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FEJETON
Do pořadu České televize „Uvolněte se, prosím“ byl nedávno pozván k rozhovoru Martin
Chodúr, naše nová začínající pěvecká hvězda v oblasti populární hudby. Když byl po rozhovoru vyzván, aby něco zazpíval, ochotně vytasil píseň s anglickým textem, kterou přednesl
s výrazem světem protřelého suveréna.
Přemýšlel jsem, proč český zpěvák v české televizi, má-li se prezentovat, rozhodne se
zpívat anglicky. Chodúr zvítězil v soutěži SuperStar, kde si takřka všichni soutěžící také přinášeli do soutěže písně s anglickým textem. Že by si některý z nich vybral českou lidovou
píseň, nikoho nenapadlo. S českou lidovou písní by si asi připadali na nižší úrovni, tudíž bez
šance.
Kde jsou ty časy, kdy Waldemar Matuška s láskou a obrovskou chutí zpíval české lidové
písně a vůbec se nebál, že tím jeho popularita klesne. Naopak. Když zazpíval například píseň
Ó, řebíčku zahradnický, dokázal chytit za srdíčko posluchače všech věkových kategorií, a jak
se dnes říká, napříč politickým spektrem. Dnes se začínající pěvecké hvězdičky snaží dokazovat svou výjimečnost anglickým repertoárem a domnívají se, že tak dříve proniknou mezi
špičky. Zapomínají na to, že zpěvák textem své písně také posluchačům něco sděluje. A tak
hrají se svými posluchači předem dohodnutou hru. Tváří se, jako by zpívat anglicky byla pro
ně naprostá samozřejmost, a posluchači, kteří v drtivé většině anglický jazyk neovládají, se
tváří, že jim je text naprosto jasný. Neumím si představit, že by v Anglii seděla rodina doma
večer u televizoru a celý večer poslouchala anglické zpěváky, jak zpívají v anglické televizi
české písničky a ještě často s hroznou výslovností. V Anglii by se něco takového stát nemohlo, protože tam nejsou zvyklí na poklonkování. U nás na to zvyklí jsme, neboť máme poklonkování v krvi. Tady se poklonkovalo odpradávna.
Jako mžikové obrázky se mi v mysli vybavují výjevy z dávného minula.
První obrázek je ze třídy v měšťanské škole, kde do nás za Protektorátu po celou dobu
války nalévali německé písničky. Text většiny z nich si dodnes pamatuji.
Další obrázek je už z doby po skončení války, kdy české mládežnické soubory zpívaly při
harmonice ruské častušky a s chutí často i kozáčka zatančily. Jistě, tehdy to bylo z vděčnosti
k našim osvoboditelům. Jen jsme netušili, že ta vděčnost se protáhne na věčné časy.
A je tu další obrázek z doby po okupaci r. 1968. Tehdy jsem byl z trestu přeložen z bělohradské školy na školu novopackou. I tam jsem hned založil dětský pěvecký sbor, se kterým
jsem uspořádal na závěr školního roku koncert pro veřejnost. Koncert se vydařil, veřejnost
byla spokojená, přišel si nás poslechnout i vedoucí odboru školství. Příští den se hned ráno
objevil na škole, aby si pohovořil s ředitelkou školy. Nevím, co ředitelce řekl, zaslechl jsem
pouze jednu větu, která byla vyslovena zvlášť důrazně:
„A vy jste mu ten koncert povolila, přestože jste dobře věděla, že nemá v programu ani
jednu ruskou píseň?“ Obsah rozhovoru mi ředitelka neřekla, jen celý den chodila s od pláče
zarudlýma očima.
Přišel rok 1989. Korouhvička, která se už zdála být desítky let zaseklá směrem na východ,
se náhle otočila směrem na západ. Přestala se zpívat Širaká strana maja radnaja, přestaly
razcvětat jabloni i gruši, a tak se naše pěvecké hvězdy vrhly na angličtinu. Aby bylo jasno:
Angličtinu mám rád, léta jsem ji vyučoval a to i v době, kdy jsem ji učit nesměl. Ale mít rád
ještě neznamená poklonkovat. Bylo by krásné, kdyby naše pěvecké hvězdičky neztrácely tak
snadno lásku a úctu ke své mateřštině.
Zdeněk Prchal
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Jindřicha Pravečka
a jeho kolegů

Lázně „Mariánská studně“
pod Zvičinou

Ubírali jsme se se zavazadly na zádech do kopce Zvičina. Pod Zvičinou
jsou v krásné krajině mezi samými lesy
lázně „Mariánská studně“, nyní celé znovu vystavěné. Hoteliér Jan Hetﬂeisch,
velmi hodný člověk, vystavěl nové lázně, a my jsme tam museli tahat postele

a matrace, abychom mohli spát. Ve zdejších lázních jsou bohatí lidé, 3 maďarské
rodiny (echt cikáni) a tuze hodný setník
auditor z Lublaně, jenž nás hlučně přivítal „Pozdrav Pámbů“, zmokli jste? Večer
dal 2 Kč. Hrálo se pěkně. „Kde domov
můj“ jsme musili opakovat, setník sňal

čepici a zpíval. Pravil nám, že by nám
zaranžoval koncert v Lublani.
Druhý den v 10 hodin vydali jsme se
na cestu se zavazadly na zádech z kopce
do Bílé Třemešné. Horko bylo důkladné,
ale odpoledne pršelo. Tam nás chytil pan
řídící Pozler, velmi hodný, starý, úslužný pán. Hned jsme vyjednali koncert na
sobotu 6. 8. v sokolovně. Pěkné harmonium, asi 15 rejstříků. Upravivše reklamu, šli jsme ½ hodiny do Těšnova po
silnici, která se právě staví. Tam buduje
se ohromné zdymadlo labské, jež bude
zadržovat 90 milionů hektolitrů vody, ta
bude stát 7 ½ km daleko (přebytečná).
Pracovat se bude asi 6 let, bude stát 5 - 6
mil. korun. Podnikatel ing. Kelﬂík, mluvili jsme s ním. Pracuje tam 1 000 lidí,
asi 20 inženýrů. Labe dělá tu velké okliky, a teče asi 80 m hlubokým údolím,
velmi krásným. Vidíte tu nyní sta lidí,
dole, jako skřítkové se hemžící, slyšíte
ohromné dunění ran dynamitu, trhající strašné skály, všude máte kolejnice,
tunely, veliké šachty a podobně. Bude
to ohromná věc. Pozvavše pány inženýry, šli jsme v dešti zpět do restaurace
„U Labské přehrady“. Tam jsme byli asi
do ¼ na 8 a chtěli ještě jít do Miletína.
Tu řekl nám jeden pán, že nás sveze.
Přijali jsme s radostí a už v ½ 8 jeli do
Miletína a stálo to jen 60 krejcarů. Večer v ½ 10 byli jsme v Miletíně, rodišti
Erbenově. Má tam pomník, a též zámek
kníže z Schönburgu. Stanuli jsme v hotelu „Radnice“ a tam jsme přenocovali.
Koncert bude tam v neděli 7. 8.
Velmi ochotný byl pan poštmistr
Glükselig, jenž ochotně s námi všude
chodil. Městečko Miletín stojí na pěkném návrší, v romantické poloze. Do
Hořic je to 1 hodinu, do Bělohradu také

Miletínské lázně

Lázně v Mlázovicích
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1 hodinu cesty. Odpoledne vyšli jsme zpět
Železnice, náměstí
do Bílé Třemešné (za 1 hodinu). Tam jsme
musili tahat harmonium na podium. Večer
byl koncert. Měli jsme s kolegou ohromnou
zlost na to harmonium, ale koncert se všeobecně velice líbil. Nejvíce to kazil svým
mručením jeden fouňa učitel, který také přičichl k houslím a již chtěl kritizovat virtuosa. Obecenstva bylo dosti.
V neděli ráno odebrali jsme se, rozloučivše se s panem řídícím Pozlerem, do
Miletína. Všechna zavazadla jsme si musili
sami táhnout přes ohromný lesnatý kopec,
velmi špatnou kamenitou cestou k Dehtovu. Nesli jsme to na zádech a potili jsme se
dost. V Dehtově zastavili jsme se v hostinci
u Petery, tam nám sehnali kluka a ten na trakaři nám vezl věci do Miletína. V 8 hodin
jsme poobědvali 2 jaternic, šli jsme do Kovače na nádraží k Jibyl koncert, úspěch zase báječný, svatební pochod musili jsme čínu. V ¼ 2 jsme jeli komerciálkou do Jičína přes Butoves,
opakovati.
Vitiněves. Zde již z vlaku začala se ukazovati krásná krajina,
V pondělí nic (procházka do Poličan, žádost kněžně). Po- mnoho vrchů a starých zámků ční tu do výše. V Jičíně jsme
dali jsme německou žádost kněžně Schönberg - Hortenstein, přesedli a hned jeli za 20 hal. do Železnice lázní, ¼ hodiny od
celý den jsme čekali na odpověď a 3x jsme šli do zámku. Pak nádraží. Město leží v krásné poloze mezi lesy na návrší. Šli
nám poslala 10 korun a šli jsme do Poličan vyjednat koncert na jsme městem do lázeňského hotelu „Valdštýnův dvůr“, krásný,
úterý 8. 8. Je to hloupá vesnice, a hostinský Mikeš fouňa. Byl nový, elegantní hotel s velkým sálem a koncertním piánem.
tam jen opilý stavitel (15,- K).
Narychlo jsme to sehnali a večer se hrálo v sále. Piáno bylo
výtečné, „svatební pochod“ jsme museli opakovati. Když jsme
sedali v Jičíně do vlaku, sešel jsem se s rodákem z Hrob, Aloisem Slabým, který přišel též s nevěstou na koncert. Báječně se
mu to líbilo.
Nyní pár dní přeskočíme, hudebníci obloukem obešli Český ráj a došli pod hrad Trosky.
Po koncertě šli jsme spát do třetího patra, odkud byl krásný
pohled daleko, na hrad Trosky a Kost. Odtud jsme šli Myší
dírou a skalním městem do Sedmihorek, ale tam pan Dr. Tadra (takový pyšný osel) nechtěl koncert. Šli jsme tedy lesem
přímou cestou do Turnova na nádraží a jeli do Železného
Brodu (15. 8.). Trochu jsme si odpočinuli a pak večer šli do
hostince na občerstvení. V úterý ráno jsme hráli doma „Prodanou“ a odpoledne vyšli do čarokrásného údolí Jizery, kde
vede turistická stezka „Riegrova“. Cesta ze Železného Brodu
Anenské slatinné lázně v Bělohradě
Stavba přehrady Les Království

