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Spisky chemikovy  

aneb náhled do duše benáteckého občana, čelákovického učitele a pražského 

úředníka v jedné osobě  

 

Motto: 

 

Nejlepší scénáře píše život sám 

 

 
 

 

 

Rada čtenářům: 

 

Čtěte s nadhledem a s vědomím toho, že mnoho článků bylo aktuální v době, 

která již minula a dnes jsou reálie jiné. 

To se týká především kapitoly „Vyšlo ve Zpravodaji Benátecka“, která je 

poskládána z článků z let 2004 až 2014.  

Není na škodu si (ne)dávno uplynulé události (a pohled na ně) připomínat. 
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Předmluva: 

 
Co napsat o sobě? Snad jen, kdo jsem a co mne vedlo k tomu setřídit své psavecké pokusy do 

sebraných spisků.  

Jsem Středočech, narozen v Kolíně (1964), trvale bydlící v Benátkách nad Jizerou (od roku 

1993), gymnázium jsem vystudoval v Českém Brodě a jako vystudovaný chemik (VŠCHT 

Praha) jsem působil také v Kouřimi, Sázavě, Mstěticích a Čelákovicích. Jako ekolog                     

a ochranář přírody jsem dlel na zřícenině hradu Zvířetice, zámku Březnice a hradu 

Karlštejně. 

Jako vnímavý člověk jsem toho celkem dost prožil, nejen v profesní kariéře, ale především 

v osobním životě (tábory ochránců přírody, hraní v amatérských filmech, ochotničení na 

vojně, později vedení vlastního dětského divadelního souboru). Občas jsem vtělil své prožitky 

a názory na papír a byly z toho články ve Zpravodaji Benátecka, které jsou základem této 

knihy. K tomu jsem přidal další dílka nepublikovaná a vyložené ptákoviny. Nechť laskavý 

čtenář posoudí. Byli to právě někteří čtenáři Zpravodaje Benátecka, kteří mne svou chválou 

přiměli k tomu, abych po sobě zanechal tuto stopu.    

Chemiky spíše zklamu, této krásné a inspirující vědě je zde věnováno velmi málo prostoru,             

o to více potěším nechemiky, pro něž je (aspoň pro mou generaci a starší) nejznámějším 

chemikem Vladimír Páral. 

Jsem také sokolem, pravidelně se snažím cvičit a rekreačně sportovat. Mám rád lidi chytré               

a vtipné, se smyslem pro humor, rád se s nimi zasměji. Naopak nemám v oblibě hlupáky, 

nadutce, jájínky, nohsledy a podobné týpky.  

Inspiraci,  náhled na svět a energii k přežití, čerpám i z děl osobností, které osobně neznám. 

Příkladem mohou být: MUDr. Jan Hnízdil („Mým marodům“), geolog Václav Cílek 

(„Krajiny vnější a vnitřní“), ekonom Tomáš Sedláček („Ekonomie dobra a zla“), Jaroslav 

Dušek (představení „Čtyři dohody“) a mnozí další. 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji své rodině, všem podporovatelům a příznivcům, že pomohli uskutečnit vydání sešitu 

mých spisků, které právě držíte v rukou. Děkuji také svému kolegovi a kamarádovi Michalu 

Kroftovi za zdařilé a trefné ilustrace.  

Děkuji Milanu a Janu Frumarovým z Tiskárny EX05 Benátky nad Jizerou za tisk a grafické 

úpravy. 

V neposlední řadě děkuji všem laskavým lidem, kteří si toto dílko přečtou a doufám, že aspoň 

něco je pobaví. 

Touto cestou také děkuji i lidem jiným, které sice moc nemusím, ale kteří mne inspirovali.      
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I.  Učení z jedné a druhé strany  

 

 

 

Jak jsem se učil 

 

Hoši, nazdar! 

Starší si jistě pamatují na předmět „branná výchova“. Těžko říci, zda alespoň z některých 

z nás učinil skvělé brance. Po pár desítkách let od maturity zbudou jen vzpomínky. A hlavně 

si lidský mozek zapamatuje jen ty největší blbosti!  

Pan profesor vcházel do třídy a pozdravil nás slovy: „Hoši, nazdar!“, načež jsme nepříliš 

ochotně a příliš liknavě a potichu řekli „zdar!“ Pan profesor prohodil něco v tom smyslu, že to 

„zdar!“ musíme rázně vykřiknout, načež opustil třídu, aby vzápětí vešel se slovy „Nazdar, 

hoši!“ Rázné a hlučné „zdar“ se nám sice povedlo, ale pan učitel spokojen nebyl. „Když vám 

říkám nazdar, hoši, tím vás oslovuji a vy mne také musíte oslovit. Musíte říct ,,zdar soudruhu 

profesore!“ Tak jsme cvičili pozdravy někdy i 20 minut. Časem někteří provokatéři 

vykřikovali místo „zdar“ „zduř!“ a soudruh profesor se čílil: „Kdo řekl zdař! Jsme ve škole a 

ne někde v dole.“ 

 

Mimická nápověda        

Spolužák Tomáš má na svědomí, že většina naší bývalé třídy si pamatuje aspoň jeden druh 

lišejníku. Jiný spolužák byl zkoušen a moc lišejníky neznal. Načež Tomáš si v první lavici 

ťukal významně na čelo a ruce s roztaženými prsty zvedal nad hlavu. Tato gesta několikrát 

opakoval, my se smáli, paní učitelce cukaly koutky úst, ale zkoušený spolužák jen krčil 

rameny. Tak dokonalou nápovědu nepochopil. Když šel s nehezkou známkou v notesu kolem, 

očima se ptal Tomáše, co to bylo? Načež Tomáš gesto zopakoval a pronesl „Dutohlávka sobí, 

vole!“  Znovu jsme se rozesmáli a od těch dob vím, že dutohlávka sobí je zaručeně lišejník.  
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Vtipný matematik 

Mojí úplně první přednáškou na vysoké škole byla matematika. Do posluchárny vešel urostlý 

muž, napsal něco krátkého na tabuli, otočil se k nám, opřel se o stůl, podíval se na nás                  

a pronesl památnou větu: „Mé jméno si můžete přečíst na tabuli a má funkce na tomto ústavu 

je docent.“ (krátká odmlka) „Tak vy si všichni myslíte, že z vás budou inženýři chemie? 

Nebudete si to myslet po zkoušce z matematiky.“ Načež se otočil opět k tabuli, začal psát 

vzorce a rovnice a my se začali obávat zkoušky z matematiky.  

Při zkoušce, než se pan docent začal věnovat matematice, alespoň mně položil otázky úplně 

z jiného oboru. Prvně zamumlal „Jan Hus Tichý, víte, kdo to byl?“ „Úplně jistý si nejsem, 

snad jen, že má něco společného s hudbou, snad skladatel?“ „Výborně, přesněji dirigent. Tady 

jste uspěl, ale předmětem zkoušky je matematika, tak co máte?“ A začal jsem se věnovat 

matematickým odpovědím. Co jsem měl za otázky, si samozřejmě nepamatuji. Za to si velmi 

dobře pamatuji, s čím se vytasil pan docent na mé závěrečné zkoušce. Zkoušku jsem dělal dne 

21. června. „Jestlipak víte, co je dnes za významný den?“ „Z jakého hlediska pane docente, 

historického?“ „Spíš astronomického,“ děl docent. Přemýšlel jsem, kdy letěl Gagarin, Remek, 

kdy přistál Armstrong na Měsíci, usilovně jsem pátral v paměti u Koperníka, Keplera, Tycho 

Brahe, Galilea a Giordana Bruna…a nic. „To teda nevím, pane docente,“ kapituloval jsem. 

„Dnes nám začíná léto. To jste mne zklamal, ale můžete si to vylepšit matematikou.“ 

 

 

 

Šťastná čísla  

Na vysoké škole jsem měl předmět zvaný kybernetika. Moc jsem ho nechápal, přesto jsem 

v něm uspěl. Drtil jsem se analytickou chemii a šel na zkoušku. Písemka špatná, ústní 

vystoupení mnohem lepší, přesto pan docent usoudil, že si zkoušku ještě zopakuji. Žádný 

zářez na pažbě, a to jsem se přihlásil pozítří na kybernetiku a ještě musím zítra získat zápočet. 

Zápočet jsem získal, byť Laplaceovy transformace jsem moc nechápal a v zápočtové písemce 

chyby udělal. Pan docent mi zápočet dal se slovy: „Ať mám od Vás už pokoj. Kdy jdete na 

zkoušku?“ „Zítra,“ odpověděl jsem popravdě. Pan docent zvedl oči v sloup, nechápavě 

pokýval hlavou, a tak jsme se rozloučili.  

Na kolej jsem přijel poměrně vyčerpaný, lehl jsem si a hned jsem usnul. Probudil jsem se 

večer, udělal si silné kafe a jal se skript. Bylo celkem třicet otázek. Já se za noc dokázal 

nabušit patnáct. V těch jsem si byl docela jistý. Ale těch druhých patnáct mi do hlavy už 

nelezlo. Napsal jsem písemku a proklouzl k ústní zkoušce.  
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Dostal jsem se k paní profesorce a vytáhl si lísteček s čísly otázek. Nevěřícně jsem zíral na 

čísla: 4, 10, 15. Na ústní zkoušce jsem zaperlil, paní profesorka jen litovala špatné písemky, 

kvůli níž mi nemůže dát výborně. Na dvojku z kybernetiky a první zářez na pažbě (první 

úspěšně složenou zkoušku) toho semestru bych si určitě nevsadil. A pan docent, který mne 

předtím s přimhouřením oka dal zápočet, teprve ne.     

 

Jak jsem se nestal členem KSČ 

Tělocvik na základní škole, resp. atletika a gymnastika mne ani moc nebavily a také nešly. Na 

střední už to bylo lepší, naučili jsme se softball, hráli fotbal. Nejlepší to ovšem bylo na škole 

vysoké, tam jsme se přihlásili na nějaký sport. Chodil jsem buď na tenis, nebo na plavání. 

Obojí mne bavilo a šlo mi to. A na obojí jsem měl staršího asistenta. Byl jsem jeho oblíbený 

student. 

Jednou jsem ho potkal na ulici v Dejvicích a on se mě zeptal: „Honzo, jak je to s tou Tvojí 

kandidaturou?“ „Já, pane asistente, nebudu pokračovat v kandidátském studiu (pozn.: 

kandidát věd - CSc.), půjdu po škole rovnou do praxe.“ „Ale já nemyslel vědeckou 

kandidaturu, jsi hodný a šikovný kluk, tak jsem Tě navrhl do KSČ.“ Cítil jsem, jak mne 

polívá studený pot. „O tom já nic nevím, pane asistente.“ „Tak se zeptej svého kruhového 

učitele, a ahoj,“ rozloučil se asistent. To jsou mi věci, do KSČ, tam lákali chytřejší studenty. 

Tam bych teda moc nechtěl, přemítal jsem jak z toho ven a nakonec jsem zaklepal na dveře 

svého kruhového učitele a vylíčil mu svůj příběh. „Z Vašeho kruhu tam jsou na vlastní přání 

(jmenoval dva spolužáky), vím, že tam lákají (jmenoval další), ale o Vás nic nevím. Nejlepší 

bude, když se zeptáme předsedy Celozávodního výboru.“ A tak jsme vyrazili. Naštěstí byly 

dveře zavřené a já si teprve v tomto okamžiku uvědomil, kam to lezu. Tak dost, když budou 

chtít, přijdou za Tebou sami, Ty sám se na to vykašli. …A nepřišli.        

 

 

 

 

Politické pexeso před státnicemi  

Měl jsem napsanou diplomku a chtěl jsem si odpočinout před státnicemi. Rozhodl jsem se jet 

s Brontosaury do Jeseníků na víkendovku a vezmu s sebou mladšího bráchu. Psal se rok 1988, 

v Sovětském svazu vládl Gorbačov, jeho perestrojka a glasnosť. Tady byli u vesla Husák 

s Jakešem a tuhý socialismus. A najednou v Rudém právu článek – vláda podala demisi, 

soudruh prezident jmenoval novou, v podstatě tu samou (až na pár nováčků). Stranický tisk 

měl ve zvyku přinášet fotky našich stranických a vládních představitelů.  
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A tu jsem dostal blbý nápad - koupil jsem další Rudé právo, vystříhali jsme s bratrem portréty 

politiků, nalepili na čtvrtku a měli pexeso. To bude sranda, vezmeme to s sebou na víkend do 

Jeseníků. A tak se stalo. Cesta vlakem byla dlouhá a my se kamarádům chlubili, že pro ně 

máme překvapivou hru. Tak ji vytáhněte, lákali nás. Byli jsme neoblomní až do Hanušovic, 

kde jsme přes hodinu museli čekat na přípoj do Starého Města pod Sněžníkem.  

Tam jsme v čekárně pexeso ukázali, že ho schováme a zahrajeme si až na chatě. Nakonec 

jsme jednu osudovou hru dali. Bavili jsme se jen do chvíle, než kolem začali cikáni nabízet 

nějaké cetky k prodeji. Když neuspěli, odešli. My jsme pexeso schovali, ale cikáni se vrátili, 

ne sami, přivedli si s sebou příslušníky VB. A začal výslech, občanky, zabavení pexesa. 

Výmluvy, že se zábavnou formou učíme naše nové vládní představitele, nepomohly, a ani to, 

že je přestavba a glasnost (v zásadě svoboda projevu). Soudruzi příslušníci nás vrátili zpátky 

na zem. Potom jsme jeli posledním vlakem do cílového nádraží a šli pěšky na chatu. Do 

smíchu nám nebylo, celá akce, kdy jsme také sázeli stromky v Jeseníkách, byla touto 

příhodou ovlivněna. Pak jsme napjatě čekali, co se dál bude dít a rodičům raději vše zatajili. 

Dva týdny se nedělo nic, týden před státnicemi mi přišlo pozvání na školní disciplinární 

komisi a my museli před rodiči s pravdou ven. Vyslechli jsme si řeči o pitomcích a strašném 

zklamání, káli jsme se a já pak jel před komisi. Protože nás nejvíc bylo z VŠCHT, poslali 

hanušovičtí esenbáci dopis, který údajně obsahoval čtyři hrubky, k nám na školu. Tak jsme se 

tam sešli čtyři hříšníci a čekali na potrestání. V komisi nebyli členové katedry Marxismu-

leninismu a to nás trochu uklidnilo. Nakonec jsme dostali ústní pokárání, bylo přihlédnuto 

k naší prospěšné práci na akci, i k tomu, že pobouřeni naším „protistátním“ činem byli občané 

rómské (tehdy cikánské) národnosti.  

Pak jsem úspěšně zakončil školu státnicemi a dozvěděl jsem se od jednoho profesora, že 

někdo navrhoval naše podmínečné vyloučení, které však bylo zamítnuto předsedou 

disciplinární komise těmito slovy: „to bychom museli zdůvodnit a pak by nám tady to pexeso 

hráli všichni.“       
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Jak jsem studoval na učitele  

Rozhodl jsem se udělat si pedagogické minimum, do šuplíku, co kdyby. To jsem absolvoval 

na olomoucké Pedagogické fakultě. Jak se mi dnes hodí! Museli jsme psát korespondenční 

úkol, jeden z psychologie, který jsem musel dodělat, je uveden níže. 

 

Konformita 

Konformita. Splynutí s davem. Dělat to, co dělá průměr, nikde, ničím a nikdy nevyčnívat. Je 

to dobré pro přežití, možná se to dá srovnat ve zvířecí říši se stádovým efektem – být 

uprostřed stáda je bezpečnější. 

Domnívám se, že většina lidí, až na malé výjimky, je konformní, přizpůsobivá, jaksi od 

přírody. Myslím si, že je to přirozený způsob lidského přežití, v některých historických 

dobách i vítaný. 

Až na pár exhibicionistů, vizionářů, géniů, uměleckých talentů a multimilionářů, jsme všichni 

více méně konformní. 

Podívám-li se na sebe a svou rodinu: pokud jsem konformní, tak nějak zvláštně, možná ani 

konformní nejsem. Snad krom toho, že jsem heterosexuál a v Česku Čechem (zde jsem 

příslušníkem většiny), jsem spíše příslušníkem menšin: 

- nerad řídím auto (jsem spokojený řidič do 100 km, delší trasy mne unavují a džungli 

na silnici opravdu nemusím), 

- auto je pro mne pouze dopravní prostředek, není mým plechovým miláčkem, takže ho 

nepulíruju, starost a péče o něj mne spíše obtěžuje, truchlím víc, když se mi stane něco 

s bicyklem, 

- nechutná mi pivo (resp. po sportu si točené dám, ale lahvové si nekupuji), dávám 

přednost vínu, 

- na zahradě se raději rýpu v záhoně, kutilství mi nic moc neříká, 

- mám rád divadlo, kultuře dávám přednost před fotbalem,  

- žiju dlouho ve spokojeném manželství (a stále se milujeme), 

- velká prsa taky nemusím, 

- líbí se mi moje chlupatá hruď a nic mě nedonutí si ji oholit. 

