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Vážení a milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává poslední letošní varu o pomalém vaření piva. Obě témata čistě 
číslo Úterského listu. Máme tu opět prosinec, zdravotní. Z Bezdružic je tentokrát i náš 
tajemný advent, vánoční svátky a konec gastroprůvodce. Pokračujeme v historii úter-
starého roku. Než začne ten nový, řada z nás ské školy a na hororovou notu přinášíme také 
bude promýšlet, co dobrého či zlého mu dal vánoční pověst ze Zahrádky, vesnice nedaleko 
ten, který je na odchodu. Jak se dařilo mé Úterý. Literaturu faktu s příměsí tragédie 
rodině, mému zdraví, jak vypadaly mé vztahy přináší článek o statice Domu Na Růžku od 
s nejbližšími, jak jsem si vedl či vedla Lindy. Nové naděje však může povzbudit 
pracovně? A kterým směrem vykročit v tom strategické plánování, o němž píšeme také. 
roce novém? A k tomu řada pozvánek na kulturní a duchov-

ní akce v naší obci a okolí, kterými se advent Jsou to záludné otázky a odpovědi nelehké. 
jen hemží. Věřím, že si počtete. Naštěstí je tu Úterský list, který se připravil. 

Přinášíme čtení o tom, co je pro takové Za celou redakci mi dovolte popřát Vám 
přemítání podstatné. V novém čísle najdete pokojné svátky a mnoho dobrého v Novém 
rozhovor s MUDr. Evou Kapicovou, dětskou roce. Zachovejte nám přízeň, jsme vám 
lékařkou z Bezdružic, o medicíně a péči o ma- nablízku!

 Ida Kaiserová lé pacienty a také se sládkem žateckého pivo-

Cyril Kozákz rozsvěcení vánočního stromku
Úterý, 2016



Tak pravil pan statik, který v doprovodu pana hodně ledová sprcha. Jak tak tito fundovaní 
geologa/mineraloga, paní památkářky, staveb- odborníci postupovali blátem a kalužemi dál 
ního mistra sanačních prací, Petra S. a mě 10. do šeře osvětlených hlubin čtyř vzájemně 
listopadu t. r. důkladně prošel sklepy pod propojených komor, vzhlíželi vzhůru na bor-
domem Na Růžku. Byla to moc zajímavá tící se zaklenuté stropy, svítili si do propadlých 
exkurze kouskem podzemí našeho městečka; částí nadloží, nehtem odlupovali zvětralé 
připadala jsem si jako na té mé letošní písčitojílovité zeminy stěn, překračovali velké 
dovolené v Abertamech v Krušných horách, hromady vypadaného skalního masivu a kle-
kde jsem navštívila revitalizovaný středověký pali na kamenné zdivo porušené systémem 
cínový důl Mauritius. Vybaveni ochrannými trhlin šíře až 30 mm, tak mé nadšení z tohoto 
přilbami, svítilnami, holínkami, fotoaparáty, výletu prudce klesalo a začal se vkrádat pocit 
poznámkovými bloky a jinou výzbrojí a bezmoci a smutku. Pocit frustrace se ještě 
výstrojí, všichni členové této minivýpravy se prohloubil, když nekompromisně zazněl ortel 
jali obdivovat sklepní prostory kdysi dávno specialistů: neprodleně zajistit sklepy pod 
ručně vytesané želízky do skalního masivu, objektem pomocí dřevěné výztuže a tam, kde 
jásali nad stěnami očouzenými od loučí z dob je vypadaný materiál ze stropu provést 
hlubokého středověku, uznale oceňovali dřevěnou zakládku, která se uklínuje proti 
dochované starodávné dřevěné překlady nad skalnímu masivu. Dále je nutné kamenné 
nikami i tyto výklenky samotné či se zděné konstrukce (pilíře, stěny a paty kleneb) 
dohadovali, k čemuže a kdy sloužily ústupky podepřít provizorní konstrukcí. To vše proto, 
vyrubané v hornině sklepů. že výše uvedené poruchy přímo ohrožují 

stabilitu nosných konstrukcí domu, který na Člověku by se bylo chtělo dmout pýchou, 
těchto sklepích tak majestátně spočívá. když tito odborníci z daleka nešetřili chválou 

nad mistrovstvím dávných generací vlastníků Naše výprava se po hodině a půl vynořila 
tohoto dominantního objektu na náměstí, z podzemí a já se alespoň utěšovala, že stati-
který jistě přispěl k tomu, že se Úterý může kovo zkušené oko s potěšením spočine na 
pyšnit statutem Městské památkové zóny. interiérech domu a že si bude představovat – 
Říkám “chtělo by se”, kdyby pak nepřišla tak jako já – jak jednoho  krásného  dne  budou 

2Ú terský list

„Postavte dům na nohy“

Nedopusťme zmrzačení našeho krásného 
náměstí! Každá korunka od vás dobrá, 
každá ruka přiložená k záchraně domu 

vítaná, každý nápad skvělý!

dokončení na straně 21
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Povídání nejen o varhanách v Úterý, ale i o lo- někdy poněkud zchátralé, byť dosud slav-
ketské varhanářské dílně, jež se proslavila… nostně působící zbytky zde můžeme doposud 
Seriál o varhanách na pokračování. vidět, duchovně prožívat a brát z nich inspiraci 

a posilu.Když jsem se kdysi, coby mladík, zajímající se 
o liturgickou hudbu a varhany, usadil před Postupem dějin se souběžně s životem Církve 
čtvrtstoletím v tomto kraji, na močidlecké a liturgie vyvíjela i chrámová hudba. Již od 
faře, netušil jsem tehdy, jaká zajímavá oblast dob gotických byly varhany samozřejmě 
poznání a studia se přede mnou otvírá. Mé vedle liturgického zpěvu postupně její hlavní 
proniknutí do tohoto specifického oboru součástí. Svůj hlavní a nejvelkolepější rozvoj 
probíhalo postupně a přirozeně a to skrze si varhany následně prožily v době barokní, 
varhanní hru při liturgii, kterou jsem kdy po bělohorské bitvě a po ukončení nábo-
uplatňoval v celém širém okolí a díky které ženských válek nastaly příznivé podmínky pro 
jsem měl možnost poznat většinu historických rozvoj Církve a s tím související prudký rozvoj 
varhan v této části bývalé pražské arcidiecéze. stavební, který vytvořil dodnes patrný a spe-
Území, o kterém bude hlavně řeč, je rozlehlá, cifický ráz nejen obytných aglomerací, ale 
dnes tak trochu Bohem pozapomenutá krajina, i krajiny. Je zajímavé, alespoň mé poznání věcí 
rozprostírající se pomyslně mezi dvěma to dosvědčuje, že vývoj zvukovosti varhan, 
významnými kláštery, plaským a tepelským. který měl vliv na hudbu i hru provozovanou 
Tyto kláštery v dobách minulých udávaly varhaníky, analogicky souvisí s vývojem hud-
podstatný takt duchovnímu a kulturnímu roz- by jako takové, tedy že se tyto dvě věci navzá-
voji celého regionu, který byl dříve domovem jem bezprostředně ovlivňují a jsou provázané. 
sudetské menšiny. Ta tu nejen zapustila během Logicky – varhanáři byli většinou schopnými 
staletí své kořeny, ale dává nám podnes o sobě varhaníky a obráceně sami varhaníci, či regen-
a o svojí kulturnosti vědět, právě skrze schori byli často iniciátoři dispozic varhan 
úchvatné skvosty sakrální architektury. Tyto a úzce s varhanáři při vzniku na stavbě varhan 

O varhanách s Milošem Bokem, díl první



4Ú terský list

spolupracovali. V každém případě v dobách zázemí a mohli si dovolit onen luxus pro-
minulých varhaník nebyl jen průměrný fušér, vozovat větší figurální hudbu a pořizovat 
ale za jeho osobou se skrýval často i vynikající kvalitou i velikostí nadstandardní varhany. 
kapelník, nebo skladatel. Je známo, že řada Stavět velké varhany skutečně luxus byl a to 
geniálních skladatelů v minulosti byli alespoň z důvodu vysoké ceny cínu ve starých dobách. 
po nějakou dobu profesionálně zaměstnaní Většina píšťal barokních varhan byla cínová 
varhaníci, např. Bach, Mozart, Beethoven, a proto nebylo jejich pořízení snadné.  
Bruckner, Dvořák… Je patrné, že vývoj var- Nicméně i méně významným místům se 
hanní hudby je v přímé souvislosti s vývojem dostalo krásných varhan, ba i menší vesnice 
hudby obecně. měly ve svých kostelech varhany, třebas 

skromné. To vše svědčí o štědrosti tehdejší Dnešní okresy v regionu měly v minulosti své 
Církve a patronů a o vyspělé řemeslné a hu-centrum v Lokti, důležitá byla další místa, kde 
dební kultuře, která zde byla a v různé míře se se těžil cín a stříbro, tedy Jáchymov a Horní 
nám zachovala.Slavkov a jak již bylo výše řečeno, hlavními 

centry vzdělanosti byly kláštery. Mimocho- Pokračování příště.
dem, právě ty měly vždy největší ekonomické Miloš Bok

Historie úterské školy – 2.část 
..a tak bude pokračovat střídání učitelů, což Zahradníkem. Škola byla umístěna v bývalém 
nijak neprospívá ke splnění toho nejdůle- hostinci (je to budova naproti obchodu, nad 
žitějšího úkolu, výchově dětí, ani k tomu, aby domem paní Šlehoferové – pozn I.K.), školní 
se co nejvíce naučilo.. docházku zahájilo 18 žáků. Bývalá budova 

české jednotřídní menšinové školy na náměstí Také v tomto čísle se vracíme k historii školy 
a německé čtyřtřídní u kostela byly ve velmi v Úterý. Skončili jsme v roce 1938, kdy byly 
špatném stavu  a nemohly být pro vyučování Sudety postoupeny německé Třetí říši a Češi 
použity.z Úterý uprchli. Tím byla ukončena také 

činnost české menšinové školy. Postupně, jak přicházeli noví osídlenci, 
přibývalo do školy i dětí, i když složení bylo Ani poválečný vývoj nebyl pro školství v naší 
různorodé, po slovenských rodinách z pastvi-obci nijak snadný. Období, kterému se bude-
nářského družstva dosidlovali Úterý volyňští me věnovat v dnešním díle, lze charakte-
Češi. V roce 1947 se počet dětí pohyboval rizovat nestabilitou – škola trpěla stálým 
kolem 60, muselo být zavedeno střídavé vyu-střídáním učitelů, nevyhovujícími materiál-
čování. I když druhá třída byla povolena od ními podmínkami a také nevstřícností ze stra-
1.5.1947, bylo v ní vyučováno až od 1.9.1947, ny MNV, které ji nepodporovalo tak, jak by si 

1protože do té doby nebyl zajištěn druhý učitel.  ředitelé školy představovali. Autentičnost do-
bových záznamů mě okouzlila natolik, že jsem Z tohoto období pochází zápis učitele Zahrad-
se rozhodla uvádět ve svém článku rozsáhlejší níka o prospěchu dětí: 
citace. Doufám, že čtenář jejich zvukoma- 30.ledna bude žákům vydáno pololetní vysvěd-
lebnost ocení stejně jako já. čení. Prospěch je celkem průměrný, ovšem  
Česká škola se vrátila do Úterý až po osvobo- nižší úrovně. Mravy jsou uspokojivé, pouze 
zení roku 1945, oficiálně byla otevřena 16.5. 1 žákyně dostane 2 z chování. Jde o H. Lipov-
1946. skou ze 2.třídy, která přes zákaz správce školy 

navštívila nedovolenou zábavu. (27.1.1948 Prvním ředitelem byl Miloslav Dlouhý, který 
zapsal V. Zahradník)ve škole vyučoval spolu s učitelem Václavem 
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20.10.1947 se škola přestěhovala zpět do Doufáme, že místní školní výbor uzná naše 
budovy bývalé německé školy, dnes obecní překážky, které zavinuje kritický nedostatek 
bytovky u kostela. V letech 1948-49 byla učitelstva. 
ředitelkou Jindřiška Strádalová, spolu s uči- 19.1.1949 Okresní školní inspektor
telkou Danou Kocourkovou. V září 1948 se 

Do dubna 1949 byla škola dvoutřídní, pak pro svým prohlášením radostně přihlásily k nové – 
pokles počtu žáků vyučováno jen v jedné třídě. jednotné škole komunistického ministra 
Došlo i k částečné stabilizaci učitelů alespoň školství Zdeňka Nejedlého. Ovšem již v listo-
ve funkci ředitele školy – až do roku 1954 zde padu přichází do školy vytýkací dopis, kvůli 
působil František Máša. Podílel se aktivně i na nedůstojnému průběhu oslav 52. narozenin 2veřejném životě v obci.  Jak dokládá jeho prezidenta Gottwalda. Nepřipravenost školy 
vlastní zápis do závěrečné zprávy školy na narozeniny komunistického prezidenta lze 
v červnu 1954:patrně vysvětlit jejich dlouhodobou nepří-
Závěrečná hodnotící zpráva národní školy tomností z důvodu nemoci, o tom ostatně 
v Úterý, 26.6.1954svědčí i další dopis školního inspektora, který 

dokresluje neradostnou situaci ve škole. V led- řed. František Máša
nu 1949 oznamuje místní školní radě, že žádná 