V úterý odebrali jsme se do Miletína a já
jel vyjednat koncert do Bělohradu na středu
9. 8. Poštou jsem se svezl, krajina pěkná, vidět krásně Kumburk. V Bělohradě jest krásně, hezké město, zámek hraběte Merveldta.
Veliký lázeňský hotel, krásný park. Z Bělohradu jsem šel pěšky do Miletína, nasvačil
se a zas pěšky do Poličan, kde kolega spravoval harmonium. Večer jsme koncertovali,
bylo to slabé.
Pak ráno ve středu 9. 8. sáhovali jsme
přes Miletín do Bělohradu, pak do Lhoty
Šárové a odtud poštou do lázní Mlázovic.
Malý městys, velmi výstavný, krásné náměstí s parkem a lavičkami. Dr. Klepl, hoteliér Hrádek atd. Druhý den byl koncert
v Mlázovicích, ale samý chůdoples.
Z Mlázovic odebrali jsme se 10. 8. k 11
hodině. Opět hadry na zádech, pěšky přes
Konecchlumí (krásný kostel na stráni), když
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jest čím dál tím romantičtější a dostupuje vrcholu na „Böhmově vyhlídce“.
Naproti svisle nad Jizerou jest Krkavčí
skála, 100 metrů nad námi samé skály
a lesy. Skutečně báječné partie, jedna
podobná Švýcarsku. Dole pod nimi slyšíte strašný hukot Jizery, která vře, má
ohromný spád. Jen občas vyjede z pěti
tunelů vlak, který zas vašim očím zmizí
v dalším tunelu, aby se za okamžik zase
vynořil. Ke konci přijdeme na „galerii“,
která jest ke skále připevněna a pod níž
hučí Jizera. Požitek čarovný. Prošli jsme
až k Semilům a šli zas pěšky zpět. To se
rozumí, že jsme se zastavili na občerstvení. Tak minul den 16. 8. romanticky,
ale s málo penězi, protože jsme 15. ani
16. nehráli.
Ve středu 17. 8. odebrali jsme se do
Staré Paky, kam jsme přijeli vlakem,
pak jsme šli hodinu do Nové Paky a odtud pěšky dvě hodiny do Lázní Bělohradu na koncert. Roztomilý učitel a ředitel
kůru ze žárlivosti schválně odjel s klíčkem od piana! Ale zámečník ho otevřel. Piano krásné, koncertní, za 1 200
zlatých. Nejlepší, co jsem dosud koncertoval. Večer přivítali nás potleskem,
úspěch zas báječný. Svatební pochod
jsme musili opakovati. Ale zase náhoda.
Tam sešel jsem se se strýčkem Frankenbergrem, ředitelem cukrovaru z Čakovic
u Prahy a s jeho dcerou. Znamenitě jsem
se s nimi bavil, ten by ale byl býval radši, kdybych byl svobodný, abych si vzal
jeho dceru, takovou tyčku hubenou, větší nežli já. Viděl jsem ji poprvé.
Ráno 18. 8. šla se paní V. zeptat do
zámku hraběte Merveldta v Bělohradě
na koncert, bylo tam 18 hostí, ale paní
hraběnka stonala asi 6 dní, proto odřekla, jinak jistě jsme tam hráli (měli slavnostní večeři na počest 80tých narozenin
Její Výsosti). Měli jsme všichni zlost,
šel jsem se ještě zeptat k hoteliéru Vlachovi, ale tomu zemřel syn, také nic.
Do Pecky (starý hrad) 1 ½ hod. Tam
šli jsme k hostinskému, kde měli piano,
ale ten trouba nechtěl koncert a jinde
to nešlo. Odebrali jsme se tudíž pěšky
do Nové Paky přes Štikov (něm. obec,
česká škola) a potom do Staré Paky a do
Roztok.

Letní karnevaly
v Bažantnici
Letní karneval v Bělohradě, to byl každoroční vrchol sezóny v Bažantnici. Neexistují žádné kroniky ani záznamy, je to už přes 50 let a tak musím hodně lovit
v paměti, abych si vybavil něco z té doby, z té atmosféry, protože jsem byl vždycky
„u toho“. Karneval byl fenomén a do Bažantnice přicházelo a přijíždělo na 4 000 lidí
ze všech stran a to lidé neměli svá auta a motorek bylo málo.
Padesátá léta přes všechny své hrůzy, o kterých se tehdy toho mnoho nevědělo,
byla doba skvělé muziky, velkých orchestrů – big bandů. Nebyly diskotéky, ale živá
hudba a nebyly peníze, neboť bylo po měnové reformě, nebylo ani tolik příležitostí
k vyžití a zájmů jako je dnes a hlavně, nebyla všudypřítomná televize.
Karnevaly, to byla především práce, týdny i měsíce příprav, na kterých se podíleli lidé z TJ Spartak, ale i odborníci jako byl Pepík Maiksnar – elektrikář a zvukař,
jakých bylo málo.
Čím to začínalo? Určit termín, program, účinkující, vstupné a zajistit propagaci
a reklamu. Cílem byl výdělek na činnost tělovýchovy. Až v samotný den „D“ musel
být k dispozici veliký počet pořadatelů, hlavně výběrčích vstupného na tak velikém
prostoru jako je Bažantnice. Základní scénář každého karnevalu byl v podstatě stejný: 3 taneční parkety, osvětlení celého centra včetně řetězce lampiónů nad hlavní
cestou a to až k hraběnčinu jezírku. Tady totiž seděl na břehu pan František Flek coby

Upravil: Ladislav Stuchlík, foto: archiv
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vodník s udicí. Ten ovšem nechytal ryby,
ale chladil ve vodě láhev dobré kořalky.
Lidem, kterých sem po této frekventované cestě chodilo ve dvojicích i celých
skupinách dost, naléval za ceny mírné až
do vyčerpání zásob. No a na nejvyšším
smrku, tam v koutě, za hlavní přístupovou cestou do centra, zářil měsíc snad
2 metry v průměru a před půlnocí lidé
sledovali mohutný ohňostroj.
Vůbec největší starostí pořadatelů
bylo počasí. Aby byla teplá letní noc
a hlavně aby nepršelo, zejména v podvečer, kdy se lidé rozhodují.
Propagace začínala už měsíc před
termínem. To byly plakáty po celém Východočeském kraji a později pak i rozhlasový vůz. S Frantou Němcem a jeho
limuzínou (jediný mladý majitel auta
v Bělohradě a sportovec) jsem každý
den odpoledne vyjížděl na různé okruhy
v prostoru mezi Trutnovem a Hradcem
Králové. S mikrofonem a zesilovačem
v autě. S ampliony na střeše jsme informovali a vábili lidi na připravovaný
podnik „v kouzelném prostředí lázeňského parku Bažantnice v Lázních Bělohradě“.
Každodenně jsme vymýšleli i různé
novinky a speciality. Vzpomínám si, jak
v roce 1954, rok po měnové reformě
a rok co vysílala naše televize, jsme rozhodli, že vstupenky budou slosovatelné
a že první cena bude televizor, (ten náš
první s miniobrazovkou). Ale kde ho sehnat? Písemně jsme se obrátili na ministra vnitřního obchodu Františka Krajčíra,
původem z Hořic, a on nám ten televizor
opravdu zajistil. Vstupenky byly za 20,Kč, lidé říkali, že jsme zloději. „Vždyť
to bylo před reformou 100,- korun!“
V roce 1956 jsem byl na karnevalu
jako řadový návštěvník, coby voják základní služby (uvolněný načerno). Ten
rok byl poprvé pořádán i karnevalový

průvod, který šel od TOSU. Vpředu jej
vedl orchestr Karla Kunce ze Semil.
V čele průvodu šla i 1. cena do tomboly, stará koza, kterou hoši sehnali za dvě
stovky někde v Tetíně, presentována na
plakátech jako „Tajemství karnevalu“.
Navíc pomalovaná barevnými pruhy. Co
čert nechtěl, zrovna přišla menší sprška,
barva pustila a koza do Bažantnice ne-

přišla pruhovaná, ale maskovaná. Samozřejmě, že už předem bylo rozhodnuto,
kdo kozu vyhraje, kdo přikoupí vepřové
a udělá klobásky a kdo a kde je sní.
V roce 1957 jsem už byl v civilu
a rozhodli jsme se, že by to chtělo něco
jiného, lepší kapelu – tahák. Zkusíme
populární orchestr Jaroslava Maliny,
rodáka z Hořic (poslední koncert v Bažantnici měl v roce 1949), známý z rozhlasu a z kavárny Vltava. Profesor Malina mě přijal v PKS (Pražské kulturní
středisko), vyslechl mé přání, ale „bohužel jsem vázaný na Slovensku v Lázních
Sliač. Můžete přijet za týden? O něco se
pokusíme“. Za týden mě posadil do svého autíčka (Ford Anglia) a vydali jsme
se po Praze. Výsledkem byla dohoda
a na karnevalu ten rok a ještě ten další
hrál vynikající big band Vlastimila Kloce, nejlepšího našeho trumpetisty, který
hrál v orchestrech Karla Vlacha, Zdeňka
Bartáka a Jiřího Procházky a později si
postavil orchestr svůj.
Mimo dvou parketů venku byl třetí
v restauraci. Tady exceloval Rudolf Cortéz se svojí skupinou (odešel od Vlacha
a udělal se pro sebe) a tady tenkrát k údivu přítomné mládeže vystřihl perfektní
Rock and Roll s barovou tanečnicí Elen
Tansaco. To byla tenkrát novinka, prostě
bomba.
Rok na to na karnevalu vystupovalo pražské divadlo kabaretu Alhambra
s Jaroslavem Šterclem v čele. Zkrátka,
pořád se něco dělo. No a když se za ranního kuropění lidé rozcházeli, bylo ve
4 hodiny ráno v Bělohradě plné nádraží. My, co jsme se kolem toho dlouhou
dobu točili, jsme mohli hodnotit, co se
podařilo a co příště udělat jinak atd. Jenom mě teď napadá, zda by bylo možné
něco takového uspořádat dnes a jak by
to asi vypadalo.
Jaroslav Kugler, foto: archiv

Tak vypadal Big Band – velký taneční orchestr Vlastimila Kloce a tak vypadaly všechny taneční orchestry v té době, tedy i semilský Karla Kunce,
nejlepší v okolí. Klocův orchestr hrál za 5 000,- Kč od 20,00 do 3,00 hodin včetně dopravy. Ten Kuncův za 2 000,- Kč.
Teď se zamyslete nad tím, kdo dnes hraje, jak vypadá, co hraje, a za kolik.
-7-

