
Má paní, podivně jsi byla na pouti
s Josefem; nikde Vás nechtěli přijmouti, 

a tys již, tak těžká, nemohla dále...
Skryla vás posléze tmavá stáj v skále

(vlahý chléve, dýšící senem, slamou povystlaný,
útulku útulný oslat, ovec, Josefa i Panny, 

a nad ním rozpjatá obloho tmavá, hvězd plničká, 
zda se má uštvaná duše brzy vás nedočká?) – 

a tys tam Boha porodila, sladce světu skryta. 
Ó jaká chvíle, vroucné tichosti sytá, 

chvíle, jež hřává snad v srdcích nehněvaným tvorům, 
kuřatům, vrabcům, veselým myškám; oslu a volu, 

již na vás se dívali, na Boha dýchali
– ó Paní, dobřes uchýlila se k nim do skály –

a dívali se velikýma očima a dýchali ústy velikými
na Ježíška vlaze, mileji než kadidlové dýmy.

Porodilas do slámy a sena Pastýře Krále.
Porodila jsi ho v dobré skruté skále...

Rodičko Boží, ustrň se, cestou již nemohu dále...

Bohuslav Reynek 
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Brzy budeme slavit Vánoce. Můžeš nám 
připomenout, kdy tento svátek vznikl?

(směje se) Nevím! Už jsem to zapomněl! 
Klidně napiš, že jsem to zapomněl! 

Stačí odhadem.

Ony se neslavily od počátku křesťanství. Já 
myslím tak od 4. století. Roku 313 máme 
Edikt milánský. (Toto ujednání představovalo 
svobodu vyznání pro všechna náboženství 
v rámci celé Římské říše.) Vánoce si do té doby 
asi připomínali, ale těžko mohli mít nějaké 
mohutné oslavy. Nebylo to v dobách apoštol-
ských, ta tradice se vyvinula později. Člověk 
od přirozenosti touží po tom, aby slavil, pro-
tože všední dny ubíjejí. A v podstatě křesťan-
ství se snažilo dát pohanským svátkům, jako 
byl třeba zimní Slunovrat, křesťanský výz-
nam. Římané uctívali Slunce jako Boha a Ježíš 
řekl: „Já jsem Světlo světa.“ Takže v podstatě 

A není to přirozené, že chce člověk dát Kristus je pro nás tím Sluncem a tak ty římské 
tomu druhému k vánocům dárek? Vždyť to slavnosti dostaly ráz křesťanský a staly se 
k nim patří.dnem, kdy oni slaví zrození Slunce a my sla-

víme narození Krista. Takhle nějak to bylo. Patří. Ale já pořád dokola opakuji tu větu 
Matky Terezy: „Nezáleží na velikosti dárku, Jsou Vánoce důležité? 
ale je potřeba dát s ním i kus srdce.“ A vánoce 

Jsou velmi důležité, protože přišel Bůh 
jsou o tom. Ne o nákladných a drahých 

mezi nás. A to je mezní událost, která změnila 
dárcích. Ale i maličkost potěší, když je daná 

běh dějin. Pro ty, kdo přijali Krista. 
z lásky. A to člověk vnímá. 

Co ty osobně máš na Vánocích rád? 
Na co se o Vánocích těšíš?

Rád vzpomínám na roráty, to jsou ranní 
Že se v klášteře sejdeme, tak jako se schází 

mše. Člověk šel ve tmě do rozsvíceného 
rodina, a pak vyrazíme do noci na noční 

chrámu, kde probíhala příprava od začátku 
bohoslužby, kde začíná oslava Narození Ježíše 

prosince až do toho 24. A to bylo něco 
Krista. To je ta takzvaná půlnoční. Mám i ra-

úžasného, to očekávání. To jsem měl rád. 
dost, že přijdou lidé. Z různých důvodů. Ně-

A takový ten klid a ticho, když šel člověk nad 
kdo z tradice, někdo ze zvědavosti, někdo 

ránem do chrámu...
z nudy, ale myslím že je dobré, když se setkají 

Dnes už od srpna je vánoční zboží, vánoční s něčím... řekl bych vyjímečným. Dnes pro-
výzdoba, je to o kšeftu a ne o pohodě, o tom žíváme chaos, zmatky, strachy, neklidy z toho 
vánočním poselství a radostné zvěsti. Je to stěhování národů, z těch hrozných atentátů 
opravdu odporná komerce, dnes. Dříve to bylo a všeho možného a Vánoce by měly být takové 
o tom, že se máme rádi a máme jeden druhého nadechnutí, povzbuzení a načerpání nové síly 
a ne o nějakých dárcích. k životu. 
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Rozhovor s naším farářem Augustinem Kováčikem
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Dne 17. 11, jsme měli příležitost přivítat 
v Úterý architekta a urbanistu Zdeňka Enta 
z pražského Institutu plánování a rozvoje. Na 
pozvání Úterského listu si pro nás připravil 
společnou vycházku po Úterý a debatu o roz-
voji a územním plánování. 

Deštivé odpoledne neodradilo zhruba 
dvacítku špacíru milovných obyvatel, kteří se 
dostavili na místo srazu. 

Náš průvodce nás vyzval, abychom se 
vzájemně představili a také popsali svá 

rozměr, co do proporcí. Jdeme-li po jedné očekávání, s nimiž na procházku přicházíme. 
straně náměstí a naproti někoho vidíme, je Přesto, že jsme se všichni více méně znali, 
natolik blízko, že rozeznáváme jeho obličej slyšet počet roků, které už v Úterý každý z nás 
a vime tak, kdo to je, To působí na náš pocit žije, bylo působivé. Očekávání řady účastníků 
důvěry a bezpečí, podstatný pro kvalitní byla zaměřena především na historické 
pobývání v místě. Padla také otázka, zda na souvislosti. 
naše náměstí patří či nepatří stromy. Urbanista 

Náš host se však věnoval především doporučil zachovat stávající středověký stav 
urbánním souvislostem a jejich možné pro- bez zeleně. Dalším místem k zastavení byl 
jekci do správy veřejných prostor ve městě – „kruhový objezd“ pod koželužnou. Ta sama, 
např. jaká je či by mohla být pobytová kvalita dle slov našeho průvodce je pr...r, nicméně 
některých úterských míst. Procházka začala na výhled na kostel z tohoto místa patří díky své 
náměstí, kde jsme se dozvěděli, že má ideální otevřenosti k nejkrásnějším pohledům 

Architektonická procházka

3

Pro kněze je to asi náročné období. A setká se člověk v kostele s tou láskou?

Je, je. Protože bohoslužby jsou v atypic- No, na půlnoční asi těžko, protože tam je 
kých časech a je jich hodně. někdy hrozný šrumec, kravál. Ale člověk mů-

že potkat lásku třeba na ulici, nebo doma. Co by jsi chtěl čtenářům a lidem tady 
v Úterý vzkázat? A jak to má člověk udělat, když se chce s 

Boží láskou setkat?Ať se nebojí otevřít svoje srdce poselství 
vánoční noci, které zní: „Sláva na výsostech Prosit o ni. Poprosit Krista – jestli teda Jsi – 
Bohu a na nebi pokoj lidem dobré vůle.“ „Já tě prosím, naplň moje srdce tou opravdu 
Dobra není nikdy dost. Boží láskou.“ 

A bude tomu rozumět ten, kdo do To je hezký konec. Děkuji za rozhovor.
kostela nechodí? Prosím. A srdečně zvu všechny na boho-
Možná nebude rozumět, což je normální, ale služby, které budou na Štědrý den v 16:00, na 
v podstatě: Bůh pro mě je řád. A nejenom řád, Hod Boží 25tého v 16:00 a pak Nový rok pro 
ale láska a kde není láska, tam je chaos vytrvalce v 16:00. A 2. ledna v sobotu tady při 
a zmatek. A je potřeba se otevřít lásce, aby mě Mši svaté bude Rybovka, která zazní pod 
naplnila, povzbudila a posílila, abych měl taktovkou Miloše Boka. 
odvahu a sílu do dalších dnů. Kamila Kozáková



v Úterý. Koželužna je prozatím velkou bolestí, v urbanistické hantýrce říká „mentální mapa“ 
doufejme však, že i místem budoucího rozvo- – zobrazuje, co z prostoru kolem nás vlastně 
je. Naše skupina obešla školu a zastavila se skutečně nosíme  v hlavě. Jakých prostor si ce-
před pomníčkem padlých na náměstíčku níme, které naopak v našem přemýšlení často 
u hospody. Zde byla konstatována celková bezděčně vynecháme. Taková místa se pak 
nesourodost prostranství, do kterého je možno mohou stát nepřitažlivými, opuštěnými lokali-
zahrnout prostor před školou, kašnu, sloup se tami, o něž nikomu nestojí za to pečovat. Pro 
světicí až po budovu hospody. Škola nemá zajímavost čtenářům, kteří nemohli být u toho, 
jasný viditelný vchod a park před ní působí uvádím seznam míst a jejich „místních“ jmen. 
jako urnový  háj. Náměstí 

Poslední zastavení bylo na palouku před Průchod mezi Fuksem a malým sklípkem 
kostelem, který náš host vnímal jako velmi ve stráni - Myší díra k faře
pevně zbudované jádro obce, které má stále 