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že jsem tak trochu zvláštní chlap, tak trochu nekonformní, 

menšinový. Na obranu konformity: v každém případě se mi líbí ženské, sportu, jídlu ani 

alkoholu se nevyhýbám, rodinné nákupy v hypermarketech bytostně nesnáším.  

Více konformní člověk dá možná přednost „falešné“ loajalitě (např. ctí pravdu šéfa, i když ví, 

že ji nemá) před upřímností, která vede k problémům. Já s tím mívám problémy, kolikrát jsem 

šel i proti mínění vedení, byť jsem věděl, že mám zaděláno na další průšvih. Odměnou mi pak 

je jenom to, že se na sebe mohu podívat do zrcadla. A co rodina? Drží pohromadě, hrajeme 

spolu divadlo, děti jsou ve skautu, v Sokole, jezdíme na výlety, autem, vlakem, na kole. Často 

máme víkendy plné různých aktivit a často je dnes tráví různě dcera i syn (na výpravách, na 

turnajích apod.). Víkend přes kopírák (chata, návštěva dědečka a babičky či hypermarket) 

není náš životní styl. Jsme ještě konformní?        
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A jeden chemický do testu:  

Cimrmanův chemický vtip zní: H2SO5. Tato sloučenina: 

a) neexistuje                                          b) je to kyselina peroxosírová 

c) je to kyselina thiosírová                    d) je to kyselina dioxosiřičitá 

  

Jak jsem učil  

 

 
 

 

Ztraceno v překladu 

Jedním z nejrozšířenějších metod výuky je výklad učitele, učitel se snaží, někteří žáci vnímají, 

jiní aspoň neruší, další se nudí a vyrušují. Běžný stav a musím dodat, že to bylo i za mých 

studentských časů.  

Snažím se občas „suchý“ výklad okořenit nějakým vtipem. Humor do školy patří! Mezi 

nejoblíbenější klasické filmy přeci patří ty ze školních lavic. Mám rád vtipné hlášky 

pronesené studenty, když jsou k věci a hodinu prosvítí smíchem. 
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V organické chemii bývá kamenem úrazu triviální názvosloví, na rozdíl od anorganiky, kde 

nám to předci hezky česky zařídili (-ný, -natý, -itý, - ičitý…). I vzpomenu před žáky na 

chudáky Angličany, kteří musí říkat carbon monooxide, carbon dioxide …. A najednou si 

vybavím překlady některých chemických sloučenin v detektivkách. Říkám žákům, že 

nedávno jsem slyšel takový výraz, až mi to jako chemikovi trhalo uši „amoniakový sulfanát“. 

Zkuste odhadnout, o co šlo? Ještě napovím, že šlo o kyselé hnojivo, když tu třídní klaun se 

drží za uši a říká: „To mi to trhá uši, pane učiteli“. To, že si myslím, že šlo o síran amonný            

(v překladu ztracený), se víceméně ztrácí v salvě uvolněného smíchu.       

 

Korupční potenciál učitele 

Žáci píší poměrně těžkou písemku. Jsou soustředění, po chvíli se někteří snaží o malou 

nápovědu. Odolávám, sem tam ale něco utrousím, z čehož ti chytřejší a pozornější zachytí to, 

co se jim může hodit. 

„Vy byste potřebovali, abych teď na chvíli odešel, co?“ vtipkuji.  „Já vám dám dvacku           

a dojděte si do bufetu,“ vrací úder jeden žák.  

„Můj korupční potenciál je mnohem větší.“ „My bychom se na vás složili.“ „To by nestačilo.      

A pracujte, nebo vám to seberu.“ 

A tak se třída ponoří do soustředěného ticha. 

A já přemítám o korupčním potenciálu. Sám jsem srab. Nedávno jsem četl, že někteří doktoři 

nepovažují 15 tisíc za úplatek. Vzít malé peníze se nevyplácí, víme, jak dopadli policajti, co si 

brali pokuty.  

Rozumné je si říct nejmíň o desítky milionů, jednak to učiteli nikdo nedá, a jednak si pak už 

můžete dovolit najmout JUDr. Sokola, a když náhodou skončíte ve vězení, jste po návratu 

zajištění a nemusí Vás trápit, že Vás nikde nevezmou.  

 

Jaký nahoru? 

Připravil jsem si pár příkladů na písemku. Jeden z nich měl stejné číselné zadání pro skupinu 

A i B. Jednalo se o setrvačné síly a rozdíl byl pouze v tom, že jednou jel výtah dolů a jednou 

nahoru (opačný směr zrychlení). Při zpracování zadání jsem použil oblíbených kláves „Ctrl c“ 

a „Ctrl v“. 

Písemky jsem rozdal, studenti je napsali a na konci jsem četl výsledky a u výtahu říkám: 

„Výsledná síla je tolik a tolik newtonů, jede-li výtah dolů, a v případě, že jede nahoru, je síla 

….“ „Jaký nahoru?“ zeptá se s podivem studentka.  

Zkontroluji zadání a vidím, že jsem ve zkopírovaném příkladu nevyměnil slůvko „dolů“ za 

„nahoru“. 

 

Líp bych to neřekl   

Studentka řeší na tabuli příklad, já i celá třída jí pomáháme. Najednou slyším, jak jeden 

student sděluje druhému: „Je to jen debilní dosazení do vzorečku.“ 

„Líp bych to neřekl, kolego,“ sděluji s podtextem, že jsem hlášku zaslechl a že se mi líbila. 

Načež student kontruje: „To jste řekl Vy minule, pane učiteli.“ 

 



13 

II. Postřehy ekologické a chemické (trochu filozoficky) 

 

 

 

 
Polygon Škody Auto nebude 

Jistě jste zaznamenali, že Škodovka odstoupila od záměru vybudovat polygon nám za humny. 

Někdo to uvítá, jiný ne. Sám si nedokážu z obecného hlediska odpovědět, zda je to dobře, či 

špatně. Podívejme se na první problém: ochranu přírody. Území je zvláštní tím, že na něm 

hospodařila armáda, že tam desítky let neměli lidé přístup, vznikl a zachoval se zvláštní 

biotop -  travnatá step s mnoha vzácnými rostlinami a živočichy vázanými na tento typ 

ekosystému. 

Jako ochránce přírody vnímám tyto zásadní aspekty: 

1) téměř všechna přírodně ceněná území v Česku jsou ovlivněna činností člověka 

2) přirozeným procesem je sukcese - postupné zarůstání smíšeným lesem  

3) nejpřirozeněji se vyvíjejí ta území, kam nemá veřejný přístup člověk 

4) chceme-li udržet a zachovat určitý přirozený stav území, musíme o něj přiměřeně 

pečovat  

Na základě výše uvedeného lze odvodit, že uzavřená oblast se stanoveným režimem péče          

o chráněné (vymezené) lokality, je z hlediska ochrany přírody nejúčinnější. Tento aspekt 

polygon splňoval díky stanoveným podmínkám, schváleným ministerstvem životního 

prostředí.  Samozřejmě problematická je zejména etapa k přírodě šetrné výstavby. 

Další aspekty ekologické jako dopravní zatížení, emise, hluk či vibrace jsou vzhledem 

k plánovanému rozsahu provozu na polygonu naprosto zanedbatelné. 

Takže osobně dávám z pozice ekologie polygonu kladný bod, připočtu-li ještě neexistenci 

množství černých skládek a nutnost jejich likvidace na daném území (pravděpodobně by 

vznikly jinde).  
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Proti polygonu hovoří zábor území a jeho nepřístupnost a tím snížení jeho rekreačního 

potenciálu. I přes výše uvedené a s vědomím toho, že se jedná o cca 10 % plochy celého 

bývalého Výcvikového vojenského prostoru (VVP), bych dal polygonu záporný bod. 

Pracovní příležitosti: kmenových (přímých) míst málo, na druhou stranu možnost rychlejšího 

rozvoje průmyslové zóny, přilákání dalších investorů, možné rozšíření služeb. Toto si 

netroufám hodnotit.  

Výsledek je tedy zatím nula (nevím). Takže z hlediska nezaujatého pohledu, nevím, zda 

nestavění polygonu je dobře, nebo špatně. 

Nyní ten zaujatý pohled. Zaměřím se na přínos pro Benátky: prodej pozemků a jednorázový 

příjem ve výši cca 100 mil. Kč.  Takový příjem se vždy hodí a rozvoj města urychlí. V daném 

případě byl přislíben krytý bazén. Jsem plavec a přes zimu jezdím do Boleslavi, Neratovic, či 

jinam, je příjemnější mít tu možnost doma. Možná by zbylo i na jiné aktivity, třeba stálou 

scénu pro loutkové divadlo.  

Jako plavec jsem tedy rozhodně pro. Navíc v případě výstavby polygonu by se začalo stavbou 

spojky od dálnice k silnici na Lipník, a protože bydlím v Mladské ulici, byl bych tedy blázen, 

kdybych polygon nepodporoval. 

Nyní je to tedy jedno, polygon nebude, příroda se bude vyvíjet přirozeně, bazén je 

v nedohlednu, dál budou VVP hyzdit černé skládky, nebude tam však žádný plot a zákaz 

vstupu.  

 

Ekologická doprava v Benátkách nad Jizerou? 

Žijeme ve městě, kde není železniční trať. Žijeme v automobilovém okrese, kde dominantním 

zaměstnavatelem je Škoda Auto, a.s. V ČR se již (ve třech továrnách) vyrobí více než milion 

aut ročně (většina z nich se vyváží). Lze odhadnout, že ročně na našich silnicích přibude 

několik set tisíc aut. Individuální automobilová doprava má zelenou, protože je tahounem 

ekonomiky! Opravdu je to tak? A co zplodiny z výfukových plynů, ovlivňující i naše zdraví 

(vliv na alergie, pokles imunity, pokles plodnosti, globální oteplování)? Hluk, vibrace? 

Zmařené životy a zvýšený počet invalidů? Omezený pohyb, obezita, bolesti zad? 

V neposlední řadě záchrana života, úklid po haváriích, poškozené silnice a jejich nikdy 

nekončící opravy, zábor přírodních zelených ploch na další a další parkovací místa, kdy tímto 

zabetonováním a zaasfaltováním zabraňujeme přirozenému vsakování dešťové vody, která tak 

musí po tom našem asfaltu a betonu stékat a způsobuje nám čím dál větší škody při (dnes už 

častých) nejen bleskových povodních. A to vše platí daňový poplatník, tedy my všichni. 

Alternativou individuální automobilové dopravy je doprava veřejná, hromadná. V Benátkách 

jen autobusová. Ta moc ekologická není, najmě v případech, kdy velký autobus veze 

maximálně dva, tři lidi, což je u některých spojů běžné. V Benátkách chybí konkurence 

dopravců, jízdné je drahé, není možnost levnějších časových jízdenek. Máte problém 

přepravit autobusem kočárek či psa. Naproti tomu ve vlaku s tím problém není. Dráhy vám 

pohodlně přepraví kolo i loď. Když jedete ve skupině, výrazně ušetříte. Auta stojí, vlaky 

jedou. Vlak v kombinaci s kolem – nejlepší ekologická doprava. V okolí Benátek najdeme 

několik nádraží či železničních zastávek. Nejbližší zastávkou (5 km) je Zdětín u Chotětova, 

kam po tělese bývalé vlečky vede krásná cyklostezka. Na kole jste tam za 15 až 20 minut, 

pěšky za hodinu. Do Mladé Boleslavi vlak jede 15 minut, do Prahy přes hodinu, na rozdíl od 

autobusů tam jezdí vlaky i o víkendu večer (např. kolem 21 hodiny a po 22. hodině v obou 

směrech). Daleko významnější nádražím je 10 km vzdálený železniční uzel v Lysé nad 

Labem, odkud jezdí vlaky na Čelákovice a Prahu, Mělník a Ústí n. L., do Nymburka a Kolína, 
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Poděbrad a Hradce Králové a blízkých Milovic. Ve všední dny tam z Benátek zajíždí                   

i několik autobusů, o víkendu si tam musíte dojet autem či na kole.  

Nejdostupnější ekologická doprava je ta pohybová, pěší a cyklistická. Benátkami prochází 

páteřní Pojizerská cyklotrasa (č. 241), na níž se napojují některé další. Tyto cyklotrasy často 

vedou po silnicích, kde jezdí i kamiony, nebo naopak po lesních prašných a blátivých cestách. 

Jedinou cyklostezkou, oddělenou od provozu aut a s příjemným asfaltovým povrchem je ta na 

Zdětín. Připravují se však další cyklostezky s provozem pouze cyklistů, in-linistů a pěších se 

zpevněnými povrchy (jedná se o tzv. vnitřní a vnější okruh). V plánu je i výstavba Greenways 

Jizera. Cyklodopravě město fandí. Už dnes je díky „přemnoženým“ autům v některých 

městech a některých časech jízda na kole rychlejší.  

Přesto si dovolím tvrdit, že aut bude i nadále přibývat, bude vyrůstat generace lidí na autech 

závislých, kteří neudělají krok pěšky a i 200 metrů pojedou autem! Myslím si, že bude 

přibývat i těch, kteří začnou v auty přecpaných městech využívat více i té dopravy ekologické 

(na kole či pěšky). Nejen kvůli pohybu, ale i časové spolehlivosti. Dejme tomu, že pěšky jsem 

na místě určení za 10 minut. Autem sice za dvě, ale pak pět, šest minut hledám místo na 

zaparkování. To nakonec najdu až na místě, odkud to mám pět, šest minut na místo určení 

pěšky a přijdu pozdě. Čas jsem neušetřil, promrhal benzin a ztrácel nervy při hledání místa 

k parkování. Stálo mi to za to? Mně tedy rozhodně ne! Bude nás časem víc?        
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Chemie a ekologie. Jde to dohromady? 

Chemie je obor spíše technologický, díky chemii máme snadnější život. S chemií se potkáte 

doma (kuchyň, koupelna, WC), na zahradě, v garáži či dílně. Sami se můžete přesvědčit, co 

vše „chemického“ denně používáte (sůl, cukr, ocet, oleje, mýdla, saponáty, prací prostředky, 

hnojiva, pesticidy, ředidla, barvy, plasty, léčiva atd.). Chemie je tedy pro náš život důležitá            

a užitečná. Ani naše tělo se bez chemie neobejde, jsme jen „dobře organizovaný“ shluk atomů 

a molekul. Každá buňka představuje malou (bio)chemickou továrnu, každým okamžikem 

probíhá v našem těle spousta chemických reakcí a přeměn. Chemie nemá jen pozitivní dopad, 

ale i negativní. Ten je díky medializaci a ekologickým aktivistům vnímán mnohem více. Je to 

tak dobře. 

Švýcarský lékař a filosof Paracelsus prohlásil již v 16. století: „Každá látka je jed, záleží 

toliko na množství.“ Dnes víme, že účinné látky léčiv nám do jisté míry pomohou, při 

předávkování škodí (např. alkohol, morfium apod.). Chlor nám pomohl v civilizovaném světě 

vymýtit choleru (dezinfekční prostředek), ale tentýž chlor v tomtéž civilizovaném světě zabil 

mnoho lidí (bojový plyn použitý v 1. světové válce). Organicky vázaný chlor stal se naším 

pomocníkem (PVC), na druhou stranu freony, které ve stratosféře reagovaly s ozonem a mají 

na svědomí ozonovou díru, byly celosvětově zakázány. Nyní další ekologické zátěže a 

nebezpečí představují karcinogenní polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny. Chemické 

látky (a jejich reakce) samozřejmě zatěžují životní prostředí, nicméně je to zase chemie, která 

nám může pomoci při zjišťování koncentrace škodlivin (analytická chemie) a znalosti chemie 

využívají i inženýrské a (bio)technologické procesy, které mohou pomoci při likvidaci 

ekologických zátěží.  

Chemie a ekologie se tedy vzájemně potřebují, aby se problémy poškozeného životního 

prostředí mohly řešit.  

Zajímavé je, že dílčím složkám prostředí výrazně škodí odlišné chemické látky. Problémem 

ovzduší jsou nejen PCB a dioxiny, ale především oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku, prachové 

částice, troposférický ozon. V osmdesátých letech minulého století byl největším problémem 

znečištěného ovzduší v ČR oxid siřičitý a kyselé deště. Díky odsíření uhelných elektráren             

a útlumu těžkého průmyslu je problém vyřešen. Nyní nás trápí především emise výfukových 

plynů z automobilů (CO2), přispívající ke globálnímu oteplování, zvýšená koncentrace oxidů 

dusíku z plynových kotelen a především prachové částice při inverzích. Vše toto má vliv i na 

naše zdraví (více alergiků, horší imunita, plodnost).  