ÁÓ¾×¾Í¾ÁÉ8ÓÉ¾ÐÑÂËÀÆĐÁÓ¾×¾Í¾ÁÉ8ÓÉ¾ÐÑÂËÀÆĐÁÓ¾×¾Í¾ÁÉ8ÓÉ¾ÐÑÂËÀÆĐÁÓ¾×¾Í¾ÁÉ8ÓÉ¾ÐÑÂËÀÆ
ÒÏÈÒÎÕÀÓÄË

Josef Šír

Životní příběh Josefa Šíra se odvíjel, ale jen na počátku, velice obdobně
jako život K. V. Raise. Oba se narodili
v Podkrkonoší ve stejném roce (1859)
a stejném měsíci. Jeden malý rozdíl
tu však je. Šír se narodil 7. ledna, tedy
o tři dny později než Rais. Rodiče obou
chlapců vlastnili malá hospodářství
a byli domácími tkalci. Josef i Karel
vystudovali učitelský ústav v Jičíně (Šír
maturoval o rok později), oba se stali
učiteli a poznenáhlu začali psát. Oba literáti byli dobrými přáteli, dopisovali si,

ale Rais, třebaže termín „zapadlý vlastenec“ uplatnil v názvu své známé knihy,
se jím, na rozdíl od Šíra, nestal. Naznačil to i jeden slovník českých spisovatelů
(vyšel po smrti obou autorů), který říká:
„Šír žil a tvořil ve stínu K. V. Raise.“
Josef Šír se narodil v Horní Branné
a právě tam, ještě v dětství, malý Pepík
prožil podivné dobrodružství. Unesli
ho, snad dokonce ukradli, kočující cikáni. Kdy a jak se vrátil domů, nevíme,
ale jeho zajímavé vyjádření k té neobvyklé události se zachovalo: „Do smrti
smrťoucí se nebudu tak dobře mít, jako
jsem se měl u nich…“
Chápeme Šírův povzdech. Učitelé na
malých menšinových školách v té době
živořili. Obětavý, sociálně cítící kantor,
však školu a Krkonoše nikdy neopustil.
Učil v Roztokách, Staré Vsi, Poniklé,
na Benecku a nejdéle, více než dvacet
let, působil jako řídící učitel v Horních
Štěpanicích.
Patřil k tehdy pokrokovým učitelům a osvětovým pracovníkům, kteří
měli častá nedorozumění s rakouskými
úřady. Razil myšlenku, že „škola by
měla být rozšířeným domovem“, byl
štěpanickým kronikářem, hrál dobře na
housle a varhany, včelařil a vyznal se
v ovocnářství. Rád maloval a s přítelem
Františkem Kavánem podnikal malířské
toulky po Krkonoších. Poněvadž lidem
často dobře poradil, říkalo se, že je „advokátem i lékařem“.
Když se mladý učitel seznámil s životem podkrkonošských tkalců, přemýšlivých písmáků, dřevařů, chalupníků,
sklářů a jiných řemeslníků, začal psát
povídky. Byly pravdivé, srozumitelné,
někdy tragické, jindy úsměvné. Často
ho zaujal neobvyklý hrdina. Pašerák

cukerínu, spiritista nebo školák, který si
v zimě zoufale pomocí provázků „spravuje“ rozpadávající se boty. A protože
Šírova tvorba podává věrné svědectví
o životě lidí zpod Žalýho a širokého
okolí, brzy nachází své čtenáře. Za jeho
života mu vychází sedm povídkových
souborů a jediný román - Msta.
Před první světovou válkou umírá
Šírova manželka a po několika letech
vyčerpaný spisovatel, který se neustále
„rozdával“, odchází do důchodu. Penze
je však tak nízká, že znovu nastupuje na
další menšinovou školu v Příchovicích
u Tanvaldu. A ještě téhož dne, přímo
mezi knihami, které vybaloval, ho postihne mozková mrtvice… Šír umírá.
Stalo se to právě před devadesáti lety 8.
května 1920.

Smutné je, že jeho sebrané spisy vycházejí teprve v letech 1932 až 1945,
tedy po Šírově smrti. Jde o těchto deset
svazků: Povídky z Krkonoš (2 díly),
Tkalci (román), V horské škole, Msta
(román), Krkonošské humoresky, V mlhách, Pašerák a jiné obrázky z hor, Na
pobytí, Hory za války.
A kdo se o tento vydavatelský čin zasloužil? Další zapadlý vlastenec – Josef
Krbal.
Svatopluk Hrnčíř,
foto: archiv, sborník Josef Šír
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Josef Krbal

Josef Krbal se narodil 23. července
1891 na samotě v Potokách u Dobrošova na Náchodsku. Získal pouze základní školní vzdělání a skromné rodinné
poměry ho předurčily k práci v textilní
továrně. Zvídavého chlapce ale naštěstí
zaujaly knížky. Zamiloval se do nich, náruživě je četl, vzdělával se a poznenáhlu
se mu tedy otevíral svět. Po mnoha letech s úsměvem vzpomínal na „funkci“,
kterou ve fabrice nějaký čas zastával.
Kdesi v koutku tkalcovny čekal na chvíle a dny, kdy někdo z tkalců onemocní,
aby ho nahradil a stavy nezahálely. Toto
čekání v záloze bylo sice bídně placené, ale umožňovalo mu seznamovat se
s další literaturou.
Po první světové válce se Krbalovi
podařilo dostat se ke „dráze“, stal se železničářem. Na knihy však nezapomínal
a ve třiceti letech se pokusil uskutečnit
svůj sen: sloužit české knize. Ve Vrchlabí otevírá maličké knihkupectví, které se
stává českým vlasteneckým ostrůvkem
v poněmčelém městě a okolí. Čte a miluje Raise, Jiráska, Staška, Herrmanna.
A velice ho zaujme Šír, jehož povídky
obtížně nacházejí nakladatele. Knihkupec Krbal o tom vyprávěl: „Hledal jsem
dlouho v Praze nakladatele, který by se
ujal Šírova díla, ale bez výsledku…“
Jedno řešení tu však bylo. Josef
Krbal, vážný, ale dobrosrdečný muž
s nápadným knírem, se odhodlal k odvážnému, nejistému činu. Požádal o nakladatelskou koncesi a v roce 1932 začal
Sebrané spisy Josefa Šíra vydávat. Ne-

stal se však nakladatelem jediného autora. Čtenářům předložil humorné příběhy
„strejců a tetek“ Josefa Jahody, pověsti
o Krakonošovi a muzikanty potěšil lidovými koledami. Zájemce o literární dění
na horách i v podhůří také překvapil.
Začal vydávat časopis Horské prameny,
což byl „kulturní měsíčník pro literaturu, výtvarné umění, sociální a osvětový
život Krkonoš“.
Násilné obsazení pohraničí v roce
1938 citelně zasáhlo i Krbalovo regionální nakladatelství. Vlastenecky činný
pracovník nemohl zůstat v „Hohenelbe“,
ale nechtěl se stěhovat ani daleko, a tak
se přesunul k nám, do Lázní Bělohradu.
Na náměstí v domě s číslem 115 (dnes
je tam restaurace U Kapra) si pronajal
dvě přízemní místnosti. V jedné byl kancelářský kout, ale převážně ji využila
knihařská dílna, zatímco ve druhé byly
uskladněny vydané knihy. Tříčlenná Krbalova rodina se ubytovala poblíž, hned
za Javorkou, v domě číslo 52.
V Bělohradě v té době byla dvě knihkupectví, která se právem obávala další
konkurence. Nakladatel Krbal ale jejich
majitele ujistil, že v novém působišti obchod neotevře, protože brzy, po porážce
nacistického Německa, se vrátí do Vrchlabí. Ve vydavatelské činnosti, třebaže
tehdy byla obtížná (nebyl papír a okupační úřady omezovaly vydávání knih),
však pokračoval. Vydal devátý svazek
Šírových spisů Na pobytí, Humoresky F.
J. Rubeše, koledy z Novopacka s obálkou Cyrila Boudy a další knihy.
Za války nebyla nouze pouze o potraviny a textilní výrobky. Nastal i nevídaný hlad po knihách. A Krbal, na první pohled klidný, spíše pomalý člověk,
který navenek nesršel energií, nečekaně
prokázal, jak je podnikavý. Objížděl
(vlaky ho stále přitahovaly) dávno zaniklá vydavatelství, v jejichž skladech ležely zdánlivě neprodejné brožované knihy
s vybledlými a zaprášenými obálkami.
Byly to převážně romány venkovské
(například Vlasty Javořické) nebo historické (například Josefa Svátka). Krbal
je kupoval a ve svém knihařství měnil
v úhledné knihy, pro které si přijížděli
knihkupci z širokého okolí. Přicházeli si
pro ně i ti bělohradští, a tak ještě nedávno obávaný konkurent se nečekaně stal
jejich vítaným dodavatelem.
Josef Krbal nezapomínal ani na české čtenáře, kteří uvízli v obsazeném
pohraničí, a pro svůj záměr získal své
bývalé spolupracovníky – vlakvedoucí,
strojvůdce, průvodčí vlaků. Tito novo-9-

dobí „pašeráci“ dopravovali tajně do hor
nejen nový Šírův titul, ale i další české
knihy, jež Krbalova „expedice“ z bůhvíjakých koutů našeho okleštěného území
vydolovala.
Po osvobození v roce 1945 se stálí
čtenáři se svým dodavatelem knih opět
setkávají. Tentokrát v pěkném velkém
vrchlabském knihkupectví. Čtenáři
z Krkonoš dostávají do rukou novou Šírovu knihu Hory za války (jedná se pochopitelně o tu první), obnovené Horské
prameny, nové vydání knihy V horské
škole a Jahodův příběh pro mládež Tři
mušketýři.

Poválečný rozmach regionálního
nakladatelství je však záhy utlumen režimem, který nastal po únorových událostech v roce 1948. S obětavým a nezištným Josefem Krbalem se zachází jako
s nežádoucím živnostníkem a vykořisťovatelem. Je zastaveno vydávání Horských pramenů, zrušeno nakladatelství
a knihkupectví splývá s n. p. Knihou.
Zlomený, nemocný nakladatel zemřel 17. května 1957 ve Vrchlabí. Spolu
s manželkou je však pohřben na bělohradském hřbitově, neboť jejich dcera se
během dočasného pobytu u nás provdala
za Oldřicha Hlavatého. Knihy, kterým
zapadlý vlastenec Josef Krbal na svět
pomohl, naštěstí ve veřejných a rodinných knihovnách zůstaly.
Poznámka na závěr:
Když nakladatel Josef Krbal přesídlil do Bělohradu, slíbil, že zde
další knihkupectví neotevře. Svůj slib
sice dodržel, ale koupěchtiví čtenáři
si k jeho knihám cestu našli, a tak se
v knihařské dílně, a dokonce i u Krbalů v kuchyni, knížky prodávaly.
Z dnešního hlediska se tedy stalo
něco nevídaného. Bělohrad v té době
měl tři prodejny knih, zatímco dnes,
o sedmdesát roků později, tu nemáme
ani jednu!
Svatopluk Hrnčíř,
foto: archiv Jiřího Hlavatého