U silnice za kaplí sv. Václava - Roklinkasvou sílu. Bylo vzpomenuto nevhodného 
přemístění zadního schodiště ke kostelu a také Čistička – Herní a odpočívací parčík
necitelný zásah do dispozice kostelní zdi 

Před kapličkou "Smrtelných úzkostí Ježíše ohrazující prostor. 
Krista" – U kapličky

Plácek u čistírny odpadních vod

U kostela na terase – Pozorovatelna / 
Kostelní vingl

Mezi školou a hospodou - Plácek

Zídka u kostela sv. Jana Křtitele (plácek 
u koželužny )

Během zaznamenávání jednotlivých míst 
do mapy docházelo k diskusím o tom, jak by 
mohlo být dané místo využito, co na něm 
bývalo dříve a čím je vlastně zajímavé i pro 
ostatní. S ohledem na to, že debaty se účastnili Na tomto místě jsme také dostali od našeho 
také čtyři zastupitelé, včetně pana starosty průvodce úkol – vybrat si nějaké své oblíbené 
a místostarosty, bylo možné pracovat s jistou místo v Úterý a zodpovědět několik otázek, 
mírou závaznosti – vše, co bylo řečeno, slyšeli které se k němu vztahují (Kde to místo je? Jak 
a často i na řečené odpovídali naši zástupci, mu říkám? Jaké jsou zde vůně? Zda je dobře 
kteří o naší obci rozhodují a starají se.  Debata dostupné pro děti, starší lidi, dospělé? Jak 
o oblíbených místech a jejich potenciálech vypadá v noci? Atp.). Dostali jsme formuláře 
všechny příjemně rozehřála a proto jsme se na s otázkami a pak i „rozchod“, abychom mohli 
popud Zdeňka Enta pustili do další fáze – na úkolu pracovat. 
jakéhosi počátku procesu, kterému se říká 

V pět odpoledne se pak hrstka statečných strategický plán. Strategický plán by měl být 
s vyplněnými úkoly sešla v sále hospody, kde dokument,  který vzniká zespodu, za účasti 
byl připraven veliký arch s plánem našeho občanů a snaží se popsat, jak by měla vypadat 
města. Postupně jsme zakreslovali naše oblí- budoucnost obce. Vychází z toho, jaká lidé 
bená místa a četli ostatním, z jakých důvodů určí rizika a také potenciály rozvoje svého 
jsme si je vybrali a co vytváří náš vztah sídla a snaží se najít pokud možno konkrétní 
k tomuto místu. Takto vzniklému plánu se strategie vedoucí k rozvoji potenciálů a před-
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cházení hrozbám. Dokument, který vznikne Nedostatek komunální služby:
na základě kvalitní spolupráce občanů a ve- Úterý 2050: důchoďák v koželužně?; Zázemí 
dení obce, má pak několik výhod – dokáže pro turisty, zlepšit WC, jídlo; Údržba a vybu-
postihnout řadu detailních souvislostí míst- dování rybníků; Problémy k řešení: koželuž-
ního života a také má velkou naději, že bude na, plácek; Špatná údržba silnic; Zřídit zdrav. 
podporován většinou občanů. To zvyšuje jeho středisko; Příležitost: obecní lesy; Neosvět-
šanci na skutečnou realizaci. lená nebezpečná silnice bytovky – náměstí; 

Jak se tedy tento úvod do strategického Úterý začíná být městem nejen na papíře
plánu tvořil? Každý z nás dostal několik Nedostatek pracovních příležitostí:
malých barevných papírků, na které zapisoval 

Nedostatek pracovních příležitostí; Práce jaká jsou negativa a jaká pozitiva života v naší 
dostupná; Malá podnikavostobci, a dále jaké zde vnímáme potenciály 

a jaké hrozby. Výsledky se nalepily na velkou Nedostatek – životní prostředí:
bílou plochu na zdi sálu a dále roztřídily do 

Topení smrad; Smrad z topení; Co se ne-podobných skupin. Vyslovené nápady jsou 
líbí?Smrad v topné sezóně; Smrad z topení;v heslovité podobě, přesto však mohou ilu-

strovat, jakým způsobem účastníci uvažovali Hrozby:
o rizicích a potenciálech naší společné 

Vytěžení místa zvenčí; Izolace; Náměstí je po budoucnosti. Podstatou této metody je to, že 
většinu času mrtvá zóna; Stárnoucí obec; možnost vyslovit se k životu v obci dostane 
Riziko: skanzen (pěkné památky ale neživé každý a může ji svobodně zformulovat, aniž 
místo); Demografická situace – vylidnění, by mu někdo jiný vnucoval svůj vlastní názor 
stárnutí; Chybějící koncepcena věc. Množství vyslovených názorů může na 

zastupitele působit děsivě – jak zareagovat na Příležitost „kultura“:
takové množství podnětů? Pokud je však 

Udržení kulturních a sportovních aktivit; Při-s návrhy dále pracováno a vede se otevřená 
nést více života a možnostídiskuse, dochází ke sbližování jednotlivých 

návrhů a postupně se redukuje, či syntetizuje Potenciál: lidé: 
také množství vyslovených nápadů. Zde 

Jiný běh času; Izolace; Několik přátel; Aktivní 
předkládáme doslovný přepis zorgani-

občané ochotní podílet se na rozvoji obce; 
zovaných papírků s jednotlivými hesly: 

Příležitost se angažovat, spolupracovat 
17. Listopadu 2015: Postřehy sousedů (Růžek, …); Šíly úsměv! Zájem zastupitelů 

k životu  v obci. o řešení str. plánu; Co se líbí? Že se zde ještě 
žije a začalo se stavět; Malá soudržná komu-Nedostatky v komunikaci: 
nita; 

Nedůvěra mezi lidmi; Špatná komunikace; 
Potenciál: Příroda + památky:Komunikace často složitá, bariéry, předsudky; 

Malý zájem o kulturní dění v kostele sv. Jana Historický charakter místa; Historický vzhled; 
Křtitele; Sousedské vztahy; Nezájem širší Krásné město v krásné přírodě; Příroda; 
veřejnosti; Lidi frflají a neřeší; Malá ote- Krásná příroda; „Úterý, tam je krásně“; Hezké 
vřenost zastupitelstva náměstí;  Přitáhnout turisty – k historickým 

budovám; organizovat venkovní akce – fes-Nedostatky péče o mládí:
tivaly, karnevaly 

Udržet mladé lidi; Práce s mládeží; Málo 
Potenciál: turismus:„služeb“ pro rodiny s dětmi, dospívající; 

Špatná kvalita vzdělávání; Udržet školu Rozvoj II. Zapojení Olešovic a Vidžína do 
v provozu; Úpadek školy rozvoje turismu a spolkové činnosti
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Potenciál turistický ruch ekosystém, město by to mohlo velmi ohrozit

Úterý 2025 Rozhledna turistická v prostoru Debatu všichni hodnotili jako přínosnou 
západní Vidžín ve spolupráci se svazem ČT; a především otevírající debaty další. Vedení 
velký turistický potenciál (památky, genius obce se vyslovilo v tom smyslu, že s veřejností 
loci, … ); zázemí pro turisty rozhodně pracovat bude. Doufejme proto, že 

se dalších diskusí zúčastní co nejvíce  míst-Hrozby plynoucí z turismu:
ních obyvatel a povedou k většímu zájmu 

turistický byznys by mohl vyvolat napětí ve o budoucnost naší obce. 
zdejší malé komunitě; pokud se zničí místní 

Ida Kaiserová

V letošním roce si připomínáme 200 let od A tebe to baví?
tragické smrti Jana Jakuba Ryby, který složil Baví mě to. Hlavně proto, že se mění místa. 
všemi milovanou Českou mši vánoční, Vyhledávám rád ta romantická. Teď se s tím 
takzvanou Rybovku, bez které si Vánoce snad konečně dostaneme i sem do Úterý. A také mě 
už ani neumíme představit. Nejen proto jsem baví, že měním party, se kterými hrajeme. 
požáda o rozhovor sladatele a dirigenta Někdy hraje mládež, někdy moji vrstevníci, 
Miloše Boka, který je v širokém okolí známý navíc se mění přizvaní sólisté, takže vždycky 
svými provedeními této skladby. je tam nějaké novum. Ale jsou i místa, kde se 

Kolikrát jsi za život Rybovku hrál? to hraje stále stejně jako zaběhlá tradice. 
Celkově je to tvůrčí a tím to neomrzí. Rybovku dělám dvaatřicet roků a myslím 

že průměr může být okolo dvaceti. Ročně. Ve kterém kostele rád hraješ? Nebo 
Takže to vychází 640. No to je strašné, to je hrajete i v koncertních síních?
hrozné! Jak to, že to člověka ještě baví?