Před vánocemi bylo ustaveno SRPŠ. Kon-posila nedorazí. 
krétní výsledky lze hodnotit jako kladné. Bez 

Obsazení učitelského místa na národní škole pomoci rodičů by nebylo převezeno ze staré 
v Úterý školní budovy uhlí, rozřezáno dřevo, přestě-

hováno pianino, proveden sběr a uspořádán adresát: Místní školní rada
Mezinárodní den dětí. Ředitel školy vykonával Okresní školní výbor v Plané u M. L. odvo-
funkci Vedoucího kina, knihovníka, poklad-lávaje se na povšechný nedostatek učitelstva, 
níka ČSČK, agitátora k volbám do národních který má odezvu zejména i na zdejším okrese 
výborů a různých jiných akcí. pro dlouhodobou nepřítomnost učitelských sil 
V roce 1953 byla škola prozatimně umístěna ve školní službě pro nemoc, těhotenství nebo 
v budově NV, protože stará školní budova byla mateřství, případně bezplatnou dovolenou, 

3
nemůže bohužel z uvedených důvodů v do- zdravotně závadná. 
hledné době vyřešiti Vaši žádost ve věci usta- K tomu uvádí Karel Waska: 
novení učitelské síly s delší učební praxí, 

Vyučovalo se v původní škole, jejíž vlhké neboť ve zdejším škol. okrese je značná část 
místnosti však ohrožovaly zdraví dětí. Údržbě učitelských čekatelů v počáteční službě a uči-
budovy zřejmě také nebyla věnována tele s delší služební dobou máme ustanoveny 
odpovídající péče. Roku 1955 (dle ostatních jako vedoucí škol. 
zdrojů se škola přestěhovala již v roce 1953 – 

Zlepšení situace na národní škole v Úterý lze pozn. IK) okresní hygienik – ke zděšení 
očekávati, jakmile školní službu opět nastoupí školských úřadů i místního národního výboru 
tamní ředitelka Jindřiška Strádalová, která je – školu uzavřel. Třídy pro prvních pět postup-
ve školní službě nepřítomna podle záznamů ných ročníků (...) byly narychlo adaptovány 
pro nemoc. v budově č.p. 31 (tzv. dům pana Millera vedle 
Nutno uvážiti, že D. Kocourková, učitelka, současného hostince – pozn I.K.), kde do té do-
byla rovněž ve školní službě nepřítomna pro by sídlil národní výbor. Toto provizorium, kdy 
nemoc v době od 6. října do 14. října 1948, se padesát dětí tísnilo ve třech malých 

4tedy v době, kdy škole pro onemocnění obou místnostech, však trvalo sedm let.
učitelských sil hrozilo uzavření, kterému jsme Stav školy je v této době neradostný po všech 
předešli tím, že jsme pro substituci uvolnili stránkách, jak uvádí ředitel Máša v Závěrečné 
učitele z jiné školy. zprávě národní školy v červnu 1954: 
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Škola je umístěna prozatímně v budově MNV. přidělení bytu pro učitele, za účelem perso-
Vstup do školy nevyhovuje, protože je příliš nální stabilizace školy. 
úzký a chodby nemají minimální požadovanou Žádost o přidělení ubytovacích místností pro 
šířku 2 m. Jedna učebna je příliš malá, takže se ředitele a učitele školy
tam žáci tísní. Protože škola není ve vlastní 

31.3.1955, odesilatel – ředitel školy budově, byly přiděleny rozpočtové částky na 
Jménem ředitelství zdejší školy žádám radu opravu budovy MNV. 
i plénum MNV Úterý, aby projednalo žádost V květnu k nám byly zavlečeny plané neštovice 
o trvalé pronajmutí a přidělení rodinného a v polovině června černý kašel. Lékař nevě-
domku o třech místnostech řediteli zdejší noval příliš pozornost těmto onemocněním. 
národní školy, nechť již zastává v budoucích Snad proto, že byl delší dobu na léčení. Po 
letech tuto funkci kdokoliv.stránce sociální jsme nemohli o žáky pečovat, 
 (…)protože k tomu nemáme prostředky. 

V případě, že MNV nevyhoví této žádosti, Bylo by nutno provést nátěry oken a opravit 
nebude zaručeno, že se v budoucnu zde někdo střechu. Bývalý i nově zvolený MNV dosud 
ze soudruhů vyučujících natrvalo usadí a tak neprojevil žádnou iniciativu v tomto směru. 
bude pokračovat střídání učitelů, což nijak Škola též nemá vhodný sklep nebo  zařízení 
neprospívá ke splnění toho nejdůležitějšího CO. Škola nemá tělocvičnu ani místnost, kde 
úkolu, výchově dětí, ani k tomu, aby se co by cvičila za nepříznivého počasí, protože 
nejvíce naučilo. všechny místnosti ve staré školní budově byly 

přiděleny (?) soukromníkům a korporacím Tuto žádost podávám již nyní z toho důvodu, že 
a žádost ředitele školy o jednu místnost pro zde bude započato s opravou dalších domků a 
tělocvičnu byla od soudruha Rota vyřízena bytů a že je jistě možné, že se zde nějaký 
pouhým mávnutím ruky. uprázdní a jednak proto, aby mi někdo později 

nemohl vytýkat, že jsem toto neohlásil včas.Lavice jsou ve špatném stavu a jedna po druhé 
se stává téměř nepoužitelnou. V příštím Neutěšenou situaci školy pomohla vyřešit vý-
školním roce bude vyšší počet žáků a bude stavba nové školní budovy v roce 1962, která 
nutno nechat opravit alespoň pět lavic. Potíže vytvořila vhodné materiální podmínky pro 
nám činí to, že nalézáme malé pochopení ze vzdělávání a přispěla i ke stabilnější perso-
strany tajemníka MNV, který brání zaplatiti nální situaci. O tom ale až příště. Zde bych 
(často) požadované částky za opravy ráda poděkovala všem pamětníkům ochotným 
vykonané brigádnicky zdejšími občany. Škola podělit se se mnou o své vzpomínky na školu...
má vyčerpati ještě podle rozpočtu do pololetí 

Ida Kaiserová 
3000 Kčs. Asi se nám to nepodaří. 

1 Školní protokolDá se odhadovat, že vleklé potíže s nevyho- 2 Školní protokolvujícími budovami i neochota MNV školu 3 Školní protokol.adekvátně podporovat, vedly tehdejšího 
4 Karel Waska – Škola v Úterý, nedatovaný ředitele k žádosti o přeložení, kterou podal 
strojopisspolečně s učitelkou A. Kozákovou.

V dalším školním roce se ředitelem školy 
stává Jiří Kouba, který úterskou školu vedl až 
do roku 1956. Bývalý ředitel František Máša 
patrně ještě ve škole působil v roli učitele. 

Ani nový ředitel neměl situaci ve škole snad-
nou. Svědčí o tom dopis, který zaslal v roce 
1955 Místnímu národnímu výboru. Požaduje 

DJ Sulda
m Silvestr v úterské

pohostinství
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V předchozím díle jsme slibovali zahájení Anebo on sám příjde s tím, jaký by chtěl pivo, 
„pivního seriálu“ a dnes vám skutečně před- třeba hořkou čtrnáctku a pak něco vymyslíme. 
kládáme první díl – rozhovor s Petrem Wiesin- Já to můžu uvařit v  minipivovaru, nebo máme 
gerem, sympatickým sládkem Žateckého družbu s výzkumným ústavem chmelařským, 
pivovaru. S přáteli jsme vyrazili na obhlídku kde mají taky minipivovar, no a tam si to 
magického města Žatce, abychom v neméně vyzkoušíme. V našem portfoliu je teď devět 
podivuhodném pivovaře strávili skvělé od- druhů piv.
poledne. Prohlídku celého provozu máme již A ty jsi všechny vymyslel?
za sebou, sedíme nad tupláky plněnými přímo 

Ne, ne, některé byly dané před naším nástu-ze zracích tanků a já se snažím vystihnout ten 
pem do pivovaru, jinak je to naše společná správný okamžik pro krátký rozhovor: kdy 
práce. žatecký mok dodá tu správnou atmosféru, ale 
A „Schod“?artikulace je stále ještě možná:

„Schod“ jsem dal také s ředitelem dohromady.Můžeme začít třeba tím „Sedmým scho-
dem“, který teď pijeme – ty jsi sládek, takže Jak jsi tu dlouho?
vlastně řídíš proces celé výroby a řešíš prů-

Třicet let. Od osmdesátýho pátýho roku... 
švihy, když se nějaký objeví... říkám to 

Dlouho.
správně?

Máš pocit, že se za tu dobu změnily chuťový 
Jasně..

návyky českejch konzumentů piva a třeba 
Zároveň se podílíš na dalším směřování i tvoje vlastní?
pivovaru, i na vývoji nových druhů piva?

Tak určitě jsou náročnější. A pak, českej 
Receptury dělám spolu s výrobním ředitelem. konzument chce pít více hořká piva. Nevím 

Pivní seriál: Do Žatce na Sedmej schod

Petr Wiesinger na spilce



8Ú terský list

přesně, kde se to bere, snad je to vliv velkejch Vy říkáte, že stojíte na základu dobrý vody, 
průmyslovejch pivovarů, který používaj větší místního chmele a...
hořkost, nebo je to evropskej styl takzvanýho … na základním technologickým postupu 
europiva, ale obecně: všichni dnes chtějí dvourmutovýho způsobu vaření piva, tzv. de-
hořký pivo. Náš pivovar si ale stojí za svým kokce, v otevřených spilkách. Takový spilky, 
a hořkost my máme pořád stejnou. v jakých se to dříve dělávalo, má dnes málo-
Žatec má takovou takovou tu oblou chuť, který pivovar. Buď dnes dokvašování probíhá 
ne? v cylindrokonických tancích anebo v uzavře-

ných spilkách. Jó, máme tu kulatou, sladovou chuť a hořkost 
ti pak neulpívá na patře. Možná hloupá otázka, ale co je nejdůle-

žitější – postup, suroviny, nebo lidi?Jakej je vlastně Žatec pivovar? Jsou tu 
jednak giganti průmyslový, pak pořád Nejdůležitější jsou asi suroviny. Suroviny 
zažíváme boom malých, často rodinnejch a voda. A potom už záleží na tom, jak si to 
pivovarů... ohlídáš. Velký pivovary často šetřej. Šetřej na 

surovinách, šetřej i na čase. Třeba jim probíhá Žatec byl vždycky malej průmyslovej pivovar, 
hlavní kvašení a dokvašování současně a celý kterej dělá 40 000 hektolitrů. Ale momentálně 
to proběhne řekněme během čtrnácti dnů. No jsme schopni jít až na těch osmdesát, 
a u nás hlavní kvašení v kádi trvá deset dní a devadesát tisíc a pivovar sám je stavěnej na 
pak dokvašování dva měsíce, i déle. A viděl nějakejch 150 000 hektolitrů. 
jsem dokonce velkej pivovar, kde to byli 

Kolik podobnejch bude pivovarů u nás? schopni udělat pivo za deset dní. Anebo si vem 
Velikostí? V republice kolem desíti. A možná vaření desítky. Na stupňovitost vaří desítku 
i víc – pár teď menších se nedávno rozšiřovalo pokud se nemýlím snad už jenom Žatec. A ji-
a vyrobí také přes deset tisíc hektolitrů piva nak už dneska nikdo desítky nevaří, všechno 
v pohodě. se to řeže s odplyněnou vodou a postupně 

žatecká varna
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dosycuje CO2. Mluvím o velkejch a středních Občas vyvážíte s pivem i do nezvykle exo-
pivovarech, ne o minipivovarech. tickejch míst, jak jsem četl...

Vaše desítka, to je to Premium? Jo, Brazílie, Austrálie, Bahamy. Také jsme 
vařili jsme třeba pro islámskou komunitu Ne, desítka je Žatec světlé. Jedenáctka je Pre-
v Dánsku.mium, Export je dvanáctka, Baronka tři-

náctka... Pro muslimy? Ale ti snad nepijou..?

Když zmiňuješ Baronku – vám koupil před (směje se) Žatec asi jo. Ale to už je dlouho, tak 
dvěma lety nadpoloviční podíl Carlsberg a tři roky zpátky. Jinak ale jsme dost ve Skan-
občas se od tý doby objevujou na webu dinávii i proto, že jsme tu v republice jediní, co 
názory, že třeba právě ta Baronka už není dělají bezlepkové pivo. A dokonce i bezlep-
jako dřív... kový bio pivo z bio sladu a bio chmele. 