JUDr. Richard Horna - stojící uprostřed

ÉÔÃÑÑÈÂÇÀÑÃÇÎÑÍÀ

Profesor dr. Richard Horna se narodil se 24. března 1892 v Praze, kde
vychodil reálné gymnázium. Měl mladší
sestru Oťu, tedy Otýlii, kterou podporoval na studiích konservatoře. Už v dětství měl sklony k metodickému nahlížení na svět. Snad ho k tomu vedl dědeček
Wosibauer, otec maminky, který byl
přednostou stanice v České Třebové, či
otec, strojvedoucí na rychlíkových tratích. Oba museli mít hodinky v hlavě, na
to dráha tehdá přísně dbala. Mladý Richard se zajímal o všechno, od politiky
po ekonomiku, psal si například kroniku
burské války, nebo tzv. „Husitské zprávy“, tedy soupis toho, co maminka potřebovala k dokrmení hus.
Po ukončení gymnázia v Truhlář-

ské ulici, kde maturoval v roce 1911,
byl rozhodnut studovat práva. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
ukončil v roce 1915. Ve studijním roce
1913-1914 studoval na univerzitě v Lipsku. Již na škole se účastnil spolkového
života a byl činovníkem právnického
spolku Všehrd.
Přišla první světová válka a mladý
Richard Horna byl odveden jako jednoroční dobrovolník do Salcburku. Odsud se dostal k vojenské prokuratuře do
Vídně. Později vyprávěl, jak se i tady
švejkovalo, jak se „ztrácely“ spisy nebo
posílaly na nesprávná místa. Prostě rakouskému eráru natruc, a českému vojáčkovi ku pomoci.
Po ukončení války se dostává na
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nově vzniklé české ministerstvo školství
a osvěty jako konceptní úředník.
V té době Hornův sekční šéf profesor dr. Otakar Sommer jej upozornil, že
se zakládají dvě nové univerzity v Brně
a Bratislavě. Ať si udělá docenturu a pokusí se na jednu z nich dostat. Richard
na tom začal usilovně pracovat.
Bylo před volbami a tehdejší Kramářova strana národní demokracie měla
pro mladé lidi zvláštní frakci tzv. Mladou generaci. Na schůzi partaje v jednom hostinci nedaleko Malířské ulice se
4. dubna 1919 seznámil se svojí budoucí
ženou Věrou Bejrovou.
Na 14. února 1921 chystali svatbu,
ale nastávající ženich dostal španělskou
chřipku a jeho život visel na vlásku.
Zeslábl, ale přežil. Svatba se konala 2.
června a novomanželé odjíždějí do Lázní Bělohradu, kde bydlí v hotelu Vlach.
Jako rehabilitaci dostává Horna poukaz na pobyt v Tatrách, kde se setkává
s budoucím starostou Bělohradu dr. Vainou a spřátelí se.
Po úspěšné habilitaci z dějin práva
českého, Republiky Československé,
byl v roce 1921 ustanoven jako suplent
na nově vzniklé právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po
roce je jmenován mimořádným profesorem.
Když se bratislavská univerzita zakládala, nastěhovala se do staré maďarské pazmanyovské akademie, kterou bylo třeba zrekonstruovat. Mladý
profesor Horna se nechal zvolit za stavebního referenta. Nastalo vyjednávání
s ministerstvy, soutěže, návrhy a osobní dozor nad stavbou. Tato činnost mu
potom vlastně zůstala. Začala se stavět
mimo město nová univerzita se svými
fakultami, klinikami a k tomu internáty
pro studenty se zázemím, tedy celé univerzitní město. V roce 1929 byla stavba
koleje dokončena, práce však pro Hornu neskončila, bylo třeba to celé udržet
v chodu.
Mezi tím v roce 1926 byl Richard
Horna jmenován řádným profesorem
pro dějiny práva na území republiky
a dějiny práva středoevropského. Obrovský nával práce a široké spektrum
zájmů dávalo jeho zdraví podlomenému
prodělanou španělskou chřipkou řádně
zabrat. Jezdil se léčit do Tater i do Karlových Varů. Ale nebyly to jen zdravotní
cesty. Byl zván na kongresy, studijní pobyty, zpracovával řadu vědeckých prací.
Ještě v létě 1939 připravoval ustavení
Čsl. výboru pro výzkum vinohradnického práva, který měl být v Barceloně,
ke kterému však již nedošlo. Třikrát byl

ve Francii, nějaký čas pobýval v Itálii,
v Německu i jinde.
Dvakrát byl zvolen děkanem právnické fakulty UKo v Bratislavě a to
v letech 1932 - 33 a 1937 - 38. Po celou
dobu bedlivě sledoval mezinárodní situaci, zvlášť vývoj v Evropě. Když dával po svém druhém děkanství v hotelu
Carlton pro členy sboru banket, přes
všechno veselí prohlásil, že se schází
naposledy. A měl pravdu. Metla války
vymetla profesory i část studentstva.
Slováci zradili a začala štvanice na
všechny, kteří přišli z Čech a i nemocný
Horna musel z Bratislavy pryč. Odešel
do Prahy, kde v roce 1939 začal přednášet na Vysoké škole obchodní. V témže
roce se stal děkanem fakulty. Funkci
zastával až do uzavření vysokých škol
Němci. Hned po konci války se do
funkce vrátil a jeho zásluhou byla Vysoká škola obchodní první vysokou školou otevřenou po osvobození. Návrat
studentů byl tak obrovský, že stoupl téměř desetinásobně. Úřadovalo se proto
dlouho do noci. Hornovi bydleli v Dejvicích, odkud musel zpočátku chodit
do školy pěšky, protože ještě nejezdily
tramvaje. Velmi ho to zatěžovalo.
O velké prestiži Richarda Horny
svědčí například, že předsedal společenskému plesu uspořádanému na rozloučenou se zahraničními hosty mezinárodního sjezdu studentstva, konaného
24. 11. 1945 pod záštitou manželky prezidenta Beneše paní Hany Benešové.
V čestném předsednictvu zasedla
celá plejáda tehdejších nejvýznačnějších osobností, předsedou Národního
shromáždění Jožou Davidem počínaje,
přes předsedu vlády Zdeňka Fierlingera, všechny ministry a vojenské velitele,
po Charge d´ Affaires států, které u nás
tehdy měly zastoupení. Byl tam každý,
kdo něco znamenal.
V té době měl již velmi vážné
zdravotní problémy, které vyvrcholily
v roce 1947 při pobytu v Mariánských
Lázních, když dostal těžký srdeční infarkt. V roce 1951 oznámil, že se ke své
učitelské činnosti vrátí, ale při pobytu
v Lázních Bělohradě ho postihla mozková mrtvice, jejímž následkem
na levou stranu těla
ochrnul.

Po velikém tělesném a duševním utrpení v létě 1953 v Bělohradě zemřel.
Hrob JUDr. Richarda Horny je na
východní straně bělohradského hřbitova.
Děti manželů Hornových:
Dr. ing. Otakar Horna žil v USA, kde
vědecky pracoval. Zasloužil se o telekomunikační přenos přes družici.
Dr. Dagmar Hornová žila v USA.
Přednášela na univerzitě historii.
Perlička na závěr, pasáž z Hornovy
knihy Pranýř:
„Uvádí se, že trest pranýře
byl trestem čistě středověkým
a že první paprsky humanity,
proniklé do trestního práva,
odstranily pranýře i mučidla.
Ale i nejnovější doba ve snaze
najíti tresty co nejúčinnější,
pošilhává po pranýři a opětovně
se objevuje myšlenka obnoviti
trest pranýře. Místo pranýře
však, pošle se prostě obžaloba
a obsílka.“
Použité prameny: Právníci na Univerzitě Komenského v Bratislavě (Bratislava 1996), kronika Věry Hornové,
vzpomínky Marie Klůzové.
Ladislav Stuchlík,
foto: archiv, Ladislav Stuchlík
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Prof. JUDr. Richard Horna
(*24. 3. 1892 Praha, † 17. 7. 1953
Lázně Bělohrad), profesor historie
práva, 1922 - 38 ředitel Semináře dějin
práva na Právnické fakultě Univerzity
Komenského v Bratislavě.
Mimo významné funkce na PF
UKo byl členem řady zájmových
společností, například: Učenej spoločnosti Štefánikovej, Slovanského
ústavu, Poradního sboru pro zvelebování československého lázeňství při
Ministerstvu zdravotnictví a tělesné
výchovy, Poradního sboru pro otázky
hospodářské při Ministerstvu obchodu,
Obchodní a průmyslové komory.
Nositelem několika vyznamenání, například: Komtur jihoslovanského Řádu sv. Sávy, rytíř francouzské
Čestné legie, důstojník francouzského
řádu Merite agricol, komandér bulharského Řádu za občanské zásluhy.
Vědecky a odborně se věnoval
právním dějinám Moravy, Slezska
a Slovenska v období feudalizmu.
Napsal dějiny Univerzity Komenského,
byl předsedou spolku Biblioﬁlů, zajímal se o vykopávky, působil v pojišťovnictví, v letech 1922 – 1929 byl
stálým spolupracovníkem časopisu
Právní obzor a přispíval do mnohých
odborných časopisů a sborníků.
Z jeho obsáhlé vědecko publikační
činností uvádíme: K dějinám moravských úředníků I.-II., Návrh zemského zřízení pro Krnovsko, První pětiletí Komenského univerzity, Hranice
republiky československé ve světle historie, Kapitoly k dějinám prvních počátků zemského výboru čes.
Slezska, Několik kapitol z dějin údělních knížat na Moravě, Monstrproces
s čarodějnicemi v Šamoríně koncem
XVII. století, Patnáct let Univerzity
Komenského v Bratislavě, Stručný nástin dějin Spiše, Pranýře na Slovensku,
Výčepnické právo vinařů, Výčepnické
právo vinohradníků.

ÂwòàÅñàíóèäêÉîòäåÈ
ßÊbøìnÀnêíæðßâ

Podnět k tomuto vyprávění je v článku v Bělohradských listech v roce 2007,
kde je podrobná reportáž o návštěvě prezidenta Klause v našem městě ve středu
11. dubna 2007. Úvodem je konstatováno, že to je první návštěva prezidenta
v historii města. To je nesporné, ovšem
v této souvislosti jsem si vzpomněl na
vyprávění mého strýce, že kdysi projel
Bělohradem dvorní vlak s císařem Františkem Josefem I. Ve stanici nezastavil,
jen zvolnil a podle některých diváků císař nevyhlédl ani z okna, podle jiných
ho zcela bezpečně viděli a poznali. Problém nastal tehdy, kdy se snažili určit
okno. Neshodli se ani v okně ba ani ne
v železničním voze.
Snažil jsem se prozkoumat, jak to
v skutečnosti bylo. Pamětníci již žádní
a proto jsem dopsal na dvorní archiv ve