„Dříve hudbu dělali všichni  – rozhovor s Milošem Bokem“
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Mimo kostely jen pravidelně v karlovar- Janu Rybovi?
ském Pupu. To je záležitost školy, ve které Čím dál tím víc vřelejší z hlediska toho, že 
učím. Ale jinak jsou to jenom kostely. si sám dneska uvědomuji, co sám prožíval. Je 

Také kvůli akustice? známá věc, že skončil sebevraždou. Ale dnes 
chápu, že ho mohly ty malé české poměry Spíš když se mi tam celkově líbí a mám 
v kombinaci s nějakou nepříjemnou církevní k tomu místu vztah. Nebo tam cítím zajímavý 
nebo světskou vrchností opravdu zničit.  Dnes genius locci.
si to už uvědomuji a na vlastní kůži cítím sám, 

Čím si vysvětluješ velikou popularitu protože já jdu svým způsobem podobnými 
téhle mše? šlépějemi. On taky odešel z Prahy bůhvíkam. 

Studoval v Praze, hudební kariéru tam nedělal, Jednak patří k vánocům, lidé se těší na 
i když by se tam býval mohl uchytit, ale odešel tradici, stromeček atd... Navíc je to geniálně 
na český venkov a tam, podobně jako já učil, trefená skadba, která je líbivá, ale není 
sdružoval hudebníky atd...povrchní. Je zpívaná česky, ne latinsky, takže 

lidé rozumí, co se tam vlastně děje. Hudebně Bylo mu padesát, když zemřel.
je to kombinace jednoduchosti, ale i určité 

No, to už jsem skoro v tom věku. Naprosto geniální jiskry. 
začínám chápat a vžívat se. No jo, ale on tu mši 

Problém je, že když se něco zjednoduší napsal, když byl ještě mladý. A nadšený. Bylo 
moc, tak už tam není prostor pro umění, když mu, dejme tomu, 32 let. Ještě měl radost. 
se to naopak udělá příliš umělecky složité, tak Otázka je, jestli takovou radost ze sebe 
to není dostupné zejména interpretačně. vydával před tou padesátkou. 
Rybovka je trefená tak skvěle, že je i inter-

Jeho ostaní skladby nejsou moc známé.pretačně relativně přístupná. I když ne tak 
úplně. Protože ti lidoví muzikanti v Rybově Ne moc, ale něco je známé. Přitom napsal 
době byli poněkud schopnější, než si dneska stovky děl.
myslíme. Takže dnes to často musí hrát Jaký byl podle tebe Ryba umělec?
profesionálové nebo lidé, kteří opravdu umí 

Nedosahoval třeba geniality Mozarta, ale hrát a zpívat. Vlastně to zase tak jednoduché 
měl vysoce vytříbený styl. Ne moc složitý, ale není...
pěkný, vyšlý z mozartovy noty. Má to v sobě 

No prostě, sešlo se víc věcí. Snad opravdu takovou pozdně barokní radost. 
není taková druhá skladba v oblasti klasické 

Měl pro vývoj hudby nějaký zásadnější muziky, která by byla u nás tolik populární. Je 
význam?opravdu velká výhoda, že je tak dostupná. 

Novosvětskou si nemohou zahrát lidi jen tak. Myslím že ne. To nebyl typ skladatele, co 
Kdežto tohle můžou a tak se to i já snažím vývoj někam posouvá. Jeho hudba byla v tom 
prezentovat. Tehdy se z městečka Úterý nejlepším slova smyslu služebná, hlavně pro 
sebrali všichni, kdo měli hudební sluch. Je liturgii. Z hlediska hudebního vývoje by tak 
jedno, jakou měl kdo profesi, ale přišli si tu spíš byl posuzován třeba Ladislav Dusík, 
rybovku zazpívat. To je úžasné. Rybův vrstevník. 

Napadá mě, není tady určitá podoba Je pro umělce, zvláště pro hudebníka, 
s obrázky Josefa Lady? těžší žít na venkově než ve městě?

Ano. Dalo by se říci, že rybovka je pro Ano. Protože hudebník, na rozdíl třeba od 
velké množství lidí jediná klasická hudba, výtvarníka, potřebuje další lidi k tomu co dělá. 
kterou slýchají živě. Výtvarník si může odvézt obraz kam chce, ale 

my máme interprety a tak je to náročnější. Bez Jaký máš vztah ke skladateli Jakubu 
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podpory to nejde. V dřívější době si Manětín viděl mimo struktury, to ho fascinovalo. A to 
nebo Úterý žily svým malým kulturním živo- jsou věci, se kterými člověk nepočítá. Ale 
tem. Takhle to bylo před sto lety, ale ne dnes. moje vlastní hudební produkce, které dělám 
Dnes je centrální, oficiální kultura v Praze v tomhle kraji, jsou samozřejmě prodělečné. 
a všechno okolo je pustina.  Trvale prodělečné a musí to tak být. Ale ono se 

to zase vrátí z jiných stran. Co se týká vyu-Dříve také, jak jsi již zmiňoval, byla 
čování, tak to je nutnost. Aby člověk mezi lidmi hudba na vyšší úrovni.
v základu přežil. 

Samozřejmě. Dnes se vše dělí – a já to 
Co učíš?nemám rád, na takzvaně profesionální a ama-

térské. Ale to před těmi sto lety nebylo. Byl V Karlových Varech jsem šestnáct let vedl 
dobrý hudebník nebo blbý hudebník. Dnes se orchestr v základní umělecké škole, který jsem 
profesionálové dívají s despektem na amatéry. vedl hlavně ke chrámové hudbě. Tam teď 
Dříve hudbu dělali téměř všichni. A neuměli ji pomalu končím a stahuji se do Žlutic.
vůbec zle. Skládáš hudbu?

Kde se jí učili? Skládám. A abych mohl skládat a za tím 
No, to právě učili tihleti Rybové. Učili to účelem být tři dny v týdnu doma, tak musím 

kantoři, také mniši při klášteřích a právě ta učit.
náročnost hudby, kterou známe z doby klasi- Hrají se tvoje skladby?
cismu a baroka, vypovídá o schopnostech lidí. 

Drtivou většinu věcí jsem si prováděl sám, Co uměli zahrát a zazpívat. A to jsou straši-
sem tam vyjímečně to dělá někdo jiný. Jsou to delné představy, protože dneska na to máme 
většinou chrámové skladby, které provádím takzvané profesionály. Zatímco tehdy přišel 
v různých kostelích.nějaký bubeník, který byl před tím chvíli 

kuchařem, a najednou... Co si myslíš o hudbě která se dnes zpívá 
v kostelích při liturgii?Proč si lidé nezpívají?

Já mám, zjednodušeně řečeno, dost Média, moc médií, lidé jsou tím zahlušení. 
konzervativní pohled. Jsem velký obdivovatel Proč bych si zpíval, když si to můžu pustit, že? 
starých písní z kancionálu (zpěvníku Před sedmdesáti lety, když se chtěl člověk 
v kostele). My to moc neznáme, protože zabavit, tak musel sednout k nástroji, nebo si 
nemáme tak dobré varhaníky, nebo vůbec zazpívat sám. Nebo jít na koncert. 
žádné a lidé neumějí zpívat, takže z toho nic 

Jde se hudbou uživit? není. Ale když se to hezky doprovodí, tak lidé 
S pomocí Boží jde všechno... Jde, ale jedi- mají možnost při těchto kostelních písničkách 

ně tak, že s tím nepočítáš. Když si to naplá- zažít krásné věci. To je takový běžný provoz. 
nuješ, tak musíš do města. Někdo řekne: Já se Ale z hlediska mé profese uznávám a snažím 
budu živit hudbou. Tak se odstěhuješ do Pra- se prosazovat a znovu objevovat smysl 
hy, zapojíš se do struktur a budeš vyssávat co takzvané velké figurální liturgické hudby. 
se dá. Na venkově se tím neuživíš, ale s po- Tohle myslím úplně zaniklo. Díky tomu, že, 
mocí Boží, když s tím nebudeš počítat, tak se jak už jsme říkali, lidé přestali hrát a zpívat. Ti 
nakonec nějakým zázrakem uživíš. lidé, kteří se vždy sešli v kostele a dávali to 

dohromady za pomoci těch kantorů a re-Co je to za zázraky? Třeba tvoje hudba 
gentschori. Tohle se snažím rehabilitovat. No pro film Anděl Páně?
a musím říci, že s tím narážím na velké 

Ta filmová hudba vznikla díky tomu, že mi nepochopení, především co se týká církve 
dal režisér Strach možnost. A to proto, že mě a jejího názoru na to. Protože si církev na tento 
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druh hudby po těch desítkách let odvykla Nemusíme to mít s tou parádou, hudbou atd. 
a zapoměla, jakou to má hodnotu. Mše je platná i na pařezu. Církev ale není jen 

toto. Je to i sekundární kultura, která z toho Můžeš mi přiblížit termín velká figu-
vždycky vyplývala. Ono to obecně platí pro rální liturgická hudba? Co to je?
celé dvacáté století, které se moc začalo dívat 

