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Vzpomíná man!elka Magdalena

Miloslav !imek, tedy Slávek, jak mu jeho p"átelé "íkali, se narodil 
v Praze, ale po cel# $ivot tou$il $ít mimo m%sto. Tomu v&ak jeho 
profese (divadlo a televize) neumo$novala. Oba jeho rodi'e pochá-
zeli ze Strakonic, a tak ho to táhlo do ji$ních (ech. 

V &edesát#ch letech jsme za'ali jezdit do pronajatého ml#na 
u Sob%suk, ale po n%kolika letech tato mo$nost skon'ila. Slávek u$ 
si v&ak natolik oblíbil zdej&í krajinu, $e jezdil soustavn% po okolí 
na kole i autem a hledal, kde by se mohl usídlit. A$ jednoho dne 
objevil místo sv#ch sn) - lom u Ma*ovic. Tam na&el to, co on 
jako skaut a milovník kní$ek pana Foglara stále shán%l: „Chatu 
v jezerní kotlin%“. A tak se stalo, $e jsme od roku 1972 za'ali p"e-
stavovat kovárnu u lomu, 'istit okolí zanesené v&ím mo$n#m 
nepo"ádkem (staré pneumatiky, plechovky, láhve...), upravovat 
plochu na jednoduch# pískov# tenisov# kurt, atd. Samoz"ejm% se 
nám st#skalo po Sob%sukách i p"átelích, které jsme tam získali, 
nap"íklad po rodin% pana Vohrny, po panu Ptá'kovi a dal&ích. 
S n%kter#mi z nich jsme své styky nep"eru&ili. 

Slávek se t%&il, $e a$ odejde do d)chodu, odst%huje se defini-
tivn% na chalupu. Zatím tam odjí$d%l, kdykoliv m%l alespo* den 
volna. Jakmile v Praze dopsal scéná", odehrál premiéru nebo 
nato'il televizní po"ad, opustil m%sto a jel tam, kde se cítil b#t 
více doma. A bylo jedno, zda bylo léto nebo zima. Vánoce jsme 
v$dycky trávili na chalup%, jezdili na b%$kách, bruslili sami nebo 
t"eba hráli hokejov# zápas s n%kterou sp"átelenou rodinou. Také 
jsme samoz"ejm% "ezali a &típali d"íví, Slávek rád sekal kosou 
trávu a d%ti, u$ ne tak nad&en%, pohrabovaly. Na tenisovém kurtu 
se trénovalo, hrály zápasy s amatéry i závodními hrá'i a bylo zcela 
jedno, $e kurt byl pouze pískov#, nerovn#, zasahovaly do n%j v%tve 
okolních strom) a v)bec tedy nespl*oval profesionální parametry. 
Dlouho dokonce na n%m stála v rohu b"íza. Slávek natolik miloval 
stromy, $e ji necht%l ob%tovat. Nakonec musel, proto$e vyrostla. 
V&ichni 'lenové rodiny, vlastn% i hosté, povinn% sázeli stromy, co$ 
se mi zdálo v místní krajin% pon%kud zbyte'né. Kdy$ na !t%dr# 
den odcházel Slávek s nejmlad&í dcerou vybrat na na&em pozemku 
váno'ní strome'ek, vraceli se oba zna'n% rozhádaní, proto$e 
Hani'ka cht%la n%jak# krásn# strom, zatímco Slávek dovolil u"íz-
nout pouze ten nejvíce defektní, pok"iven#, utiskovan# a z jedné 
strany tém%" hol#, tak$e musel v$dycky stát v rohu místnosti.

Slávek miloval !umavu, projí$d%l ji na kole nebo v zim% na b%$-
kách se sv#m dlouholet#m kamarádem Va&kem Panu&kou z Hora$-
dovic, kter# mu byl v#born#m pr)vodcem a seznámil ho z mnoha 
dosud nepoznan#mi místy. Spolu také sehráli "adu tenisov#ch 
zápas), a+ u$ u nás, nebo na kurtech v Hora$dovicích, kde se také 
po Slávkov% smrti koná ka$doro'n% Tenisov# memoriál Milo-
slava !imka.

Slávek se zapálen% bil za to, aby nebylo v okolí otev"eno úlo$i&t% 
jaderného odpadu, v%noval tomu opravdu hodn% 'asu. Studoval 
k tomu literaturu, psal si p"edná&ky a ú'astnil se pochod) proti 
stavb% hlubinného ulo$i&t%. Pat"il k zakládajícím 'len)m sdru$ení 
„Jadern# odpad - d%kujeme, nechceme!“.

Zvlá&tní roky jsme za$ívali v sedmdesát#ch letech, kdy si Slávek 
po"ídil spolu s kamarádem Milanem Wágnerem osla Honzu. 

S ním pak vyrá$eli na pánskou jízdu, tedy putování po !umav%. 
První ro'ník jsem je&t% absolvovala s nimi i s nejstar&í dcerou 
Evou, pak u$ jsem se dal&ích pokra'ování ráda vzdala, proto$e se 
mi narodily dal&í dv% d%ti. Up"ímn% "e'eno jsem byla v$dy ráda, 
kdy$ v&ichni chlapi i s vozíkem ta$en#m oslem zmizeli za obzorem 
a na chalup% nastal klid. 