V Norsku, Švédsku a teď i ve Švýcarsku s tím Ne, ne, Baronku fakt vaříme pořád stejně! 
máme úspěch. Recepturu na bezlepkové pivo Technologie se tím nákupem nijak nezměnily. 
dodal výzkumný ústav pivovarsko-sladařský.A jsem to pořád já, s výrobním ředitelem, kdo 

o výrobě a technologii rozhodujeme. Zmínili jsme ty minipivovary. Jak vnímáš 
tenhle trend, je to pozitivum, nebo jen tako-Co se během vaření může pokazit a ty to 
vá móda?pak musíš řešit? Anebo stává se, že musíš  

várku úplně zastavit a pivo vylít? Je to určitě zpestření! Tady byly vlastně jen 
ležáky. Já si myslím, že právě minipivovary by Problému tam jsou, třeba s hlavním kvašením, 
měli dělat Ale, silný a tmavý piva, pšeničná nebo ti odejde chlazení, na varně může odejít 
piva, no prostě speciály. Je to obohacení trhu, čerpadlo a tak. Ale vyloženě, aby se to vypus-
konkurence to prozatím není. Snad je jich tilo, tak to nepamatuju. 
momentálně kolem čtyř set a říká se, že do pěti 

A s lidma nemíváš problémy? Říkal jsi, že let jich bude možná až tisíc. Prý že každý 
ve výrobě je vás tu dvanáct... týden vyroste jeden pivovar v republice.
Tak jako všude, kde s lidma pracuješ. Jou tady A co ty piješ, Žatec, nebo ještě něco jinýho?
slaďáci, u spilky, na varně, jsou vyučený, 

Nejradši má gambrinus! (utrousí zle Dan od takže v řemesle se orientují. Ale problém je, že 
vedlejšího stolu...)dneska se už řemeslo jako takový nevyučuje. 

Učňák už není tak od půlky devadesátých let. (směje se) Já mám nejradši žateckou desítku. 
Učilo se v Plzni, pak se to přemístilo do Ústí A Sedmej schod! Ten, co pijeme teď. 
nad Labem, pak do Českých Budějovic a poté Teda, ani si to neuvědomuju a musím říct, 
zaniklo. Dnes už je jen střední potravinářská lítá to do mě rychlejc, než ta jedenáctka!
škola, kde se učí kvasný průmysl – pivo-

No, to bude tim, žes měl před tim už tu jede-varství,  vinařství, lihovarnictví.
náctku! (zase komentuje Dan)

Když jsme tu byli minule, pili jsme i silnou  
Ne, víš co, tam jsou tři druhy sladu. Českej, dvanáctku dělanou na zakázku. To se tu 
bavorskej a karamelovej, jen teda malej podíl. praktikuje často, taková várka na míru?
Ty se používaj spíš na tmavší piva. 

To byl americkej ležák, přijeli z Los Angeles 
Dan s Honzou s přibývajícím časem začínají z většího minipivovaru, Three weavers se 
být poněkud hluční... Nahrávka z mobilu se mě jmenuje, a ti si tu chtěli uvařit klasickej českej 
daří stále hůř rekonstruovat. Chce se mě zep-ležák, ale nachmelenej americkým chmelem, 
tat Petra na plat, ale tuším, že to není vhodné odrůdou Mosaik. Sami si určili svoje dáv-
téma. Řekl bych, že příjmy sládků ani v his-kování, ale chtěli si vyzkoušet českej ležák, 
torii nepatřili pokaždé mezi nadstandartní. sami vaří totiž spíše Ale a různý speciály. 
Ale kde se vzaly po Žatci všechny ty krásné vily A byli spokojení, všechno se to už prodalo. 
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z 19. století, kdo je stavěl? Petr má jasno: Dan: A může hospodskej i zlepšit horší várku?

Chmelaři. Ti byli bohatí, ti stavěli i banky a pe- Ne, ten to může jenom zkazit. 
níze tu tehdy byly. Honza: Ale co hospodskej může udělat, je na-
Vstupuje  Honza: Vem si ale, že právě sládek učit i úplný trouby pít dobrý pivo. Když jim dáš 
odpovídá za to, jaký je pivo. Když je dobrý, něco kvalitního, tak se budou šklebit, fůj, dej 
nebo špatný, tak za to může sládek. On si hlídá nám zpátky Svijany (Nebo Géčko! doplňuje 
všechny ty lidi, co tam má, a on by měl bejt Dan), ale stačí půl roku a budou ho vychva-
hodně ceněnej! lovat a budou rozlišovat a hospodskej jim musí 

říkat, zkus aspoň tohle, třeba jen malý a... Kontruje Dan: Já bych to trochu vyvrátil: „Za 
(Honza dlouze pokračuje, Dan vstupuje hla-kvalitu ručí Václav Berka“, když byl ten Gam-
sitě s jiným tématem, mám potřebu tuto fugu už brinus ta největší sračka, tak Berka tam byl jen 
pomalu ukončit...)jako maskot, že jo...
Hele, tak já ti položím poslední dvě otázky, Sládek vysvětluje: Berka byl obchodní sládek, 
abychom mohli v klidu pít už bez tohodle dál jsou tam dva hlavní sládkové a pak ještě 
zapnutýho strojku... Kolik dáš piv týdně?sládkové ve výrobě...
Hmm, já ti nevim...Pánové se nedají snadno přesvědčit. Honza: 

Sládek je ten nejdůležitější! A Dan: Když tě Dan: Jó, to je jako by ses zeptal ženský, 
přinutí majitel, že tam vyždímeš veškerý zbytky kolikrát (cenzurováno)!
z mláta, naleješ tam extrakt místo chmelu, Tak piješ každej den?
dosladíš, naředíš, tak uděláš prostě hovno!

No, ochutnávám. Ale jezdim autem, tak to 
Žateckej pivovar dělá opravdu klasiku (A je to moc nejde. Když přijedu domu, tak si večer 
super! vykřikuje Honza), nedosycujeme céóč- dám jedno, dvě piva. Do hospody sem přestal 
kem a tím dneska dosycujou všichni. Jenže lidi chodit, ale když sem u sebe na chalupě, tak … 
to chtěj. Příjdou do hospody a chtěj „řízný“ i těch … patnáct za víkend.
pivo, aby štípalo, aby to mělo takzvaně sílu... 

Dan: Nó, to pokud tam nejni mladej...
Honza: Počkej, ale to pivo, co tu pijem, tak je 

Když není mladej, tak i těch dvacet. Za víkend.to tvoje pivo a říz má… 
A konečně, máš jako sládek nějaký plány, Jasně, ale mě se to zdá tak správně, to pivo 
nebo přímo sny, tady v pivovaře? Nebo nenafukuje, netlačí tě, ale nemá takovej „říz“, 
všechno jde jak má a tvůj zájem je držet jako když si otevřeš nějakej lahváč, napiješ se 
pivovar co nejdýl v týhle podobě?a krkneš si! My máme jen přírodní dosyco-
Jó, bylo by to hezký, aby to zůstalo takhle. Ale vání, které vzniká  spontánně kvašením. Jenže 
to nezáleží jenom na mě, to je na majitelích. lidi příjdou do hospody, říkaj si: proč to 
Carlsberg říká, že nás chce zachovat jako kla-neštípe, jako třeba Gambáč, nebo Plzeň. Víš, 
sickej pivovar, ale to víš, zdražují energie, su-já si myslím, že každý pivo by mělo bejt jiný. 
roviny... Zas poptávka stoupá, ne moc, tak Když přijedeš na severní Moravu, do Jižních 
o procento, dvě ročně, ale stoupá a to je dobře.Čech, tak pokaždý by mělo pivo chutnat jinak, 

nemělo by bejt unifikovaný. No a my tady Honza: A ješte prosím poslední otázka – můžeš 
máme pivo sladší, plnější. Jako kdyby víno prozradit, kolik stojí výroba půlitru piva? Čis-
mělo chutnat všude stejně... tě náklady na energie, suroviny a práci. A bez 

daní, který sou nemalý!Dan: Posuňme to do jiný roviny, já bych se 
zeptal sládka, co nám řekne na pořekladlo Půlitr nějakejch tři padesát.
„pivo nedělá sládek, ale hostinskej“.

Tak díky moc, vypínám nahrávání a může-
Všichni vykřikují: To je taky pravda! me nerušeně pokračovat!

Cyril Kozák
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22. 9. 2014, Lidi na Orlovsku obtěžují hejna 
muchUž jen několik dní nás dělí od silvestrovské 

noci, kdy se zamýšlíme nad tím, co přinesl Tisíce much obtěžují obyvatele zejména 
uplynulý rok. Letošní invaze much, které jsme Poruby a Rychvaldu. Nedaleko jejich domů je 
byli svědky, rozhodně patří k nezapomenutel- totiž FARMA B+K RYCHVALD s.r.o., která 
ným událostem. Abychom však získali potřeb- se zaměřuje na chov krůt, prodej 6-ti 
ný nadhled či vhled, přinášíme několik histo- týdenních rozkrmených krůťat, prodej vykr-
rických reálií z rušného mušího života. mených krůt, chlazených krůt a krůtích dílů 

a odtamtud ty mouchy zamořují celé okolí. 1279–1213 př. n. l., Deset ran egyptských
Přemnožené mouchy jsou všude a proti nim 

Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: „Časně ráno nic nepomáhá. Sedět u domu na zahradě je 
vstaň, a až farao půjde k vodě, postav se před nemožné. Okna a dveře obsypaly tisíce much. 
něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin – Propusť Obtěžují ve dne v noci. Majitelé domů tvrdí, že 
můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid poslední dva týdny mají ze života peklo. 
nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé Mouchy se dostaly i dovnitř domů.
dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím 

„Nakoupili jsme za pět set korun spreje, mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod 
plácačky, mucholapky. Ty visí na stropě a jsou jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však 
černé, už si nevím rady,“ popisuje zoufalou odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid – tam 
situaci jeden obyvatel. Povídá se, že farma žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že já 
najímá lidi a dává jim 500 Kč za vyskladnění Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním 
nějakého tovaru. Pracují v kombinézách, aby rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se 
jim mouchy nevlezly do očí, nosu a uší. stane zítra.‘“ A Hospodin tak učinil: Ve 

faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé cs-cz.facebook.com/MladeMestoOrlova/
egyptské zemi se objevila hustá mračna much. 1. 5. 2014, Lidé se strachují, že přemnožené 
Celá země byla zamořena mouchami. mouchy přinesl písek ze Sahary
onlineb21.bible21.cz Slovácko – Zvláštní mouchy zaplavily v uply-
3. 9. 2007, Obyvatele Velkého Malahova nulých dnech Slovácko a doslova vyděsily 
trápí přemnožené mouchy řadu jeho obyvatel. Mezi lidmi se dokonce 

rozšířila fáma, že tento hmyz k nám přinesl Lidé na Domažlicku si připadají jako v hororu. 
písek ze Sahary.Přemnožené mouchy se u Velkého Malahova 

líhnou hlavně proto, že v místních velkých /slovacky.denik.cz/
farmách společnosti Česká drůbež vzniká 7. 9. 2015 Miliony much útočí! 
slepičí trus, který se jako hnojivo rozváží na 

Vedro a mouchy decimují obec Zhoř na Ta-pole v okolí. Lidé se kvůli mouchám bouří, 
chovsku. Miliony much útočí na obyvatele. stěžují si u starostů, hygieniků a teď žádají 
Místní mají jasno! Je sucho, půda je jako ká-pomoc dopisem i u krajského hejtmana.
men, a tak se nepodařilo pořádně zaorat slepičí 

www.regionplzen.cz hnůj v polích. A právě odtud se mouchy šíří.
28. 4. 2013, Hejna much na Chebsku http://www.blesk.cz/
Karlovy Vary – Tisíce much a zápach obtěžují 1. 3. 2016, 1500 generací v úplné tmě. 
obyvatele Horního Pelhřimova na Chebsku. Zrodila se „temná moucha“?
Nedaleko jejich domů totiž německý zemědě-

„Zní to jako tajná operace z dob studené války, lec skladuje přírodní hnojivo, ze kterého se 
ale jedná se o čistě biologický experiment, hejna much rozšířila do širokého okolí. Podle 
který začal přesně 11. listopadu 1954,“ uvedl úřadů však farmář žádný zákon neporušuje.
v Meteoru biolog Jaroslav Petr. Japonský 

www.ceskatelevize.cz

Muší kalendárium
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vědec Syuiti Mori tehdy překryl kultivační s ženou a dvěma dětmi si do restaurace přinesl 
nádoby s muškami octomilkami přehozem lahvičku s mouchami a během dezertu je 
z temné látky, který nepropouštěl vůbec žádné nasypal do jídla. Následně se zvedl a šel za 
světlo. „Uvrhl mouchy na více než 60 let do číšníkem s křikem, že „za takový oběd rodina 
naprosté tmy.  60 let z pohledu člověka není v žádném případě nezaplatí“.
zas až tak moc, ovšem v životě mušek to Obsluha nejprve muži slíbila, že oběd platit 
představuje neuvěřitelných 1500 generací! nemusí, vyzvala ho ale, aby se společně 
„Když si to přepočítáme do 20tiletých podívali na kamerový záznam. Ten ukázal, že 
lidských generací, tak by to bylo 30 000 let. To muž použil starý trik a hmyz si do jídla přidal 
je stejné, jako kdybychom lidstvu zhasli někdy sám.
v době kamenné,“ připodobnil Petr.  Jak se 

„Když se ukázalo, co host provedl, muž rychle octomilky po 1500 generacích po tmě 
zaplatil a z restaurace utekl,“ popsal chor-změnily? „Zjistilo se, že ty mouchy mají ve 
vatský server Rovinj News.srovnání s těmi, co zůstaly na světle, 
www.novinky.cz  změněnou dědičnou informaci.“ Při dalších          zpracovala Kamila K.

pokusech vědci promísili „normální“ mušky 
s těmi „temnými“ a sledovali, co se bude dít. 
Předpokládalo se, že octomilky zvyklé na tmu 
by mohly mít nějakou výhodu. „A přesně to se 
naplnilo. Projevilo se to tím, že v potomstvu 
převládli potomci much odchovávaných za 
tmy,“ řekl Jaroslav Petr. „Temné mušce“ se 
zlepšil čich. Aby přežily, mouchy se musely 
tmě přizpůsobit.  „Sameček a samička se musí 
po tmě nějak najít a nejlepším vodítkem je 
v tomto případě čich.“ pokračoval Petr. 