Vody a půdy mají jiný problém: těžké kovy ve vodě (Pb, Cd, Hg), dusík a fosfor z hnojiv 

spláchnutý do rybníků a způsobující zelenání – kvetení vody (sinice). 

Problémem jsou rezidua (nebezpečné zbytky) pesticidů (látek na ochranu rostlin) v půdách, 

vodě, škodlivé látky v potravinách a krmivech, které se mohou dostat dále do potravinového 

řetězce. Víme, že se škodliviny v potravinovém řetězci kumulují, tzn., že v řetězci výše 

postavený (predátor) přijme i více škodlivin. Problémů k řešení životního prostředí je tedy 

dost! Většinou z nich se zabývají odborníci, specialisté. Ale i my, laici, můžeme svým dílem 

přispět.  

Začněme sami u sebe – musíme vždy jet autem? Třídíme odpad? Nevyhazujeme odpadky 

v lese? Nemyjeme auto u řeky? Nepálíme na zahradě staré gumy, igelity, plasty? Upozorníme 

ostatní, aby to nedělali? Ruku na srdce. Chováme se i my (co nás to zajímá) vždy ekologicky? 

Tak jen do toho a ať je nás víc! Vždyť v jakém budeme žít prostředí, je i naše „zásluha“.       
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Mrtví na silnici, na kolejích, ve vodě… 

Horko, únava, sváteční řidiči, alkohol, frajeřina, podcenění…, co vše jsme již slyšeli                     

o možných příčinách tragédií z úst expertů. Jako laik se mohu podívat na tyto záležitosti 

z trochu jiného úhlu a trochu si přitom vzpomenu na svá mladá léta, kdy to bylo jinak. 

Na začátku 80. let minulého století bylo auto poměrně nedostupné. Vzpomínám, jak u naší 

bytovky v Kolíně (sedm bytů) se na malém parkovišťátku (pro pět aut) krčila dvě auta. 

Postupně se sice zaplnilo, a když jsem odcházel na vysokou, byly v bytovce stále ještě tři 

rodiny bez auta. Když jsem se osamostatnil a v roce 1993 stěhoval do paneláku v Benátkách 

nad Jizerou o 72 bytových jednotkách, parkoviště o necelých 50 místech bylo naprosto 

dostačující. Dnes je vybudováno ještě další malé parkoviště pro cca 10 aut, ale přesto se ještě 

parkuje všude kolem. Takže, jestliže jste našli před dvaceti lety ve svém okolí rodinu bez 

auta, tak dnes začíná být vzácná rodina, která má jen jedno. Aut je tedy mnohonásobně více, 

také tlak na to, aby každý 18letý člověk měl řidičák, je mnohem větší. Jezdí mnohem více 

(troufám si říci, že minimálně násobek) seniorů starších 65 let než dříve. Dostupnost pořízení 

auta (cena a možnosti koupě) dnes a před lety je nesrovnatelná. Mládež dychtící po 

motorových kolech se před lety musela spokojit s „fichtly“, Simsony nebo tatínkovou 

stodvacítkou. Jednak to nebyly silné stroje a jednak nebyly tak snadno dostupné, a kdo si taky 

dovolil škrábnout fotříkovu škodovku, na kterou střádal půl života? Ten by to, pane, schytal.           

A dnes? Mladí chlapi se baví sice stejně jako jejich otcové a dědové, ale mají jiné možnosti         

a podmínky: silnější a mnohem dostupnější stroje v daleko hustším provozu. Auto je pro 

většinu mladých řidičů a řidiček zábava, adrenalin, předmět prestiže, sebevědomí a až někde 

na konci dopravní prostředek, který mi umožňuje přemístit se z bodu A do bodu B. Takže tato 

hračka se v některých rukou (a nejen mladých) stává nebezpečnou zbraní, kterou ohrožují 

nejen sebe, ale i své okolí. A zatímco my jsme hráli na plácku fotbal, randili procházkami, 

jezdili na kole po běžné silnici a bez přilby, dnes hodně vidím mládežníky, jak si to jen tak 

(pro zábavu) bezcílně křižují městem sem a tam ve svých fárech a „hezky“ se při tom 

předvádějí. Nedivím se, že to čas od času napálí někde do stromu nebo (což je horší) zraní či 

usmrtí někoho jiného. Nemyslíš, zaplatíš! Totéž platí o kolejích i o vodě. Daleko více lidí 

jezdilo častěji vlakem, a tak viděli, jak vlak brzdí ve stanici a získali k němu respekt. Pokud 

někdo viděl vlak jen ze sedačky auta, asi mu hned nedocvakne, jaké riziko podstupuje, když 

objíždí stažené závory. A nakonec voda. Připadá mi, že jsem jako dítě měl daleko víc 

možností plavat v přírodě. Bylo sice méně bazénů, ale v mnoha vsích byly požární nádrže, 

kde se v létě dalo koupat.  

Dnes máme aquaparky (spíše pro neplavce a pro zábavu) a malé bazény u rodinných domků. 

Můžeme se koupat a plavat v přírodě (řeky, rybníky, jezera, písáky, přehrady) nebo na 

koupalištích. Kromě frajeřiny (skok do neznámé vody) a přecenění sil (zejména po alkoholu), 

které byly příčinou neštěstí i před lety, mne dnes napadá, že máme mezi sebou mnoho 

neplavců. O to nejde, pokud neplavec to o sobě ví a na hloubku neleze, pak se nic neděje. 

Když si ale neplavec myslí, že umí plavat, pak je zaděláno na průšvih. Ono totiž přeplavat 

zahradní bazén (vzdálenost tak od tří do deseti metrů) jde jedním odrazem a pár tempy (navíc 

v něm obvykle i stačím). Ale pozor! Byl jsem kdysi mladým instruktorem plavání a to platilo, 

že za plavce může být považován ten, kdo v hloubce (kde nestačí) uplave bez přerušení 

nejméně dvě stě metrů. A splňují toto kritérium ti, jež se dnes nebojácně vrhají do hloubek 

vod? Pokud předtím „plavali“ jen v zahradním bazénu či „přeplavali“ na šířku přeplněný 

(mělký) bazén v aquaparku, a najednou chtějí přeplavat řeku na druhý břeh (byť je to jen cca 

100 m), spíše bych se vsadil, že se utopí. Chce to nejdříve trénovat a získat plaveckou jistotu. 

A nezapomínat, že i výborný plavec se může utopit (rostliny, vír, křeče, infarkt…), ani 

výborný řidič nemusí zvládnout své auto (smyk…) a ani Usian Bolt nemusí stihnout 

přeběhnout koleje před rozjetým vlakem. Chce to jen více myslet, na sebe i na druhé.  
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Návštěva skládky s Benáteckým čtyřlístkem 

 

Ekologicky zaměřený Benátecký čtyřlístek uctil Den Země na benátecké skládce odpadu a to 

v sobotu 23. dubna dopoledne. Díky slunečnému a teplému počasí, ale hlavně díky vyprahlé 

lesní půdě a nebezpečnému suchu z další plánované akce zaměřené na přírodu – sázení 

stromků sešlo. Na skládce asi třicítku zájemců vč. dětí přivítal šéf čtyřlístku a benáteckých 

lesů pán, pan Karel Bendl. Představil nám paní inženýrku Zuzanu Máslíkovou, která nás pak 

celou akcí provázela a odpovídala na naše všetečné dotazy. A co jsme se o naší skládce 

dozvěděli?  Většina z nás ani netušila, že jde o největší skládku v Česku a že její životnost je 

počítána až do roku 2051! Pokud bychom chtěli celou skládku obejít, ušli bychom celých 

devět kilometrů, tak je rozsáhlá. Skládka zahájila svůj provoz v roce 1994. Nahradila tak již 

naplněnou a ne úplně šťastně umístěnou skládku na kopci nad Obodří. Skládku v současné 

době stoprocentně vlastní společnost AVE, na skládku se zaváží odpad převážně 

z Mladoboleslavska, okresu Praha – východ, Nymburska a Mělnicka. Skladuje se nejen 

komunální odpad, ale také nebezpečný odpad. Např. k půdám a kalům s obsahem těžkých 

kovů se přidává cement, nebezpečné látky se naředí, po odběru vzorků a analýze se uloží na 

skládku. Skládka funguje i jako sběrna dalších kategorií nebezpečného odpadu (elektroodpad, 

barviva, ředidla), ten se jen dočasně uskladní a následně odveze k dalšímu zpracování.  

Prohlídku jsme nejprve zahájili krátkou přednáškou naší paní průvodkyně, pak jsme se vydali 

kolem kuka vozů na těleso skládky. Karel Bendl nám neznalým a především dětem sdělil, že 

na naší skládce se točil film Jana Svěráka „Kuky se vrací“, řekl, že poznal plot a svůj les, do 

kterého Kuky utekl. 

Paní inženýrka nám vysvětlila, kam se jímají vody skládkové a vody povrchové. Skládkové 

zapáchající vody tečou do jímky, odkud jdou na čističku založenou na principu reverzní 

osmózy (to je např. metoda přípravy destilované vody). Membránové filtry a měniče iontů 

mají vysokou účinnost, o čemž svědčí kuňkání žab v retenční nádrži. Ze skládky se také jímá 

bioplyn (cca 50% methan), který je veden do kogenerační jednotky, kde je z něj vyráběna 

generátorem elektřina, která se využívá v třídírně odpadu. Skládka je rozvodem trubek a hadic 

také pravidelně „zavlažována“, aby se zabránilo samovznícení (z chemických reakcí 

uvolňujících teplo). Jak se ukázalo, k požárům skládky došlo především vinou „dovozců“ 

odpadu, neboť hořela z povrchu. 

Na tělese skládky jsme mohli vidět kompostovací plochu, kde se skladuje (a přemísťuje) 

převážně biologický odpad, který je využitelný jako „organické hnojivo“ především do parků. 

A také velký stroj na upěchování odpadků – kompaktor.      

Na závěr prohlídky jsme navštívili třídírnu odpadů, kam se vozí tříděný odpad. Plasty se  třídí 

na sedm druhů (čiré PET lahve, modré a zelené PET lahve, silnější plasty, folie apod.). Dále 

se třídí papír, sklo. Vytříděný odpad se lisuje a „výlisky“ se prodávají. U plastů je cca 40 % 

odpadu, který nevyhovuje a musí se sládkovat. Technika je pásová, vlastní třídění (výběr) 

musejí obstarat lidé.  

Celkem hodina a půl příjemného poznávání, jak se nakládá s naším odpadem, uplynula velmi 

rychle. Byť nám skládka nevoní, je třeba si uvědomit, že nic lepšího krom řízeného 

skládkování, třídění odpadu a spalování člověk nevymyslel. A jedině tak může zodpovědně 

odpovědět na Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ Ti nezodpovědní si s tím hlavu nelámou           

a pohodí nám různé harampádí v lese! Ti zodpovědní třídí a uklízejí. Na ekologii pamatuje     

také naše legislativa, a tak máme mj. i zákon o odpadech, který upravuje nakládání s ním. 

Skládka městu přináší nemalé finanční prostředky a doufejme, že nám je zákonodárci 

„neukradnou“, na kraji či ve státní kase by se snadněji rozpustily a Benátky nad Jizerou by si 

jich moc neužily. 
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Extrémní svět 

Náš současný svět je globalizovaný, říká se, že žijeme v postmoderním informačním světě, 

světě rychlých změn, světě povrchním. Nejsa filosof zanechám těchto úvah, jen si všímám 

extrémů, které nás obklopují. Tzv. západní civilizace je extrémně zadlužená, extrémně závislá 

na elektrickém proudu, na počítačích a světové síti, na autech a jiné moderní technice. 

Jsme extrémně závislí na jídle. Samozřejmě jíst musíme, ale někdo se extrémně přejídá 

(extrémně obézní lidé) a druhý extrém nejí skoro vůbec (extrémně vyhublí lidé).  

Zažíváme extrémní počasí a to extrémně často. Extrémní sucha střídají extrémní deště                     

s povodněmi, extrémní vedra zase extrémní zimy. K tomu připočtěme extrémní bouře, větry, 

zemětřesení, tsunami a probuzené sopky.  

Také se extrémně rozevírají nůžky mezi bohatstvím a chudobou, na jedné straně jsou lidé 

extrémně bohatí, kteří mají víc peněz než státní rozpočty některých menších zemí (a jsou mezi 

nimi i nezaslouženě bohatí, tuneláři a štědře placení manažeři ztrátových firem se zlatými 

padáky), na druhé straně (mnohdy také nezaslouženě) extrémně chudí lidé. Někteří z nás 

extrémně pracují, jiní pracovat nemohou (extrémní nezaměstnanost). Jsme pod extrémním 

stresem, extrémně plýtváme, extrémně rabujeme přírodní bohatství, extrémně konzumujeme, 

jsme extrémně pohodlní a líní. 

Uznejte sami, nezaslouží si lidstvo to extrémní zacházení. Být „Matkou přírodou“, taky bych 

byl na nás naštvaný a to extrémně! 

Ale co s těmi, kteří se extrémně nechovají, přírodu neničí, naopak se ji snaží chránit, 

porozumět jí a žít s ní v souladu? Mohou tito obyčejní smrtelníci změnit tento náš extrémní 

svět?  

PS: Úplně se mi v tom ztratil extremismus. A není to jen extrémně hloupá reakce na extrémní 

jevy západní civilizace, jako je humanistický multikulturalismus, pozitivní diskriminace                   

a politická korektnost?  

 

 

Naše zemědělská vláda  

Nečasova vláda má mnoho přívlastků, myslím si, že by ji slušel i přívlastek „zemědělská“. 

Např. se jí podařilo rozorat celý sociální systém (S-karta). Pohnojila téměř vše, na co sáhla 

(registr vozidel, prezidentská volba,…). Zaplevelila právní řád dalšími neřády. Dovolila 

spřízněným obchodním společnostem (politickým stranám, lobbistům, advokátům) podojit 

dojnou krávu (náš stát). Zasela semínko nedůvěry, které vzklíčilo opravdu mohutně. 

Přitom měla mimořádně dobré povětrnostní podmínky (118 hlasů), ale očekávaná úroda 

přinesla trpké zklamání. Za chovatelský úspěch lze považovat odstavení příliš mlaskajících 

čuníků od koryt a výběr lepších ošetřovatelů (státní zastupitelství). 

A tak se ptám: dočkáme se někdy v Česku vlády, která bude používat selský rozum? Když 

koukám na ty, co čekají ve vládním předpokoji, silně o tom pochybuji. Nic moc od nich 

neočekávám, a tak mne nemohou zklamat, jen příjemně překvapit a můžeme se dočkat lepší 

sklizně. Možná, že lepší úrody dosáhnou i současní zemědělci. Vždyť zaseli i dobré věci 

(protikorupční semínko, šetření i na pravých místech). Otázka je, pokud vzklíčí, zda v daném 

prostředí nezmutují v něco úplně jiného, či je nezahubí okolní plevel.    
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Doktoři medicíny a doktoři práv  

S trochou nadsázky říkám, že jsem zdráv a vesel, neboť nenavštěvuji ani MUDry ani JUDry. 

Snažím se, abych nemusel doktory (lékaře i právníky) potřebovat. Neboť je těžké uniknout 

jim ze spárů a také jejich služby jsou náročné na peníze.  

Z právní praxe v Česku (alespoň té medializované) běžný občan nemá pocit spravedlnosti             

a použití zdravého selského rozumu. Mnozí právníci slouží zločinu a komplikují tak snahu 

těch druhých, spravedlivých. Soudní řízení jsou nesmírně dlouhá, vymahatelnost práva je 

nesmírně složitá. Připlést se k něčemu, být z něčeho nařčen a vláčen pak soukolím 

„právnických služeb“ od žalobců, přes advokáty, k soudcům je poměrně jednoduché a může 

se stát každému (zapomenutá složenka, dopravní přestupek, nedohoda se sousedem, 

s partnerem, nakonec i oběť podvodu či násilného činu). Zákony jsou složité, nevyznají se 

v nich ani odborníci, jeden soud rozhodne tak, druhý (v podobné věci) právě naopak.  

Slýcháme, že žijeme v právním státě. Řekl bych, že spíše žijeme v „právnickém“ státě.                  

A právníci žijí z našich negativních emocí jako je závist, nenávist a sobectví.  

Přitom by stačilo dodržovat jednoduchá a staletími ověřená pravidla (Desatero), mluvit spolu, 

umět se dohodnout a neubližovat si. A právníci by pak ani nemuseli být.  

A co doktoři medicíny? Na jedné straně jsou ti, co mají můj obdiv (záchranáři, lékaři urgentní 

medicíny, vrcholní specialisté, chirurgové, ……) a na druhé straně ti, kteří jsou páteří 

medicínsko-farmaceutického komplexu, jehož zájmem není lidi uzdravovat, ale léčit. Zde se 

odkáži na propagátory celostní medicíny a jejich knihy: MUDr. Josefa Jonáše („Křížovka 

života“) a MUDr. Jana Hnízdila („Mým marodům“).  