V krajin%, která je na&ím druh#m domovem, jsme m%li a stále 
je&t% máme svá oblíbená místa. (asto zajdeme na v#bornou sví'ko-
vou do restaurace U sv. Antonína k man$el)m Junkov#m, do Stra-
konic za Slávkovou sest"enicí, dcera s vnou'aty jezdí na b"ehy 
"eky Vydry. Je mi moc líto, $e se neuskute'nily man$elovy sny - 
do$ít sv)j $ivot na chalup%. Kdyby mu divadlo moc chyb%lo, m%l 

p"ipraven# plán, $e by hrál jednou za m%síc v Hrade&icích u Anto-
nína. To si vyzkou&el mnohokrát v posledních letech svého $ivota 
a t%&ilo ho, kolik publika se v$dy se&lo. 

Slávku, m%l jsi to tak krásn% promy&lené, ale osud t% zasko-
'il. Bohu$el. Se starostmi o chalupu a lom nám te, pomáhá 
kamarád Jarda a ob'as i dal&í p"ítel Jirka. Dcerám Slávek v&típil 
lásku k p"írod%, za co$ jsou mu up"ímn% vd%'né a na lom se rády 
i s vnou'aty vracejí.

Magdalena !imková 

Miloslav "imek, komik, humorista a spisovatel, se narodil 7. b#ezna 
1940 v Praze. Do pov$domí ve#ejnosti se zapsal p%sobením v divadle 
Semafor s partnerem Ji#ím Grossmannem. Po smrti Ji#ího Grossmanna 
spolupracoval s Petrem Náro!n&m a Lu'kem Sobotou. V dal(ích letech 
tvo#il dvojici spolu s Ji#ím Krampolem. Po odchodu ze Semaforu 
zalo!il Divadlo Ji#ího Grossmanna, kde ú)inkoval spolu se Zuzanou 
Bubílkovou a! do své smrti. V&)et divadelních her i televizních po#ad%, 
ve kter&ch vystupoval, by byl dlouh&, stejn$ tak mno!ství knih, které 
napsal. Hrál i v n$kolika filmech. P#ipome*me nap#íklad p#edstavení 
Besídka zvlá(tní (koly, Náv(t$vní den, Zajíc v pytli nebo Politické 
hara(ení. Zem#el 16. února 2004. Je poh#ben v Roztokách u Prahy.

Zdroj: Wikipedie

Miloslav "imek se postavil 
proti jadernému úlo!i(ti

Slávek !imek m% v lét% roku 2004 nav&tívil spolu se sv#m kama-
rádem Václavem Havlíkem, kter# ho informoval, $e já se s mou 
profesí trochu zajímám o ekologii a sou'asn% jsem 'lenem v rad% 
obce Pa'ejov. Slávek jako skaut a milovník p"írody v okolí Ma*ovic 
a Po&umaví jihozápadních (ech byl siln% znepokojen a rozho"'en 
snahou státu plánovat a budovat hlubinné úlo$i&t% jaderného 
odpadu v lokalit% „B"ezov# potok“, co$ je místo v katastru obcí 
Ma*ovice, Pa'ejov, Velk# Bor, Ol&any, Chanovice a Kvá&*ovice.

Tato spole'ná sch)zka byla impulsem k tomu, $e jsme spo-
le'n% zalo$ili ob'anské sdru$ení „Jadern# odpad - d%kujeme, 
nechceme!“ (www.jodn.cz), jeho$ byl Slávek od po'átku 'est-
n#m prezidentem. Díky svému nad&ení a odhodlání strhl místní 
ve"ejnost i lidi z celé (R k neskute'nému nástupu odporu proti 
megalomanskému zám%ru státu budovat v Po&umaví hlubinn# 
d)l 500 metr) pod zemí za 115 miliard korun, jeho$ stavba by 
desítky let velmi negativn% zasáhla do $ivot) místních obyvatel 
a nav$dy ovlivnila $ivotní prost"edí.

Slávek spolu námi bojoval a chránil ná& kraj proti politik)m 
a zástupc)m Správy úlo$i&+ radioaktivních odpad) (SÚRAO) 
a Ministerstva pr)myslu a obchodu, kte"í cht%li a bohu$el stále 
cht%jí umístit do na&eho regionu jadern# odpad pod zem na stati-
síce let. Slíbili jsme mu t%sn% p"ed jeho náhlou smrtí v roce 2005, 
$e v boji, kter# on za'al, vytrváme a tento slib plníme dodnes.

Franti"ek Kába,  
p#edseda spolku Jadern$ odpad – d%kujeme, nechceme! z.s.

Volné dny trávil Miloslav "imek 
v na(em kraji. Nejprve jezdil s rodinou 
do ml&na u rybníka Jednota u Sob$suk, 
kter& m$li pronajat&, pozd$ji si koupili 
chatu v lomu u Ma*ovic u Pa)ejova.

Miloslav !imek  
by letos v b"eznu  
oslavil osmdesátiny 
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Miloslav #imek na rodinné fotogra$ii s man%elkou Magdalenou  
a dcerami Evou, Magdalenou a Hanou, foto archiv Magdaleny #imkové