Milí úteráci, malí i velcí. „Během 60 let jsme svědky toho, že se 
Blíží se doba vánoční, kdy křesťané na celém organismus přizpůsobil naprosto odlišným 
světě slaví narození Božího syna Ježíše Krista. podmínkám, než v jakých se vyvíjel po 

miliony roků v přírodě. Vidíme vlastně „Bůh je tak veliký, že se dokáže umenšit. Bůh 
evoluci za pochodu. Přesto si ale vědci ještě je tak mocný, že dokáže být bezbranný a při-
pořád nejsou zcela jisti, jestli to není jen chází k nám jako bezmocné děťátko, abychom 
náhoda,“ doplnil Petr. ho dokázali milovat.“ Benedikt XVI. 
www.rozhlas.cz/meteor/ K této oslavě se připojíme i my v Úterý.
14. 7. 2016, Záhřeb Polská rodina udělala Štědrý den, sobota 24. prosince v 16 hodin
ostudu, na dovolené dala do jídla mouchy 

Hod Boží Vánoční, neděle 25. prosince v 16 
a odmítla zaplatit

hodin
„Polak w Chorwacji konsumuje z rodziną 

Nový rok, neděle 1. ledna v 16 hodinobiad, po czym wrzuca do niego robaki, żeby 
nie zapłacić rachunku.“ (Gabriela Rzeszutek) Zjevení Páně – Tří králů, sobota 7. ledna ve 

14,30 hodin. Při mši zazní Rybova Česká mše Ostudu udělala své zemi polská rodina během 
Vánoční v podání Západočeské symfonietty dovolené v Chorvatsku. V letovisku Rovinj si 
sv. Cecílie pod taktovkou Miloše Boka. Na zašla do restaurace na oběd, během jídla si ale 
varhany bude hrát Václav Krahulík. muž stěžoval, že v jídle našel hmyz, a chtěl 

jídlo zdarma. Obsluha však na starý trik Srdečně vás všechny zvu a těším se na setkání 
neskočila – kamera v podniku zachytila, že s vámi nejenom o Vánocích. 
muž si mouchy do talíře nasypal sám. Muž P. Augustin, váš farář

Pozvánka



Nápad využít blížící se kulaté výročí úmrtí v ústraní a osaměle, i když ne zcela: společnost 
českého šlechtice a světce „v procesu uznání“ nám dělaly závěje polomrtvých much, jenž, 
blahoslaveného Hroznaty k rozhovoru s his- jak jsem se dozvěděl, jsou jejími pravidelnými 
toričkou Janou Oppeltovou, jsem dostal už hosty. Ovšem letost jich ve špaletách mezi 
někdy na jaře. Ukázalo se však, že polapit naši okny uvízlo víc, než je milo na pohled. (Kdo 
přední odbornici na řeholní život období během září navštívil náš úterský kostel, ví 
baroka je úkol nad mé síly. Energická dáma mě dobře, o čem mluvím.) A nejen mušky – dozví-
měsíce unikala s nedostižnou lehkostí. dám se, že mezi knihovními regály je i jinak 
S postupujícím podzimem jsem to vzdal. živo a různé žoužele je tu víc. Lucie na ně 
Dobrá, když to nejde na kolotoči, mohu zkusit  klade důmyslné pasti a v uzavřených skle-
houpačky, řekl jsem si a přesunul jsem nicích přechovává svrasklé larvy, jenž příle-
pozornost k její žačce Lucii Toman, jenž je žitostně demonstruje studentům, adeptům 
toho času knihovnicí v tepelské klášterní knihovnického řemesla.
knihovně. S žádostí o rozhovor souhlasila, ale Z výše uvedených důvodů, jsem nebyl na 
zvolené téma ji nenadchlo. Povídat si o vel- rozhovor připravený a spíše jsem blábolil. Ale 
moži, jenž před stovkami let petrifikoval své i tak naše povídání nabíralo pomalu obrátky 
rozsáhlé majetky pod papežským stolcem a já se dozvídám lecos zajímavého z minulosti 
a o němž přesně nevíme skoro nic, odmítla. úctyhodné instituce. Tenkrát, před asi sto lety, 
Navrhla, že bude mluvit o „své“ knihovně a já byla budována podle dobových poznatků, 
souhlasil. Vyměnil jsem tedy naráz jak velká, větraná a bezpečná. Depozitář je téměř 
zpovídaného, tak téma. celý kovový, včetně regálů, stropu, schodišť 
Sešli jsme se u Lucie v kanceláři, odkud  vlád- i vnějších dveří. Jen vnitřní zůstala dřevěná. 
ne nad desítkami tisíc starých svazků. Jako by (Zvláštní představa, jak požár zachvátí všech-

Poznámka pod čarou k Babylónské knihovně,
neboli ztracený rozhovor s knihovnicí
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ny ty knihy, postupně stráví i dveře, ale ven do Agathu Christie, Pottera, ságu Twighlight... 
sálu již nepronikne. A náhodný kolemjdoucí Cože? Vyvaluji oči, ano, Twighlight ji ob-
pak ve dvoraně knihovny přiloží ruku na zvláště baví. Nu ano, uvažuji, kolikrát jsem já 
rozpálené dveře a uvažuje, co za podivné v uplynulých patnácti letech vzal do ruky 
purgatorium zachvátilo klášterní učenost... ) Vraždy na čínském jezeře? Možná třicetkrát...

Estetice stavby pak jednoznačně dominuje Dobrá, teď už zřejmě podrážděnému čtenáři 
nesmlouvavý historicismus. Dvorana samá dochází trpělivost – pěkná, dlouhá preambule, 
svou kombinací novobaroka a krotké secese ale kde je ten slíbený rozhovor? Chceme 
ve mně evokuje představu tehdejších rozsáh- skutečný rozhovor, ne tyto převyprávěné 
lých buržoazních pohřebišt a jen posiluje plky! Tedy vězte, že žádný není. Celé to dlou-
dojem mauzolea. A skutečně je tu spíše pusto; hé povídání jsem si nahrál do telefonu a večer 
ač Lucie korespondenčně komunikuje s aka- jsem zjistil, že nemám nic. Zrada techniky, 
demickým světem velmi čile, během roku tu nebo selhání obsluhy, to už je jedno. Spát 
přívítá pouze tak čtyři, pět živých badatelů. odcházím v mizerné náladě. V noci se mi zdá 
Jistě, téměř denně proudí velkou dvoranou barevný sen: stojím na rozlehlém náměstí, obří 
turisté, dychtivi spatřit ten div a nechápou stroje s jekotem rvou ze země starou asfalto-
možná ani, že tvůrce „starobylého“ knihov- vou vrstvu. Tělnatý stavební předák s obliče-
ního křídla byl téměř současníkem Le Courbu- jem připomínajícím oloupaný celer rozšafně 
sierovým. A pochopitelně knihy žádné ne- okolostojícím popisuje probíhající revitali-
otevřou a nečtou. Nesmí a možná by to ani zaci. Pak přijíží další stroj a klade nové pod-
nedokázali. Vybavuje se mi výrok jednoho loží: do čerstvého betonu, přesně, hřbetem 
pravoslavného křesťana: My ani moc Písmo dolů, automaticky zasouvá jeden svazek za 
svaté nečteme, jen jej nosíváme v čele průvo- druhým. Podloží tak získá nejen pevnost a po-
dů... Nu a co Lucie, má vůbec ještě chuť knihy třebnou pružnost – hlaholí předák – ale knižní 
číst, když zrovna nepracuje na své doktorand- fond tak zůstane spolehlivě zakonzervován 
ské práci? Prý ano, ale jen tak, odpočinkově: pro příští generace! Najednou se stroj zastaví, 
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kovový pařát rozpačitě svírá útlou brožuru a zvláště pak tehdy, když do Teplé dorazí 
o výpravě Apolla 11. Tak tenký svazek nemů- sychravý podzim a prochladlý depozitář ještě 
že dobře vyplnit betonovou kaši a navíc, hned více potemní, vyhrožuje knihovnice, že si naj-
vedle jsou již Mathesiovy Zpěvy staré Číny – de jiné místo. S oblibou vykládá, že bude plnit 
nemožné sousedství! Překvapený předák po regály v Tescu. Považoval jsem to jen za oká-
chvíli sáhne do brašny a vytáhne z něj tlu- zale provokativní skromnost, ale začínám tu-
sťoučký první díl Durychova Bloudění se zla- šit, že ten nápad má hlubší pozadí. Vždyť 
tou ořízkou a ruče jím mezeru zaplní. ornament řady pytlíků hladké mouky v poli-

cích není nepodobný konejšivému rytmu Zpocený se vzbudím a říkám si, že ten sen byl 
barokních vazeb ve velké dvoraně, ale je o to-snad znamením – nebudu se pokoušet nahrát 
lik voňavější, prostým způsobem samozřej-rozhovor podruhé! Jeden z uqbarských gnosti-
mý a lze čekat, že každý pytlík nakonec dojde ků prý kdysi prohlásil, že zrcadla a pohlavní 
svého naplnění (resp. vyprázdnění).styk jsou ohavností, protože zmnožují tento 

svět. Dochází mě, že klást znovu stejné otázky A mě začíná být jasný smysl mého traktátu: 
a předstírat že vedu hovor poprvé, by bylo ano, o rozhovor jsem přišel a nic už jej 
podobnou zvráceností. Navíc ve stínu neko- nevzkřísí. Ale s jistou škodolibostí mi dochází, 
nečných polic, na nichž tisíce knih marně če- že tento můj slovní průjem zůstane díky 
kají, že budou někdy otevřeny z jiného důvo- tiskovému zákonu zachován na věky. Nebo 
du, než aby z nich byly vyklepány rybenky aspoň dokud než do země narazí obří meteor a 
a vyfoukán prach. (Nebo aby byly jednou spálí vše na povrchu, případně dokud nezískají 
podrobeny ponižující proceduře zvané d-i-g-i- Svobodní většinu v parlamentu. Varianty 
t-a-l-i-z-a-c-e.) srovnatelně pravděpodobné.

Knihovnice vyprávěla, jak zákon přikazuje 
všechny tiskoviny vycházející v této zemi 
archivovat hned na několika místech. Všechny 
– děsivá představa! Včetně časopisů s televiz-
ními programy, ženská čtení s mnohokráte 
recyklovanými návody na hubnutí či paměťmi 
politiků... A samozřejmě i lokální plátky, 
včetně toho, který právě držíte v rukou. 
Prostor, který takto postupně zaplňujeme, 
musí být ohromný. Knihy zalité betonem; jak 
nekonečná Babylónská Knihovna, jenž, jak 
píše Borges, je završeným celkem a její regály 
zahrnují všechny možné kombinace ortogra-
fických znaků, tedy všechno, co lze vyjádřit. 
Úzkost, jenž toto vědomí přináší, je drtivá 
a tak brzy povstali sektáři, kteří v záchvatu 
hygienické, asketické zuřivosti svěřovali celé 
regály knih nicotě. U nás zástupci Strany 
svobodných občanů, vzpomíná Lucie, pod 
průhlednou záminkou zvyšujících se nákladů 
(ach, nepřiznaná hrůzo z nekonečna!) přišli 
s návrhem vše tištěné rozdělit na zachování 
hodné na straně jedné a zbytečné, k zapomění 
odsouzené na straně druhé ( Ezekiel, kap. 34.). 