To byla hudba od různých skladatelů, už do minulosti a nic pořádného se navytvářelo. 
umělců, jako byl nejen třeba Ryba, ale Minimálně sto let se žije  z minulosti. Sice se 
i Mozart nebo Beethoven, kteří skládali naoko dělá nějaká soudobá kultura, ale 
muziku k slavné nedělní mši. Ta měla určitou celkově to platí tak, že: Co bychom se namá-
vysokou úroveň, jak duchovní, tak inter- hali, vždyť my si tady žijeme, v tom my si 
pretační, ve které se mimochodem právě jedeme. Dříve, když se jim něco nelíbilo, tak 
realizovali ti muzikanti, kteří se rekrutovali to zbourali a postavili si to po svém, nově. To 
z obyčejných lidí. A tohle upadlo. To se téměř dnes neznáme. Najde se trám, sejde se dvacet 
neprovozuje, mimo jiné i z finančních dů- památkářů, kteří si ho začnou nesmyslně 
vodů, protože samozřejmě lidé už to běžně prohlížet, že to je tohle a tohle. V baroku by se 
neumí, tak se musí náhradně najmout tomu někdo zasmál, hodil to do kamen a udělal 
profesionálové a to stojí peníze. Ono to bylo nový. Ano, jsou to hodnoty, ale i ty byly ve své 
ekonomicky náročné vždycky, ale teď ještě době soudobé. Vypovídá to o tom, že soudobé 
o něco víc, protože nejsou lidé. Má to ale víc umění není v pořádku, ono už ztratilo 
rovin. Jednak tomu již lidé, ale i kněží, dialogickou schopnost, není už sociálně 
hudebně tak nerozumí a to bych chápal. Ale je sdělné. Ale toho Rybu může slyšet kde kdo. 
tam i práce s lidmi  a to mě udivuje, že pro toto 

A moderní umění?nemají pochopení. To mi připadá jako velký 
úpadek církve. Bylo hodně málo kněží, které K modernímu umění mám dost kritický 
jsem kdy potkal, kteří by třeba nerozuměli postoj. Protože běžné moderní umění dva-
hudbě, ale řekli by: „Pane, vy děláte úžasné cátého století nepovažuji za právoplatného 
věci s lidmi, děkujeme a máte u nás otevřeno. dědice devatenáctého století. Ačkoli ono sebe 
Přijeďte zase.“ samo tak interpretuje. Já si ale myslím, že to je 

jen negace předchozího vývoje. Ale to souvisí Když se vrátím ke kostelním zpěvní-
s mým silně kritickým vztahem k modernímu kům. Nechybí v nich přeci jen současnější 
světu jako takovému. Já se ve své hudbě písně? Vždyť většina z nich byla složena 
snažím navázat na duchovní věci z dřívějších před sto i více lety. Není to chyba?
dob. To je pro mě důležitější než jen hudba 

Z určitého hlediska to je málo, ale pozor, jako taková. 
v tom kancionálu je snad šedesát písní. 

Co je pro tebe inspirace při skládání?A zpívá se jich třeba jen deset. A jsou krásné, 
různé a zajímavé. Problém je v tom, že dobří Nevím. Těžko říct. Já považuji tvoření za 
varhaníci odumřeli, naučit se novou píseň by dost tajuplnou záležitost, které sám moc 
bylo dost práce, musel by se tím někdo nerozumím. Člověk neví vlastně co dělá! 
zabývat, takže tím pádem se zpívají pořád (směje se) 
dokola ty známé. A co se týká nových písní... , Pomůže člověku, když se projevuje 
to jsme zase u toho. Dříve byla církev ob- tvůrčím způsobem, aby vyslovil něco, čím je 
jednavatelkou takových věcí. Dnes to nikoho zahlcen a z čeho je třeba i zoufalý?  
nezajímá. Církev si myslí, že s tím vystačí a do 

Ano, to je ta umělecká výpověď. Toto se určité míry s tím skutečně vystačí. Vždyť my 
říká, že je záležitost posledních zhruba dvěstě si vystačíme s čímkoliv.  Kostel není potřeba, 
let. Předtím to tak v umění úplně nebylo, ty stačí stan, ornát není potřeba, stačí civil, vždyť 
subjektivní pocity se v hudbě tolik neodrážely. když se to vezme doslova, stačí hodně málo. 
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Toto je trauma moderní doby. Teď skládám velké dílo, je to oratorium 
složené ze tří částí. První se jmenuje Skřítkové Jakého máš rád skladatele?
ze Skřínického údolí, druhý díl se jmenuje 

Já mám rád zhruba všechno, moc si nevy- Svatá Zdislava a teď skládám Apokalypsu 
bírám. Mám rád všechno, ale mám opravdu v Kamenické stráni a shodou okolností první 
velký problém s modernou. Oficiální díl bude proveden Českou filharmonií za čtyři 
modernou dvacátého století. Moderní umění měsíce. Je to moje v určitém smyslu první 
podezřívám z toho, že existovalo spíš na uvedení na oficiálním pódiu v Čechách. 
základě institucionární podpory, než na 

Kdy a kde se to bude hrát?skutečné komunikaci mezi umělcem, který 
chce něco říct a publikem, které chce něco 9., 10. a 11. března v Rudolfinu.
zažít. Tím bylo publikum zdegradováno na Takže všechny zveš?
povrchního konzumenta. Ale s tím já 

Zvu, ale musí si zarezervovat zbytky lístků. nesouhlasím. Například takoví skladatelé, 
jako byl třeba Wagner nebo Mahler. Lidé tou Na co se těšíš o Vánocích?
hudbou byli nadšeni a to v době, kdy byla 

Na Rybovku. Tady poblíž v Úterý, v Maně-nová a moderní. Na tom je vidět, že publikum 
tíně a ve Žluticích.nebylo nijak povrchní konzument. Až 

moderna řekla, že není důležité, co si Srdečně děkuji za rozhovor a přeji mno-
publikum myslí, že jsou to takoví měšťáci. To ho radostných posluchačů.
byla taková degradace a pohrdání lidmi! 

Kamila Kozáková
Co momentálně skládáš?

Přijďte se pozdravit a zazpívat koledy 
s dětmi, probudit vánoční atmosféru, ochutnat 

cukroví a zahřát se horkým nápojem.

24. prosince 2015 od 11 hod 
v Olešovické kapličce Panny Marie

NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK
Rozhovor se Sheilou 
Chiamaka Chukwulozie

Sheilo, mohla bys nám o sobě říct pár 
slov? Odkud jsi, co studuješ? 

Jmenuji se Sheila Chiamaka Chukwulozie. 
Je mi 22 let a jsem z Nigérie. Oba moji rodiče 
pocházejí z východní zeměděské části země, 
ale já sama jsem vyrostla v hlavním městě 
Lagosu. V současnosti studuji tanec a divado 
na Amherst College, malé univerzitě svobod-
ných umění v Massachusetts v USA. Rodinu 
mám v Nigérii – tři sourozence a rodiče. Moje 
maminka se jmenuje Angela, tatínek 
Okechukwu a sourozenci Chika, Chuoma 
a Chuma. Tatínek vystudoval práva na uni-
verzitě ve městě Nsukka ve východoni-
gerijském státě Enugu. Maminka vystudovala 
na stejné univerzitě angličtinu. Učila ji ale 
jenom krátce, v době, kdy tatínek pracoval 
jako právník. V současnosti maminka prodává 
boty na tržišti v Lagosu. Moje první sestra 
Chika kráčela v tatínkových šlépějích a vy-
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studovala práva na jedné z univerzit v Nigérii. Ano! Setkání s mnoha lidmi v Úterý, s je-
Moje druhá sestra zde vystudovala účetnictví. jich vstřícností a podporou, zásadně ovlivnilo 
Stejně jako maminka se ale vzdala vlastní můj život. Je pro mě ctí, kterou přijímám s po-
kariéry a v současnosti působí jako kon- korou, že jsem mohla svůj projekt realizovat 
zultantka v oboru designu a módy. Bratr je sice ve vesnici plné úsilí o změnu a energie k je-
vystudovaný inženýr, ale připravuje se na jímu dosažení. Zatím jsem svou analýzu nedo-
životní dráhu kněze. Ten žije v Kanadě, ale končila, ale podle toho, co vím, se mi zdá, že 
jinak zbytek rodiny zůstal pohromadě každý z obyvatel má na srdci především 
v Lagosu. Já se momentálně v České republice prospěch Úterý. Je ale pravda, že způsob vyjá-
účastním zahraničního studijního programu dření tohoto zájmu o vesnici občas vede k dis-
Světové studijní iniciativy s názvem Umění kusím. U lidí, s nimiž jsem mluvila, vidím, jak 
pro sociální změnu. Bydlím v Praze na Le- je v jejich životě Úterý důležité, a jak chtějí, 
tenském náměstí. aby stejně oslovilo i návštěvníky nebo další 

obyvatele. Věnují spoustu úsilí tomu, aby si Jak jsi se ocitla v Úterý? Hledáš tu něco?
i ostatní mohli zamilovat místo, k němuž se 