Samozřejmě, když se člověk necítí dobře, tak jde a vyhledá pomoc lékaře. Pacient má 

nevýhodu, není odborník a ani dobře informovaný pacient není v rovnocenném postavení vůči 

znalému lékaři. Systém, založený na byznysu, dokáže udělat pacienta z každého. Mohu se 

cítit zdráv, k doktorům nechodit, ale jakmile se tam objevím, tak mi dokážou, že zdráv 

nejsem, že jsem jen nedostatečně vyšetřen. A musím být léčen.  

Např. se mi vždy zvedne tlak u praktického lékaře, což je dané buď jeho neschopností si 

zorganizovat čas (člověk tam stráví hodiny a spíše může nějakou virózu chytit) nebo dokonce 

arogancí. Lékař přijde až po začátku ordinačních hodin, začne ordinovat až po kafíčku, 

přednostně jedná s dealerem léků apod. Po pracovní době normálně pracujících lidí téměř 

nikdy neordinuje.  

Dokud jsem relativně v pohodě, snažím se doktorům vyhýbat. Myslím si, že čím později 

nastoupím do rozjetého vlaku byznys medicíny, tím líp. Aspoň si užiju života. Z toho vlaku 

lze vystoupit jen ve stanici Smrt. 

Do této stanice stejně můj život spěje a nemůžu ji vynechat. Už začínám navštěvovat 

přípravný kurs, počínající stáří se to jmenuje. A naše byznys medicína z toho také udělala 

nemoc a snaží se jí léčit. A mnoho současných lidí neumí přirozeně stárnout. 

Je tu ještě jedna věc: máme poslední dobou násobně více alergiků, dyslektiků, hyperaktivních 

dětí… Částečně za to mohou geny, špatné životní prostředí, lenost. A neškodí nám naopak 

přehnaná péče, důsledná hygiena a u některých jedinců téměř sterilní prostředí?  

Spokojenost a pocit být šťastný je stav duše, to nám přeci žádná pilule nezařídí.  
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III. Vyšlo ve Zpravodaji Benátecka (2004 až 2014) 
 

Postřehy, které vycházely jako články ve Zpravodaji Benátecka (vychází 1x za měsíc), je nutno 

chápat v kontextu doby. Vyjadřoval jsem se k veřejné dopravě, kultuře, Sokolu a obecně 

k dění v Benátkách nad Jizerou. 
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Veřejná doprava  
 

Začněme neotištěnou glosou na téma doprava 

 

Kamionu raději z cesty  

Nemám rád kamiony (v tom asi budu s mnoha řidiči osobních vozů zajedno). Těžko se 

předjíždějí, to mi však nevadí, pojedu pomaleji, hlavní je v pořádku dojet! 

Vadí mi kamion za „zadkem“. Tuhle jsem se večer vracel domů, v Krchlebech uhýbám na 

Straky a za mnou zahne kamion. Na silnici do Strak nechávám kamion vzadu za sebou při 

rychlosti mezi 80 až 90 km/h. Ve Strakách (kde dodržuji rychlost) mne dožene a kupodivu 

jede také přes Boží Dar na Benátky. Ve tmě za Božím Darem jezdím opatrně (kolem                   

60 km/h), co světélkujících očí jsem už viděl v lese kousek od silnice, co srnek i divočáků mi 

přeběhlo před autem. A kamion za mnou si to hasí snad stovkou, kretén. Ještě před Božím 

Darem bliknu, přibrzdím a uhnu vpravo na lesní cestu. Debil v kamionu profrčí kolem mne. 

Jedu pak za ním svým tempem a přemýšlím, jak by to asi dopadlo, kdyby mi, jedouc před 

ním, vběhla do cesty srnka. Asi bych o tom nic nenapsal.     

A co kdyby se ten blb přede mnou střetl se stádem divočáků? Já bych byl v tom případě asi 

v pohodě. A snažil se (snad) tomu blbečkovi pomoci. Ale určitě bych si sprostě zanadával!       

 

Benátky se přiblížily k vlaku  

Paradoxně až odstraněním kolejí a vybudováním cyklostezky se naše město přiblížilo 

k železnici. Zarostlé ospalé nádražíčko v polích, odkud to je cca dva kilometry do Zdětína, na 

druhou stranu do Sedlce a na třetí do Hřivna, nesoucí název Zdětín u Chotětova se může po 

letech probudit jako Šípková Růženka.  

Je otázkou, zda se promění i zchátralý statek Chrástecký dvůr, ale cyklostezka výrazně oživila 

tento prostor. Po několika málo týdnech od otevření už tu funguje občerstvení, zejména          

o víkendech je cyklistů a bruslařů opravdu hodně. Stezka je převážně využívána zdětínskými 

a benáteckými občany, pevně věřím, že si na ni užívají i bruslaři a cyklisté odjinud.  

A tady vidím i příležitost pro České dráhy, které cyklodopravě fandí a celkem se jí                         

i přizpůsobují. Zastávka Zdětín u Chotětova po zrušení nákladní dopravy na vlečce pomalu 

osiřela, lidmi je asi využívána méně a méně, vždyť dnes už mnoho lidí nechce chodit pěšky. 

A tak i zastavujících vlaků je méně, navíc dnes je to zastávka na znamení a vlaky končí 

v Mladé Boleslavi, přímé spojení až do Turnova (s výjimkou nočního spoje) neexistuje. Vlak 

se tak dá využít k cestě do Mladé Boleslavi či Všetat a Neratovic (event. následným 

přestupům). Pro cestující z Benátek (až na pár výletníků či skautů) je cestování vlakem                   

(z tohoto nádražíčka) nezajímavé. 

Avšak pro návštěvníky, zvláště pak in-line bruslaře bez řidičského oprávnění, (příp. i pro ty, 

kteří sice řidičák mají, ale pokud nemusí, tak se raději té džungli na českých silnicích 

vyhnou), může být železniční zastávka u in-line stezky požehnáním. Např. z Mladé Boleslavi 

vyrazím vlakem, za patnáct minut vystoupím ve Zdětíně, nasadím brusle, sjedu do Benátek, 

tam si dám v klidu pivko, mohu navštívit muzeum, shlédnout fotbalový zápas, příp. se             

i vykoupat v bazénu a pak šupky na autobus a zpátky do Boleslavi. Myslím si, že pár 

takových lidí by se našlo. Jen, kde se o tom dozvědět? České dráhy na svých internetových 

stránkách přináší tipy na výlet, objeví i nové možnosti zapadlého nádražíčka v polích čtyři 

kilometry od Benátek nad Jizerou? 

(Zpravodaj Benátecka – dále ZB, červen 2009) 



23 

Tak nám zdražili autobusy, paní Müllerová  

 

 
 

 

 

 

Ten, kdo jel po 1. lednu 2011 autobusem, asi zažil pořádný šok. S mírným zdražením se dalo 

počítat, stoupají ceny pohonných hmot, nějaká ta inflace, a tak se zvýšením ceny jízdného       

o pět až deset procent by měl problém asi málokdo. Dvacet procent už je ale dost. Jak je to 

možné? Vždyť už se zdálo, že dopravní obslužnost ze zákona zajišťovaná kraji je již 

promakaný, léty osvědčený systém. V řadě míst Česka proběhla regionální integrace dopravy, 

vlaky jezdí v taktu (každou stejnou minutu v každé hodině, někde po dvou hodinách, jinde po 

půl hodině), zlepšila se návaznost spojů. Pravda, někde se ruší tratě či spoje, probíhá tzv. 

optimalizace spojů. Ve většině „normálních“ krajů na to mají odborníky a řeší tuto 

nepříjemnou záležitost s představiteli dotčených měst a obcí a snaží se najít optimální řešení 

(jak co nejvíce ušetřit, ale přitom co nejméně omezit veřejnou hromadnou dopravu). My 

Středočeši však žijeme v kraji „Rathovo“. A „náš“ hejtman nám vymyslel krácení rozpočtu na 

dopravní obslužnost o desítky milionů korun (na rozdíl od ostatních hejtmanů, kteří peníze na 

dopravu minimálně zachovali). A tak se nedivme, že léta budovaný (a již poměrně stabilní) 

systém veřejné dopravy čeká asi pěkný chaos (pokud tedy hejtman nedostane rozum). 

Dopravci neví, kolik dostanou, resp. počítají s mnohem nižší částkou, a tak logicky zdražují. 

Město Benátky nad Jizerou spolu s dalšími městy okresu je ochotno přispět na obslužnost 

stejnou částkou jako loni.  
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Ve všední dny z/do Benátek jezdí téměř 50 spojů z/do Mladé Boleslavi, cca 30 spojů z/do 

Prahy, 10 do Lysé n. L. a zpět. Do okolních obcí (Kochánky, Sedlec, Slivno, Kropáčova 

Vrutice, Zdětín, Chotětov, Bezno aj.) jezdí od tří do osmi spojů v pracovní den. V sobotu a 

neděli je provoz jen v relaci Praha - Mladá Boleslav a to v počtu deseti až dvanácti spojů za 

celý den. Před námi teď (díky MUDr. Rathovi) není otázka vylepšení spojení jako např. 

obslužnost průmyslové zóny, linka do Milovic apod., ale naopak otázka jak spojení udržet, 

spíše optimalizovat a omezit tak, aby se dotklo co nejmenšího počtu lidí.  

Obávám se, že takto masivním zdražením se autobusy více vyprázdní a silnice se zase ucpou 

více auty. A k tomu přispěje i rušení spojů. Náhodný cestující cestu do Mladé Boleslavi 

autobusem za 32,- Kč přežije, ale ten, co dojíždí denně, vydá o desetikorunu navíc každý den, 

což jsou za měsíc dvě stovky. Ti, co jezdí do Prahy, jsou na tom ještě hůř. Jedno mne však 

zaráží - u Českých drah si můžete koupit in-kartu, týdenní, měsíční a čtvrtletní jízdenky                

a významně tím ušetříte (třeba i 50 % oproti dennímu nákupu jízdenky bez in-karty), proti 

tomu je 5% sleva u čipové karty Transcentra směšná. 

Bude-li mít město možnost do optimalizace spojů mluvit, pokusí se jistě o řešení nejméně 

bolestivé. Není to však záležitost města, ale kraje, takže vězte: může za to kraj, resp. David 

Rath.  

 

(ZB, únor 2011) 
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Rathův kraj požaduje po dopravcích škrtnout spoje o 30 % 

Milí spoluobčané, pravidelní i občasní cestující autobusy společnosti Transcentrum. V době 

vyjití tohoto článku ve Zpravodaji Benátecka asi již nevěřícně zíráte v jaký „ementál“ se 

proměnily jízdní řády autobusů, najmě o víkendech. Vězte, že vedení města, dopravní komise 

a nakonec i dopravce se stali obětí šikany ze strany vedení Středočeského kraje, který 

s obcemi nekomunikoval, návrhy na rušení spojů zaslal až po četných urgencích a v době, kdy 

už nebyla možnost se k nim kvalifikovaně vyjádřit. Přesto byla narychlo svolána Komise pro 

dopravu a bezpečnost, které se účastnili i zástupci vedení města a společnosti Transcentrum. 

Záhy po zahájení jsme se dozvěděli, že již vlastně není o čem jednat, že dopravci právě 

vypršela zákonná lhůta k zaslání úpravy jízdních řádů objednateli veřejné dopravy 

(Středočeský kraj) a že změny platné od 1. 2. 2011 ještě musí „posvětit“ Zastupitelstvo kraje 

svolané (účelově!) na sobotu 29. ledna. Přesto jednání dopravní komise svůj přínos mělo. 

Během něj jsme se dozvěděli, že vyškrtaných spojů je mnohem více, než bylo v původním 

návrhu kraje, neboť dopravce zrušil ještě párové spoje z důvodu obrátky autobusů. Nicméně 

bylo dohodnuto, že se Transcentrum nebrání dílčím úpravám (posunutím času odjezdu spojů) 

tak, aby byla dosažena určitá návaznost spojů pro studenty, stejně tak zbylé především 

víkendové spoje byly rovnoměrně rozloženy do celého dne, aby se např. nestalo, že čtyři 

hodiny nepojede nic a pak během 20 minut pojedou autobusy dva.  

Ve směru Mladá Boleslav - Benátky - Praha se změny ve všední den dotknou především 

posledního spoje do Prahy a z Prahy („flamendrák“), který nepojede, dále jsou zrušeny 

některé páry nevytížených spojů na linkách do Kochánek, Lysé nad Labem a Kropáčovy 

Vrutice. Drastické rušení nastává o víkendech. Sledujte proto nové jízdní řády. 

(ZB, únor 2011) 
 

 

Máme si přát PID (Pražskou integrovanou dopravu)?  

Tiskem probleskly zprávy o jednání Prahy a Středočeského kraje o integraci dopravy. Jednání 

jsou na začátku a budou složitá, výsledek nejistý.  

Čtenáře upozorňuji, že se jedná o můj názor podpořený letitými zkušenostmi cestujícího 

veřejnou dopravou a také informacemi z veřejných zdrojů.  

Chvíli jsem bydlel v malém městečku Kouřim a také pracoval v Sázavě. Před zavedením PID 

v těchto městečkách měla Kouřim přímé spojení s Prahou (v zásadě asi dva autobusy ráno 

tam, odpoledne zpět) a jedno přímé spojení na ranní směnu se Sázavou. Zavedení PID tyto 

přímé spoje zrušilo a nahradilo přestupy. Ze Sázavy dříve jezdily autobusy do Prahy na metro 

Želivského, v rámci Prahy zastavily jen v Uhříněvsi a cesta trvala asi 50 minut, dnes cesta 

trvá asi 1 hod a 20 min, autobus končí na metru Háje a obsluhuje v Praze i sídliště Petrovice a 

staví na každé zastávce.  

Z toho odvozuji, že organizace ROPID, která Pražskou integrovanou dopravu řídí, 

upřednostňuje zájmy Pražanů a preferuje více zastávek a navazující přestupy. Proto se 

domnívám, že pokud by byla integrace svěřena ROPIDu, možná bychom se v Benátkách 

dočkali rozšíření „couráku“, důraz je kladen na obslužnost pro co nejvíce lidí (obcí).                 

V Benátkách by asi PID končila, protože Stará Boleslav je v pásmu 3, tudíž u nás by bylo 

pásmo 5 (tedy to poslední) a v Předměřicích a Tuřicích pásmo 4. Pravděpodobně by se 

rozšířilo spojení Benátek přes Předměřice, Tuřice a Brandýs s Prahou včetně víkendů. Je ale 

otázkou, zda by rychlíky z Boleslavi byly do PID zařazeny (myslím si, že ne).  

Podporu pro toto tvrzení lze najít např. u autobusů Dobříš - Praha. Přímé linky jsou 

dálkovými spoji a jedou cca 35 min, integrovaná linka PID 317 jezdí přes vesnice a jede přes 
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hodinu. Takže cestující (dojíždějící) má na výběr: ušetří buď čas (a za to si zaplatí), nebo 

peníze (výhodné časové jízdné dle Tarifu PID) a stráví tak cestováním denně o hodinu navíc. 

Proto se obávám, že něco podobného by hrozilo i nám v Benátkách v současné podobě. PID 

je vhodná pro Prahu a přilehlé okresy Praha-východ a Praha-západ. Obyvatelé obcí 

(především měst) dále od Prahy upřednostňují přímá rychlá spojení, konkurencí je jim spíše 

individuální automobilová doprava. 

Navíc ROPID má špatnou pověst, často mění jízdní řády a trasy spojů, cestující si pak stěžují. 

Na druhou stranu se snaží přizpůsobit nabídku veřejné přepravy novým přepravním proudům 

v trasách i časech.  

Prosazení takových (až radikálních) změn je v podmínkách našeho regionu téměř nemožné. 

Ranní doprava do Lysé n. L., kterou pravidelně využívají zejména žáci a studenti, naprosto 

neodpovídá současným požadavkům. Rigidně jsou obcemi (a cestujícími) udržovány brzké 

ranní spoje, které více méně přepravují vzduch a nedaří se je přesunout na jiný čas, který by 

byl vhodnější pro více lidí, především studenty. Někteří představitelé obcí raději nepřipustí 

žádnou změnu, protože ti dva, co tím spojem pravidelně jezdí, si budou všude stěžovat.  

Pokusil jsem se zhodnotit současný stav. PID má výhodu v tarifu a časových kuponech, 

v jízdenkách, které platí jak do Prahy, tak po Praze. Je na reprezentacích Prahy a kraje a jejich 

dopravních odbornících, zdali se podaří propojit dopravní systémy tak, aby byli spokojeni jak 

Pražané, tak Středočeši (i ti, co bydlí dál od Prahy a jezdí v rámci kraje). Je to však běh na 

delší trať. 