Ve chvílích, kdy ji přemáhá malomyslnost 

Několik serióznějších informací o tepel-
ské knihovně: severní křídlo, kde se 
rozkládá, vzniklo mezi lety 1902 až 1908, 
podle plánů mariánskolázeňského archi-
tekta Schaffera. Strop dvorany je zdoben 
freskami profesora pražské akademie 
Krattnera, skříně a regály pochází z R
hrovy pražské řezbářské dílny. Knižní fond 
čítá asi 100 tisíc svazků, z nichž kolem 80 
tis. bylo pořízeno do roku 1945. Je pova-
žována po strahovské klášterní knihovně 
za druhou největší klášterní u nás. Archi-
válie a úřední listiny kláštera byly uloženy 
do okresního archivu Cheb, nejstarší listi-
ny se nachází v plzeňském depozitáři. Nej-
cennější jádro fondu v počtu asi 3 000 po-
ložek, obsahující pr-
votisky, inkunábule 
a rukopisy, byla kano-
nie z finančních důvo-
dů nucena prodat 
Národní knihovně ČR.

ö-

Cyril Kozák



Rozhovor s paní Mudr. Evou Kapicovou, Takže když má člověk problém a potřebuje 
dětskou lékařkou v Bezdružicích. poradit, tak ho osloví? Takhle se to děje?

Jak je těžké vystudovat medicínu a založit Přesně tak. On jim neporadí v tom, co mají 
si ordinaci? přesně udělat, ale v těch hvězdách se snaží pro 

ně najít cestu. No..., je to docela těžké! (směje se)
Co je pro vás v práci těžké?  Proč jste se na to dala? 
Komunikace s rodiči. Ta je někdy velice kom-V naší rodině byli všichni doktoři. Maminka 
plikovaná. a dědeček byli doktoři, babička byla labo-

rantka. Takže já jsem nechtěla být doktorka, S dětmi ne?
protože jsem věděla, jak je to hrozné. Ale S dětmi ne. S nimi nemám vůbec žádný prob-
chtěla jsem pracovat s dětmi a tak to nakonec lém. 
takhle dopadlo. 

A jaký problém například s rodiči řešíte?
Potvrdilo se vám, že je to hrozné?

Někteří rodiče mají dojem, že jim to dítě 
To spíš jiné obory. Ale vystudovat medicínu je opravíme. Že nemusí dělat nic a předloží nám 
myslím otázka jednak povahy a také ... naše ho: „Tady máte našeho Pepika a opravte ho. 
doba byla úplně jiná. Vy si to také pamatujete. Nejlépe do pěti minut, protože my nemáme 
Dnes se spíš přemýšlí, aby to nebylo těžké, aby moc času.“ Nemáme čas  pořád slyšíme, ale 
se nemuseli moc učit a aby to nestálo moc ná- to tělo něco potřebuje. To není budík k opravě, 
mahy a přitom aby tam byl ten titul. U nás to stejně jako dospělý se hned neuzdraví. Potře-
bylo jinak. Mohla jste si zvolit jednu školu buje, aby se mu někdo věnoval, potřebuje čas. 
a buď jste se tam dostala, nebo nebylo nic. Něco jiného než „šroubovák“ a tabletku. 
Když zmiňujete povahu. Jakou by člověk Myslíte tedy, že se rodiče o děti málo sta-
na tu medicínu měl mít?  rají? Že si to usnadňují?
Musí být hodně trpělivý a vědět, že tomu chce Já nemyslím, že by se málo starali. Já myslím, 
věnovat hodně úsilí. že to je časový press dnešní doby. Oni si 
Proč zrovna ve vašem případě pediatrie? neudělají čas a často opravdu ani nemůžou. 

Maminka třeba chodí na ranní, tatínek na Mě se pracuje s dětmi líp než s dospělými.
odpolední a ani se pořádně spolu nevidí, dítě si 

A proč? jen tak předají, všichni jsou unavení a nikdo si 
No, můj muž by vám to vysvětlil! On je nemůže vzít OČR (opatrování člena rodiny), 
astrolog a má to přesně ve hvězdách. protože v práci se na ně kvůli tomu zlobí. 

Takže ve finále, když dítě onemocní, je to pro Takže jak se člověk narodí, tak to má?
rodinu obrovský stres. 

Určitě... (směje se) Moje děti například k dě-
Na druhou stranu dříve se s dětmi také tak tem takový vztah jako já nemají. 
moc nemazlili, lidé chodili na pole, kde byla 

Já mám k astrologii dost skeptický postoj.
spousta práce a dětí měli třeba sedm. 

Já jsem měla dlouho taky a můj muž taky. 
Tak takovou dobu zase já nepamatuju, tak 

Vždyť on je programátor. Ale potom se do 
dlouho tady nejsem (směje se). Ale moje 

toho tak nějak pustil a ke svému údivu zjistil, 
maminka taky šla do práce, když mi byli čtyři 

že spousta těch věcí opravdu funguje. 
měsíce. Musela mě dát do jeslí, ale měla jsem 

On se tím živí? babičku. Dnes nemají ty babičky. 
Přivydělává. Proč je nemají?

„ “

Ideální lékař je ten, který má dost času
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Protože babičky většinou ještě musí pracovat. Co si tedy myslíte obecně o stavu našeho 
Takže takové to, že jste měla babičku, u které zdravotnictví?
jste byla, když jste byla nemocná, a která byla No, to je zoufalé...  My máme nejmodernější 
úplně v klidu, to dneska nemají. výdobytky, nejmodernější léky, všechno 
Od té doby, co jste vystudovala se asi hodně máme, ale ve zdravotnictví nejsou peníze a po-
v medicíně změnilo. Můžete říct co nejvíc? dle toho to vypadá. Nejsou peníze a nejsou 
Jak mnoho se musíte dovzdělávat? doktoři. Protože mladí doktoři odchází. My 

jsme studovali medicínu s nějakou vizí, že Trvale. 
budeme pečovat o lidi. Ale oni mají tu vizi, že 

Čtete odbornou literaturu? vydělají peníze – samozřejmě ne všichni. 
Na to nemám moc čas, spíš čtu na internetu Takže nepůjdou na venkov, to v žádném 
a jezdíme hodně po školeních o víkendech a po případě a ve fakultních nemocnicích zůstávají 
odpolednách. po nezbytně dlouhou dobu, a po atestaci nejlé-

pe odejdou do zahraničí. Někteří i před. Takže A ta změna, v čem spočívá?
když se dostanete do nemocnice, tak vám při-

Je obrovská. Já když jsem například nastu-
padá naprosto zoufalé chování personálu, pro-

povala do nemocnice, tak děti s astmatem 
tože jsou přetažení. Ti, co tam zbyli. Já jsem se 

skončily všechny ve špitále. Dnes prakticky 
s tím setkala sama jako pacient a opravdu to 

žádné, dnes se to všechno odambuluje a dosta-
bylo zoufalé. 

nou inhalátory domů. Penicilíny se všechny 
Co se s tím dá dělat? Je asi také velký rozdíl píchaly. Každý zápal plic končil v nemocnici 
být doktorem v nemocnici, nebo mít svou kvůli penicilínu, protože nebyla jiná antibi-
vlastní ordinaci. otika. A není to zase tak dlouho. Takže ten 

rozmach je obrovský. Ve vývoji nových léků, To určitě. 
očkovacích látek a vůbec v přístupu k léčbě Když máte stále plnou čekárnu a přitom 
dítěte. Dnes se doba hospitalizací minima- máte být empatická ke každému, kdo přij-
lizuje i třeba u operantů. Celkově je to určitě de, jak bojovat proti „vyhoření“?
dobrý trend, ale na ambulantního lékaře klade 

No, musíte si nastavit limity. Odtud potud větší nároky. Před pětadvaceti lety, jakmile 
jsem lékař a potom zavřu a jdu někam do lesa. přišlo dušné dítě, tak jej odeslali do nemocnice 
Někam si vyčistit hlavu, nějaký sport, cokoliv. a tím to skončilo. Zatímco dneska my ho zalé-
Ale u pediatrů to není tak katastrofální. Jsou číme a zveme si ho každý den na kontrolu.   
obory, kde je to daleko horší. Ale zase je to tím 

Je na vás vyvíjen tlak ze strany dealerů lé- nedostatkem lékařů. Obvoďáci nejsou, někte-
čiv, abyste něco konkrétního předepi- ré specializace v ambulantních složkách také 
sovala? nejsou, takže oni, když večer dorazí domů jsou 
Možná to funguje ve velkých městech na opravdu vyřízení. 
klinikách, ale tady vůbec ne. Vůbec. My Ti doktoři vystudují za peníze republiky 
vidíme dealera tak dvakrát za rok a ani jsem se a pak odjedou pryč. Myslíte si, že by se mělo  
nenechala nikdy tímto způsobem ovlivňovat.  udělat nějaké omezení, aby tu zůstali? 
Z těch nových trendů v medicíně vnímáte Nemyslím si dělat nějaké represe. Ale mělo by 
něco jako špatný směr? být vstřícnější tady to prostředí. Náš atestační 
Snad ty ambulantní operace. U svých dětí systém je tak strašně komplikovaný! Já když 
bych nebyla nadšená, kdyby jim někdo něco jsem skončila školu, tak po třech letech jsme 
dopoledne odoperoval a já si je měla vzít udělali první atestaci a potom, kdo chtěl jít do 
odpoledne domů. Nebyla bych v klidu. Vždy praxe, mohl jít do praxe, kdo se chtěl vzdělávat 
je tam riziko.  dál v  nástavbových oborech, jako třeba dětská 



kardiologie a podobně, tak se dál vzdělával. lidem může pomoct. Třeba při různých 
A od začátku nám běžel normální plat. Dnes ekzémech, chronických záležitostech, psychi-
mají lékaři do první atestace minimálně šest let ckých problémech, to samozřejmě. Ale pokud 
a v podstatě jsou nekvalifikovaní, nemohou jsou nějaké závažné diagnózy, tak si nemy-
pracovat bez dozoru, za nějakou minimální slím, že by alternativní metody byly pro paci-
mzdu jsou tam z nich takové holky pro všech- enta nějakou spásou. Tam bych byla hodně 
no. Takže medicína trvá šest let a dalších šest opatrná. 
let trvá, než jste kvalifikovaný lékař. Co si myslíte o problematice očkování?
To je dost těžko představitelné i u mužů, ale Já jsem pro očkování. Samozřejmě nemůžeme 
jak to mohou dělat ženy, pokud chtějí mít děti očkovat na všechno, to nejde. Ale to zá-
třeba děti? To si neumím představit. kladní očkování je myslím strašně důležité. 
To je zoufalé a já si to taky neumím představit. Kdy není vhodné? Může slabým dětem způ-
Já jsem teď četla v nějakém časopise, že máte sobit komplikace?
několik možností. Buďto porodíte a seženete 

To možná, ale to slabé dítě bychom zase měli si chůvu, která se o dítě postará, nebo se na 
ochránit. Protože je riziko, že právě u něj bude kariéru vykašlete. A to je těžké, když už člověk 
průběh onemocnění horší, nebo třeba i fatální. tu vysokou školu vystudoval. 
Nedávno umřelo v Klášterci nad Ohří 

A máte na tu chůvu peníze? neočkované dítě na černý kašel. Bohužel toto 
Nemáte. Musíte mít k tomu ještě bohatého se stává, je to realita. Ty nemoci tady jsou. 
manžela. Základní očkování je udělané tak, aby bylo 

vhodné pro všechny děti. Látky jsou dnes tak Co si myslíte o různých alternativních léč-
šetrné, že se bohužel naopak dostáváme bách, ke kterým se lidé uchylují?
k průlomovým infekcím, že i děti naočkované 

Nic proti tomu nemám.Třeba homeopatie. Já proti černému kašli ho mohou dostat. Ale 
jsem to studovala, takže někdy jí taky v lehčí formě, takže je neohrožuje na životě. 
používáme, ale nemám na to čas. Kdyby to Ale je dobré zvolit správně chvíli, kdy dítě 
chtěl člověk dělat opravdu do hloubky, tak se naočkovat. My můžeme očkovat od dvou 
tomu musíte hodně věnovat, aby to mělo měsíců. Jestliže dítě má porodní váhu dvě kila 
smysl pro pacienta. Takže co se týká homeo- a ve dvou měsících to dotáhne na tři, tak ho 
patie, děláme jen okrajové věci. Ale funguje nebudu očkovat. Domluvíme se s maminkou, 
to. Co se týká různých léčitelů, tak když si že nebudou navštěvovat žádné společné 
přečtete, že léčitel si jen podá na živnosten- prostory, musí být opatrní. Dá se dva měsíce 
ském úřadu žádost, je to volná živnost, kterou počkat. Nebo když je dítě nastydlé, má rýmu, 
může dělat úplně každý a nenese za to vůbec pokašlává, zase ho nebudeme očkovat. Někdy 
žádnou zodpovědnost...?  Takže na jakého vidím v kartách, když přicházejí děti od 
léčitele pak narazíte, to je otázka. Člověk musí některých kolegů, že dítě dostalo ve dvou 
být opatrný. Homeopati jsou většinou lékaři. měsících naráz všechny tři vakcíny, které 
Takže to je člověk, který rozumí tomu, co dělá. dostat mohlo. To potom nevíte…, jestli ta 
Takže si myslíte proč ne, ale měl by člověk nežádoucí reakce musela být, nebo nemusela 
být v kontaktu se svým lékařem? být... 