Vídni. Tam mi obratem odpověděli, že
písemné dotazy jsou od jisté doby pouze za poplatek, který se platí, i když je
odpověď záporná. Nabídli mi možnost
bádání ve studovně ve Vídni zdarma, ale
to jsem dosud jaksi nevyužil.
Pak vyvstala otázka. Má vůbec cenu
pátrat po drobné epizodě z života sice našeho, ale hlavně rakouského panovníka?
Není pro naše čtenáře stařičký mocnář
příliš vzdálen časem, životem, skutky?
Začneme-li tuto výjimečnou historickou
osobu zkoumat, zjistíme tolik zajímavostí, že snad žádný čtenář Bělohradské
listy na tomto místě neodloží.
Několik nej- a dalších jedinečností.
František Josef byl v novodobé historii
nejmladším panovníkem, který usedl
na trůn. Bylo mu pouhých osmnáct let.
Byl nejdelší dobu v čele kterékoliv říše
a tedy i našich zemí, a to celých osmašedesát let. Byl snad jediným habsburským panovníkem, který uměl velice
dobře česky. Nynější hodnocení dějin
ukazuje, že se snažil o řešení česko-německé otázky v českých zemích, ale nenalezl, jak bychom nyní řekli, politickou
vůli ani na jedné ze dvou znesvářených
stran. Nyní plně souhlasíme se slovy
historika dr. Josefa Pekaře, která pronesl
při loučení se zesnulým císařem: „Byla
to šťastná doba, tak velká a neobyčejná,
že snad uplynou staletí, než lidstvo pozná jí něco rovnocenného.“
Můžeme pokračovat. Byla to doba,
kdy se z dlouhé ospalé zemědělské vsi
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při Javorce stalo živé průmyslové, obchodní, lázeňské a kulturní městečko,
kdy přijel první vlak, roztočila se kola
prvních továren, objevili se první lázeňští hosté, své diváky nacházely jak divadelní sály, tak koncertní pódia a vznikly
stavby, které zdobí náměstí, Lázeňskou
ulici i okolí školy dodnes.
Hledal jsem důkazy a přes spolupracovníky Bělohradských listů jsem se
dostal na historika Jiřího Hanuše, který
potvrdil obratem věrohodnost celé události hned dvěma zdroji.
Takže císař pán skutečně přes Bělohrad jel a to 24. června 1906 při cestě
z Liberce do Vídně. Malou zmínku nalezl v drobné publikaci „100 LET ŽELEZNICE Ostroměř – Stará Paka – Kunčice
n. L.“, kde se píše: „V roce 1906 tudy
projížděl při své cestě z Liberce císař
František Josef I. Z vlaku nevystoupil
(míněno ve Staré Pace), jenom vyhlížel
z okna na zástup, který ho přišel uvítat.“
Druhé potvrzení dokládá J. Hanuš
z pamětí bělohradského rodáka pana
Pecha:
„V srpnu (zde se J. Pech mýlí, císař
projížděl L. B. 24. 6. 1906) téhož roku
došlo ku tragikomické příhodě. Jel tudy
dvorním vlakem císař František Josef
z návštěvy výstavy v Liberci. Na vyzdobeném nádraží bylo připraveno uvítání.
Byla tam obecní a církevní representace, hudba, některé spolky a mnoho lidu,
hlavně ze zvědavosti. Vlak projel stanicí
o něco volněji, hudba hrála rakouskou
hymnu, nikdo se však u oken ani neukázal. Byla to jen malá chvilka a vlak byl
pryč. Pro některé ty rakouské vlastence
to bylo veliké zklamání a blamáž. Bylo
z toho mezi lidem mnoho humorných
řečí. Někteří se mezi sebou přeli, že prý
ten neb onen císaře viděl, zahlédl a podobně. Ale neviděl ho nikdo. Jemu takové městečko nestálo za to, aby se jen
nadzvedl ze svého sedadla.“
Zde se musíme v té době již šestasedmdesátiletého mocnáře zastat. Po
tak náročném programu, jaký měl od
21. června až do průjezdu Bělohradem,
by se těžko zvedal ze sedadla i mnohem
mladší člověk.
Z podrobnějšího popisu celé cesty
se dozvídáme, že císař vyjel časně ráno
dne 21. června 1906 z Vídně, v první
zastávce na českém území Německém
(nyní Havlíčkově) Brodě byl krátce před
jedenáctou. Odtud máme cenné sdělení,
že přijel nový dvorní vlak v plném složení, tj. o osmi vozech. V Kutné Hoře
ve 12.07 byla dlouhá zastávka a mluvil
tam s bělohradským rodákem poslan-

cem JUDr. Bedřichem Pacákem. Další
jízdní řád ani program není pro nás tak
zajímavý, zastavme se až u dne 24. června. To panovník odjíždí v 7.30 vlakem
do Jablonce s krátkou zastávkou ve Vratislavicích. Od osmi hodin jezdí, chodí
po Jablonci, nakonec jede kočárem do
Rychnova a odtud odjíždí vlak v 11.30
směr Stará Paka, Chlumec nad Cidlinou,
Kolín, Znojmo s příjezdem do Vídně ve
večerních hodinách.
V pramenech ovšem není zpáteční
cesta tak podrobně popsaná, jako cesta
do Liberce. Je možné přibližně vypočítat, že kolem 12.45 byla asi čtvrthodinová zastávka ve Staré Pace a tedy průjezd
Bělohradem byl po jedné hodině odpolední.
Jak císař cestoval. Na sklonku svého
života se císař FJI seznámil ještě s automobily a letadlem, ty však nevzbudily
ani jeho sympatie ani technický zájem.
Železnice mu naproti tomu byla blízká
už od mládí, prožíval její vývoj a rozpoznal její hospodářský a vojenský
význam. Pro svoji osobní potřebu měl
k dispozici tři zvláštní vlaky. Pro většinu cest Nový rakouský dvorní vlak, pro
cesty po zemích Štěpánské koruny Nový
uherský dvorní vlak a pro cesty na jih
menší Dvorní lovecký vlak.
Nový rakouský dvorní vlak použitý
při naší cestě měl, jak již víme, osm vagónů, a co je zajímavé pro železniční příznivce, měl tři vozy třínápravové, čtyři
čtyřnápravové a vlastní císařský salonní
vůz měl náprav šest. První z nich třínápravový byl služební a zavazadlový, kde
bylo místo i pro vlakový personál a odkud vedl trubkový telefon k strojvedoucímu, kterým bylo možné tlumočit přání
zejména pro zpomalení jízdy. Rychlost
se třeba snižovala při císařově toaletě,
při holení, pokud neprobíhalo zrovna ve

stanici, se vlak zastavil úplně.
Druhý čtyřnápravový vůz byla strojovna s parním kotlem pro vytápění a současně pro pohon dynama pro elektrické osvětlení všech vozů. Následoval vagón
pro ředitele dvorních a železničních cest a pro komorníky. Jako čtvrtý byl připojen
císařský vagón s prostou ložnicí se železnou polní postelí, malým salonkem, který
sloužil současně jako pracovna a s oddílem pro prvního generálního pobočníka. Na
vnější straně byla umístěna rakouská orlice. Tento vůz neměl vůbec brzdy, aby císař
nebyl rušen hlukem při brzdění.
Čtvrtý vůz sestával z většího salonu a několika kupé pro nejvyššího hofmistra,
druhého adjutanta a pozvané hosty. Pátý vůz byl jídelní s podélným stolem pro šestnáct osob, měl předsíň, kuřácký salon s hracími stolky a bufet.
V dalším voze byla kuchyně s personálem, inspektor stolní tabule, kuchař, cukrář,
sklepmistr a číšníci. Kupé posledních dvou třínápravových vozů měli k dispozici nejvyšší hofmistr, osobní lékař, důstojníci a úředníci vojenské a kabinetní kanceláře.
Souprava osmi vozů byla vyrobena v Praze v Ringhofferových závodech na
Smíchově, byla tmavozelené barvy. Stěny a stropy měly dvojité dřevěné obložení,
v mezivrstvě byla protihluková papírová izolace. Okna byla dvojitá, ve vlaku byl telefon i telegraf, oboje šlo ovšem připojit jen ve stanicích a nebo na některých tratích
i při zastávce na trati mimo stanice.
Císařský salon byl zařízen s těžkými závěsy, koberci, vykládanými stěnami
i stropem. Nechyběla ani malá lednička se zásobou vody z Schönbrunnu.
Cestu zajišťoval ředitel dvorních a železničních cest, vybíral železniční personál
a dbal na přesné dodržování jízdního řádu. Na všech stanicích očekával při příjezdu
či průjezdu vlak přednosta stanice ve slavnostní uniformě v pozoru u první výhybky.
Ostatní personál stanice spolu s dalšími hosty byl na nástupišti. Pokud se průjezd
podařil, byli přednostové vyznamenáváni, takže například přednosta vídeňského Západního nádraží, odkud vyjížděl císařský vlak nejčastěji, byl jednou z nejvíce vyznamenávaných osobností v Rakousku, zatímco přednosta
jedné uherské stanice byl kázeňsky trestán, protože při
průjezdu vlaku neměl bílé rukavičky.
Při cestách vlakem vznikly i pro tehdejší dobu a míru
humorné situace, např. jednou se císař při krátké zastávce na menším nádraží upřímně rozesmál. Když jeho doprovod pátral po příčině, zjistil, že se monarcha dívá na
velký nápis přímo před jeho očima. Horlivý přednosta
umístil výrazný nápis rakouského hesla Viribus unitis,
což znamená Společnými silami, na nevhodné místo,
takže císař a užaslí diváci četli:
ZÁCHODY
MUŽI - ŽENY
SPOLEČNÝMI SILAMI
Na závěr snad jen to, že císař po popisované cestě ve
Vídni dlouho nepobyl a již za čtyři dny odjel opět dvorním vlakem do Moravské Ostravy.
Jiří Vacek, foto: archiv
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Karel Václav Rais

Ferdinand Macháček

Když mladičký kandidát učitelství Karel Rais nastoupil
v září 1877 na přání ředitele jičínského ústavu Ferdinanda Macháčka u jeho bratra, ředitele školy v Trhové Kamenici, nečekala ho tam lehká práce. Škola byla tehdy čtyřtřídní a řídící
učitel Macháček mu přidělil čtvrtou třídu dívčí. Do katalogu
si Rais svým krásným, pravidelným písmem zapsal 65 žákyň.
Byly to dívky vzrostlé a silné jako mladé břízky ve svárovské
stráni a mnohá z nich byla o celou hlavu větší než jejich drobný a štíhlý pan učitel. Ale že by je ten učitelský začátečník
nezvládl, to ne a buď mu za to čest a chvála. Na jeho „čtvrtých
klasách ženských“, jak žertem říkával, panovala vždy kázeň
vzorná a ta je přece podmínkou vší pedagogické práce.
Nejhezčí z jeho žaček byla Karlička Tichá z Rohozné. Někdy na jaře už měla vyjít ze školy. Všechny její spolužačky
byly do ní zamilovány. Měla vlasy černé jako nejhlubší noc,
v dlouhých řasách jí kvetly pěkné pomněnky, a když se smála,
mívala v růžových tvářích roztomilé důlky. Mluvilo-li se mezi
děvčaty o chlapcích - ano, v posledních třídách mívají už dívky své lásky - jen se záhadně usmívala. Ale ty její plné, pyšné
rty by mohly asi leccos povídat.
A na tuhle malou krasavici přišla do školy žaloba. Tančila
na mysliveckém bále. Vy jste neznali pana řídícího Macháčka, a proto nevíte, jak asi přísně panu Raisovi rozkázal, aby
ten závažný přestupek kázeňského řádu bezodkladně vyšetřil.
Myslivecké bály, to bývala největší společenská událost na
Zelených horách. Na ně se sjížděli lesníci z celého panství.
V hostinci „U slunce“ v Rohozné jim dva dny a dvě noci vyhrávaly dvě kapely. O půlnoci vycházeli pod ohromné paroží v dubovém věnci nad vchodem čtyři nejurostlejší adjunkti
a hráli těm dřevěným chalupám a zasněženým stráním s čepicemi černých lesů na lesní rohy. A na tomhle bále prý Karlička
tančila a myslivečtí mládenci si ji podávali z náručí do náručí.