Poprvé jsem sem přijela letos v září, když pojí vzpomínky sdílené s blízkými lidmi.
jsme v rámci studijního programu měli absol-
vovat pobyt v regionu. Tak jsem objevila 
Úterý. Později jsem se vrátila, protože se mi 
zdálo, že mi Úterý může hodně nabídnout. 
V Nigérii jsem se naučila vnímat vesnici jako 
něco negativního, ale když jsem přišla do 
Úterý, oslovila mě okolní krásná krajina a za-
jímaví lidé, ochotní se podělit o svůj život 
s návštěvníkem jako jsem já. Když jsem se při 
svém prvním pobytu seznámila s příběhem 
domu Na Růžku a zúčastnila se dobrovolnické 
brigády, uvědomila jsem si, že ten dům je 
symbolem rostoucí naděje pro vesnici a její Sheilo, blíží se vánoce, v naší zemi je to 
potenciál. Způsob, jakým lidé byli ochotni významný svátek. Mohla bys nám popsat, 
věnovat svůj čas a energii té fyzické práci, na jak se vánoce slaví u Vás v Nigérii? 
mě opravdu zapůsobil. Zjistila jsem, že se lidé 

U nás doma jde o vánocích ze všeho nejvíc snaží skutečně aktivně utvářet budoucnost 
o společně strávený čas. Někdy jedeme na svého domova a vytvořit z něj místo, na něž 
východ za příbuznými mé maminky a tatínka, jejich děti budou jednou moci být hrdé. To, jak 
kteří žijí na venkově. Poslední dobou ale spíše se při obnově domu spojila řada lidí různých 
zůstáváme na svátky doma ve městě a zveme generací a s různými osobnostmi, mě oslovilo 
na návštěvu příbuzné, kteří žijí poblíž. Ma-natolik, že jsem se do Úterý vrátila při práci na 
minka většinou začíná s vařením a návštěvami svém samostatném studijním projektu o té-
kolem 22. prosince. Za následujících sedm matu propojení. Stručně řečeno: v mém pro-
dnů nás navštíví asi deset rodin a pobydou jektu jde o využití domu Na Růžku pro přípa-
s námi u dobrého jídla a dobré muziky. Berou s dovou studii, jak lidi s různými zájmy a v růz-
sebou děti i rodiče a tráví čas s celou naší rodi-ných životních situacích spojuje společný cíl. 
nou. 24. prosince jdeme s rodiči do kostela, Chtěla jsem zjistit, jak pokračují jednání a také 
kde jsme téměř čtyři hodiny, až do rána o Bo-pochopit individuální příběhy, kvůli kterým je 
žím hodu. O svátcích vaříme spoustu tradič-přežití a trvání projektu tak důležité. 
ních místních pokrmů – rýži Jollof, šťouchaný 

A co výsledky, našla jsi, co jsi hledala? yam nebo polévku z palmového oleje. 
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A co by sis přála do Nového roku – pro 
sebe a pro naše čtenáře? 

Do příštího roku přeji obyvatelům Úterý, 
aby si uvědomovali, kolik cenných lidí 
a míst je kolem nich. Ves má velké kouzlo 
a její atmosféra je naplněna čistou a pozitivní 
energií. Doufám, že se lidem v Úterý podaří 
vybudovat takový domov, o kterém budou 
moci s uspokojením říct, že je jejich. A sobě 
přeji, abych měla sílu najít takovou krásu 
v místě, odkud pocházím já sama. 

Děkujeme za rozhovor 
Ida Kaiserová 

V současné době probíhá v plzeňské zápa-
dočeské galerii Masné krámy velkolepá 
výstava, připomínají bohatství barokní kultury 
v oblasti Západních Čech. Vystavené obrazy, 
sochy a další artefakty jsou ve většině případů 
zapůjčeny z tak významných lokalit, jako je 
například Tepelský klášter, Plaský klášter 
a klášter Kladruby, soukromá sbírka zámku 
Lobkowiczů v Křimicích nebo zámek Maně-
tín. Je opravdu inspirativní moci si prohléd-
nout tato díla zblízka a v jiných prostorových 
souvislostech, než  jsme obyčejně zvyklí, jako 
například Brandlův oltářní obraz Křest Krista 
z Manětína, nebo dřevěnou sochu blahoslave-
ného Hroznaty z Teplé. V určitých dnech je 
možné projít si výstavu s odborným průvod-
cem. Termíny lehce zjistíte na stránkách 
Západočeské galerie www.zpc-galerie.cz.

Na této výstavě jsem se poprvé a možná 
bohužel naposled setkala se svatým Janem 
Nepomuckým v životní velikosti, dřevěnou 
plastikou, která byla původně vytvořena 
Ignácem Platzerem pro postranní svatojánský 
oltář našeho úterského kostela sv. Václava. 
Plastika sem byla zapůjčena z depositáře 
v Tepelském Klášteře, kam byla před lety 
uložena z obavy před zcizením. Plastika 
jednoho ze dvou andělů z téhož oltáře, o které 
jsme v Úterském listě již také psali, je v sou-
časnosti majetkem Národní galerie v Praze.

Kamila Kozáková

Vznešenost, zbožnost... a náš Jan Nepomucký

Petr Brandl, Křest Krista



Ú terský list 13

Mohla byste nám vyprávět o tom, jaké to co mají dnes děti?? Jen aby nic špatného 
bylo, když jste byla malá a jak se tenkrát nebylo... aby se dočkaly všeho dobrého. 
slavily Vánoce? Protože to je strach, když támhle pořád vraždí. 

Poslouchejte. Když jsem byla malá, dělali Pamatujete si ještě na svátky před vál-
jsme si o Vánocích stromeček a ten jsme kou? Vy jste už byla docela velká, když za-
museli schovávat, protože nám říkali, ti Ukra- čala válka, ne?
jinci, že mají Poláci svátky. Oni nás měli za No, kolik mi bylo? Když jsme sem přijeli, 
Poláky. Že naše jméno Lipovský je polské tak mi bylo 13 let. Z doby před tím si moc 
jméno. Takže když přišli, my jsme to měli už nepamatuji. To víte, my jsme Vánoce moc 
všechno ustrojené, když přišli ti banditi do neměli, jak vám říkám. Táta šel a uřízl kousek 
baráku, tak jsme museli stromeček vzít stromečku – my jsme měli nedaleko les, a mu-
a schovat někam, aby ho neviděli. A co jsme na seli jsme si to stejně schovávat. Protože když 
stromečku měli? Ořechy obalené v pozlátku, přišli do baráku, tak: „Lachi majut sviatki“ – 
jablíčka a napečený perník, když máma jako že Poláci mají svátky. Oni nás měli za 
napekla. Takové to byly Vánoce. A když byl lachi. Vždyť my jsme byli na rozpisu, že nás 
Štědrý večer, nemyslete si, že jsme měli zabijí. Protože Poláky mordovali. Nejdřív Ži-
nějaké hody. Měli jsme – když jsme dostali dy, potom Poláky vymlátili a vypálili. Doby-
nějakou rýži, tak máma udělala takový rýžový tek... Teď je to tam zase to samé. Hlad tam prý 
nákyp a omáčku ze švestek. A abychom měli mají a bídu. Ne ne holky, takový věci jako já 
nějakou rybu nebo něco – neexistovalo. Nebo jsem měla..., to bych nepřála nikomu. Když 
nějaké cukroví nebo něco, abychom měli na jsme večer lehali, a pes zaštěkal – my jsme 
stromek, tak víte jaké jsme si dělali cukroví? měli velikého psa,  tak ten když zaštěkal, už 
Vzali jsme máslo a cukr, dali jsme to na pánev jsem věděla, že k nám přijdou. Okradli nás 
a rozpálili jsme to, až se z toho udělaly takové vždycky, před velikonocemi nás okradli, vzali 
kuličky. Nebo jsme namleli mák, k tomu jsme dole v kolně slepice a naházeli do pytlů a malá 
přidali syrob a dělali jsme si kuličky. Takže prasata, šest oveček vytáhli z chlíva a odvezli 
žádné tam nebyly Vánoce. to. Na to si vzpomínám moc dobře. 

Syrob je z bílé řepy? Jak se to dělá? To se vám stávalo často?
To musí být řepa cukrovka. Musí se na- Oni mysleli, že nás už zabijí, tak nás takhle 

strouhaná dlouho vařit na plotně a až když to vyrabovali. Ten hlavní bandita, který to orga-
pustí šťávu, zhoustne a zčerná, pak teprve je to nizoval, měl na rozpisu lidi, které chtěli zabít. 
syrob. Dělaly se z toho perníky. No a co tam Oni vždycky přišli do baráku večer, zabili 
bylo ještě za dětství? Nic. Co by vám dali? rodinu, odvezli  to někam do škarpy, vyhodit. 
Nic, když nic nebylo. Žádný boty, nějaký Žádný se neptal, holka, kam šla ta rodina – nic. 
hadry? Neexistovalo. Ani jste numukli, protože jste se báli někde 

Vy jste byli katolíci, tak jste alespoň cho- něco říct. Náš táta měl bratrance, jmenoval se 
dili do kostela? Bitner, a ten uměl krásné postele, klenutí, 

všechno možné dělat. Že měl Němku, tak je Jo, kam? Sedm kilometrů byste šla? Cho-
vyrabovali, vykradli, zabili, odvezli někam. dili jsme akorát do cirkve, to je pravoslavná 
Náš táta tam šel navečer a jeden Ukrajinec ukrajinská církev. Tam jsme šli. Ale oni měli 
říkal, aby tam nechodil, že Bitner už tam není. pravoslavné Vánoce až za čtrnáct dní po 
No ale táta tam stejně šel a viděl, že už jsou Štědrém dni. Já neměla žádné dětství. Tohleto 
zatlučená okna. Tak se vrátil, přišel domů, sedl 