Určitě. Jak byste pojmenovala problém dětí v sou-
časné době? Co ohrožuje jejich zdraví?To ale musí být tomu ten lékař otevřený.
Velký problém je stravování a pohybové akti-Přesně tak. Protože pokud vám za to doktor 
vity, počítače. Obrovský problém dnešní doby. vynadá, že tam nemáte chodit, tak vy tam 
Děti se nehýbou, tráví dny na tabletech a počí-stejně půjdete, ale jemu už nic neřeknete. A to 
tačích a rodiče jsou spokojení, jak jsou hodné. je potom o ničem. Alternativní medicína určitě 
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Nic nechtějí. A jídlo je druhý velký problém. dítě má dovoleno třicet minut denně, když je 
hodné. Tam třeba běhá štěňátko sem a tam, vy Jídlo v jakém smyslu?
běháte za ním a po pěti minutách jste z toho 

Už roční děti nepijí mléko, nejedí ovoce, a ze- úplně vyřízená. Když ale do toho děti zírají 
leninu, jedí oplatky a limonádu. Školáci si to pět, šest hodin …
nosí i do školy. V jedné ruce brambůrky, v dru-

Na druhou stranu náš syn se naučil anglic-hé v lepším případě limonádu, v horším přípa-
ky díky počítačové hře, kde hošani spolu dě nějakou kokakolu. A tím se stravují. 
komunikují mezinárodně. 

Proč je kokakola tak špatná?
Ano, to je u našeho syna to samé. Ale musí to 

Kokakola obsahuje jednak velké množství ko- mít stanovené meze. A rodiče to musí mít pod 
feinu, což pro děti není vůbec vhodné, protože kontrolou. Teď jsme řešili jednoho prvňáčka. 
jsou potom hyperaktivní, ale pak dojdou zase Dítě přijde ze školy, vezme si svůj tablet, 
k útlumu a ve finále někde usnou. A druhá věc: a maminka třeba v jednu v noci zjistí, že on 
Je tam kyselina fosforečná, která je pro orga- stále ještě je na tom tabletu. To je strašné. 
nismus velice nevhodná, protože vychytává 

Oceňuje podle vás společnost práci matek z těla vápník. Takže děti potom mají opako-
na mateřské dovolené?vané zlomeniny, jakmile někde zakopnou, 

protože jim vápník chybí. A ten vychytaný Neoceňuje. I když teď je kult jednoho dítěte ve 
vápník pak může způsobovat už i u dítěte led- vyšším věku. Tak tam to všichni adorují. Ale 
vinové kameny. celá společnost vůči ženám s více dětmi moc 

přátelská není.Je to ve všech kolových nápojích, i v těch 
náhražkách? Proč?

V kofole to není. Je tam kofein, ale ne kyselina To by mě taky zajímalo. Není to asi populární. 
fosforečná. Ale i energetické nápoje, to je Naši politici jsou strašně krátkozrací. Vždyť 
obrovský nešvar, ještě horší než kola. Tam oni ty děti budou potřebovat. My víme, že za 
kromě toho kofeinu jsou ještě taurin a guarana padesát let nebude tady mít kdo pracovat, 
a karnitin. protože průměrný věk se prodlouží natolik, že 

padesát procent lidí bude v důchodu. A kdo na V čem škodí?
ně bude vydělávat, když nebudeme mít děti?

Jednak děti jsou pak opravdu hyperaktivní, 
A není to jen z pohodlnosti?v noci nespí, a jednak tam může vznikat závis-

lost. U taurinu a karnitinu je to prokázané. Lidé, kteří vyrostly po revoluci, to mají nasta-
vené úplně jinak, než jsme to mívali my. Vy Také jste zmiňovala počítač, že se děti ne-
jste měla rodinu, a pak to ostatní. Oni mají hýbou. Je problém hlavně pohyb, nebo 
všechno ostatní. Mohou do světa, cestovat, myslíte i informace nevhodné pro děti? 
studovat a dítě přichází na řadu až někdy 

Všechno. Velmi známý psycholog Mudr. Je- potom. A někteří, ti hodně pečliví, chtějí mít 
roným Klimeš, úžasný člověk, říkal, že dělal všechno zajištěné, než dítě přijde. Takže se to 
průzkum, který vyšel tak, že asi hodina a půl odkládá, odkládá, no a pak je jim pětatřicet 
na počítači denně zhoršuje známky na vysvěd- a oni stihnou to jedno a jsou rádi. Ale jsou 
čení o jeden stupeň v průměru. Ale ony oprav- i lidé, kteří v dnešní době mají víc dětí. Taky 
du děti u počítače hloupnou. nerozumím tomu, že některé ženy programo-
Dá se to říct i tak, že děti, místo aby se učily, vě nechtějí mít děti. Já jsem jich vždycky 
tráví čas na počítači? Ale nemusí tím třeba chtěla mít hodně a přijde mi to normální. 
přímo hloupnout, jen se nevzdělávají, nebo Někdo ale hledá ty jistoty. Chcete mít kde 
ne? bydlet, mít nějaké peníze, abyste nemusela mít 

strach, že nebudete moct koupit jogurt a tak...Ano, nevzdělávají se tam, kde by měly. Naše 
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Je to oprávněné, ta obava? Žádná komerce vám to nemůže zkazit?

To má široké spektrum možností, jak to vy- Ne, vůbec. Já už mám dárky dávno nakoupe-
světlit. Někdy vidíme tříměsíční děťátko a ono né, takže v prosinci nenakupuju. Pak už si jen 
má boty Addidas a značkové oblečení, které s dětmi užívám tu atmosféru, pečeme cukroví, 
by mít ani nemuselo. Šlo by to všechno udělat posloucháme koledy a tak...
mnohem levněji. Ale ta lákadla jsou, spousta Takže další vzkaz pro úteráky zní: 
lidí se dá ovlivnit reklamou. Nakupujte vánoční dárky už v létě!
Jak si představujete ideální lékařskou péči? Samozřejmě! Já mám tajnou skrýš a celý rok, 
Je to třeba rodinný lékař? už od lednových výprodejů, tam něco 
Rodinný lékař má něco do sebe, protože zná tu přidávám a pak přijdu v říjnu a moje skrýš je 
rodinu celou, ví o klimatu, které tam panuje. plná!
Protože spousta nemocí se odvíjí bohužel i od A to jí ještě nikdo neobjevil?
atmosféry v rodině a to vám tady neřeknou. 

Asi jo... Já nevím, jestli tem koukají... Já jsem Někteří lidé si myslí, že dítě žije v takovém 
tam jako dítě mamince občas lezla, ona jí měla vakuu a že když se doma hádají, že to dítě to 
taky. Když tam vlezou, nebudou mít překva-nevnímá. Nebo když je doma nervozita, stres. 
pení!Dospělí jsou překvapení z toho, že když se 
Velice děkuji za rozhovor.rozvádí, tak se dítě začne počůrávat. Nebo 

nemůže spát, bolí jej hlava, zhorší se ve škole, Kamila Kozáková
je často nemocné. Myslí si, že dítěte se to 
netýká. A přitom jsou na to děti mimořádně Recept na vánoční „čokoládovou 
citlivé. mňamku“ 
Takže na jednu stranu by byl rodinný lékař Recept nám svěřila paní doktorka Kapicová. 
dobrý, ale na druhou stranu, když se medicína Je po její babičce, která za války pracovala ve 
tak rychle rozvíjí, těžko by to dokázal zachytit. Francii jako kuchařka.
Celé spektrum od novorozence až po babičku 200g hořké čokolády, 30g másla, 70g 
nebo dědečka. V Británii funguje GP – general moučkového cukru, 50g sekaných ořechů, 
practice, ale oni dětem dají péči jen 2 žloutky
nejzákladnější. Takže na otázku, jak by měl 

Všechny přísady vymícháme ve vodní lázni, vypadat ideální lékař se snad dá říct, že by to 
dokud se nespojí. Pak po částech tvarujeme na byl ten, který má opravdu na pacienty dostatek 
pocukrovaném pečícím papíru do tvaru času. Aby neměl plnou čekárnu, aby nebyl 
salámku. Zabalené ponecháme v ledničce nervózní a nemusel chvátat a mohl si vypo-
ztuhnout, pak krájíme na plátky. Doporučuji slechnout všechno, co mu lidé potřebují říct. 
vyrábět 23.12. večer, jinak vám to do vánoc Kdyby nám mohli všechno říct, tak se dosta-
snědí :) ! Dobrou chuť.neme k diagnóze často i bez různých dalších 

pomocných vyšetření.

Je něco na závěr, co byste ráda našim úter-
ským čtenářům vzkázala?

Co bych jim mohla vzkázat? Hlavně aby měli 
veselou mysl a těšili se na Vánoce. Protože 
vždycky je potřeba se na něco pozitivního 
těšit.

Těšíte se na Vánoce?

Já se vždycky těším na Vánoce. 
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řešení. Navrhuji, abychom nejprve uspořádali 
sérii brigád a společnými silami místních do útulných místností s ohněm plápolajícím 
obyvatel tu obrovskou hromadu suti po v kamnech vcházet turisté, pocestní, kolem-
spadlém domě odváželi na zavážku do jdoucí, cyklisté, cizinci a místní občané, aby se 
rozbitých polních a lesních cest. Po ukončení občerstvili kávou a koláči a po té se vydali na 
této stmelující činnosti bychom získali obchůzku minimuzea v protějším traktu 
velikánskou volnou parcelu A CElou bychom budovy, či se zamysleli nad výstavními panely 
ji pak mohli využít k různým účelům. Myslím, dokumentujícími historii našeho regionu, 
že by stálo za to uspořádat anketu na budoucí nebo si v další místnosti vybrali v infocentru 
využití tohoto uvolněného prostoru na náměstí letáčky, místní výrobky a jiné artikly, po té co 
(a jak víme z minulé ankety na téma Stra-by provedli potřebnou hygienu v poslední 
tegický rozvoj obce, jsme na anketní nápady z místností. Jaké bylo moje zklamání, když 
dobří, však jsme na schůzi dostali pochvalu!). pan statik pokračoval ve svém nemilosrdném 
Já bych si dovolila učinit tímto několik hodnocení stavby zhruba takto: klenby jsou 
návrhů, o nichž se domnívám, že by mohly být velmi porušené trhlinami, z nichž některé jsou 
pro celou obec přínosné a možná i výdělečné:aktivní. Kvůli zvýšeným deformacím ve 

sklepích, ale i vlivem špatného technického Asfaltové parkoviště, případně vícepatrové 
stavu dřevěných podlah a stropů dochází hromadné garáže pro osobní auta, traktory, 
k poruchám zděných konstrukcí (zdí). náklaďáky, klidně i kamiony, bagry, buldo-
Dřevěné konstrukce jsou natolik narušené, že zery, ale třeba taky motorky, kola, elektrokola, 
již nedostatečně ztužují objekt a dochází Segwaye a koloběžky. Jak je obecně známo, 
k vyklánění stěn převážně vně objektu (do parkovišť není nikdy dost a takto bychom 
náměstí). Dočasným a zcela nutným řešením možná přilákali do obce více návštěvníků.
je stáhnout obvodové zdi ocelovými táhly Vrakoviště – jelikož uvolněná plocha bude 
a klenby podepřít provizorními podpěrami. opravdu velká, tak by mohla pojmout hodně 
Těžko nám bylo, když suita odborníků odjela, vraků a nemuseli bychom pracně řešit, kam 
ale nakonec tato zdrcující zpráva adrenalinově má člověk nechat odvézt nepojízdný auto-
zapůsobila tak, že jsme nelenili a vrhli se na mobil. Tento areál by mohl sloužit i pro svozy 
vyplňování lejster, shánění podpisů, posudků z okolních obcí, čímž bychom určitě podpořili 
a povolení všeho druhu, to vše, abychom družební aktivity.
stačili šibeniční termín podání žádosti o dotace Autobazar – pokud by byl provozován obcí, 
z Ministerstva kultury na provizorní statické pak i takový autobazar by mohl do obecního 
zajištění sklepů a obvodových zdí domu Na rozpočtu přinést nějakou tu korunu a navíc by 
Růžku. Díky součinnosti s památkáři, staveb- zajistil nová pracovní místa!
ním úřadem a naší obcí jsme ten tlustý špalík 

