou mezi sebou spojeny, 
pocházejí rovněž ze Zelova. 
 

Obec Hlupanín založili Češi teprve 
r. 1906. Pozemky 784 desjatin, 
koupili od Metrofana Golenko, 
nadlesního v Kyjevě, a zaplatili 
celkem 150 tisíc rublů kromě 
bankovního dluhu, který obnáší 
54 tisíc.  
S koupí měli z počátku dosti 
svízele a mnoho strachu. Jelikož 
sami pozemky koupiti neměli 
právo, musili je koupiti na jméno 
dvou Malorusů, otce a syna Krbce 
z Hrušvice a sháněli nové kupce.  
Teprve po čtyřletém úsilí podařilo 
se jim dostati t. zv. kupčí právo na 
sebe, takže dnes jsou v ní všichni 
zaneseni. 
Celkem je v této osadě 35 used-
lostí a 170 obyvatelů. Svého staro-
stu dosud neměli.  
 

K pravoslaví hlásí se pouze jediná 
rodina a ostatní jsou baptisté, čili 
jak oni se nazývají, vyznání evan-
gelicko-česko baptistického.  
 

Školu si zřídili z hospodářského 
stavení, které zbylo po dřívějším 
majiteli. Škola je zároveň jich 
modlitebnou. Českých dětí chodí 
do škol šedesát. Učitele platí si 
měsíčně a tento má při tom ještě 
své vlastní hospodářství.  
Skoro všichni si přejí, aby co 
nejdříve mohli si zříditi národní 
školu a vydržovati stálého české-
ho učitele.  
Obec Korostev založena je teprve 
r. 1905. Pozemky koupili Koros-
tovšti Češi od vdovy po ruském 
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  plukovníkovi Pjautkovském, cel-
kem 100 desjatin po 230 rublech.  
K tomu mohli ještě Češi koupiti 
přes 70 desjatin pozemků, dávali 
však o něco méně nežli Poláci a ma-
jitel prodal je těmto.  
Mnozí občané, kteří si zde koupili 
pozemky, nemají na nich ještě ani 
stavení a každým rokem je staví. 
Dětí je celkem 7 a chodí do školy 
do Hlupanína, kamž chodí i osad-
níci do modlitebny, v niž každou 
neděli a svátek od 9:30-11:30 
hod. ranní jsou služby Boží a od-
poledne od 3:30 h učí se děti z ka-
techismu a Nového zákona a od 
1:30 h jsou opět služby Boží.  
Usedlostí je v Korostově 8 a duší 
30.  
Všichni zdejší osadníci nepochá-
zejí z české obce Zelova, několik 
jich přistěhovalo se sem z české 
osady Borjatína, v níž žije nejvíce 
evangelíků.  
Obě tyto obce Hlupanín a Koro-
stov jsou na ještě dosti nízkém 
hospodářském vývoji. Sadařství 
začíná se zde teprve vyvíjeti, stro-
mky jsou teprve malé a v zimě 
škodí jim velice zajíci. 
Chmel, který v druhých českých 
obcích je základem blahobytu, 
začíná se teprve pěstovali.  
 

Noviny odebírají se poskrovnu a to 
buď jen čistě hospodářské, Míroti-
cký hospodář, nebo náboženské 
Českoruské listy, Posel pokoje, 
Betanie, atd.  
 

Všichni obyvatelé jmenovaných ves-
nic hlásí se k baptistům a evan-
gelíkům a liší se náboženskou 
přepjatostí od druhých českých 
osadníků vyznání pravoslavného 

a katolického. V neděli ani ve 
svátek nenajdete ani jediného 
baptistu, evangelíka na trzích 
blízkých měst: Rovna, Zdolbu-
nova, Ostrogu; všichni sedí ve 
svých modlitebnách a nevycházejí 
ani za svoji ves, kdežto Češi pra-
voslavní a katoličtí plní tržiště 
těchto měst a užívají svátečního 
dne jako naši krajané v Čechách.  
Kořalku baptisté vůbec nepijí ane-
bo jen velmi málo a jen tehdá, 
když není vyhnutí. Pivo rovněž 
tak. Není proto divu, že ve vsích, 
které obývají, nenajdete hospodu. 
V příbytcích jejich marně byste 
hledali svaté obrázky, na stěně u nich 
sem a tam visí obraz Husa, Žižky, 
podobizna jiného vynikajícího mu-
že nebo jiný světský obrázek.  
 