„My jsme Vánoce moc neměli
rozhovor s paní Helenou Strakovou

“
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si a neřekl nám ani slovo. Bál se, že už „My pojedeme do Německa, tati?“
Bitnerovi nežijí. „Nepojedu. Nepojedu.“

Vy jste říkala, že velitel banditů Vás měl „Tati, tak si tady zůstaňte“, my jsme rodi-
na seznamu? čům vykali, „my pojedeme s tetou.“ Se sestrou 

Ano. Ale stalo se to, že Sověti je přepadli – jsme to řekli, bratr byl menší, ten nerozho-
ty bandity a celou rodinu vyvraždili. Tam byla doval nic. Táta si řekl. „ No co, děti chtějí 
nějaká Marika. Já jsem se s ní kamarádila pryč...“, ale pořád, že nepůjde. Najednou 
a chodila do školy a ráno jsem k ní zašla, jestli přijeli Zajecovi, to byli Slováci, na naše místo. 
půjde do školy. Oni bydleli cestou. Zaťukám, A ti nás odstěhovali. Z Mizoče jel vlak, tam 
tam na stole kořalka, všechno žrádlo a ti ban- nás ti Zajecovi odstěhovali. 
diti tam byli. Já říkam: „Mariko, ty deš do škó- I s tátou?
ly?“ A ona říká. „Halino, si hódna, sivódňa 

Pak už šel. A ještě ukazoval té Slovence , nepridu.“ To mě řekla a já jsem vypadla. 
kde máme pole. Mě tehdy vzali, svázali pět A najednou slyším jednoho banditu, jak říká: 
krav dohromady a já sedm kilometrů jsem s tě-„Či jé to dívčina? A někdo odpověděl: „To 
mi kravami táhla. Třináctiletá žába. Lojzy Lipouského.“ Já jsem si říkala: „Propá-

na! Mě někdo zabije, protože jsem je viděla Ti Slováci tam pak zůstali žít po Vás?
a oni si řeknou, že je můžu udat, nebo něco.“ 

Ano.Tak strachy jsem do té školy šla a klepala jsem 
se. Ale když jsme šli ze školy, už tam byli A Vy jste odjeli vlakem a s kravami …
Sověti a postříleli hromadu těch Banderovců. 

I s nábytkem. Postele jsme si vzali, jídlo, 
Když teď nemůžu spát, všechno vidím před peřiny jsme si vzali. Ale ostatní jsme tam 

očima. I tu holčičku zabili, tu Mariku. nechali. Třeba mlátičku a další stroje potřebné 
na pole. Byla válka.

Vlak zastavil kde?To byla válka, to je pravda, ale proč oni si to 
dělali mezi sebou? Češi kdyby jim nedali .., Tehdy nám říkali, že kdo bude vozit pětky 
Ukrajinci byli líný, nechtěli dělat a když zlata do Čech, tak...! Chodily tam ve vlaku 
viděli, že Češi mají jídlo, tak je chodili v noci kontroly a hledaly, kdo má sebou zlato.  Kdy-
orabovávat. Češi se jich báli, tak jim dali by ho u vás našli, tak vás vysypali z vagónu 
všechno. a šla byste na Sibiř. Protože vyvážíte zlato 

z Ukrajiny. Jedna známá, sousedka, s námi jela Kdo všechno žil ve vaší vesnici?
ve vlaku a slyšela,že přijde kontrola. Ona měla 

Ukrajinci tam žili a Češi. zlato v koženém váčku na tabák a když slyšela, 
že jde kontrola, tak letěla a dala to pod vlak, A některé z těch ukrajinských rodin byly 
než kontrola odejde. Jenže vlak udělal puf-banditi?
puf-puf a rozjel jí to. Takže neměla nic. 

Tak třeba kus od Buderáže byla vesnice 
Bohatá Nosková měla pětky zlata schované Piveč. Tak tam se to spakovávalo. Nebo Svatá 

ve vydlabaném voji u vozu. – kousek od nás, tam taky byli. Lezli do lesů 
a tam si dělali takové zemljanky, tam žrali Ona měla s sebou celý vůz?
a pak chodili bojovat. 

Ano, tam si dávali na vlaky i vozy. No a ona 
Pamatujete se na to, jak se rodiče roz- ona to měla v tom vydlabaném dřevě ve voji 

hodli, že se budou stěhovat do Čech? u vozu, naloženém na vagónu. Jenomže ten 
vlak byl asi domluvený se zloději a když jsme Táta přišel z války a teď: „Já něponimáju 
přijeli do lesa, tak on: „puf..., puf..., puf...“, německy.“ 
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zpomalil a oni měli takové veliké dlouhé háky Bodejť by byli. Tady bylo všechno roz-
a náklad strhávali z vagonu dolu. Vozy, bourané, nasráno všude, papíry.
všechno. Nakradli si. A tak ta Nosková přišla Jaký byl tedy Váš první dojem z místa, 
o pětky. kde budete žít?

Kdoví, jestli to zlato našli? Tak zajedno, Kozáková, byla jste šťastná, 
Kdoví. Možná na to přišli, když vozy pálili. že lehnete a nemusíte se bát, že přijdou banditi 

a do rána celou rodinu vymordujou. Z každého Kde jste vystupovali?
spadl strach. Nějací Pěchotovi, taky z naší 

Přestupovali jsme v myslím Mukačově, ne- vesnice, tak ta babka Pěchotová se svojí tehdy 
bo to byla Černá pri Čope? Na hranicích nás ještě panímámou, byly v Kryrech. A přijely 
dali do jiných vlaků a už jsme jeli do Čech. a radovaly se, začaly skákat, tancovat, že 

utekly od banditů. A najednou jedna babka u-Kam jste jeli potom?
padla a bylo po ní. Z té radosti. Náš táta když 

Do Berouna. Tam nás dali do lágru. Vždyc- přišel z války, tak hned v noci přišli banditi. 
ky přijelo auto a nasedli mužský, aby si jeli My jsme spali, pak přišli v poledne a řekli mu, 
vybrat. A celá naše Buderáž se nahrnula do ať sundá ty vojenský hadry. Tak on je sundal 
Úterý. Teď už jsou všichni na hřbitově. a dal jim je. A ještě chtěli boty, tak táta zul boty, 

dal mu je a on mu dal za ně boty úplně rozbité.Jak dlouho jste byli v lágru u Berouna?

Otec byl v Sovětské armádě?Čtrnáct dní až tři neděle. Tam nás krmili, to 
jste měla vidět. Pěkné knedlíky jsme dostali, U generála Svobody. Přišel domů až po 
s marmeládou. Ty byly fajn, to si pamatuji. válce.
Jednou jsme běžely s Jiřinou Altmanovou do 

To se vesnici vědělo, že byl tatínek v ar-Berouna, my jsme stejně staré, a nějaká paní 
mádě? To asi těm Ukrajincům vadilo, ne?v Berouně nás volala z baráku: „Holčičky, 

pojďte ke mně, pojďte ke mně!“ No tak jsme My jsme tam měli jednoho Ukrajince, 
tam s Jiřinou zašly. A ona nám dala pytel takového dědu a máma chtěla, aby tam 
oblečení, abychom se rozdělily. Tak jsme nocoval. Tak ten Ivan chodil k nám na noc. Tak 
vzaly pytel, poděkovaly, ale byly jsme hloupé. jsme se už potom tolik nebáli. Ale ta babka 
Ona nám dala adresu a říkala nám: „Napište zase chtěla, abych já šla k ní na noc. 
kde budete, já vám ještě něco pošlu.“ My jsme 

Jako výměna, rukojmí?ale tu adresu ztratily. Obě dvě. „Jiřino, ty jsi 
ztratila tu adresu?“ „Jo. A ty taky, tys jí taky Jo. Teď si holky představte: Já na peci šla 
ztratila?“ „No to víš, že jo!“ V Berouně jsme spát a teď přišli ti její. Ona měla dva vnuky, 
šly pod most a zkoušely jsme si ty šaty. Co jeden Sťopka, jeden Kolja a oba byli v bande-
bylo Jiřině, vzala si Jiřina, co bylo mě, vzala rovcích. A teď přišli v noci a já jsem si říkala: 
jsem si já. Rozdělily jsme se a šli domů. Pěkné „Panenko Maria, to už naše zabili a jdou pro 
věci to byly, byly jsme moc rády. Dala nám mě.“ Na té peci jsem ani nedutala, ani nepípla. 
i botičky, ale ty nám byly malé, tak jsme je „Babka, kde Ivan, kde jit?“ „Ja něznáju, kudy 
daly menším dětem. išol.“ říkala babka. „Nevrátil sa eště?“ „Ne.“ 

„No když neznáješ...“ Tak se sebrali a odešli. V kterém měsíci a roce jste nasedli do 
No to víte. Já potom ráno mámě: „Já tam už vlaku z Ukrajiny?
spát nebudu, já tam nebudu chodit! Když nás 

Do Úterý jsme přijeli v květnu 47. Myslím, zabijou, tak abych byla s váma.“ To jsem 
že jsme jeli asi dva měsíce. říkala. Takové jsem měla dětství.