Výškový obchodní dům se službami – na dokumentů dali včas dohromady a ve chvíli, 
veřejné schůzi se hovořilo o chybějících kdy píšu tuto úvahu obálka putuje na Mini-
službách, lékařské ordinaci, lékárně a jiného sterstvo. 
potřebného zázemí pro občany našeho mě-

Co se ale stane, když nám dotaci nepřidělí, stečka. Mnohapatrový dům, nejlépe panelá-
MY peníze na opravu neseženeme, dům na kového typu, by zcela určitě pojmul i obchody, 
nohy nepostavíme a budova Spadne? Hodně případně multikino, kadeřnictví či knihovnu 
jsem nad Tím přemýšlela a po dlouhých be- (konečně by byla v důstojných, moderních 
zesných nocích přIšla na řadu možností, o kte- prostorách), nebo i nějaký ten fast food… 
ré bych se s vámi ráda podělila a Fakticky a tím bychom sem dostali i kulturu, další 
všechny mé milé spoluobčany vyzvala ke pohostinství a společenské vyžití. Jako abso-
zvážení následujících, nIKoliv nemožných lutní bonus bych viděla zřízení plaveckého 
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bazénu v bývalých sklepích, který by mohl být kohokoliv z našeho spolku obrátit.
prosklený a jemně podsvětlený, což by při Zdravím všechny v tomto předvánočním čase 
plavání poskytovalo působivé průhledy a buďme šťastní a veselí, i když to, co jsem  
a umožňovalo proplouvat kolem historických, popsala se může jevit jako hodně tvrdý oříšek. 
do skaliska ručně vyrubaných stěn s dosud 

Linda Leffová viditelnými záseky želízek.

(s volně přeformulovanými pasážemi z “Vy-Jistě se dokážeme společně dohodnout na tom, 
jádření statika ke stavu objektu č.p. 69 – obec co by mohlo nahradit zřícený dům Na Růžku 
Úterý” a laskavým svolením jeho autora p. M. tak, aby nám to zjednodušilo a zpestřilo život 
Šafaříka)na vsi. Pokud vás na toto téma cokoliv 

napadne, tak se neváhejte na mě, nebo na 
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Není včelín jako včelín...

Kdo by si myslel, že včelín je stavba, určená  Nenechme se však mýlit! Včelky se nespokojí 
pouze jako obydlí včelám, může se cítit být jen tak s nějakým úlem. Ve skutečnosti holdují 
zaskočen podobou stavby, která nám v našem okázalým stavbám, jak to dokládá například 
Úterý pod tímto názvem zčistajasna vyrostla. historická fotografie z počátku 20. století.

K.K.

Popis ze zadní strany historické fotografie (přeloženo z němčiny):

Včelín na severní straně muzejního traktu vystavěného v roce 1903. 
Důstojný pan Isidor Grüner a zahradnický učeň Engelhardt Plass z Křivců.

Klášter Teplá, 1903 Úterý, 2016
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2. listopadu tohoto roku se v sále našeho hos- vložil někdo ze zastupitelů, nejčastěji pan 
tince konalo veřejné projednávání Strate- starosta a vysvětlil nám souvislosti, či již 
gického plánu. naplánovaná řešení některých problémů. 

Za účasti kompletního zastupitelstva a zhruba Někdy se do debaty vložil i moderátor a uváděl 
dalších 18-ti občanů města. Zpracování Strate- to, co zaznělo do dalších souvislostí – kde je 
gického plánu má na starosti MAS Kraj živých možné na daný záměr sehnat dotační zdroje, 
vod, na moderování diskuse byl pozván pan případně, jaká je v dané situaci vlastně role 
Miroslav Makovička z MAS Sokolovsko. obce. 

Tomuto projednávání předcházel dotazník di- Co všechno jsme ten večer vlastně řešili? 
stribuovaný obcí, ve kterém jsme odpovídali Napočítala jsem devět témat, která do debaty 
na otázky týkající se především pozitivních vnesl moderátor. Jsou to: vzhled města, ryb-
a negativních stránek života v našem městě. níky, špatná dopravní dostupnost, turistická 
Jak jsme se mohli na projednávání dozvědět, infrastruktura – cyklostezky, stav školy, pra-
dotazníky vyplnilo a vrátilo 121 lidí z těch, co covní příležitosti, příležitosti pro podnikání, 
jim je 15 a více let (to jest 390 z celkového Infocentrum a mezilidské vztahy. 
počtu 470 obyvatel). Návratnost tak činila 

S ohledem na omezený prostor pro tento text, 31%, což je podle zpracovatelů dotazníku 
jednotlivá témata pouze projdu a uvedu u nich, úctyhodné číslo. 
zaznělo-li v souvislosti s nimi něco zajíma-

Jaké jsou výsledky provedeného šetření? vého, podstatně nového, především ve formě 
Za největší klad života v naší obci považují informace z obce. 
lidé nejčastěji blízkost přírody a vzhled obce. 1) Vzhled města – řešila se především zeleň, 
Největším  záporem jsou špatné mezilidské do které chtějí podle dotazníků lidé investovat 
vztahy, nedostupnost lékaře a nedostatek pra- – a to především koncepčně vysazená zeleň 
covních příležitostí. Zhruba 80 lidí z těch, kteří v intravilánu (tedy v zástavbě) obce. Konkrét-
vyplnili a odevzdali dotazník, uvedlo, že jsou ně padla otázka umístění několika stromů na 
pro rozvoj města ochotni něco udělat. Mezi náměstí u kašny. 
těmi, kteří odpovídali, bylo jen 25% staro-

2) Rybníky – dle pana starosty jich má obec ve usedlíků (definovaných jako ti, co zde žijí od 
vlastnictví 6: 1 je v Olešovicích, 1 na Vidžíně, narození).
3 pod bytovkami a v zatáčce směrem na Bez-

Další část setkání již byla věnována modero- družice se bude jeden rybník obnovovat. Zpra-
vané diskusi o tématech, která přineslo dotaz- covává se dotační projekt na odbahnění ryb-
níkové šetření. Jak řekl v úvodu její moderá- níků (těch pod bytovkami). Po dobu 5-6 let 
tor, strategie rozvoje je v určení priorit, který- pak nebude možné v zadotovaných rybnících 
mi by se mělo město zabývat. Je-li strategie rybařit.
dobře vytvořená, přežije i jedno volební obdo-

3) Špatná dopravní dostupnost – ta je bezespo-bí a pomůže tak nastavit trvalejší a zaměře-
ru cenou za krásu našeho města a jeho přírod-nější rozvoj obce. 
ního okolí. Nicméně, těch negativních faktorů, 

Pustili jsme se tedy do vytváření kvalitní stra- které dopravní obslužnost ovlivňují, se u nás 
tegie. Moderátor postupně otevíral jednotlivá sešlo poněkud mnoho. Poloha naší obce na 
témata a veřejnost se k nim vyjadřovala – hranici dvou krajů a tří okresů, přerušení 
svými podněty, návrhy či popisem dosavad- historické návaznosti na Teplou a Mariánsko-
ního stavu. V menšině případů se do diskuse lázeňsko vůbec a velká fyzická vzdálenost od 

Cítím, že tu není zlá vůle..
Projednávání Strategického plánu rozvoje města Ú terý
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jakýchkoli center se v případě veřejné dopravy žuje se její zateplení a zastřešení tělocvičny. 
sčítají jako velká negativa. Spojení z naší obce Ovšem, nebude-li se řešit nespokojenost ro-
je řídké, jede se dlouho a za hodně peněz. dičů s její kvalitou, patrně jí to nepomůže. 
Středoškolák za cestu do nejbližší střední Pokud se navíc vedení školy nezapojí aktivně 
školy (která je pro jakékoli budoucí zaměst- do procesu místního akčního plánování 
nání nutností) utratí téměř 100 korun denně! (nařízeného MŠMT) ohrozí tím i další mož-
Jsou-li v rodině 2 či 3 děti, počítejte sami, nosti čerpání dotací na opravy. 
kolik to vlastně stojí. Některým směrem 6) Pracovní příležitosti + podmínky pro 
nevede spojení vůbec – především do Teplé, podnikání. V diskusi zaznělo, že kdo chce pra-
kde je řada služeb (lékař, obchody, železnice), covat, práci si najde i v našem regionu. Zazně-
které jsou tak nedostupné a přitom bližší než lo také to, že pokud je člověku přes 40 let, 
služby ve Stříbře, Plzni či Manětíně. Nevhod- může mít s nalezením práce potíže. Obec sama 
ný je i časový interval spojů – ráno jezdí může podnikat ve velmi omezené míře. 
i častěji než jeden v hodině, celé dopoledne Například vlastní správou lesů. Máme jich 260 
pak nejezdí nic. Zpáteční spoje nenavazují ha, výnos by mohl být 1 000 – 3 000 Kč/ha. Od 
a stejně tak nenavazují přestupné spoje na roku 2018 si chce obec pronajaté lesy vzít 
Karlovarské. V diskusi padly návrhy na větší nazpět a vznikne tak možná 1-2 pracovní 
angažmá obce – například zřízení společného místa. To není mnoho, ale aspoň něco. Jiné 
spoje mezi několika obcemi, kyvadlové do- možnosti, jak může obec podnikání a zaměst-
pravy směrem k větším dopravním uzlům, nanost podpořit, je vytvářením potřebné infra-
sousedským taxi a především inteligentně ve- struktury – průmyslovou zónou v územním 
deným vyjednáváním s firmou Poved, která v plánu (který zatím není) a budováním celkově 
našem kraji organizuje dopravu. dobré úrovně služeb. To rozhoduje o tom, zda 
Ze strany přítomných zastupitelů nicméně na se podnikatel „uchytí“. Načata byla i podpora 
toto téma žádný návrh nepadl, pouze vysvětle- cestovního ruchu – patrně velkého potenciálu 
ní toho, proč nejezdí na našich linkách menší pro podnikání v naší obci. Dozvěděli jsme se, 
levnější autobusy. že dlouho očekávaný penzion pana Douši na 

rohu náměstí otevřen nebude, neboť tento 4) Cyklostezky – jsou zde prý kopce a tak se 
podnikatelský záměr neprošel kolaudací. Na o nich neuvažuje, přestože by bylo možné 
rohu náměstí tak stojí rodinný dům, další velké získat dotace a rádi bychom zde podporovali 
prázdno s temnými okny každý večer.rozvoj turistiky. 
7) Infocentrum – obec zvažuje, že přistoupí na V této souvislosti bylo zmíněno také to, že ces-
návrhy České pošty a převezme naši pobočku ta z bytovek dolů do města není uzpůsobena 
v tzv. režimu pošta-partner. Získá od pošty pro pěší, přestože se zde jezdí i s kočárky. I to 
dotaci cca 8 000,- měsíčně na jedno pracovní je typ investice, kterou by bylo možné uhradit 
místo (po odečtení odvodů a daní, zbývá cca 5 z dotací. 
500,-), přihodí k tomuto úvazku ještě provoz 

5) Škola – v dotazníkovém šetření zazněla infocentra a účetnictví lesů a vytvoří tak jeden 
jasná podpora zachování školy. Ve škole trvale celý úvazek pro někoho. 
klesá počet žáků a obec ani vedení školy se k 

8) Mezilidské vztahy – v dotaznících byly tomuto problému nestaví příliš čelem. Ve 
často zmiňovány špatné mezilidské vztahy školství je veliká konkurence – je málo dětí a 
jako jeden z negativních aspektů života v naší hodně kapacit, proto je nutné, aby se i zdejší 
obci. Veřejného  projednávání se však zúčast-škola snažila být lepší než ty ostatní, které jí 
nil patrně odlišný vzorek lidí, téma tam zdale-pomyslně konkurují. S velkou kapacitou školy 
ka tak nerezonovalo. Nicméně padly návrhy ostatně bojujeme i zde, budova je naddimen-
na to, jak o dobré mezilidské vztahy pečovat. zovaná a léta bez zásadnějších investic. Zva-
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Zejména nastavením férových pravidel pro předpoklad dalšího soužití všech lidí v obci. 
všechny, která zde ne vždy a všude platí. Závěry debaty MAS Kraj živých vod shrne do 
A tolerancí v diskusích – z nich jsou často rozvojové strategie, která nám bude jistě před-
někteří lidé dopředu vylučováni, jejich názory stavena na některém z příštích zasedání zastu-
bagatelizovány či odsuzovány. Diskuse dos- pitelstva. Doufejme, že i s návrhy, jak na to.
pěla až k tématu starousedlictví a náplavy. 