V roce 2014 se jízdní řády v Benátkách nemění (jen někde několikaminutové posuny) a to je 

(snad) dobrá zpráva.      

(ZB, leden 2014) 

 

Kultura za pět set 
 

Ochutnávka vín  

Tak zase jedna nová povedená akce v Benátkách nad Jizerou se konala v sobotu 18. 6. 2005 

od 18 hod. na nádvoří zámku a v zámeckém sklepení. Ochutnávalo se víno, celkem 58 druhů. 

Nevím, jestli se našel někdo, kdo okusil všechny vzorky, já jsem to nestihl (měl jsem asi 10 

vzorků) a musím říci, že všechny, co jsem si vybral, mi chutnaly. Víno je alkohol tak trochu 

specifický, nejsem velký znalec vína, abych mohl posoudit jeho kvalitu, a ani lékař, takže 

nemohu ani posoudit, zda je víno zdraví prospěšné (což údajně dokládají Francouzi)                      

a v jakém množství. Ale že je víno opravdu zvláštní alkohol, dokládají již staří Řekové, kteří 

mají pro víno vlastního boha Dionýsa, nakonec i křesťané používají víno jako Kristovu krev. 

K vínu patří ženy a zpěv, jak praví známé rčení, a ve víně je pravda, což většina z nás umí říct 

i latinsky: „In vino veritas“. 

Těší mne, že jsme v Benátkách vzdali hold tomuto vznešenému nápoji a že díky panu 

Urbanovi se na mapě vinařských oblastí ČR objevila zelená tečka mezi Prahou a Mladou 

Boleslaví.  

Myslím, že se akce vydařila a doufám, že bude mít své pokračování v letech příštích. Výborné 

víno a nádherný zámek si to jistě zaslouží. Byl to výborný nápad a ještě lepší realizace a vám 

všem, kdo jste to spáchali, patří dík vděčného ochutnávače lahodného moku.  

 

(ZB, červenec 2005) 
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Zrození Sirael v zámeckém sklepení 

Do muzea večer a zadarmo, skvělá myšlenka, ovšem chtělo by to ještě něco, řekli jsme si 

společně s Janou Vernerovou a Monikou Gürtlerovou někdy na konci loňského roku, kdy se 

pomalu připravoval benátecký kulturní rok 2006. Věděli jsme, že by bylo dobré muzejní noc 

spojit s novou expozicí Tycho Brahe. 

Vedoucí 1. Neratovické divadelní, profesionální dramaturg pan Miroslav Král, přislíbil, že by 

se na tom mohl dramaturgicky podílet a hned hodil do placu nápad Zrození Sirael 

v zámeckých sklepeních, mne napadla krátká úvodní scénka – tajný příjezd císaře Rudolfa a 

plán byl připraven. 

Bohužel zasáhl osud a přicházela jedna rána za druhou, neratovický pan Král dlouhodobě 

onemocněl, několikrát kvůli tomu odkládali vlastní premiéru a navíc došlo ke kolizi termínu 

jejich vystoupení s naší muzejní nocí, o níž jsem se dozvěděl až 9. května. Akce již byla 

naplánována a inzerována na plakátech a ve Zpravodaji. Copak scénku na nádvoří zvládneme, 

kostýmy si půjčíme v divadelní půjčovně v Kolíně, ale co Sirael? Tam je zapotřebí efektů, jež 

nemáme. 

A tu přichází spásná myšlenka a záchrana v podobě dalšího dětského souboru Divadýlka Na 

kopečku z Holých Vrchů. Pan Jiří Rendvanský, který je zároveň osvětlovačem boleslavského 

divadla, se svými svěřenci zařídil celou podzemní část. Vzhledem k tomu, že zkoušet se 

mohlo až v pátek odpoledne, byli jsme všichni v očekávání, jak naše společná improvizace 

dopadne. 
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A nakonec dopadla nad očekávání dobře, efekty byly výborné, Sirael zrozená z mlhy a dýmu 

v podzemním schodišti, vybavená alchymistická dílna a skvělý improvizátor magistr Kelly, 

který použil éterických vesmírných par, přidal trochu ryzího zlata, rudého španělského nebo 

portugalského vína a pravého ženského koření až z daleké Itálie a zrodil Sirael. Zvědavý císař 

Rudolf II. ji bohužel svým dotekem zničil.  

Tato scéna se pro velký zájem diváků sehrála celkem jedenáctkrát!  Třikrát se na nádvoří 

odehrál tajný příchod císaře Rudolfa za Tycho Brahem a ještě tajnější příchod hraběnky 

Stradové. Třikrát během večera též zatančila děvčata ze ZUŠ své historické tance. 

Dramaturgický plán Zrození Sirael z neratovické dílny nám zůstal dokonale utajen, ač se                 

o tom vědělo několik měsíců. Nakonec ale narychlo vymyšlený (bylo na to 10 dní!) náhradní 

plán v reálném provedení Divadýlka Na kopečku z Holých Vrchů vyšel skvěle.  A za to jim 

patří náš obdiv a dík!  

(ZB, červen 2006) 

 

Premiéra hry „Někde jinde aneb jak to bylo s Rusalkou a Norbertem“ 

Letošní jarní premiéru jsme očekávali snad s největšími obavami v pětileté historii Divadla 

Hvězdička. Málokdy jsme byli na zkouškách kompletní, v hlavních rolích jsme měli naprosté 

nováčky a zejména generálka před rodiči ve středu před premiérou byla hrozně špatná, 

některé již zavedené hvězdičky zklamaly, zapomínaly text. Zkrátka generální zkouška neměla 

vůbec šťávu a náboj, bylo to spíše utrpení. Čím to bylo způsobeno, nevíme, snad malé 

prostory a nezvýšené jeviště ve zkušebně, možná i vzdor malých herců.  

Jak se však ukázalo na premiéře, všechno zlé je k něčemu dobré. Vše jsme si vzájemně 

vyříkali, předpremiérová zkouška v Záložně už byla mnohem lepší, přesto nervy režiséra 

pracovaly. Před třetí hodinou v neděli 9. března se zaplnilo hlediště cca 70 diváky a premiéra 

začala. Hned od začátku bylo jasné, že výkony mladých herců jsou strhující a atmosféra 

představení byla báječná. Lidé se smáli jak úvodnímu dějství před přípravou oběda u vodníků 

a Rusalky, tak i dění u loupežníků Alberta a Roberta a jejich nalezeného syna Norberta. 

Po krátké přestávce se představily další postavy: strašidla, Hejkal a divoženky. Herci 

perfektně zvládli i tanec Rusalky, divoženek a strašidel. Jak to v pohádkách bývá, nakonec 

vše dobře dopadlo. Na závěr při finálové hudbě s děkovačkou diváci odměnili nadějné herce 

bouřlivým potleskem. 

V rolích vodnického páru se představily sestry Kuchtovy ze Zdětína, starší Lucka si zahrála 

líného Serváce Osiku, mladší Tereza výborně zvládla roli jeho obětavé ženy Bobiny. Dalšími 

nováčky byla Lenka Novotná v roli Alberta a především vynikající Matěj Jakubčo v hlavní 

roli Norberta. Roberta si střihnul osvědčený komediant Kuba Tichý, Hejkala Týna Šestáková. 

Zkušené matadorky Hanča Tichá a Andrea Michálková si s chutí zahrály strašidla a jako vždy 

vynikající Jana Vraštiaková se objevila v roli Rusalky. Lenka Zemanová byla výborná v malé 

roli tančící první divoženky. Katka Čapková pro tentokrát stála a duševně se připravovala na 

alternaci Rusalky, uvidíme ji v příštím představení. Nikola Stejskalová se pro nemoc 

omluvila, a tak si Bobinu střihne taky příště. 

V představení hrají prim herci, ale bez kvalitního scénáře, režijního vedení, vhodných                     

a padnoucích kostýmů, kulis, rekvizit, hudby, choreografie a osvětlení by to nešlo. Zde patří 

dík především Daně Tiché za pomoc na scénáři a režii, za návrhy kostýmů, ideové návrhy 

kulis a v neposlední řadě za nápovědu při premiéře.  
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Tímto děkujeme i externím spolupracovníkům: Milanu Frumarovi za tradičně skvělou hudbu, 

Lence Kudlové za choreografii a taneční výcvik, Zuzce Hekelové za kostýmy, Zuzce 

Jakubčové a Lence Zemanové starší za kulisy.  

 (ZB, duben 2008) 

 

Hvězdičky nad Jizerou 2008 za námi 

Pátý ročník „tradičních listopadových Hvězdiček“ skončil 30. listopadu. Jaký vlastně ten 

letošní Minifestival byl? Totiž letos jsme „mini“ rozhodně mohli vynechat. Festival byl 

nejdelší v historii, vystoupilo na něm šest hostujících souborů. Domácí soubor se předvedl 

dvakrát pro školy a školky.  

Naše přehlídka získala grant Středočeského kraje a díky tomu jsme u nás v Benátkách nad 

Jizerou mohli přivítat pět ochotnických divadelních souborů a jedno malé profesionální 

divadélko dvou herců a několika loutek. 

Na podzim patří Záložna nejen BFA, naší přehlídce, ale především tanečním kursům a je 

opravdu velmi náročné se tam vtěsnat. V podstatě jsme se po celou dobu s organizátory 

tanečních střídali. Ale po vzájemné domluvě jsme to zvládli. 

Hvězdičky začaly tentokrát netradičně. Soubor ze Sadské sehrál svou pohádku „Jak Kašpárek 

učil čerty zpívat“ v pondělí 17. listopadu v 15 hod. Trošku jsme se obávali o návštěvnost ve 

státní svátek a po víkendu, kdy v Benátkách vystupoval Cirkus Berousek. Návštěvnost ale 

předčila naše očekávání, přišlo 80 lidí, což byl pro nás docela šok. 

V pátek 21. 11. dopoledne sehrál domácí soubor Hvězdička tak trošku jinou Karkulku, 

nejprve pro školáky (přišly tři třídy z dolní školy – šedesát dětí) a pak pro mateřinky (Záložnu 

tak zaplnilo na 140 malých dětí). První představení mělo spád, starší děti reagovaly na herce a 

bylo vidět, že si to obě strany užily. Děti z MŠ už byly jiné, více radily, více hlučely a 

nechtěly se s vlkem moc bavit, některé se ho i bály. Takže toto představení celkově vyznělo 

trošku rozpačitě (to je však názor režiséra).  

Sobotu 22. 11. dopoledne shlédlo představení „Matěj a čarodějnice“ toušeňského souboru 

čtyřicet diváků. Následující nedělní dopolední představení Divadla v Kufru: „Kašpárek a 

princezna“ si nenechal ujít stejný počet diváků. Malé děti byly unešené, zapojovaly se do hry 

dvou „profíků“, dělaly vláček, krmily loupežníky a hádaly hádanky.  

Divácky jsme se namlsali a s přesvědčením, že odpoledne chodí víc lidí, než dopoledne jsme 

očekávali tak padesátku (a v koutku duše i víc). Přišla však sotva půlka. Snad svou roli sehrál 

sníh, jenž děti a rodiče upřednostnili, nebo i fakt, že většina lidí, co chtěla divadlo vidět, už ho 

viděla. A tak velmi zajímavou pohádku čelákovického souboru nevidělo tolik lidí, jak by si 

bývala zasloužila. „Jabka mládí“ byla opravdu vyvedená legrační hra – romská pohádka, kde 

hlavním hrdinou byl mladý Rom a jeho rozvětvená rodina, vystupoval tu i drak a princezna. 

Na scéně stál kočovný romský vůz. Kdo přišel, skvěle se bavil.  

S napětím jsme očekávali poslední den přehlídky. Přijdou lidi na Dobrovici a Libici n. C.? 

Dětský soubor Dobrovít z Dobrovice se představil pohádkou „Kouzelník Dik“, kde zaujal 

svými výkony a trochu spletenými pohádkami, kde postupně vystupovaly Karkulka, Růženka, 

Sněhurka a krom sedmi trpaslíků i dvanáct měsíčků a Maruška. Velká část představení byla 

ve verších a vyznělo to velmi dobře. Dopolední představení zhlédlo více jak čtyřicet diváků. 

Nedělní odpoledne patřilo poslednímu souboru. Soubor Vojan z Libice n. Cidlinou k nám 

přijel poprvé a hned přivezl veleúspěšnou pohádku „Měla babka čtyři jabka“. Padesátka 

diváků se i tady výborně bavila, i zde bylo ztvárněno vícero pohádek, skvělá byla zejména 
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zvířátka, takové „pololoutky“, které si herci navlékli na sebe. Zpívalo se, hrálo, smáli se děti             

i dospělí.  

Celkově se festival vyvedl, šest představení hostujících divadelníků zhlédlo na 280 lidí, 

někteří z nich přišli i na tři, čtyři představení. Připočteme-li k tomu naše dvě představení pro 

200 žáků a žáčků ZŠ a MŠ, bylo to nejvíc návštěvníků v dosavadní historii. Mnoho lidí nám 

přehlídku chválí, a tak v tom budeme pokračovat i příště. Takže za necelý rok na shledanou.  

    (ZB, prosinec 2008) 

 

 

Muzejní noc 

V pátek 22. května se v areálu benáteckého zámku konala již pátá Muzejní noc. Po bouři               

a větru se zázračně vyčasilo, a tak se zahájilo za sluníčka. Tématem večera byla astronomie, 

v muzeu byl dokonce dalekohled, zapůjčený a zároveň hlídaný osobou nejpovolanější: 

Radkem Kováčem, vedoucím místní hvězdárny a astronomického kroužku. Po uvítání 

starostou města Jaroslavem Králem, průvodce večera pozval děti na pohádku „Kašpárek a 

loupežníci“ v podání Divadla v Kufru.  

Plné nádvoří 

Nádvoří zámku se postupně plnilo, také pod věží zámeckého kostela se začala tvořit klasická 

fronta. Návštěvníků bylo dost a každý trávil čas dle svého gusta.  

Astrologické soutěžení příliš netáhlo 

Po pohádce následovala astrologická soutěž. Pohádka ty nejmenší zaujala, neboť se děti do 

hry dvou divadelníků zapojily. Krmily loupežníky a také jezdily jako vagonky dlouhé 

mašinky. To dospělí tak hraví nebyli. Na nádvoří byly vyvěšeny znaky jednotlivých znamení 

a cíl soutěže byl jednoduchý: najít to své znamení a pak spočítat, koho je nejvíc. Nakonec 

vyhráli vodnáři, ale stačilo jich na to jen pár. Stejně dopadlo i pokračování soutěže, které 

mělo zjistit, jaký živel právě na nádvoří zvítězí. Jednotlivé živly (oheň, zemi, vodu a vzduch) 

představovaly děti z Divadla Hvězdička a na opakované výzvy se pár desítek lidí rozhodlo 

přiřadit k nějakému živlu. Vyhrála znamení ohnivá, naopak u větru (představitel vzduchu) byl 

snad jen jeden. Pak až bylo řečeno, že vodnářovým živlem je kupodivu vzduch, přešlo k větru 

pár vodnářů od vodníka.     

Richarda Pachmana si poslechly nejen jeho fanynky 

Hudební skladatel a zároveň interpret esoterické a duchovní hudby Richard Pachman přilákal 

do Benátek svůj „fanklub“, který ho přijel podpořit, ale věřím, že si ho s chutí poslechli i ti, 

kteří ho doposud neznali. V každém případě jeho hudba tvořila příjemnou kulisu, při níž si na 

své přišly nejen fanynky.  

Déšť vyhnal Toušeňáky  do sklepa   

Vrcholem večera bylo divadelní představení „Kino“ souboru Sokola Lázně Toušeň. Původně 

jsme mysleli, že začne úderem desáté večerní na venkovním pódiu. Hudebník Richard 

Pachman skončil dle dohody, ale výměnu techniky na pódiu narušil déšť, a tak nakonec 

zvítězilo náhradní řešení – představení se uskuteční ve sklepních prostorách. Začalo stěhování 

lavic, příprava divadelníků a ještě bylo nutné zapůjčit věž z Divadla Hvězdička. I když to 

mohlo návštěvníkům připadat dlouhé a příliš improvizované, my divadelníci tu rychlost 

dokážeme ocenit, vždyť během čtvrthodinky se začalo hrát.  
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Kdo vydržel až do teď a došel do sklepa, určitě nelitoval. Pantomimické Kino během necelé 

půlhodinky nabídlo širokou škálu situačních gagů různorodých návštěvníků kina a uvaděčky. 

Diváci sledující představení se smáli a na konci Toušeňáky dlouho vytleskávali. Naši 

kolegové z Toušeně již hráli v Benátkách několikrát při různých příležitostech a na různých 

místech. Pár lidí z Benátek už zná jejich kvality.  

