
Smrt si nevybírá 

Zemře-li člověk, je to vždy smutná událost. Zemře-li někdo v rodině, 

kamarád či kolega, je to neštěstí. Pokud však zemře starostlivý otec bezvadně 

fungující rodiny, je to pro manželku a nezaopatřené děti doslova tragédie.  

Když se doktor Eduard Göpfert v roce 2008 přestěhoval s rodinou do 

Jehnic a začal zvelebovat zanedbanou nemovitost na náměstí, uvědomil jsem si, 

jak ten čas letí. Vzpomněl jsem si na 30. červen 2000, den jeho promoce, kdy jsem 

tomuto usměvavému a skromnému ‚klukovi‘ předával diplom doktora veterinární 

medicíny. Ne že bych měl geniální paměť, ale v aule stál v taláru kousek od mé 

dcery, která stejný den rovněž promovala, a na to se nezapomíná. Vidíte, znovu 

mě to dojalo. Umírá-li člověk ve věku vašich dětí, tak je to přinejmenším 

nespravedlivé. 

Se zájmem jsem sledoval Edovu profesní kariéru na Výzkumném ústavu 

veterinárního lékařství i v privátní praxi a nakonec i v Animálním centru 

Nemocnice u sv. Anny. Během své krátké odborné kariéry toho hodně dokázal. 

Svojí pílí se vypracoval v uznávaného odborníka. Podílel se na výzkumu, 

publikoval, obhájil velký doktorát a získal hodnost Ph.D. Podobně jako jeho 

žena byl aktivním sportovcem a poněvadž uměl jednat s lidmi, majitelé psů a 

koček ho měli rádi. No, a když se zdálo, že vše funguje a rodinu už nemůže nic 

ohrozit, přišla zrádná nemoc a během roku se vše rozpadlo jako domek z karet. 

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi. V den Edova pohřbu bychom se 

měli zamyslet nejen nad tím, jak nevypočitatelný může být osud každého z nás, 

ale také nad tím, jak zdrcené rodině alespoň trochu pomoci toto tragické období 

překlenout. Potěšil nás proto návrh ing. Tišnovského na založení účtu ve 

prospěch pozůstalých. Nepatří snad mezi povinnosti vedení naší městské části, 

ale i každého z nás, pomáhat těm, kteří se ne vlastní vinou ocitnou v těžké 

životní situaci? 

Tento smutný sloupek zakončím slovy jeho ženy Jany, která včera 

prohlásila: „Eda bude odpočívat na hřbitově v Jehnicích a tak bude doma.“ 

K tomu není co dodat, snad jen: „Eduarde, měli jsme Vás rádi. Budiž Vám země 

lehká.“  

 

Miroslav Svoboda, jménem zastupitelstva  