Za sebe si dovolím připojit k celému projed-A nastolila zajímavou filozofickou otázku – 
návání malý komentář – naše obec má vážné kdo je náplava a kdo starousedlík v obci, která 
problémy demografického charakteru a při-se dosidlovala před sedmdesáti lety? A jak toto 
rozeným přírůstkem se patrně tyto problémy vnímat v souvislosti s šetřením, kterého se zú-
nevyřeší. Do budoucna bude třeba počítat častnilo pouhých 25% takzvaných starou-
s lidmi, kteří přijdou odjinud. Pokud to mají sedlíků? 
být rodiny s dětmi, je zapotřebí „revitalizovat“ 

Zajímavou odpověď a zároveň závěr debaty školu. Pokud zde není práce, je zapotřebí 
vyslovila jedna z účastnic. Žije tu už 23 let funkční dopravní spojení s okolním světem. 
a stále cítí nedůvěru a podezřívavost okolo Jsou to složité  problémy, těžké k řešení. Ale 
sebe. Jako by měla někoho ohrožovat. Ráda by jejich dalším odkládáním se nezmenší. Ani 
řekla, že v Úterý žije proto, že se jí tu líbí a ni- náhodou. 
koho ohrožovat nechce. Naopak stojí o to, aby 

Ida Kaiserová  byla přijata a považuje to za velmi důležitý 

Do Bezdružic na pizzu, na zámek i na fotbal speciality či jen posedět u kávy s výhledem na 
Krasíkov až z Plzně nebo z Mariánek je Zima ještě ani pořádně nezačala a už někteří 
opravdu gastronomickou oázou našeho z nás vyhlížejí její konec. Topná sezóna dá 
regionu. V posledních letech paní Eva, jak zabrat nejen našim zádům namáhaným při 
někteří hosté familiárně majitelku nazývají, štípání dříví, skládání uhlí nebo zvedání 
zve do svého podniku rodilé italské pizzaře, uhláků, ale i dýchacímu ústrojí. Na jaro se 
které střídá s dalšími mistry kuchařského někteří těšíme jako na smilování. A to i proto, 
řemesla z regionu. Bylo by tedy omezující říci že s prvními jarními dny, příchodem Veli-
„když na pizzu, tak do Polžic“, protože kromě konoc otevírá vyhlášené Cafe Harant v Dol-
stálé nabídky asi 20 variant pizzy jsou zde ních Polžicích. Restaurace, do které se jezdí 
každý den v nabídce další 2-3 teplé speciality. nejen na výbornou pizzu, ale také denní 

Ú terský požitkář Adriaen van Ostade, Tanec v hostinci, 1652
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Kdo si nevybere, může si dát bruschettu – tedy Úterý. Prostředí restaurace je vskutku zá-
opečenou bagetku s krájenými rajčaty nebo mecké – krásně prostřené stoly se skládanými 
některý ze salátů. Kdo by sem chtěl vyrazit jen ubrousky, naleštěné příbory i sklenice. V létě 
na dortík, může být ale snadno zklamán – je možné poobědvat na terase s výhledem na 
restaurace většinou jen jeden druh koláče, město i okolí. Jako v jedné z mála restaurací 
který bývá brzy vyprodán, a poté se musí v okolí zde lze platit kartou. Pokud hledáte 
mlsné jazýčky spokojit s poháry. Na své si tu místo pro slavnostní večeři, bude Bezdružický 
ale přijdou milovníci vína, nabídku nápojů zámek ta správná volba. 
doplňuje točená Kofola a letos nově pivo Cho- Ne vždy ale hledáme vytříbený gastrono-
dovar. Příjemnou atmosféru útulné restaurace, mický zážitek, ale hlad nebo situace v pe-
která vznikla v bývalém dřevníku vedle něžence nás přiměje nasytit svůj žaludek 
rodinného domku s velkou zahradou letos jinde. Nemůžeme proto opomenout restauraci 
doplnilo unikátní dřevěné podium, na kterém U Rákosníčka na fotbalovém hřišti. Kdo by za 
za poslední sezónu vystoupili umělci barem čekal zeleného nebo žlutého mužíčka, 
věhlasných jmen – jazzman Laco Déczi i hou- bude překvapen. Obsluhuje tu milá (a malá) 
slista Josef Suk. Jako každým rokem, i letos paní hospodská, která je zároveň šéfku-
polžická pizzerka, zavřela v závěru října a tak chařkou a výčepní v jedné osobě. Každý den 
se elegantně vyhla i stresu, který ostatní nabízí výběr ze dvou teplých hotovek a po-
restauratéři zažívají v posledních dnech ve lévku za ceny vskutku lidové. Takové jsou 
spojitosti s EET. i její recepty, vaří to, co si hosti přejí nebo co 
Donedávna byla polžická pizzerie také vidí v televizi. Kdo si nevybere, nebo přijde 
jedinou slušnou restaurací v Bezdružicích. pozdě, musí se spokojit s nabídkou smažených 
Naštěstí pro nás i pro město, jehož jméno je minutek z jídelního lístku. V době obědů se 
známé mj. z bizarního seriálu TV Barrandov, zde nekouří, odpoledne, kdy se podnik poz-
tu již druhou sezónu znovu funguje Zámecká volna změní na výčep, si tu už zapálit můžete 
restaurace. Jak již název napovídá, naleznete ji (a my ostatní si sedneme na terásku s výhle-
v přízemí zámku, kam v létě můžete vystoupat dem na hřiště). Podnik je to sice kvůli své po-
z náměstí po monumentálním schodišti, loze trochu zastrčený, ale místní o něm dobře 
v zimě pak vyjít po příjezdové cestě. vědí a naučili se do něj chodit, stejně jako si ři-
Restaurace nabízí každý pracovní den polední diči, kteří se tu rádi staví na oběd jako v moto-
menu – výběr ze dvou teplých jídel s polévkou restu. 
v ceně kolem 100 Kč. Neznalého hosta může Poslední podnik, který zde zmíníme a kde si 
překvapit, že cena menu je stejná jak s polév- lze také dát něco teplého k snědku, je hospoda 
kou, tak bez, takže šetrnému gurmánovi na náměstí „U Sparťana“. V tomto případě se 
doporučujeme polévku si dát – většinou je jedná spíš o výčep s posezením, v létě roz-
výtečná. Kromě toho je zde i široká nabídka šířený o zahrádku ve dvorku i na náměstí. Kro-
jídel na objednávku. Servírovaným pokrmům mě piva a nealko nápojů zde nabízí zde 
nelze většinou nic vytknout. Znalce může klasické hospodské pokrmy a kromě toho 
překvapit jen to, že objednáte-li si jako přílohu každý den i jednu klasickou hotovku, která 
rýži, nečekejte klasickou sypkou rýži, ale visí už na venkovní tabuli. Za ceny mírné se 
speciální druh arborio, která je po uvaření i zde lze rychle a slušně najíst.
mazlavější a je tak vhodná spíš na pravá italská 

A komu by to nestačilo, může si jít vybrat něco rizota. Od letoška nabízí restaurace také pizzu. 
do regálů jedné ze dvou samoobsluh. V té na Pro zámeckou restauraci tohoto typu by to 
rohu mají navíc každý čtvrtek čerstvé zákusky.snad ani nebylo nutné, ale v našem hladovém 
Dobrou chuť!regionu je velkou výhodou, že za mírný 

poplatek nabízí rozvoz po regionu, tedy i do HaDr



Tipy na kulturní a společenské akce v okolí 

10. 12. / 15:00 /  kostel sv. Jana Křtitele v Úterý
Benefiční koncert: Marie Pochopová – varhany, Vojtěch Jakl – housle

11. 12. / 8-12:00 / Stříbro
Farmářské a řemeslné trhy s živou historickou hudbou

11. 12. / 10:00 / KD Bezdružice
Vánoční trhy, country kapela MHS a divadlo Hnedle vedle

12. 12. / 19:30 / Městské divadlo Mariánské Lázně
Ondřej Brzobohatý, Lubomír Feldek: Cyrano

13. 12. / 15:30 / tělocvična ZŠ Bezdružice
Předvánoční hravé odpoledne

16. 12. / od 18:00 / Klášter premonstrátů Teplá, Hroznatova akademie
Mimořádná předvánoční prohlídka

17. 12. / od 18:00 / Klášter premonstrátů Teplá, Hroznatova akademie
Mimořádná předvánoční prohlídka

17. 12. / 15:30 / Loutkové divadlo V Boudě Plzeň
Klasická česká pohádka Mordyjepardyjesaprlot!

17. 12. / 19:00 / Divadlo J. K. Tyla: Velké divadlo Plzeň
Daniel Schmid, Christoph Klimke: Villa Verdi  

17. 12. / 19:00 / Divadlo J. K. Tyla: Velké divadlo Plzeň
Hello, Dolly!

18. 12. / kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře
Adventní koncert: KrisKrosKvintet

18. 12. / 19:00 / Měšťanská beseda Plzeň
Jiří Suchý & Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor

22. 12. / 16:30 / Planá
Andělský průvod se světly od kostela sv. Petra a Pavla, soubor Fontána

25. 12. / 19:00 /  Divadlo J. K. Tyla: Nové divadlo Plzeň
Sugar aneb Někdo to rád horké

26. 12. / 19:00 /  Divadlo J. K. Tyla: Nové divadlo Plzeň
Kdyby 1000 klarinetů

29. 12. / 18:30 / Klášter premonstrátů Teplá
Roháči z Lokte: Vánoční koncert ve Filosofickém sále konventu

7. 1. / 15:30 / Loutkové divadlo V Boudě Plzeň
Klasická česká pohádka Mordyjepardyjesaprlot!

28. 1. / 20:00 / Konstantinovy Lázně 
Městský ples ve stylu hippies
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Také našim chlapcům nebylo do řeči a přidali 
do kroku. Jak přecházeli potůček a rázovali si Vážení čtenáři, někteří z vás si možná budou 
to v jasné měsíční noci, počítali se a zjistili, že pamatovat, že jsme v Úterském listu občas 
jich jde třináct! Jeden z nich je cizí! Kde se zveřejňovali pověsti z Mariánskolázeňska 
přidal a kdo to je? Zjistili, že je to první posta-a okolí, které sbíral Ing. Richard Švandrlík, 
va. V tu chvíli spatřili, že muž zanechává historik a badatel z Mariánských Lázní. Tuto 
jednu stopu koňského kopyta, která byla ve svoji práci zveřejňoval v časopisu Hamelika 
sněhu neomylná. Při tomto objevu chlapci již v osmdesátých letech a později i po roce 
hrůzou nevydali ani hlásku a poslušně 1989. Kdo jste měl možnost začíst se do tohoto 
pochodovali za cizincem dál. Když vyšli z lesa časopisu (momentálně je dostupný na webo-
pod Nezdicemi, přízrak beze stopy zmizel.vých stránkách: www.hamelika.cz ) určitě jste 

žasli nad ohromným množstvím historických Pramen:
informací a vědomostí, o které se s námi autor TREPPESCH Anton „Der Mann mit dem 
prostřednictvím tohoto média dělil. Pro Pferdefuß“ in „Das Tepler Land, Heimat der 
zdejšího čtenáře je to věc zásadní důležitosti Chorherren und Musiker“ – Heimatkreis Tepl-
vzhledem k faktu, že žijeme v krajině s vykoře- Petschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 
něnou minulostí. O to smutnější je zpráva, že 1967, s. 794
pan Švandrlík v květnu letošního roku bohužel 
odešel na věčnost. Následující povídka 
převzatá z Hameliky tak vychází s laskavým 
souhlasem jeho syna Davida Švandrlíka.

KK

Dvanáct chlapců

Stará pověst vypráví, jak se o jedné štědro-
večerní noci vydalo dvanáct hochů ze Za-
hrádky do kláštera (Teplá) na půlnoční mši. 
Ležel hluboký sníh, byla jasná měsíčná noc 
a chlapci museli jít za sebou a prošlapávat 
cestičku. Cesta vedla přes místo, kterému se 
odjakživa říkalo „Hühnerfresser“. To byla 
malá lesní louka, na které se zvedala skalka 
a na ní se prý objevovala bílá paní. Byly různé 
výklady, proč se tu její neklidný duch obje-
vuje. Hoši šli přes louku a museli překročit 
malý potůček. Zde ležela prkna mrtvých. Byla 
to prkna, která původně sloužila k jinému 
účelu. Na ně byla pokládána těla mrtvých před 
pohřbem, tedy byly to předchůdci rakví. Na 
prknech bývalo vyryto jméno mrtvého a data 
narození a smrti. Děti na tomto místě vždy 
cítily mrazení a zrychlovaly krok.
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Pověsti z Hameliky

Bohuslav Reynek, Zahrada v zimě