Před jídlem, po jídle, ráno při vstá-
vání a večer při lehání vroucně se 
modlí, což u katolických a pravo-
slavných Čechů už dávno vymi-
zelo a zachovalo se pouze v ne-
mnohých rodinách.  
Posvícení ani pouti, které druzí 
Češi slaví velmi okázale, tito Češi 
vůbec neznají.  
 

Kvůli těmto náboženským názo-
rům potomci pobělohorských vy-
hnanců nemají mnoho obliby mezi 
ostatními Čechy a tito se s nimi ta-
ké málo stýkají.  
 

Tak náboženská otázka, která as-
poň Čechy v cizině má pojiti v jed-
nu obec a rodinu, dělí je na něko-
lik táborů, jež stojí proti sobě 
v dosti nepřátelské posici. 
 
 

Albert Polák 
Časopis SVĚTOZOR, č. 29 

07. 05. 1909
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občas se cítím jako kosmonaut 
jako kosmonaut, co ztratil  

své spojení se Zemí, je sám a sám 
 jeho loď pomalu opouští 

 náš vesmír a on je sám, dívá se  
přes okno své lodi, dlaní v rukavici 

 se dotýká skla, snaží se zachytit  
svou zemi, přitáhnout se k ní, 

 ale je sám a na tohle nestačí a tak 
pluje dál dál, pryč od toho, co zná 

 a je tak sám 
 tak sám 

 
občas se cítím jako vesmír 

jako vesmír, ve kterém pluje ztracený 
kosmonaut, ale nedokáže mu pomoci 

je tak velký, 
 tak obrovský, tak pustý a prázdný 

 a přitom plný a přitom osamocený má 
toho v sobě tolik ale neumí to vstřebat, 

přivlastnit je jak člověk 
 v cizí zemi snaží se, snaží,  

nechce to tak lehce vzdát 
 ale je tak sám 

 tak osamocený tak velký a prázdný 
 plný 

 
a občas se cítím jako velryba 

jako velryba, která bloudí vesmírem 
nepatří tam 

je tak těžká, tak obrovská 
tak malá 
a přitom 

jako by se do vesmíru ani nevešla 
pluje a vidí kosmonauta 

dívá se na něj 
skrz něj 

nevšímá si ho, pluje si po svých 
až za tak dlouho ji napadne, že mu 

mohla vlastně pomoct,  
ale už je pozdě už se mu nedá pomoct 

a zpívá svou píseň 
smutnou, drásající píseň 

nikdo ji neslyší 
nikdo si jí nevšímá 

vesmír se do ničeho nechce plést 
bolí ji srdce 

i duše 

a tak se Tě ptám 
jsi stále věrně 
na mé straně? 
přestože se cítím jako kosmonaut, 
jako vesmír, jako velryba? 
 
ach, vím 
vždyť vím 
Pane, já vím 
 
Tys to stvořil 
 
kosmonaut je dílem tvých rukou 
vesmír jsi láskyplně namaloval 
velrybu něžně vymodeloval 
a tak - 
i já 
i já jsem Tvým dílem 
Tvým výrobkem 
Tvou sochou 
Tvým obrazem 
 
Tvou velrybou 
a Tys oceánem 
který něžně hladí mé šupiny 
dává mi co jíst 
ničí všechny nepřátelské sítě - 
a poslouchá mé písně 
 
jako bys byl vážně 
pořád na mé straně 
Pane 
 

Jeho Dítě 
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