Na dlouhých řasách se jí zaperlily slzy. To není pravda,
nikde nebyla, to si zlí lidé vymyslili, aby ji u pana učitele očernili. Zrovna v těch dnech drali peří a táta, ten by o ni spíše hůl
přerazil, než aby jí dovolil jít navečer samotnou do vsi.
No, když tedy v tom bále netančila, dobrá, pan Rais se už
dále nevyptával a zdálo se, že uvěřil. Přece mu snad nebude
taková andělská tvářička lhát! Utekly dvě neděle, utekly tři
a pololetní zprávy byly přede dveřmi. Měli jednou zpěv, pan
třídní chodil mezi lavicemi a hrál na housle. A najednou z ničeho nic spustil skočnou, housle zpívaly jako k tanci a smyčec
odskakoval od strun jako neúnavný tanečník. Do děvčat jakoby
ohně nalil.
Pan učitel dal housle pod paždí a podíval se po žákyních:
„Co jsem to hrál?“ „Polku! Ta byla krásná!“ zašumělo třídou.
Ale kterou, zdali ji poznaly.
To už nevěděly. Jen dvě se hlásily, Žoﬁnka řídících a Karlička.
„Nu tak, Tichá!“
„Prosím, hrál jste Hasičskou polku od našeho pana řídícího.“
Pan Rais zavrtěl hlavou. „Ta je, myslím, jinak.“
„Prosím, není, já to vím jistě, o mysliveckém bále ji muzikanti museli pořád opakovat.“
Karličko, Karličko, na takovou pěknou dívenku se nesluší
lhát. Proč ses tehdy poprvé nepřiznala! Tehdy by za to byla
pouze poznámka do třídního výkazu, ale takhle musí o tobě
jednat učitelská konference. Jednala a pan učitel Rais musil
Karličce dát na pololetní zprávu trojku z chování.
Ranní rosa se zčerstva ztrácí z květů a stejně rychle vyschly
i slzy v Karliččiných očích! „A just, holky, abyste věděly, já se
i s tou trojkou z vás nejdříve vdám!“
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Připravila: Antonie Vanišová, foto: archiv

¿ÖÉÌªËÂ¿ÖÉÌ

ÀÍÄÁÉÀÊÉÒÄÌÊÎÔÏÈË«ÓÀÊÏÑÎÃ%Õ%Ì

Začněme tou střelbou. V té době, kterou můžeme přesně časovat, jak vyplyne
dále, byl obecním strážníkem jistý Třeska, podrobně a velice zdařile představený
v jednom z minulých čísel BL. Byl poněkud jednodušší povahy a rád vykládal občanům různé historky, kterým asi nakonec
sám i věřil. V jedné z nejlepších popisuje
cestu do Prahy s návštěvou hradu: „Du po
Hradčanech a kdo nekouká z okna, jako
pan president. Uviděl mne a volá - Co tu
dělaj, Třeska, dou nahoru! Alice, postav na
kafe, je tu Třeska!“ Tento přibližný záznam
jednak dokresluje duševní obzor městského policajta a jednak časuje onu historku.
Kuchařka kávy měla být dcera prezidenta
Alice Masaryková (1879 - 1966), prezidentem pak Tomáš Garrigue Masaryk,
ve funkci od r. 1918 do 1935.
Třeska jako úřední osoba byl ozbrojen palnou zbraní, pistolí či revolverem, a tou se rád
honosil. Jednou na podzim u nádraží, kde se vážila cukrová
řepa pro cukrovary a stál tam zástup povozů i diváků, slovo dalo slovo. Na námitky pochybovačů, že nemá náboje
či neumí střílet, odpověděl tím, že střelbu předvede. Nabil,
vystřelil. Rána skutečně vyšla a trefa to nebyla jen tak nějaká. Zasažena byla nedaleko stojící a nic netušící kráva. Další
průběh se poněkud liší, podle jedné verze ji postřelil, podle
druhé zastřelil, ale v žádném případě ji kulka neminula.
Prvním prokázaným nudistou na Pardoubku byl jistý vážený občan, na jehož jméně nezáleží. Na rozdíl od
vzhledné a temperamentní manželky byl sám všední postavy i vzhledu, poněkud krátkozraký a pohybů umírněných.
Oproti dnešním dnům se tam v době slávy chodila koupat
i přední místní společnost a břehy byly plné lidí. Před řadou dřevěných kabin byl jakýsi vyvýšený úzký balkónek se
zábradlím, z něhož uprostřed vedly čtyři schůdky na pláž.
V kabině se první převlékla ona švarná manželka a poté
zmizel uvnitř náš hrdina. Po chvilce otevřel dveře, rozvážně
vystoupil k zábradlí onoho balkónku a krátkozrakýma očima začal hledat svoji choť. Ta ho také vyhlížela, a když ho
spatřila, neubránila se a koupalištěm zazněl hlasitý výkřik:
„Fanouši, proboha, plavky!“
Náš hrdina se zachoval nejlépe, jak to šlo. Rozvážně se
otočil, vešel do kabiny a po chvilce vyšel, tentokrát již dostatečně oblečen.
Striptýz v prvním patře patří spíše mezi ty smutné historky, ale zde měl šťastný konec. Připomíná poněkud scé-

nu ze známého humoristického románu Zvonokosy, naše
aktérka měla s literární Eulálií Čubíkovou společnou snad
jen tu nevábnou postavu. Nešlo zde vlastně ani o striptýz,
protože děva se před diváky nesvlékala, ale rovnou vyšla
na balkón vedoucí do ulice, oděna pouze do kožešiny lišky,
pokud lze nazvat oděna to, že lišku měla přehozenou kol
ramen. Dosti dlouho přecházela sem a tam od zábradlí k zábradlí. Pro mladší čtenáře, vydělané kožešiny lišek či jiných
srstnatců dříve nosily dámy jinak plně zimně oděny kolem krku místo šál či šátků.
Šťastné na příhodě bylo to, že ona žena
se vrátila po krátké léčbě bez následků do
běžného života.
Když se v popisované době řeklo „Sladký dědek“, všechny děti věděly, o koho jde.
Objevoval se zpravidla jednou týdně, na zádech veliký batoh, v každé ruce rozměrnou
hranatou černou, jak se říkalo, vikslajvantovou tašku. V těchto zavazadlech přivážel
čerstvé pečivo od Jínů z Lomnice. Pravé
suchary, magrónky, neapolitánky, věnečky,
vaﬂe a jak se všechny ty dobroty jmenovaly. Jako železničář na penzi měl dráhu téměř zadarmo, tím režie nestoupala a to, že
měl pečivo vždy čerstvé, mu zajistilo stálý
okruh zákazníků a mírný zisk. Mně jako
dítěti utkvěly v paměti hned dvě zajímavosti. První souvisela s tím, že jeho
zubní protéza nebyla asi nejkvalitnější a při
řeči se jeho zuby v pohybu jaksi opožďovaly za pohybem rtů a podle druhé byl pro mne hrdina, protože vosy, které
se dostaly na okenní tabulku, zamačkával holým prstem.
Do dnes již zcela neznámých činností patřili ceduláři.
V létě hostovaly v Bělohradě vždy na několik týdnů kočovné divadelní společnosti. Pouhé vyvěšené plakáty by asi
nezajistily dostatečnou návštěvu, a proto chodili denně po
vybraných rodinách tak zvaní ceduláři. Byli to herci, přinesli tištěný plakátek (ceduli) na večerní představení, vylíčili, že buď se budeme za břicho popadat celý večer, nebo
naopak, že oko nezůstane suché, a v dobrém případě prodali nějakou tu vstupenku. Druhý den přišel stejný herec opět,
pokud někdo na představení byl, zeptal se na jeho názor,
vzal si starý plakát a vyměnil ho za nový.
Dnes se zdá neuvěřitelné, že tenisové kurty v Bažantnici
(pouze dva) kropil pan Brádle, všeobecně důvěrně nazývaný
Brádlík, vodou z potoka zahradnickou kropicí konví a lajny
tvořil podle prkna štětkou a tekutým vápnem. Zlepšení druhé činnosti v podobě dvou souběžných latí s vyřezanými
výstupky a práškového vápna nanášeného cedníkem přišlo
až mnohem později.
Ke koloritu náměstí a cesty k nádraží patřil postilión pan
Merta, který pravidelně dvakrát denně jezdil s poštovní archou, taženou jedním koněm od pošty na nádraží a zpět. To
by nebylo nic mimořádného až na to, že často jel koník do
domácí stáje přes náměstí sám bez kočího, ať již směrem od
pošty a nebo z nádraží.
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Jiří Vacek, foto: archiv MKS

ÎÏ2ÓÃÈÕÀÃËÎ

ÇÞïáÞÈòäéâï·
Byla červnová sobota roku 53 a my jsme jeli hrát do Miletína hudební komedii Svatba v Malinovce. Den předtím, v pátek,
předseda vlády občany ubezpečil, že koruna je pevná, že měna nepřipadá v úvahu. Ve tři odpoledne vyrážíme autobuskem do
Miletína. Za hodinu poté hlásí prezident Tonda Zápotocký, že je měna. Jak domluvil, byl striktně vydán zákaz prodeje alkoholu
i sedmistupňového piva. Najednou jsme byli všichni chudí, diváci i herci. U kasy se vytvořila slušná fronta, lidi se rozhodli dát
prachy do kultury. Za námi přijeli Láďa Leden a pan Machovec, šéf Bohumilky, který nám dělal maskéra. Vedle šminek a mastixu
měli i slušnou zásobu teď již zakázaných nápojů - vodky a vína. Trasu Miletín - Bělohrad pro další „zásoby“ jeli třikrát. Svatba
v Malinovce měla úspěch. Není divu, tak věrné pojetí s pravou ruskou stoličnou na scéně nebylo ani v Národním.
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¾ëëÞÑìêèìóa·
Měli
jsme
s manželem našetřené peníze na
nová křesla od čalouníka pana Václavíka. Do té měny
jsme nestihli nové
sezení obstarat. Já
tu měnu probrečela na hnoji ve dvoře miletínského divadla. Pak jsem si za
„prachy“ na křesla koupila za 99 korun
nový boty.
Ale Svatba v Malinovce se nám vydařila. Ještě dnes se mi vybavuje, jak
zpívá Milek Vaňurů:
Za poslední za pětorku, koupil jsem
si husí krk, nemám ale ani na machorku a z té husy ani brk.
A ten den, když jsme hráli v Miletíně,
přišla měna...


ÌÐóÞñßmóÊÞéæëìóàâíuâ
èïìëæèaáæóÞáéÞÃïÞëñæâè
ÐâåëÞé·
Lubor Macháček se představil jako
režisér. Nový režisér se v ní osvědčil,
hra podala věrný obsah ruského venkova v porevoluční době. Působivá
výprava ukazovala zkušenou ruku
našeho hlavního ředitele a režiséra
Václava Babky, jenž ve své skromnosti nebývá na plakátech uveden. Nápadité světelné efekty mistra osvětlení
Ladislava Ledna, diskrétní nápověda
Marie Imlaufové. Vynikající herecké výkony Vladimíra Finka, Boženy
Knapové, Josefa Huška, Boženy a Lubora Macháčkových a zejména Miloslava Vaňury, který v komické roli
podal i vrcholně dramatický moment
v závěru třetího jednání...

ÊæéìðéÞóÞÍÞñèìóa·
Mojí
první
hrou byla Charleyova teta. Hráli
jsme hodně repríz
a jezdili s ní do
okolí. Železnice,
Miletín, Lomnice.
No, v Charlejovce
byl skvělej Milek
Vaňura.
Myslím,
že
i Drdovy Dalskabáty měly u diváků
úspěch. Můj manžel Jarka, co hrál jednoho z čertů, tak toho se doma děti bály,
vůbec ho nemohly poznat. A nejlepší byl
Trepifajksl Jardy Kittlera.

ÐâåëÞéìóÞèïìëæèÞÞÀåÞïéâª
öìóÞñâñÞ·
Všichni účinkující podali nejlepší
výkony a přičinili se o skvělý úspěch
hry. Titulní roli nepravé tety hrál
Miloslav Vaňura bravurně. Pravou
tetu, Donnu Lucii, sehrála jen na dvě
zkoušky, ale přesto skvěle, osvědčená naše ochotnice Liduška Mistrová.
Scény Donny Lucie s Ellou Millovou,
kterou přestavovala nová ochotnice Miloslava Patková, působily mile
a byly přímo rozkošné.