A tak se ptám: nestálo by za to místo „televizních“ umělců z Prahy pozvat levné a výborné 

Toušeňáky s jejich vynikající komedií dell´arte „Král jelenem“? 

(ZB, červen 2009) 

 

 

Báječná léta s Hvězdičkou 

Konec dobrý, všechno dobré. To se říká. Občas v životě něco končí a něco nového začíná. 

V roce 2002 jsem s dětmi poprvé uvedl svoji první krátkou pohádku „Princezna Bára“, poté 

následovaly další nápady a pokusy. Zkoušelo se nejprve v sušárně v paneláku, poté 

v myslivecké chatě na Okrouhlíku a nakonec jsme se usadili v Sokolovně, v bývalé sauně. Za 

těch téměř deset let prošlo souborem na třicet dětí, některé jen proběhly, jiné zůstaly od 

začátku až do střední školy. Devět let v životě dítěte je moc, z tehdy devítiletých capartů jsou 

dnes dospělí skoromaturanti. Protože v Benátkách není střední škola, po základce se děti 

prakticky rozutečou, a i kdyby chtěly pokračovat, v podstatě nemohou najít čas. Toto postihlo 

i náš soubor. Jakmile nás opustilo „tvrdé jádro“, už to nikdy nebylo ono, sice o čtyři až pět let 

mladší děti hrály také skvěle, ale už to „tvrdé jádro“ nevytvořily a soubor postupně opustily, 

přestože se povedlo zajistit a vybudovat skvělé zázemí – novou zkušebnu v Krohově domě. 

Věděli jsme, že nás děti časem opustí, a tak jsme se vždy snažili přilákat ty mladší. Určitou 

naději přinesl podzim 2010, kdy se nám podařilo zlákat sedm malých dětí, s nimiž jsme 

nacvičili a dokonce předvedli maňáskovou pohádku, a začali zkoušet činohru, s níž jsme 

plánovali vystoupit v Dobrovici a Kosmonosech. Nakonec nám tři děti odešly, a tak jsme se 

rozhodli činnost (dočasně?) ukončit a vystěhovat se ze zkušebny. Ještě uděláme tradiční 

podzimní Minifestival divadla pro děti. Dá se říci, že tečkou za naším hraním bylo loňské 

účinkování v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech. 

Přesto je na co vzpomínat. Uvedli jsme čtyři maňáskové pohádky, dvě hříčky pro dospělé, ale 

hlavně od roku 2004 do roku 2009 jsme každý rok na jaře připravili premiéru „velké“ 

pohádky, která byla vždy hojně navštívená. Čert nebo vodník?, Víla na Klapech, Začarovaná 

pohádka, Jak se stal Honza králem, Někde jinde a Škola plná čertů - to byly kusy, s nimiž 

jsme jezdili i mimo Benátky. Nejčastěji jsme vystupovali v Dobrovici (7x), na sokolských 

přehlídkách v Toušeni (3x), hráli jsme v Sadské, Mělníku, Lysé nad Labem, Kosmonosech. 

Vystupovali jsme na benáteckých muzejních nocích a na prvomájovém jarmarku.     

Děti z našeho divadla moderovaly školní akce a dokonce skautské plesy. Myslím si, že jsme 

za ten čas odvedli kus práce, potěšili diváky a užili si to. Nyní máme hezké vzpomínky. A za 

ty chci poděkovat všem, kteří byli u toho, pomáhali nám a fandili. Největší dík patří mé ženě 

Daně, která to se mnou táhne nejen životem, ale významně to táhla i v našem divadle. Něco 

hezkého skončilo. A co dál? Uvidíme, co život přinese.   

(ZB, srpen 2011) 
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Benátecký Sokol 

 

 

 

Sokolská akademie ke 120. výročí založení Sokola v Benátkách 

I když v minulém čísle Zpravodaje byly fotografie z této akce a celý velký článek věnovaný 

historii Sokola, nedá mi to, abych se k akademii ještě nevrátil krátkým komentářem. 

Předem musím upozornit na to, že jsem se na této akci nijak nepodílel a můj příspěvek je jen 

osobním názorem jednoho z diváků. Zpravidla bývám k takovým akcím spíše skeptický                  

a opravdu jsem ani nečekal, že budu odcházet nejen spokojený, ale doslova nadšený                        

a pohlazen na duši. 

Nemá žádný význam se zde rozepisovat o jednotlivých skupinách cvičenců, každá zaujala 

něčím jiným a přispěla k pestrosti programu.  

Už zahájení bylo skvostné, sice budu vypadat jako „šplhoun“, ale líbil se mi i brilantní spatra 

přednesený projev pana starosty města (uvažuji o tom, že bych ho mohl angažovat do našeho 

divadla). Velice příjemná, překvapivá, chytrá a vtipná byla zahajovací pyramida                                 

a matematické hrátky s děliteli čísla 120. 

Akce měla spád, jednotlivá vystoupení byla vtipně propojena a glosována trojicí mladých 

moderátorů, všichni cvičící zaujali nejen svými výkony, ale i pestrostí cvičebních úborů                 

a dresů na svých vypracovaných (aikidisté, junioři), udržovaných (věrná garda) a zejména 

v případě mladých žen a gymnastek i krásných tělech (a doufám, že nejen pro mé oko).  

Zkrátka platí heslo ve zdravém těle zdravý duch a při akademii předvedená pestrost                       

a barevnost Sokola v Benátkách (všechny generace, více druhů sportu) určitě zaujala. 
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Jsem rád, že jsem se, pravda trochu oklikou přes divadlo, stal členem tohoto spolku. Je jen 

škoda, že mé oblíbené sporty jako badminton, ping-pong a tenis neprovozuje (na ty chodím 

jinam), ale jako bývalý závodní plavec oceňuji, že od té doby co vlastním sokolskou průkazku 

si v Mladé Boleslavi mohu zaplavat za míň jak polovic obyčejného vstupného. 

Ale vraťme se k akademii – bylo to skvělé, úchvatné, zábavné. Byl jsem mile překvapen                    

a potěšen (a snad nás takových byla většina diváků), a proto si touto cestou dovoluji 

poděkovat všem organizátorům a účinkujícím na této akci a do dalších akcí jim přeji to naše 

„ochotnické“ zlomte vaz! 

(ZB, červen 2004) 

 

 
Běh Terryho Foxe: Co ty na to? (aneb zpověď účastníka) 

Je sobota ráno, 4. června 2005, vstáváš, koukneš z okna a vidíš, že je zataženo: no klasika, 

řekneš si, v Benátkách se běží „Terry Fox“ a kamarádi vodáci ze Zlína jedou Sázavu z Týnce 

do Pikovic. Ještě včera sis v pozdním odpoledni zajel na kole na Lhotu a vykoupal se a dnes 

se ti do toho počasí ani nechce. Nakonec vyrazíš i se synem (8), obléknete se tak, abyste 

případně i mohli běžet. Cha cha, kdy jsi naposled běhal?  Dokážeš si vůbec vzpomenout? Jako 

plavec v kolínských borkách při suchém tréninku (pravidelně 1x týdně nejméně 50 min 

v kuse). Ale kolik ti tehdy bylo? Asi patnáct. Pak ještě na vysoké párkrát v Kunratickém 

lese… Ovšem za posledních 15 až 20 let by se tvé běhy daly spočítat na prstech jedné ruky 

(možná i dvou, ale to si fandíš). Takto uvažuješ cestou na zámek, kde potkáváš kamarády a 

známé, organizátory i běžce. Ptají se tě, jestli poběžíš, nevíš, zda to máš risknout, také 

synkovi se nechce a pak tě požádají, abys hlídal na trati (asi tak v necelé třetině). Ještě než 

odejdeš i se synem na určené stanoviště, přispěješ do kasiček obnosem, za který bys pořídil 

slušnou večeři v restauraci, nebo bys dojel autem do Kolína a zpět, případně by sis dopřál 

lahvinku ale opravdu kvalitního červeného. No, moc sis toho neodřekl, ale alespoň trochu si 

přispěl na boj proti rakovině, s níž se setkáváš i u svých příbuzných a známých. A to hřeje (u 

srdce). Jdeš na stanoviště, začíná pršet, za chvíli se startuje. Navlíkneš klukovi tričko s logem 

BTF a rozhodnete se, že přeci jen poběžíte, alespoň ty dvě třetiny trati. Za chvíli kolem tebe 

proběhnou sportovci a další nadšenci, za nimi ti mizí i tvůj syn. Jdeš na to! Rozbíháš se, 

nesmím to přepálit, říkáš si a volným tempem běžíš. Za chvíli doháníš i některé skupinky před 

sebou, dohonit o 33 let mladšího synka ti ovšem nohy a plíce již nedovolují. Snažíš se pořád 

běžet, kolem stadionu to ještě jde, ale hlavňák je krize, po indiánském vzoru tedy zvolíš chůzi 

a v bráně přinutíš nohy k běhu. Těžce a šťastně probíháš cílem. Překonal jsi sám sebe, po 

tolika letech běžet cca 1,5 km v kuse je výkon. Jsi spokojen, dýcháš, žiješ a ani tě nic nebolí. 

Líbilo se ti to, takže příště to zkusíš zas. A co Ty, čtenáři? Také jsi běžel, nebo se k nám 

přidáš příště?  

(ZB, červenec 2005) 

 

Patří bazén v Mladé Boleslavi sokolům? 

Mám rád rekreační kondiční plavání, a proto mi naprosto vyhovuje mladoboleslavský bazén 

v sokolovně. Letos na podzim mi to zatím nevyšlo, až 23. října jsem navštívil bazén a zažil 

jsem šok: od září skončila sleva poskytovaná členům Sokola. Nejde mi o peníze, chápu 

neúprosnou realitu ekonomického provozu.  

Nicméně vstupné a s ním slevy hrají méně podstatnou roli, mnohem důležitější jsou dotace a 

komerční pronájem. Jsem rád, že bazén funguje a osobně mi nedělá problém platit plnou 

cenu.  
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Jako Sokola mne to však uráží. Jak to, že člen organizace nemá nějakou výhodu při užívání 

majetku této organizace? Proč nebyla zachována alespoň symbolická 10% sleva? To, co se 

stalo, považuji za plivnutí do tváře všem sokolům a to nejen plavcům. Je to o to bolestnější, že 

o tom musel rozhodnout vlastník bazénu, čímž je (pokud je mi známo) TJ Sokol Mladá 

Boleslav. Je tu i jiný problém, v říjnovém čísle měsíčníku Zpravodaje Benátecka jsem 

v článku lákajícím lidi do Sokola, byť nevědomě, lhal. Je mi to líto a všem mystifikovaným 

čtenářům se omlouvám. Pravdou je, že členství v Sokole již nikomu nezaručuje výraznou 

slevu v mladoboleslavském bazénu, jak bylo původně uvedeno.  

Stydím se za rozhodnutí mladoboleslavských sokolů, jež by bylo omluvitelné pouze 

v případě, že by byl bazén prodán či předán někomu jinému a tím sokolové automaticky přišli 

o svůj nárok. Rád bych, aby mi toto (dle mého soudu nešťastné) rozhodnutí někdo 

kompetentní vysvětlil. Bez ohledu na to pachuť zůstává. 

(ZB, listopad 2007) 

 

 

Muži, kde jste? 

Muže středního a zralého věku lze dnes nalézt v práci, v hospodě, doma na kanapi a mnohé 

z nich i při sportovních a pohybových aktivitách. Doménou bývá především tenis, squash, 

fotbal, kolo, pro někoho i posilovna. Osobně mám rád všechny sporty s raketou či pálkou 

(pravidelně hraju badminton, squash, tenis a ping-pong), plavání a kolo. Všechno dělám 

rekreačně, ne na vysoké úrovni, ne pro vítězství, ale pro dobrý pocit, pro to, abych se udržel 

v dobré fyzické a psychické kondici. Také stárnu, a protože i dobře a hodně jím, tak se snažím 

si udržet (event. i snížit) svoji nadváhu ve společensky a zdravotně přijatelných mezích. Tak 

jako mnozí jiní chlapi, jsem se i já díval na základní cvičení s despektem. Poté, co jsem kývl 

na funkci starosty benáteckého Sokola, jsem se rozhodl navštěvovat zdravotní tělocvik mužů, 

abych se Sokolem nebyl propojen jen přes divadlo a funkci.  

Zpočátku jsem trpěl, nestačil na o dvě generace starší cvičence, ale po více než roce jsem 

mnohem ohebnější, pružnější, už těm nejstarším skoro i stačím. Hlavní je, že jsem vydržel, že 

chodím pravidelně a že mne to dokonce baví. Dnes už si středu nedokáži představit bez 

divadelní zkoušky a večerního cvičení v sokolovně. Bohužel je nás takových málo, i přesto že 

jsou chlapi línější, preferují jiné druhy zábavy a sportu, nabídku cvičení využije jednou za 

týden v průměru sedm, osm chlapů. Když se nás sejde deset, můžeme vyvěsit vlajku! Rádi 

bychom základnu rozšířili, přilákali nové cvičence. Spíše se nám však podaří nalákat lidi na 

hřiště, na tenis, volejbal, ping-pong, než na zdravotní tělocvik. Při tom ten je základ, dýchání, 

rozcvička, rozhýbání a protažení jednotlivých svalů, strečink, pilates. Přijďte si to vyzkoušet i 

vy. Zpočátku to asi nebude jednoduché, každý začínající by měl cvičit především podle svých 

momentálních možností. Já vím, pro čtyřicátníka, který naposled cvičil na střední škole, je 

docela frustrující sledovat výkon a tempo čilého osmdesátníka. Nebojuji však s ním, ale sám 

se sebou a vítězství nad sebou samým, nad svou leností, pohodlností a někdy i nadbytečnými 

kily, je to vítězství nejcennější. Tak se nebojte a přijďte. Jsme tu i pro Vás, každou středu ve 

20 hodin v benátecké sokolovně. Těší se na Vás Jirka Salač, Pepa Burian a další. 

(ZB, duben 2008) 
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Když  se řekne Sokol …. 

 

 
 

Ochráncům přírody a ornitologům se pravděpodobně vybaví nádherný rychlý a dnes velmi 

vzácný dravý pták, nám ostatním spíše organizace Sokol, zabývající se cvičením a 

sportováním v zařízení zvaném sokolovna. 

Troufám si říci, že většina lidí si vzpomene, že k Sokolu patří slet jednou za pár let (přesně 1x 

za 6 let) a že nejlepší časy přály Sokolům za první Československé republiky. Zdá se, že dnes 

je obnovený Sokol podobně vzácný jak onen dravý pták, od něhož má jméno. Ono je to 

trochu jinak, někde vzácný je a někde ne. A jako vždy a všude to závisí na lidech. 

V Benátkách nad Jizerou Sokol nijak vzácný není (tedy pokud se budeme bavit o Tělocvičné 

jednotě Sokol a ne o sokolu stěhovavém) a dává o sobě vědět. Má skoro tolik členů, kolik má 

několikanásobně větší Mladá Boleslav.  

Nejde jen o počet členů na papíře, důležitější je aktivita členstva (ostatně tak jako v jiných 

organizacích a spolcích). Doslova šokující srovnání mezi Benátkami a Mladou Boleslaví 

přinesla právě uplynulá sobota (24. 9. 2005). Konala se totiž celostátní sokolská akce „Sletová 

štafeta“, která symbolicky otevírá nácvik na XIV. Všesokolský slet 2006. Celorepubliková 

štafeta se v historii Sokola objevila celkem čtyřikrát. Poprvé v roce 1919 - tenkrát a pak ještě 

v předsletových letech 1931 a 1947 vedly trasy z okrajů země do Prahy. V říjnu 1937 začínal 

Rozestavný běh naopak v Praze, a tento průběh měla Sletová štafeta 2005, která se konala po 

dlouhých 58 letech. Jednotlivé úseky štafety Sokolové jeli na kolech či běželi.  

V Benátkách jsme se my Sokolové na akci důkladně připravovali, sestavili jsme cca 

půlhodinový doprovodný společenský program, propagovali jsme akci ve spolupráci 

s Městem Benátky nad Jizerou v místním Zpravodaji Benátecka, městském rozhlase, na 

webových stránkách města a též na mnoha místech vkusnými barevnými plakátky. 

V sobotu 24. září v 11:00 hod. jsme tak mohli v prostoru na náměstí na Burse ve spolupráci 

s Městem zahájit náš program, kde se představilo sokolské dětské divadlo Hvězdička se hrou 

„Jak Kalousek sehnal brousek“, následovalo vystoupení gymnastek včetně předvedení ukázky 

sletové skladby, očekávání příjezdu štafety z Lysé nad Labem doplnily ještě soutěže pro malé 
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děti a hrátky s florbalisty. Sokolové z Lysé přijeli na kolech v hojném počtu a v pestrém 

věkovém složení, předali nám štafetové kolíky, poté vystoupil s projevem starosta Sokola 

Benátky Ing. Jiří Vitvar, který též přečetl sletové poselství. Krátce pohovořil i člen Rady 

města Benátky nad Jizerou p. Karel Krinwald, který zhodnotil obnovení a přínos místního 

Sokola pro město a popřál benátecké štafetě šťastnou a bezpečnou cestu do Mladé Boleslavi. 