To znamená, že Úterý už mělo za sebou  Maminka byla celou válku s vámi sama 
první osidlovací vlny. Němci už tu nebyli? doma?



Byla. A babičku jsme tam měli. Měli jsme pamatuji jako dnes. My jsme to neposlouchali. 
velký dům, půlka byla strejdova, půlka naše. Jarda Průšů (taky z Volyně) byl tak starý jako 
Tety muž byl také ve válce. Měli malou Ji- my, ten vždycky zlobil! Farář říkal: „Tak 
řinku. Ale oni se nastěhovali do Libořic ke copak? Buď budete na náboženství poslou-
Kryrům, strýc si to tam tehdy zabral. Protože chat, nebo vás vyhodím!“ Tak jsme zase usedli 
ten se vůbec nevrátil po válce domů. Náš táta a chvilku poslouchali. A pak ten učitel Za-
přišel, ale on ne. Teta pak jela za ním. hradník... . Já jsem seděla s Helenou Čenov-

ských a když jsme psali, tak jsem byla ohnutá. Co se začalo dít, když jste přijeli?
A on: „Lipovská, narovnej se!“ Tak jsem se 

No co. Začali jsme uklízet. Měli jsme ve narovnala, když to řekl. A za chvíli zas, jak 
Světcích 6 ha půdy, tak jsme začali hospodařit. jsem byla zvyklá. Najednou, on měl lískovku, 

tak mě praštil přes záda, já jsem se narovnala Ve kterém domě jste bydleli?
a říkám nahlas Heleně: „Co furt chce?!“ 

Tam, kde teď bydlí pan Diviš. Vencova sto- (směje se) A on říká: „Furt se neříká, to je 
dola patřila také k tomu baráku. německý a chci, aby jsi seděla pořádně!“ Já 

jsem si říkala (pro sebe): „Počkej potvoro, až V jakém stavu byla pole? Byl tu nějaký 
přijdeš na tělocvik. Budeš zase vožralej!“ On dobytek?
měl jednou knoflík až někde tadyhle. A já 

Dobytek? Tady byli akorát Tichých krávy říkám: „Heleno, podívej, jak je červenej, ten je 
v koželužně a měli tam i pěkné koně. Kolik mě ožralej.“ A on: „Cos to říkala?“ A já: „Nic, já 
tehdy bylo? 13 let. Tak jsem k nim chodila nic, jenom že máte špatně knoflík.“ Podíval se 
kopat řepu. Abych si nějakou korunu vydělala. a honem si ho přendal. Ale on byl hezký. A to 
Maršíkovi také měli dobytek a Vejvoda. Oni si víte, že my žáby jsme po něm koukaly. Jednou 
to rozebrali, tady nic nebylo. jsme s Helenou šly k muzice, kolik nám mohlo 

být? Tak 14. A Strádalová to zjistila, že já Měli jste první rok úrodu? Stihli jste 
s Helenou Čenovskejch jsme byly u muziky. zasít?
Řekla to našemu učiteli Zahradníkovi, vzali si 

Co to naši zaseli? Zasázeli brambory a my- nás do parády, že nemáme co chodit k muzi-
slím, že seli proso. To ještě vzešlo, bylo pěkné. kám. A my, že jsme nebyly. „Co lžeš!“, mně 

řekl. „Ne, my jsme neměly prachy na vstup.“ Z čeho jste byli živi?
A on: „Žádný prachy se neříká, říká se peníze.“ 

Přitáhli jsme si nějaké živobytí z domova. 
„Neměly jsme ani peníze na vstup.“ „Nelži, 

Sádlo, mouku a nevím, co ještě všechno a z to-
nebo dostaneš dvojku z chování.“ Já jsem si 

ho jsme žili. 
řekla v duchu: „Tak mi jí dej, mně to je jedno.“

Kolik vás bylo dětí?
Jak dlouho jste sem do školy chodila?

My jsme byli 3 a ještě dvě holčičky umřely. 
Sem jsem chodila dva roky a potom v pat-

Ještě na Ukrajině. 
nácti jsem šla do zemědělské školy do Bez-

Chodila jste tady do školy? družic. Tam se chodilo jen jednou za týden.  
Když mi bylo 17, tak jsem šla do Lestkova do Chodila jsem k Strádalové. 
fabriky Ohara.

Kde ta škola byla?
Co to bylo za fabriku?

Pod kostelem. 
Z Ohary z Aše tam přiváželi kusy látky 

Učila jen jedna učitelka? a musela jste, když tam byl kaz, to vyšít tak, 
aby se to nepoznalo. Když jste to udělala Učil tam ještě učitel, jmenoval se Zahrad-
špatně, oni to prohlíželi, tak jste to musela ník. Měli jsme i náboženství a když jsme měli 
opravit. To už jste ale ztrácela peníze, práce to náboženství, lítali jsme tam jak ty koně! To si 
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byla úkolovaná. Byly to padesátimetrové kusy Co byste popřála Úterý do Nového roku? 
látky, 140 široké. Tady odsud nás jezdilo Aby se lidi měli rádi, aby byli hodně zdraví 
sedm. Jezdil autobus, ale dříve nejezdil až tam. a aby neukazovali pořád na někoho, že když 
Z Kokašic jsme musely táhnout do Lestkova chodí do kostela, že je svatej. To bych všem 
pěšky. V pondělí jsme táhly tam a v sobotu za- popřála. Vždycky to slyším, že  tam v kostele 
se zpátky do Kokašic a domů. A večer k mu- jsou svatý. Já jim na to povidám: „ Jó? Tak jdi 
zice. taky do kostela, budeš taky svatá.“

Když vaši rodiče dostali těch 6 ha a začali Toto je přepis první části rozhovoru, 
hospodařit, jak dlouho hospodařili sami? v příštím čísle uveřejníme zbývající část.

Moc dlouho holka ne, protože pak tady ptaly se Ida Kaiserová a Kamila Kozáková
bylo družstvo Společenská práce.
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Recept na extravagantní koktejl pro ty 
z vás, kteří jím budou chtít uctít své přátele 
a navíc se tak lehce stanou hvězdou večera.

Recept pochází z vynikající Indické ku-
chařky, kterou napsal Vladimír Miltner 
a vydalo nakladatelství Merkur roku 1989. 
Velký Mughal jsme několikrát s velkým ú-
spěchem otestovali v praxi.

-   2 sklenky rumu
-   2 sklenky koňaku
-   6 sklenek tří různých ovocných likérů
-   láhev šampaňského
-   šálek pomerančového džusu
-   250g práškového cukru
-   4 šálky smetany
-   4 citróny
-   něco citrónové a pomerančové kůry
-   led

Cukr svaříme v patřičném množství 
vody s citrónovou a pomerančovou kůrou 
a scedíme. Necháme vystydnout a vmíchá-
me všechen tvrdý alkohol, pomerančový 
džus, citrónovou šťávu a smetanu. Důklad-
ně rozkvedláme a dáme vychladit, jakož 
i šampaňské. Těsně před podáváním vmí-
cháme šampaňské do základní směsi a po-
dáváme s kostkami ledu.

Velký Mughal – recept na opulentní koktejl

JAN SPÁLENÝ TRIO
18. 12., 21:00,  Mariánské Lázně, rockový klub Morrison, 150 kč
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Děti ze školy chodily šťastné, že se ne-
učí, však jsme je mohli i často vídat v době V některém z předchozích čísel jste si 
vyučování utíkat daleko před vzadu se mohli přečíst můj obsáhlejší článek o naší 
volně šinoucím pedagogem. Páně učitelovo škole, který vyvolal řadu reakcí. Od té doby 
vystoupení na rozsvěcení vánočního strom-jsme mohli ve škole zaznamenat několik 
ku důstojnosti danému okamžiku příliš změn, které z mého pohledu příliš nevedly 
nedodalo a nebylo-li by jako vždy krásného k její stabilizaci, spíše naopak. Chybějící 
vystoupení našich dítek pod vedením vyučující se pan ředitel snažil nahradit, což 
ostatních učitelek, snad by i pověst školy není jistě lehký úkol. Ne všechny pozice lze 
utrpěla. Důvody, proč se z naší školy obsadit z místních zdrojů a tak je při hledání 
odhlásili další dva žáci a rodiče dalších dětí kvalifikovaných pedagogů potřeba aktivně 
o tom uvažují, si lze snad jen domýšlet. hledat i v širším okolí. 

Velmi bych si přál, aby se podařilo naši Kdoví, jak se tomu přihodilo, ale k pře-
školu stabilizovat a aby mohla rodičům kvapení všech vítal žáky 1. září nový učitel, 
a jejich dítkám poskytnout záruku kvalit-jenž měl být novou oporou místního peda-
ního vzdělání a dobré péče. Poslední měsíce gogického sboru. O jeho pedagogických 
ale naznačují, že situace ve škole je snad i osobnostních kvalitách se myslím mohli 
všem lhostejná, nikoho se osobně nedotýká, uplynulých třech měsících přesvědčit nejen 
nikoho nepobuřuje. Mě ano.rodiče žáků, ale i široká veřejnost.