ÊæéâèÈæññéâï·
Jo Trepifajksl,
to byla role pro
bráchu jak vyšitá.
Jedna pacientka
lázní, já říkám
lázeňačka, srovnávala Jaroslava
Moučka a bráchu.
Oba v rolích Trepifajksla. Moučka
v Praze, brácha tady. Lepší známku dávala ta lázeňačka bráchovi.
On brácha nemohl hrát vážný role,
jak přišel na jeviště, tak už se lidi smáli.
Seděl mu komik, ne vážný role.
Taky jsme hráli estrády, Silvestry, skeče. Mirek, Lubomír Lipský nám nechával
některé texty. A taky se on mistr divil, že
v Bělohradě se „ochránci“ kultury podivují nad některými hrami. A nechtějí,
aby se hrály. V Praze se hrají běžně...

ÇæëáïÞËìóaèìóa·
Já začala s bělohradskými ochotníky hrát až ve
čtyřiapadesátém
roce. To jsme se
s manželem a malou dcerou Jitkou
přistěhovali z Liberce. Vlastně mě
k místnímu divadlu přitáhla Hela
Macháčková, která slyšela o tom, jak jsme v mládí hráli
v mém rodném Lukavci. Když se zkoušelo, tak někdy hlídal i naši malou Jitku
Lubor Macháčků. Hodně jsme nazkoušeli her, které jsme potom ani nehráli.
Byly to moderní kusy, poplatný době.
A pak se začaly dělat ve fabrikách směny
a hůř jsme se scházeli.
Ráda vzpomínám na Lucernu. Hrála se několikrát a v různém obsazení.
Mlynáře měl nazkoušeného Lubor Macháček. Ale den před premiérou spadl
do propadla a zlomil si nohu. Zaskočil
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Mirek Fink, na poslední chvíli a skvěle.
Macháčkovi jsme se šli ukázat v kostýmech, když ležel doma v posteli.

ÊæéâèÈæññéâï·
„Ochránci“ kultury byli i u konce
ochotnického divadla v Bělohradě. Po
schůzi na národním vejboru přišli, že
hrají divadlo vožralci a jim podobní.
My, po odpolední směně, jsme zkoušeli
od půl jedenáctý do jedné po půlnoci.
Jinak to nešlo. No a na kolegy, co chodili z odpolední, jsme čekali v Radnici
v hospodě. I „ochránci“ kulutury tam
po schůzi vyrazili. Nic divnýho.
Milek Vaňurů, Lubor Macháček
a brácha Jarka se naštvali. Oni táhli
divadlo, oni pro divadlo žili. A vejboři
takhle do nich. Lídr Vaňura prohlásil,
že ještě dohrají poslední nazkoušený kus
a pak že počkají, až začnou hrát ti střízliví. No a střízliví vůbec nezačli.
A tak neslavně skončilo divadlo
v Bělohradě.
Eduard Čeliš,
foto: Jaroslav Voves, archiv

ÑÎÔÁÄÍÊØóÉaëâàå

Založení vsi Lány se odhaduje až na začátek 18. století.
Z historického pohledu je to ves mladá. Prvním stavením byl
mlýn na řece Heřmance a asi čtyři chalupy. Mlýn vyhořel
a nebyl již obnoven. Stál v místě, kde byla později postavena
škola. První písemná zmínka o vsi je v Tereziánském katastru z roku 1748. Ves byla
chudá. V její historii zde nevyrostly žádné
významnější budovy a tedy nezůstaly žádné historické stavby. Kaplička ve středu vsi
byla postavena v roce 1843. Postavili si ji
sami občané po vzoru jiných osad. Z doby
vzniku vsi se nezachovaly žádné zbytky
kamenných staveb ani původních základů. První chalupy byly dřevěné, stavěné
na mělkých základech. Až při pozdějších
přestavbách nebo přístavbách se stavělo
z kamene a to jen chlévy a sklepy. Dřevěná stavení, pokud nebyla při přestavbách
zachována nebo opravena, zanikla. Stavení byla roubená a krytá slaměnými došky.
Do dnešní doby se jich zachovalo osm. Jen
u jedné roubenky se zachovalo záklopové
prkno s uvedeným rokem vzniku chalupy
1831. Došková krytina u ní byla sejmuta
v 80. letech minulého století. Přiložený
starý černobílý snímek pochází z let padesátých minulého století. Bylo to do té
doby poslední dochované stavení celé ve stylu původní místní architektury, vyznačující se skladbou lomenice, krytinou,
přesazením střechy nad kamennou záspí a obložením okének.
Ostatní roubenky, které ve vsi do dnešní doby stojí, byly již
dříve opravovány a zachovaly si jen některé původní stavební
prvky. U všech byla vyměněna krytina, u některých změněno
obložení lomenic a vyměněna okna za nová.
U některých se ale zachovala původní okna s původním
obložením. Je to krásné dílo tesařů nebo truhlářů, kterým povznesli své řemeslo na umění. Škoda jen, že
nezanechali své iniciály někde
v růžku. Zasloužili by si, abychom jejich jména znali. Bývali

to lidé místní, zruční ve více profesích. Přitom každé to dílko
je jiné v detailech. Lahodí oku a pohladí na duši. Dnes musíme poděkovat potomkům, že neznehodnotili to krásné, co na
vesnických chaloupkách zůstalo. Mnohé byly strženy a nahrazeny zděnými domky. Těm, které zůstaly,
zachránila původní podobu chudoba chalupníků, která jim nedovolovala modernizovat obydlí, a možná i úcta k dědictví
po předcích neměnit mnoho na původním
stylu domku.
Současní majitelé chaloupek - „chalupáři“, si dovedou vážit původní venkovské
architektury. Zvelebili své chaloupky a některé vyzvedli téměř z ruin. Naplnili své
tužby a udělali tím i radost nám spoluobčanům. Jsme jim za to vděční.
Na snímcích jsou zachyceny detaily,
o kterých je v textu zmíněno. Potěšte se
ladností tvarů a vzájemných proporcí prvků obložení okének. U každé z chaloupek
jsou jiná. Okénka jsou jako oči, kterými
se stavení dívá do svého okolí. Až půjdete
kolem, prosím, postůjte okamžik, a prohlédněte si pečlivě každý detail stavby
a zalíbí se vám pro její nevšední půvab.
Přikládám i snímek, který fotograf pořídil
asi na konci 18. století. Snímek pochází
z Lánů. Našel jsem jej v třídílném svazku „Novopacko“ z roku
1924, doposud jediného uceleného díla o historii Novopacka.
Na chaloupce na fotograﬁi můžeme poznat místní architekturu s celou její krásou ve vzájemných proporcích poměrně
nízké, jakoby schoulené roubené podstavy a střechy s výrazným přesazením nad záspí a s krásnou lomenicí vždy obrácenou do ulice. Stavba musela být účelná k dřívějšímu venkovskému
způsobu života lidí v průběhu
celého hospodářského roku.
Nálada snímku o tom vypovídá.
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Vlastimil Hrnčíř, foto: autor
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Lázně Bělohrad
- balzám pro tělo i duši

Knihu pokřtil fotbalový internacionál
Antonín Panenka.

Město Lázně Bělohrad po úspěchu knihy Lázně Bělohrad a okolí v historických
pohlednicích a současné fotograﬁi, které
se prodalo již téměř 1000 kusů, připravilo
vydání další publikace. Jde o knihu mapující historii i současnost města a lázní pod
názvem Lázně Bělohrad – balzám pro tělo
i duši. Autorem textu je zkušený žurnalista
a spisovatel Petr Kolář a město knihu vydalo ve spolupráci s vydavatelstvím Atypo.
Kniha byla poprvé představena při Otevření
lázeňské sezóny 22. května a je v prodeji
u obvyklých prodejců Bělohradských listů.
Od pondělí 21. června je v prodeji též v anglické jazykové mutaci.
(šup)
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Loni uplynulo 150 let od narození
Josefa Šíra, učitele a spisovatele. Letos
je to 90 let od jeho úmrtí v Příchovicích.
K této příležitosti se J. Šustová (prapravnučka J. Šíra) a Kristián Richtera (který
má s J. Šírem též společné předky) rozhodli vydat literárně-rodopisný sborník
Josef Šír. První díl tohoto sborníku právě vychází a obsahuje výběr z materiálů nastřádaných za deset let. Obsahuje
zpracované rodokmeny a dosud nepublikované materiály z archivů, muzeí
a soukromých sbírek.
Více informací na
www.richtera.cz/roots/josef_sir.html

Àöèéìßòðößòáìòçâ÷áæñæéâñìð
I letos vyráží Krkonošské cyklobusy, které budou vozit zájemce od nás z Podkrkonoší na kopce Krkonoš. Podkrkonošská
linka, která vyráží z Hradce Králové a pokračuje přes Hořice, Miletín, Dvůr Králové a Mostek do Vrchlabí, má stejný jízdní řád
jako v předešlých dvou ročnících. Speciálně upravený autobus přepraví minimálně 15 kol. Ve Vrchlabí pak navazují další spoje,
které vám ulehčí stoupání do kopců. Naopak pro zájemce z Krkonoš se autobus vrací na hospital Kuks. Připraveny jsou pro vás
typy na výlety. Vyzkoušejte si cyklobusy. Podkrkonošská linka vyráží ve čtvrtek 1. července a bude jezdit celé prázdniny každý
čtvrtek, sobotu a neděli. V Krkonoších vyráží cyklobusy po svých tradičních linkách již 29. května a končí 26. září. Více na www.
krkonose.eu a www.podzvicinsko.cz.
DM Podzvičinsko
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„Hrála jsem ve Slávii Praha ligu handbalu, na spojce. A když jsem přišla do Paky,
tak jsem se v Regule, kde jsem pracovala,
ptala po blízké házené. Mezinárodní házená,
handbal, se hrála v Ostroměři, ale tam se mi
nějak dvakrát nechtělo. Jana Finková, tehdy
Stuchlíková, říká: Pojď k nám do Bělohradu,
hrajeme sice českou, ne ten tvůj handbal!
Bylo to v sedmdesátém roce a já šla nejprve
na hostování k vám do Bělohradu.“
Začal se tvořit dobrý mančaft ženské
české házené, sice pomalu končila hvězda
minulých let Maruška Němcová, ale vytvořil
se přímo skvostný útok: Eva Baierová, Dáša
Kracíková a Mirka Lánská. Eva s Mirkou
přišly do Bělohradu z Horní Nové Vsi, kde
trenér Baier vybudoval výborné mužstvo.
„Šíleně tvrdou střelu, mordu, měla další
z Hořeňáku, Milada Hartigová, navíc, když
se s ní nějaká hráčka potkala, bylo to, jako
když narazí do zdi,“ rozebírá Jana Finková,
taktéž dobrá útočnice, a pokračuje prvními
zápasy Dáši Kracíkové: „Dáša byla zvyklá
z handbalu skákat do brankoviště, ne jako
v české se „zapíchnout“ na lajně. Chvíli jí to
trvalo, než změnila styl.“
Do Bělohradu za nimi přešel i hornoveský
trenér Baier. Vedoucího mužstva dělal Julek
Slezák. „Julek byl hodně zapálený funkcionář, často s ním byla legrace, někdy však jsme
jeli jedním vagónem my, holky, a v jiným seděl sám Julek,“ upřesňují hráčky.
Nelze psát jenom o hráčkách v útoku.
Mužstvo bělohradských žen mělo v brance
kapitánku Líbu Maternovou, po ní chytala
Maruška Bajerová. Ve středu obrany Vladěna

Dáša
Kracíková

Jana
Finková

Hrnčířová, nyní Munzarová, na kraji Marie Knopová a Maruška Pochopová. Nastupovaly
i další hráčky: Hana Žampová, Věra Nosková, Stáňa Hušková i Dáša Čípová. Dnes mají děvčata již jiná příjmení, ale na bezvadnou házenkářskou partu mají dobré vzpomínky.
„Já, Jičíňačka, jsem šla na Horní Ves do učení a tady jsem začala s házenou, pak jsme
s trenérem Baierem přešly do Bělohradu,“ mluví o svém házenkářském zrození současná
Peckovačka Marie Knopová.
Že se i česká házená nehrála zrovna v rukavičkách, vyprávěla jedna z hráček: „U nás ve
fabrice chtěli chlapi po zápase kontrolovat, kolik mám na těle modřin a kopanců...“
„V Rychnově nad Kněžnou jsem hrála basket, tady v Bělohradě ve středu obrany, když
tyhle starší holky končily,“ rozebírá Zdena Říhová.
„U nás doma zase házená zapustila hodně kořínků. Dlouho hráli moji kluci Pavel a Petr,
a teď i vnuk Ondra i vnučka Terezka, jenom manžel Zdeněk, to je hasič a basta,“ přidává golmanka Marie Bajerová a lehce upije z dvojky červeného.