Za bouřlivého potlesku cca stovky diváků vyrazilo devět borců na kolech k sokolovně 

v Mladé Boleslavi. Počasí nám přálo, jelo se nádherně, skupina jela po celou cestu 

pohromadě. Dojeli jsme do Mladé Boleslavi k sokolovně a to, co jsme viděli, nám vyrazilo 

dech. Pouze několik členů boleslavské jednoty s koly, kteří se ještě rozdělili do dvou skupin, 

neboť jedna jela do Kněžmosta a druhá do Bakova n. Jiz. Akce byla připravovaná dlouho 

dopředu, jak to, že mladoboleslavští Sokolové nepřišli povzbudit svoji štafetu a přivítat své 

kolegy – sestry a bratry (tak si totiž v Sokole říkáme) z Benátek? 

Takže zatímco v malém městě se akce vydařila a přispěla tak k propagaci místního Sokola, ve 

velkém městě s „krajskými“ ambicemi byla akce dokonale utajena. Otázkou zůstává, zda o 

Sletové štafetě bylo boleslavské členstvo informováno, nechce se mi totiž věřit, že by většina 

byla členy jen na papíře. To už naštěstí již 15 let nemáme přeci zapotřebí. Tak nějak na mne 

dýchly zašlé časy SSM a SČSP (pro mladší generaci: Socialistický svaz mládeže a Svaz 

Československo-sovětského přátelství), kdy členství v těchto organizacích znamenalo určité 

plus v minulém režimu, resp. nečlenství bylo podezřelé. Členství v Sokole je ale o něčem 

úplně jiném. 

(ZB, říjen 2005) 

 

 

O Benátkách a tak 
 

Na benáteckém webu už se nechatuje (glosa) 

Diskusní fórum na internetových stránkách města nahradil odkaz „napište na radnici“. Zdá se, 

že radnici došla trpělivost s anonymními příspěvky, někdy i s příšernou gramatikou. Tak už si 

nepočteme. Škoda, našly se tam opravdové perly, a to nejen co se gramatiky týče, ale                     

i obsahu. Síla anonymu (příp. pseudonymu – zde nicku) dokáže divy. Jako anonym si to 

nebojím rozdat s vyšší autoritou a také se nemusím stydět za gramatické chyby. Pokud si 

zvolím nick např. „trotl“ či „xdebil“, asi mi ostatní ty chyby prominou, neboť jsem svým 

nickem přiznal barvu. Jiná věc by nastala, kdybych se schoval za nějakého známého génia  

(např. Járu Cimrmana), pak bych gramatické chyby dělat neměl. Ovšem anonym skryje vše             

a vše dovolí. Formát „napište na radnici“ již není tak anonymní jako diskusní fórum. 

Předpokládá se, že tam lidé píší sami za sebe, že stvoří rozumnou otázku, na niž chtějí 

rozumnou odpověď.  A od toho tu radnice je, aby nás o dění ve městě a o svých záměrech   

informovala. A to taky dělá, prostřednictvím Zpravodaje, internetu, rozhlasu, vývěsek. A kdo 

se chce na něco zeptat, může. Osobně, telefonem, mailem,…Informovaní a zodpovědní mají 

odpovědět. Zda-li nás svou odpovědí uspokojí, je už jiná otázka. 

Jen jsem zvědav, jak se s „napište na radnici“ vyrovnají v létě zarytí odpůrci a vášniví 

příznivci Klubu Loděnice. Dozvíme se „who is who“ ? 

(ZB, únor 2009) 
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O potěšení na duši trochu jinak 

Vánoční společenská nabídka v Benátkách n. J. byla tentokráte opravdu pestrá, dokonce bylo 

i více možností v jeden den. Žádný člověk snad nemá tolik zájmů a v dnešní uspěchané době 

ani času, aby mohl navštívit vše, co se mu nabízelo. 

Ani já jsem samozřejmě nemohl být všude a zašel jsem jen na pár akcí, které s Vánoci až tak 

nesouvisely, snad jen vernisáž výstavy keramiky Jany Rejzlové v benáteckém muzeu (tolik 

lidí v muzeu jsem ještě neviděl), ale o tom ať píší povolanější. 

V pátek 17. 12. jsem se na poslední chvíli rozhodl zajít do Galerie Lílá na jazzový koncert 

skupiny Corcovado. A rozhodně jsem nelitoval, fantastická, duši povzbuzující hudební 

produkce začala před půl devátou a končila něco po jedenácté. Sedm muzikantů předvedlo 

nejen své umění, ale hlavně radost z hraní. Dokonce každý návštěvník dostal vánoční dárek: 

CD s nahrávkou z minulého vystoupení skupiny v Galerii Lílá. Mimochodem, také vám vrtalo 

hlavou, co to vlastně znamená? Galerii známe, ale co to podivné slovo „Lílá“? To prý 

znamená v sanskrtu „zábavu“. Máme tedy v našem krásném městě - volně přeloženo - 

„Obrazárnu zábavy“ a její provozovatelka Hana Mašková nám zde nabízí klubové večery 

alternativní kultury, a to si ještě při poslechu můžete dopřát nějaké to pitíčko a pamlsek. Je 

ovšem otázkou, co bude dál? Potíž je v tom, že i když „klub“ má kapacitu jenom cca 30 lidí, 

na předmětném koncertě se nás sešlo sotva deset vč. pořadatelů. A tady je jádro pudla. 

Nemohu uvěřit tomu, že se v Benátkách nenajde 15 až 20 lidí, které by podobná nabídka 

klubové kultury nelákala, i když vím, že většina lidí dává přednost televizní, hospodské či 

barové zábavě. Touto cestou bych chtěl popřát Haně Maškové hodně trpělivosti a nám 

Benátčákům méně lenosti, abychom si toto zpestření kulturní nabídky v našem městě vůbec 

zasloužili. 

Další akce, kterou jsem navštívil v neděli 19. 12., s Vánoci už vůbec nesouvisí, přesto má 

s předešlou hodně společného. Také mne potěšila na duši a také tam přišlo minimum lidí.            
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A o co vlastně šlo? Hrála se 1. liga badmintonu s nejsilnějším soupeřem benáteckého družstva 

Meteorem Praha. Vůbec nejde o to, jestli jsme vyhráli, ale o ten divácký požitek, když vidíte 

hrát nejlepší hráče Česka, ať už jde o urputné boje či ladné a dalo by se říci ležérní vystoupení 

několikanásobného mistra republiky Honzy Frölicha, který zde nemá konkurenci. Bohužel 

v Benátkách to kromě příznivců badmintonového klubu (především z řad rekreačních hráčů, 

příbuzných hráčů a dětí) nikoho dalšího moc nezajímá. Jedno je však jisté, o tuhle podívanou 

rozhodně nepřijdeme. 

(ZB, leden 2005) 

 

 
V Benátkách se mi líbí, ale jsou věci, které mě opravdu štvou 

Se zájmem jsem si přečetl jak anketu občanů (ČSSD) v lednovém čísle, tak článek pana 

starosty v minulém čísle Zpravodaje, kde anketu též zmiňuje. Musím říct, že oboje mne 

inspirovalo k napsání a poslání tohoto příspěvku. Celkově jsem spokojen s dynamickým 

rozvojem města, budováním jeho moderní infrastruktury a zejména aktivním přístupem 

představitelů a orgánů města k občanskému a spolkovému životu ve městě. Vyjmenovat vše, 

co se mi zde líbí, by zabralo mnoho místa. Myslím si, že by to bylo jako házení hrachu na zeď  

a určitě bych na něco důležitého zapomněl. 

A tak využiji tento prostor k tomu, abych napsal o tom, co se mi nelíbí a k některým 

námětům, které zůstávají poněkud opomenuty.  

Nejvíc se ve mne „vaří krev“, když procházím dolním centrem Benátek a vidím pozůstatky 

řádění vandalů, poničené cedule, značky, koše apod. Sice to technické služby uklidí, časem se 

zničené věci nahradí, ale nepříjemný dojem zůstává. Další otázky vyvolává přítomnost 

kamery. Chápu technický problém, kamera nedohlédne všude a část činů ji zůstává skryta, co 

ale nechápu je, že nejsme informováni Policií ČR o pozitivních výsledcích kamerového 

systému. Vždyť ve Zpravodaji dostává Policie ČR velký prostor, ale nějak jsem nezachytil 

informaci, že by někdo byl díky kameře usvědčen z vandalismu a potrestán např. peněžitou 

pokutou či trestem veřejných prací. To u slušných lidí navozuje atmosféru, že kamery jsou 

k ničemu a že místní státní policie raději zavírá oči. A pak i já, kdysi zapřísáhlý odpůrce 

městské policie, začínám uvažovat o podpoře jejího zřízení v Benátkách. Jsem stále 

přesvědčen, že městská policie je nesystémové řešení, neb je hrazena z městského rozpočtu a 

může (nemusí) být zneužita k buzeraci občanů, neb může být nucena si na sebe vydělat na 

pokutách. Na druhou stranu, pokud už by tu byla, kolik mohla ušetřit peněz na poničeném 

majetku, mohla donutit řidiče respektovat zákazy parkování a omezit noční jízdy pod vlivem 

alkoholu. Proč ovšem na to nestačí státní policie, zůstává pro mne záhadou.    

A nyní z jiného soudku. Po mnoha letech se dostalo na chodníky, nejdřív ty v dolním centru a 

na Podolci. Postupně se buduje chodník na Pražské, který snad během několika let dospěje až 

do Kbela, v plánu je řešení chodníku v ulici k Obodři a ke Zdětínu. Co však v plánu není, je 

chodník v Mladské ulici, resp. u benzínové pumpy. Panelový dům tam stojící je obydlený od 

roku 1993 a proč právě teď si někdo z jeho obyvatel vzpomene na chodník? Důvodem je 

kamionová doprava, která se zvýšila díky průmyslové zóně a díky nevybudování sestupné 

komunikace. U benzinové pumpy je silnice široká a má tři pruhy. V poslední době si zde 

zvykly parkovat kamiony, které mnohdy (nejčastěji o víkendech) zabírají dva pruhy. A tím 

zůstává uprostřed mezi kamiony jen jeden volný pruh pro auta a pěší v obou směrech.  Je to 

též téma pro policii, ale domnívám se, že lepší by bylo najít řešení technické a dovolím si říci 

i ekologické. Silnice je zde příliš široká, navrhuji proto zrušit jeden pruh ve prospěch 

chodníku, nemusí být ze zámkové dlažby, hlavně však musí být oddělený a zvýšený. Tímto 

opatřením minimálně jeden parkující kamion zmizí a zvýší se bezpečnost chodců, hlavně dětí.  
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Samozřejmě, že nejlepším řešením bude výstavba sestupné komunikace. Skládka funguje již 

třináct let a průmyslová zóna již taky pár let. Bohužel evergreenem posledních let je neustálé 

odkládání řešení, i přes snahu, kterou tomu vedení města věnuje.  

A tak na závěr provokativní otázka určená spíše futurologům či prognostikům. Co bude dřív? 

Postavena sestupná komunikace, či uzavřena skládka? Pokud se nemýlím, životnost skládky 

byla plánována na 20 let. Stihne tedy Středočeský kraj postavit poměrně krátkou silnici ještě 

před uzavřením skládky?  Má na to cca sedm let.    

(ZB, březen 2007) 

 

Klube dětí a mládeže (KDM) v Benátkách quo vadis ? 

Jaká je budoucnost KDM v Benátkách?  Kde je příčina neustálého střídání vedoucích? Cílem 

tohoto článku není najít odpověď. Jen se pokouším svým názorem vyvolat polemiku. Na 

benáteckém webu se diskuse týkala především mateřského centra a maminek s malými dětmi. 

Na internetové diskusi není tolik prostoru, člověk se musí vyjádřit zkratkovitě a nemá šanci 

říci vše. Chci poděkovat paní Mgr. Pelantové-Sukové, ředitelce Domova dětí a mládeže 

(DDM) v Mladé Boleslavi, že se do diskuse zapojila a pokusila se vysvětlit některé okolnosti. 

Věřím, že se zapojí i zde. Nedělám si nárok na pravdu, opravdu to nevidím černobíle a nechci 

spekulovat. 

Na následujících řádkách pouze napíši to, kde si myslím, že je zakopaný pes.   

Myslím si, že pohled boleslavský je jiný než pohled benátecký. Benátky mají 7 tisíc obyvatel, 

Boleslav přes 40 tisíc. Benátky mají přes 30 spolků a sportovních klubů, kolik nabízí Mladá 

Boleslav nevím. Ale mělo by se vycházet z relativních čísel. Troufám si říct, že v Benátkách 

je nabídka relativně větší, děti a jejich rodiče si mohou vybrat a mnozí zvolí variantu byť 

dražší, ale kvalitnější než nabízí KDM (mám na mysli např. ZUŠ J. A. Bendy, Keramický 

ateliér u Matouše, také si nedovedu představit, že by mladý hokejista měl čas navštěvovat 

kroužky KDM). A tady vidím první problém – dětí (potenciálních zájemců o kroužky 

v KDM) je v Benátkách méně a boleslavské požadavky (byť oprávněné a ekonomicky 

zdůvodněné) se nemusí krýt s benáteckými možnostmi. Totéž platí i o vedoucích (zde svoji 

roli jistě hraje i velké procento dojíždějících za prací). Další rozdíl je, že šeptanda v menších 

Benátkách je určitě větší než v MB (i pomluvy se šíří rychleji a zasáhnou větší část lidí). 

Domnívám se, že jednou z  příčin odchodu vedoucích je objektivní nemožnost splnit 

požadavky (na počet dětí, ekonomiku) boleslavského vedení. 

Další problém pravděpodobně souvisí s legislativou – nutná (a nudná) administrativa. 

Otázkou je také, jak velká je autonomie vedoucího KDM, o čem může rozhodovat sám. Jestli 

si obrazně řečeno může koupit tužku a papír, nebo musí čekat na to, co mu přidělí z centra. 

Pokud s každou prkotinou potřebuje do Boleslavi, pak se nedivím, že ho to otráví a i původně 

energický, aktivní člověk po čase vyhoří.  

To si myslím, že jsou základní příčiny častého střídání vedoucích KDM v Benátkách. 

Otázkou je i to, zda nejde o „manažerské selhání“, zda boleslavské vedení dokáže benátecké 

podřízené správně motivovat. Vím, že tato práce není o penězích, ale o zápalu a nadšení. Zdá 

se, že nová paní vedoucí potřebný zápal a nadšení má. Uvidíme, jak dlouho vydrží. Po 

dosavadních zkušenostech příliš optimistou nejsem. 

Opravená budova Staré pošty je nádherná, je v majetku města a na městských zastupitelích 

záleží, jak bude v budoucnu využita. KDM svoji šanci má, zda ji využije tak, aby byli 

spokojeni občané, vedení města i DDM v Boleslavi (je-li to vůbec možné), je otázkou času.     

 

(ZB, únor 2008) 
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Dobré zprávy potěší 

Dobré zprávy jsou vzácné a člověka potěší. Každý jsme však jiný, a tak jedna a tatáž zpráva 

může být pro jednoho super skvělá, pro druhého naprosto špatná. Např. Klub Loděnice – 

vděčné a věčné téma diskusního fóra benáteckého webu. Sezona 2008 skončila. Bude i sezona 

2009? Kladná i záporná odpověď představuje dobrou zprávu, ovšem vždy pro jinou skupinu 

lidí. Totéž se dá říci o benáteckém hokeji. Postup do I. ligy patří do dobrých zpráv, euforie 

však vyprchá, jakmile začne jít o „prachy“. Přesto zprávu o „farmě“ Bílých tygrů považuji za 

dobrou, doufám, že i pro městskou kasu.  

Další dobrou zprávu přinesl minulý Zpravodaj: proběhne výběrové řízení na dodavatele 

stavby cyklostezky po tělese bývalé vlečky. Neskutečně skvělá zpráva pro cyklisty, in-linisty  

a snad i pro železniční zástavku „Zdětín u Chotětova“, jíž to může přinést „turistické oživení“. 

Další potěšitelné zprávy se realizují: oprava Smetanovy ulice, pomalu končící kanalizace.  

Staví se hala – tělocvična 2. ZŠ, žáci již nebudou muset chodit do haly u internátu, florbalisté 

hrát „doma“ v Praze, badminton a volejbal se nebudou muset „prát“ o hodiny ve staré hale. 