Jan Florian

Ú terská škola na slepé koleji

Ve dnech 20.-22.11. zavítalo do kultur- a hromadně je povraždili a jejich těla 
ního domu v Bezdružicích pražské divadlo zakopali na poli za vsí. Až před několika 
VOSTO5 se svým představením DE- lety se těla našla a německá strana oficiálně 
CHOVKA. požádala o umístění skromného památníku. 

Toto pietní přání však nezabránilo místním Název inscenace, který možná v hlavním 
zastupitelům z celé věci udělat frašku plnou městě zaujme na první pohled, zde ve ven-
trapnosti a prosté lidské malosti. Tři obrazy, kovském regionu, nikoho nepřekvapil 
které se v jiné podobě a s jinými lidmi a řada lidí si myslela, že se skutečně jedná 
mohly odehrát v Sudetech v podstatě o vystoupení žesťové kapely. Ne tak docela. 
kdekoliv, se podařilo věrně přenést na DECHOVKA je divadelní dokument, který 
divadelní prkna a vlastně i na parket a zin-vypráví tři příběhy z historie obce Dobronín 
scenovat z nich strhující představení, kde se na jihlavsku. Stejně jako u nás, i v okolí Ji-
diváci stávají svědky jednotlivých mo-hlavy žili před II. světovou válku Češi 
mentů.a Němci společně, společně slavili Veli-

konoce, máje, dožínky i Vánoce. A tak Ačkoliv téma představení je značně 
v Dobroníně v roce 1923 společně postavili kontroverzní, způsob jeho inscenace je 
novou Sokolovnu, jejíž otevření bylo natolik autentický a působivý, že žádný 
významnou kulturní událostí, pro kterou si divák nezůstal bez emocí. Natřikrát 
všechny místní spolky, české i německé, vyprodaný kulturní dům v Bezdružicích tak 
připravily své slavnostní vystoupení. V dů- posloužil jako výborná kulisa nečekaně 
sledku války se ale v obci naprosto změnily intenzivnímu divadelnímu zážitku, který se 
role. Po jejím ukončení se Češi rozhodli do našeho regionu podařilo přivézt díky 
Němcům pomstít za všechny hrůzy války spolupráci spolku KULTURISTA – spolek 

Tři příběhy ze Sudet - Dechovka v Bezdružicích
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pro kulturu a cestovní ruch s Plzní – kraje, společnosti Plzeň 2015, Nadaci život 
Evropským hlavním městem kultury 2015, umělce i Rodinného pivovaru Chodovar.
místní akční skupinou Český Západ a měs- Jan Florian
tem Bezdružice a díky podpoře Plzeňského 

12. 12. 
18. 12. 
19. 12. 
20. 12. 

20. 12. 
24. 12.
9. 1. 
29.-31. 1. 
31. 1. 

24. 12.
25. 12.
1. 12.
2. 12.

Úterský zimní jarmark (i v Domě Na Růžku) 
Vánoční besídka Folklorního souboru Stázka Teplá, KD Teplá, 17:00
Advent v lese, Stříbro, od 17:00
Vánoce nanečisto: bazar plyšáků, filmy pro děti - Dům U Haranta, 

16:00
Večerní adventní prohlídky kláštera v Teplé
Zpívání v kapličce v Olešovicích, 11:00
Divadelní soubor MLASK: Turecká kavárna, KD Manětín, 16:30 
Pěvecká dílna s YELLOW SISTERS, Dům U Haranta, Bezdružice
koncert YELLOW SISTERS, Křivce, kostel sv. Martina, 14:00

Bezdružice

Bohoslužby na Štědrý den, 16:00
Bohoslužby na Hod Boží, 16:00 
Novoroční Bohoslužby, 16:00
Bohoslužby s Českou mší vánoční od J. J. Ryby, diriguje Miloš Bok, 14:30 

pár kulturních tipů z okolí

kostel sv. Jana Křtitele v Ú terý

ní před poškozením DNA.

Ostropestřec mariánský známý také jako Za pozitivní účinky ostropestřce mari-
stříbrný bodlák, strakáč, bílý trn, ostrolist, ánského jsou zodpovědné flavolignany, které 
podstřel, volčec, kardus mariánský, kristova se souhrnně nazývají silymarin. Silymarin se 
koruna je jednoletá až dvouletá rostlina tvoří v ostropestřci zejména v druhé polovině 
dorůstající do výšky 60-150 cm. Svůj původ září až říjnu, ideálně při teplotách kolem 
má v středomoří a dozrává zejména v druhé 25 °C. Ostropestřec pěstovaný v našich 
polovině září. podmínkách tedy neobsahuje takové množství 

silymarinu jako ten vypěstovaný v oblasti Je to velmi silný antioxidant podporující 
středomoří. Některé studie potvrdily, že lidskou imunitu. Má blahodárné účinky na 
silymarin chrání před poškozením DNA játra, žlučník a trávicí systém. Regeneruje 
a snižuje aktivitu látek stimulujících růst jaterní buňky, podporuje tvorbu žluče, snižuje 
nádorů. Největší koncentrace silymarinu je hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Ostro-
v semenech, v menším množství se nachází pestřec pomáhá při cirhóze, steatóze 
v listech a kořenu. Semena navíc obsahují asi (ztukovatění), hepatitidě (žloutence) typu B 
27 % bílkovin a 30 % jedlého oleje kyselina a C, mononukleóze, žlučníkových kamenech, 
linolová, olejová a nenasycené mastné otravách alkoholem, drogami či houbami. 
kyseliny), tyramin, histamin, aminokyseliny, 

Užívání ostropestřce mariánského je velmi cukry, quercetin a vitamin E (500 až 800 
bezpečné a prospěšné pro zdraví jater. mg/kg). 
Pomáhá při otravách alkoholem a houbami. 

     Čaj z ostropestřceSnižuje riziko nádorů a LDL cholesterol, 
pomáhá při nemocech jater, při dlouhodobém Vysoké teploty a nesprávná příprava ničí 
užívání léků, zachycuje volné radikály a chrá- v ostropestřci účinné látky, vitamíny a anti-

Bylinkářka radí
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oxidanty. Obecně se proto doporučuje regeneraci jater bude efekt z užívání ostro-
konzumovat jej v přirozeném stavu, nikoliv pestřecového oleje nízký. Olej doporučujeme 
tepelně upravený.Již při drcení semen je spíše k přípravě zeleninových salátů, které 
důležité, aby se nedostala do kontaktu bychom při léčbě jater měli zařadit do svého 
s kovem a aby nedošlo k překročení teploty jídelníčku, protože při regeneraci jater je 
nad 40 °C. Při této a vyšších teplotách se totiž nutné optimalizovat i stravování.
ničí silymarin. Není rovněž vhodné použití Tlučený plod ostropestřce
tradičních mlýnků, např. mlýnků na kávu či 

Ostropestřec je nejúčinnější v podobě jem-na obilniny. Při přípravě čajů vznikají 
ně roztlučeného plodu. V této podobě obsa-mnohem vyšší teploty než zmíněných 40 °C. 
huje drť nejvyšší možné množství silymarinu. Je tedy logické, že čaj z ostropestřce nebude 
Zakoupíte ji v lékárnách nebo na internetu. obsahovat téměř žádný nebo jen minimum 
Tlučený ostropestřec mariánský konzumujte vzácného silymarinu. Pro regeneraci jaterních 
přímo, 4x denně 1 čajovou lžičku, avšak ale-buněk není čaj z plodu ostropestřce vhodný.
spoň 45 minut před jídlem. Drť v ústech dů-

Koupel z ostropestřce kladně žvýkejte a promíchejte se slinami 
Ostropestřec mariánský pomáhá i při a polkněte. Následně zapijte dostatečným 

hemoroidech, bércových vředech, gyne- množstvím vody (cca 150 ml na čajovou 
kologických problémech, bílém výtoku a ji- lžičku). V této podobě má ostropestřec i dru-
ných zdravotních potížích. V těchto případech hotný účinek, kterým je jemné čištění, nebo 
je vhodné připravit koupel z ostropestřce na chcete-li „peeling“, stěn střev, čímž napomáhá 
problematická místa. Používá se opět drcené k očistě trávicí soustavy. Na začátku kúry 
semeno, ze kterého připravíte výluh. Musíte (prvních 10 dní) je velmi vhodné dávku 
však opět dbát na dodržení teploty nižší než 40 zdvojnásobit, abychom v játrech spustili 
°C. V tomto případě již samozřejmě intenzivní regenerační procesy. 
nemluvíme o řešení problémů s játry. Zdroj: Váš bylinkář

Olej z ostropestřce

Účinná látka silymarin se nachází ve 
slupce plodu ostropestřce. Tato slupka je však 
příliš tvrdá na to, aby ji bylo možné při 
lisování oleje narušit v takové míře, abychom 
z ní extrahovali vysoké procento silymarinu. 
Olej tedy může být pro někoho možná 
přívětivější ke konzumaci (a pro někoho je 
zase naopak nepříjemné konzumovat olej), 
ale důležitý je fakt, že ani zdaleka nedosahuje 
takové koncentrace silymarinu jako právě 
drcený ostropestřec, který má v této podobě 
i další nezanedbatelné sekundární účinky. Při 

Stáňa