Závěrem nejde vynechat zájezd děvčat do Havlíčkova Brodu a Hlinska. Jelo se
osobními auty, ne tradičním Hurvínkem, a šoféři slíbili děvčatům, že když vyhrají,
tak si v každé vybrané hospodě dají panáka a zmrzlinu.
Kombinaci přímo šílenou. A jak to dopadlo?
Bělohradská děvčata v Havlbrodě i Hlinsku vyhrála...

Marie
Knopová

Eduard Čeliš, foto: Jaroslav Voves a kronika Františka Pecha

Zdena
Říhová
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Marie
Bajerová

Vladěna
Munzarová

Líba
Maternová
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v pražských Vršovicích u Hradní stráže.
Po vojně svatba. Později jsem si udělal
stavební průmyslovku. S plachtěním
byl konec. Mého větroně odvála rodina
a práce.
ÎÏ2ÓÕÄÕÙÃÔÂÇÔÀaÕÏÄÍÙÈ

No jo. Bylo to srpnu 2000. Měl jsem
už třiašedesát a byl už v penzi, když jsem
začal s rogalem lítat tady v Chotči. Koupil jsem si rogalo a trochu ho předělal.
Motor byl z Trabantu, dvoutakt. Teprve
později jsem si pořídil už rogalo včetně
necek, jak se říká kapotě. Podle mě je
v rogalu lepší lítání než na větroni. Ve
větroni sice nefouká, ale chybí kontakt
s nebem a přírodou.
Taky jsem s rogalem přilítl do Náchoda, na letiště, kde jsem začínal s plachtěním. „Pánové, po padesáti letech jsem
opět přistál na vašem letišti,“ byla moje
první slova a pánové mi to nechtěli zaboha věřit!
ÊÀÑÀÌÁÎËØ«ÍÎÔÙ%ÊØ
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Když jsem se učil zedničinu v Náchodě, tak jsem chodil do kursů plachtění. V červnu třiapadesátého roku jsem
poprvé lítal na naviáku s větroněm Pionýr. Pak přišlo asi deset startů za měsíc.
Pochopitelně i za motorákem, letounem.
To bylo na Šohaji. Měl jsem piloťák na
plachtění a za sebou jednapadesát letů.
Větroň je vlastně bezmotorový laminátový pták, co pluje vzduchem jako
po másle a kolem létají ptáci. Všechno
závisí na tom, jak vás nesou stoupavé
a klesavé proudy.
Po náchodském vyučení jsem nastoupil do zaměstnání. Pak přišla vojna

První menší karambol jsem měl jako
mladík v Náchodě. Víc jsem s větroněm
praštil a ohnulo se kolečko. S rogalem
jsem měl pár nouzáků a jeden větší
u Svatojánského Újezda. Tehdy foukal
víc vítr, měl jsem malou výšku a sekl
jsem s mašinou do pole. Když kluci přijeli, tak si mysleli, že jsem mrtvej, já vylezl z těch ohnutejch trubek a povídám:
„Kluci, nekoukejte
a pomozte, ať tady
s tím nestrašíme!“
ËÄÓÎÕ1ÇÎÃÈÍØ«
ÓÑÀÒØÀÆÔÌÎÕÄÉ
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Ročně nalítám
tak 40 až 50 hodin.
Často do Dvora,
Všeně u Turnova,
- 21 -

na Humprecht u Sobotky, do Humburek
u Bydžova, do Vřešťova a i do Smrkovic za kamarádem na dobrý kafe. A jak
jsem přišel k přezdívce Gumovej dědek?
Tu vymysleli chlapi z letiště, kdo taky
jinej.
Rozhovor s Pepou Novákem proběhl před chotečským hangárem. Byla
by hloupost povídat si jinde. Možná ve
vzduchu, ale tam se já bojím a navíc
Pepa, jak nejstaršímu aviatikovi na
okolí mohu s potěšením říkat, nemá
dvoumístné rogalo.
Při zpáteční cestě si říkám, proč
Pepa stále létá? Proč je vůbec ve
vzduchu? Proč tam musí znovu? Proč
tůruje rogalo i s baypassem, který má
od loňska. Protože bez lítání by se mu
těžko žilo.
Emil Staněk, nejzkušenější rogalista, člen místního Leteckého klubu:
„Pepa Novák, to je prostě Gumovej
dědek. On má lítání rád a taky má rád
ženský a tím pádem je čím dál mladší.
Do lítání už nějaký pátek dělá a když
je potřeba, vždycky přiloží roku k dílu.
Kéž by byli všichni jako on. Určitě by
to lítání prospělo. Tak ať mu to lítá ještě
dlouhá léta.“
Eduard Čeliš, foto: archiv Josefa Nováka
a Jaroslav Voves

ÃÄÒÀÓÄÑÎ
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1. Než odcestuješ, rozluč se s rodiči,
ale ne s Bohem.
2. Vezmi si do batohu všechny věci
pro tělo, ale i duši.
3. Obuj si pevné boty,
aby ti vydržely i do kostela.
4. Choď po křižovatkách a cestách,
ale nezapoměň na cesty Boží.
5. Smetí házej do odpadkového koše,
ale ne do své duše.
6. Na cestu neházej kameny,
ale úsměvy.

Strýc Jarka bydlel se svojí ženou Marií, které neřekl jinak než Máňo, v Desné
v Jizerských horách. Kraj je to studený,
žulová skaliska a kyselý půdní podklad
jsou příčinou pozdního nástupu každoroční houbařské sezóny. A houby Jarka
rád. Byl vášnivým houbařem a věčným
pytlákem ryb. Jako člen mysliveckého
spolku Desná by zastřelil každého pytláka, který by vstoupil byť jen na kraj
lesa. Ale na ryby byl pytlácký kadet. On,
který přežil koncentrák, se přece nebude bát nějakého porybného. Vyprávění
o rybách k téhle historii nepatří, pouze
dokresluje povahu strýce Jaroslava.
Jak již bylo na počátku řečeno, v Jizerských horách začínají růst houby
pozdě, a tak jezdil Jarka sem pod Zvičinu, aby si houbařskou sezonu prodloužil. Přijížděl navečer, posledním vlakem, přespal u příbuzných a brzy ráno,
vyzbrojen košem, vyrážel k lesu. Chodil
za tmy a čekával na rozbřesk u prvních
stromů, jak říkal „aby mně ty prašivky
nikdo nevybral“. Vracíval se před polednem a hub přinášel vždycky hodně. Měl
je perfektně očištěné, každou větší rozpůlenou, nechtěl vézt domů žádné červavé. I jejich transport měl promyšlený.
Vozil hnědý, papírový kufr, ve kterém
měl přihrádky, takže se houby nemohly
přesýpat ani pomačkat.
Jedno červencové odpoledne nasedl
strýc Jarka do vlaku, směr Tanvald. Kufr
plný hub dal ve Staré Pace nahoru do nosiče zavazadel a těšil se, jak tetu Máňu
pozlobí s nějakou peprnou historkou, jakých měl připraveno vždy několik. Při
přestupování v Železném Brodě popadl
hnědý kufr, přeskočil do motoráčku na
Tanvald a zabral se do pozorování nádherného údolí Jizery. Když přišel domů,

bylo již pozdě odpoledne, spíše večer.
Zdržela ho totiž dvě piva, která si musel
dát v nádražní restauraci, aby uhasil žízeň a spláchl prach z náročné cesty.
„Máňo, buď opatrná, až budeš otvírat kufr, chyt jsem zmiji,“ vtipkoval
strýc a odcházel kouřit před dům.
„Jarko, pojď sem!“ ozvalo se rozkazovacím tónem po chvíli z domu. Má
strach, pomyslel si škodolibě, zahodil
vajgla a vydal se do kuchyně. Vzápětí
zůstal udiveně zírat ve dveřích. Manželka Máňa stála před otevřeným hnědým
kufrem, z něhož místo hub vyčuhovala
noční košile, různé spodní prádlo, koupací čepice, plavky, svetříky a dámské
toaletní potřeby. Prostě výbava do lázní.
„Co to má znamenat?“ Jarkovi to došlo
hned. V Železném Brodě popadl ve vlaku jiný, stejně vypadající kufr, a díky
tomu dojela neznámá dáma do lázní
s houbovou výbavou. Údiv nahradil hurónský smích. Další dny pátral po majitelce. Nenašla se, ale Jarka od té doby
dával k dobru, jak to vypadalo, když
dotyčná v lázních na pokoji, před svou
novou spolubydlící, otevřela kufr.

7. Dej si černé brýle tak,
aby ti nezacláněly Boha.
8. Nasyť si žaludek,
ale nenech hladovět duši.
9. Choď podle kompasu, ale i podle
Písma svatého, a nezabloudíš.
10. Vrať se z prázdnin osvěžený,
ale i lepší.
Žehná Vám P. Grzegorz

Ladislav Stuchlík, kresba: Petr Stuchlík

V neděli 30. května se konal ve velkém sále Anenských lázní v Lázních
Bělohradě úspěšný 27. výroční žákovský koncert
Na něm se představily žákyně a žáci manželů Čeřovských, v „civilním“ povolání učitelů státní školy, kteří po 26 let obětavě vedou děti z Lázní Bělohradu
a okolí k hudbě – učí je hře na hudební nástroje. Na tomto koncertu - žádná jiná
hudební či základní umělecká takový koncert v Lázních Bělohradě nepořádá
- se i letos představili klavíristé a kytaristé v komponovaném pořadu, v němž
posluchači v jejich podání vyslechli mj. české lidové písně, skladby Jaroslava
Ježka, skladbičky Ferdinanda Beyera (autora slavné beyerovky) a italských klasiků.
Touto netradiční a přitom kvalitní „školou“ prošla mj. vítězka televizní Caruso show Renata Kubíčková z nedalekých Mlázovic.
Josef Krám
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Foto: Pavel Janák, Ladislav Stuchlík