Také se dočkáme opravy náměstí, chodníku do Obodře, rekonstrukce Pražské ulice,…  

Mezi ty dobré zprávy patří i úvahy radních a zastupitelů o řešení bezpečnostní situace ve 

městě. Ať již výsledkem bude vlastní městská policie či boleslavská pobočka, věřím, že tento 

krok přivítá většina zdejších lidí. Otázkou je, jak to vše dopadne. Vítaná instalace 

kamerového systému na Burze přinesla místo očekávaného biče na vandaly, opilce a neslušné 

řidiče jen zklamání z (ne)činnosti státní policie. Ta nemá dostatek lidí a časových možností 

kamery vůbec sledovat. O městské policii si nedělám iluze, stejně tak jako o našich zákonech, 

justici, systému, který nahrává „vychytralým“ zločincům (a jejich advokátům) a spíše „trestá 

bezbranné“ oběti. Přesto věřím, že se situace přítomností městské policie zlepší (je totiž již 

dost hrozná). 

Bohužel, je v Benátkách jedno téma, kde každou dobrou zprávu, v zápětí přebije ta špatná. 

Sestupná komunikace od Tempa ke skládce a průmyslové zóně. Kolik tady bylo dobrých 

zpráv a snah, ale pokaždé to něco zhatilo. Přesto doufám, že jednoho krásného dne se objeví 

roky očekávaná dobrá zpráva přibližně tohoto znění: „Středočeský kraj úspěšně vykoupil 

všechny pozemky a po vydání stavebního povolení bude stavba sestupné komunikace 

konečně realizována.“  Jak dlouho ještě bude výše uvedená věta patřit žánru „sci-fi“? 

 

(ZB, září 2008) 

 

Zaplavu si i příští léto v benáteckém bazénu? 

Sice dávám přednost přírodním koupalištím, nejčastěji se koupu na Ostré, občas zkusím i 

Jizeru, ale přesto si párkrát zaplavu i v plaveckém bazénu v Obodři. Jako plavec mohu být 

spokojen, kdykoliv jsem tam letos byl, měl jsem bazén skoro sám pro sebe. Opravdu příjemné 

zaplavání. Trápí mne však jedna věc. Byla návštěvnost bazénu po celou sezónu tak tristní, 

nebo jsem si vybral „špatné“ dny?  Bude město i příští rok provozovat bazén, o nějž stojí pár 

plavců a dětí? Využijí bazén i sportovci a návštěvníci města, kteří tak hojně v létě zaplňují 

zimní stadion? Na to odpověď neznám. Věřím však, že ji zná provozovatel a majitel. Jsem si 

jist, že se bazén bez dotací od města neobejde. Nejsou však dotace neúměrné? Nabízí se zde   

i paralela s hromadnou autobusovou dopravou. Kdysi se zavedla linka do průmyslové zóny, 

po čase byla pro nezájem zrušena. Obnovena nebyla, přestože se od té doby znásobil počet 

lidí zde pracujících. 
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Vraťme se k bazénu. Návštěvnost ovlivňuje zejména počasí, stoupající počet bazénů                      

u rodinných domků, aquaparky. Přírodní koupaliště se většinou zazelenají, Jizera se může 

rozvodnit, být příliš studená, může dojít k ekologické havárii. Jistotu koupání, osvěžení          

a zaplavání pak poskytne místní bazén. Chtěl by však nějak oživit, nalákat návštěvníky, jinak 

zůstane ve sportovním areálu „Popelkou“. Ale jak jej oživit? Přebudovat na aquapark? 

Finančně hodně náročné a obávám se, že k tomu není ani místo. A co takhle vsadit na „baby 

boom“. Na maminky a malé děti. Přilákat je vybudováním dětského bazénku s hracími prvky, 

pískovištěm. Věřím, že taková investice by se „vyplatila“. Nemyslím na ekonomickou 

návratnost. Ale zvýšením atraktivity a tím i návštěvnosti se zlepší nákladnost provozu. A ještě 

jeden „stupidní“ nápad. Nedaleko bazénu je nevyužívaný (až na dětský den) areál bývalého 

letního kina. Co s ním? Co takhle kemp? Sportovní vyžití, zámek, park, cyklostezky, vše při 

ruce. Zda jsou výše uvedené nápady jen stupidní fantasmagorií autora, nechť posoudí 

zodpovědní. V každém případě se tímto přimlouvám za zachování provozu plaveckého 

bazénu a jeho vylepšení.     

(ZB, září 2008) 

 

 

Benátecko – „obyčejná“ krajina? 

V nedávné době jsem četl knihu Václava Cílka: „Krajiny vnitřní a vnější“ a musím říci, že mi 

ta kniha souzněla s tím, jak se snažím žít a co vnímám. 

Při svých toulkách okolím Benátek (na kole i pěšky, se psem i bez) jsem si místní krajinu 

zamiloval. Má nádherný reliéf, kopečky a údolí kolem řeky, na každé straně les, či lesík 

(Okrouhlík, Slepeč, Remízek, komplex vojenských lesů za Ovčínem, Kbelem, skládkou). 

Krajina byla, je a bude domovem člověka, který na ní působí. Venkovská krajina, to jsou i 

obdělávaná pole a u nás (v okolí Benátek) máme to štěstí, že v polích jsou meze, křoviska, 

pásy remízků, osamělé stromy, zkrátka vše, čemu se říká paměť krajiny. Krom srnek, zajíců            

a bažantů, můžete na toulkách okolní přírodou a krajinou slyšet skřivánka, dokonce ve městě 

u tůní je vidět sem tam ledňáček, volavka, ondatra.  

Zdejší krajina se nám může zdát obyčejná (proti Šumavě, Českému ráji či Českému krasu), je 

to však krajina našich předků a zdá se, že přežila jak kolektivní intenzivní zemědělství, tak i 

divoká devadesátá léta.  

Jednou z příčin je členitost terénu (velkoplošné lány tu asi nehrozily) a možná štěstí na lidi (ti 

co rozhodovali, měli selský rozum), nebo štěstí na peníze (bylo jich nedostatek, tak se některé 

věci naštěstí nerealizovaly). Nevím, zda jsme od Prahy dostatečně daleko, ale určitě nás 

nepotkala rozsáhlá výstavba satelitů a logistických a nákupních center jako u dálnic a obcí 

v nejbližším okolí Prahy. Jistě na to měla vliv minulá (osvícená) vedení našeho města, 

kontinuita zastupitelstva, územní a strategický plán.  

Přesto i v našem městě došlo na satelitní výstavbu a výstavbu průmyslové zóny, je však 

úměrná velikosti města a v krajinném rázu nenapáchala (dle mého soudu) příliš velké škody. 

Člověk potřebuje mít prostor k životu i práci. Faktem je, že i u nás probíhá plíživá asfaltizace 

a betonizace, mění se prašné ulice (to již není současný standard), rozšiřují se parkoviště                 

a také asfaltové cyklostezky. Je to dobře? Fajn, hezky se po asfaltu jede, ale co např. voda, 

déšť? Divíme se, že krajina ztrácí schopnost zadržet vodu, po asfaltu voda rychle steče. Ač 

zde máme krajinu zachovalou, globální změny klimatu se nám nevyhýbají a prudké změny 

počasí v poslední době jsou toho projevem. Měli bychom být s tím asfaltem a betonem asi do 

budoucna opatrnější.         

 (ZB, červenec 2013) 
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IV. Necenzurovaný šuplík plný ptákovin 

 

Šuplík je třeba posuzovat z nadhledu, leccos je nadnesené, platí básnická licence, platí                 

i kontext doby – např. Marek Mařík příjemně překvapil a je opravdu dobrým tajemníkem, 

báseň vznikla, než nastoupil a ty obavy tu byly. A navíc když on má tak hezké jméno do 

rýmu… 
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Trocha poezie nikoho nezabije    

 

Nový tajemník  

 

Máme tajemníka Maříka, 

celé město naříká. 

Je to pěkný dárek, 

tenhle Mařík Marek, 

dříve hrával hokej, 

to byl ještě oukej. 

Teď nám tady tajemničí,  

všechny nás tím ničí, 

je to prostě v pi… 

 

 

 

JaPe nahoru se drápe  

 

Osobní hořká zpověď,  

proč vlastně odcházím ze „státního“ ČMI   

 

Mladý JaPe nahoru se drápe, 

zatímco JaTi dolů letí. 

Co se to tu děje? 

Kam to v OI spěje? 

Řek bych vám, že do prdele. 

Ale neřeknu, důvod je prostý, 

nechci býti sprostý. 

Brácha bráchu kryje, 

mezi bratry zle se žije 

a ještě hůř maká, 

jít pryč mě láká. 

Ať si ve ČMI plyny 

dělá někdo jiný, 

neumím lézt šéfům do řiti, 

z toho je mi na blití. 

 

 

Soumrak Kovohutí 

Stehlíku, Stehlíku,  

ty nám ničíš fabriku. 

Co Ty na to Klimku, 

je málo mědi i zinku. 

Vám je asi u prdele, 

že jdeme všichni do prdele, 

předák jako zadák, 

hlavně, že mám zlatej padák.  
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Textíky k písničkám  

        
Zabili, zabili chemiky ve ČMI 

 

V tom našem ústavu dělá pět chemiků, 

práce maj nad hlavu, ale nemaj kliku. 

Jsou totiž v menšině oproti fyzikům, 

kdo je tu na vině a nepřeje chemikům 

 

Bylo tu, není tu, fyzici na plotu, 

Samej Newton všude, co na ten mol zbude? 

 

Nejvyšší ředitel jejich práci nerozumí, 

to je pak na pytel a chemici jenom čumí. 

Co si to ten šéf vymyslel, kam se zase dere? 

to bych si nepomyslel a strašně mě to žere. 

 

Bylo tu, není tu, fyzici na plotu, 

Samej Pascal všude, co na ten mol zbude? 

 

Zabili, jó zabili, nám chemiky ve ČMI, 

Nic tím nevyřešili, neb chemik je tvor věčný. 

 

Bylo tu, není tu, fyzici na plotu, 

Samej Einstein všude, co na ten mol zbude? 

 

Zpívá se na hudbu Miloše Štědroně:   

Zabili, zabili,  

neoficiální hymna chemiků  

v Českém metrologickém institutu - ČMI. 

 

 

 

Zelená 

 

Zelená plíseň mozková, 

ta se jen tak neschová. 

Co vy na to gumáci, 

plesnivíte při práci.  

Jen neříkejte, že ne, 

když máte mozky zelené. 

Jó, zelená plíseň mozková,  

před tou se žádná guma neschová. 

 

Věnováno důstojníkům ČSLA, nejstarší textík z vojny ( 1988/89), báseň na soutěž Armádní 

umělecké tvořivosti (ASUT) raději nepřihlášena.  
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Chemicko-metrologický křik aneb vzpomínka na Medlov  
 

parodie na druhou pro uzavřenou společnost, věnováno kamarádovi Vaškovi Helánovi a jeho 

firmě 2Theta 

 

1. sloka: 

Celou noc chlastali jsme víno 

a pak ještě litry kořalky. 

Pak mi z toho bylo ráno blivno, 

měl jsem dlouho ospalky. 

 

Ref.1:   

Dvě thety, dvě thety, 

na Suchánka, na Melouna seru ti, 

kolem běhá spousta vína, jó to bude psina, 

vožerem se zase k zalknutí. 

 

2. sloka: 

Vašek Helán, tiše leží pod stolem, 

v ruce drží láhev Metaxy. 

Jeho Dáša smutně krouží kolem 

a pak volá pro taxi. 

 

Ref. 2: 

Dvě thety, dvě thety, 

zas dobře to zařídily, dvě thety, 

všichni jsme se poučili a tak trochu zpili, 

ale né zas do němoty. 

 

Zpívá se na původní hudbu Pavla Žalmana Lohonky „Labutí křik“ 

Parodie Nezmarů má název „Mamutí křik“  

 

 

Nový náměstek  

Viděl jsem svýho šéfa do práce jít, 

měl modrou bundu na tváři klid. 

Náhle ho spatřila ostraha vrátnice 

a ta mu povídá, že musí vrátit se. 

Inženýr CéeScé se zeptal proč 

a oni na to, tak se otoč. 

Inženýr CéeScé se otáčí, 

přečte si ceduli, pak odkráčí. 

Na oné ceduli je napsáno, 

že se dělá kontrola každý ráno, 

nemáš-li kravatu ani sako, 

pak nejsi žádný šéf, ale pako. 

Tak milý náměstku si pamatuj, 

bez kravaty do práce nenastupuj. 

Tak milý náměstku si pamatuj, 

že bez kravaty si pouhý chuj. 
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Pokusy z kursu žurnalistiky 
           
Cena za rozvod  

„Víš, že tabák zabije 1500 nekuřáků za rok?“ sděluji u ranní sobotní kávy zprávu z novin 

svému věčně hulícímu manželovi.  

„Hmm…“ nenamáhá se s odpovědí miláček a vypustí z úst další ze svých kouřových mráčků. 

Koukám na svého muže hltajícího v kouřové cloně svou denní porci prášků, kterou mezi 

vdechy cigaretového kouře zapíjí kafem. Tak tohle jsem kdysi milovala. Kde skončil ředitel 

zeměkoule? Na úřadu práce! Ještě nedávno si úředníci užívali luxusu!  Byl také takovým 

úředníkem, ale moc mlaskal. Navíc se mu z hlavy (z té úředničiny a cigaret) vykouřily zbytky 

rozumu. Když neměl peníze a nutně je potřeboval, tak jako „nemaskovaný“ lupič přepadl 

banku.  Nebýt toho požáru, asi by teď seděl ve vyšetřovací vazbě. Požár způsobila časovaná 

nálož. Tak on přece není takový ňouma, vždyť dokázal předběhnout profíky. Byla to náhoda. 

Oni si to připravili, a když mělo dojít k přepadení, už nebylo co ukrást a už tam byla i Policie. 

Tak to aspoň podpálili. A tím mi ho zachránili. 

Ale co s ním? Mám se rozvést?  Jakou to má cenu, nic mi tu nepatří … Čekat až se ukouří 

k smrti…. 

„Hele lásko, přemýšlel jsem …“ O čem asi, říkám si. „O sobě, o nás. Nechci vidět svoje 

plíce,“ típne cigaretu. „Tahle byla poslední. Stydím se, tak končím.“  

Načež mne políbí a oznámí, že přijal to místo strážného v bance. 

 

Tato mikropovídka je výsledkem zadání Kurzu žurnalistiky napsat nějaký text z novinových 

titulků (podtržený text jsou ony iniciující titulky) 
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Nevšední romantika ve vlašimském parku 

Romantické vycházky našich předků si můžeme připomenout v zámeckém parku ve 

Vlašimi. Stačí zavřít oči a vidíte dámy a pány z přelomu 19. a 20. století v dobových 

oděvech na procházce a pikniku v parku.  

Vlašim.  Vlašim, město nedaleko Chráněné krajinné oblasti Blaník, centrum regionu 

Podblanicko. Město otevřené turistům a cykloturistům. Přijíždíte-li autobusem či vlakem, 

uvítá vás nově a moderně zrekonstruované nádraží. Již tady vás cedule nasměrují k největší 

atrakci – k zámku a jeho rozlehlému parku. 

Od města vstoupíte do areálu romantickou Vlašimskou branou a můžete si vybrat, kam se 

vydat. Pokud se vám zrovna nechce na prohlídku expozic muzea a zámku, vydejte se na 

procházku parkem. 

„Co byste mi doporučila tady vidět?“ ptám se starší paní s psíkem na procházce (ta bude 

určitě místní). Zaskočená paní nejdřív neví, ale pak se rozpomene: „Jděte se podívat 

k čínskému pavilonu, to jinde neuvidíte. Nedávno ho opravili.“ 

Čínský pavilon je skutečným skvostem parku, založeného v poslední čtvrtině 18. století 

tehdejším majitelem panství Karlem Josefem z Augspergu. Romantická exotická stavba vám 

vyrazí dech. Prohlížíte si ji ze všech stran a díky tabulce se o její historii dozvíte více. 

Zalitujete, že se nedochovala ještě jedna dřevěná věž se spojovacím můstkem. 

Areál doporučuji k návštěvě. K vidění jsou tu i další dodnes zachovalé romantické stavby,                 

a též báječné přírodní scenerie. Na shledanou ve Vlašimi.    

 

Čínský drak ve Středních Čechách 

Střední Čechy jsou největším krajem v Česku. Hledání čínského draka bude tedy obtížné. 

Možná víte, že Číňané ve Středočeském kraji investují. Možná víte něco o čínských 

znameních zvěrokruhu.  

Jedním z dvanácti zvířat je Drak, symbol rozhodnosti, hrdosti, bytost obdivovaná pro svou 

sílu i laskavost. Kde však takového draka najít? Musíte navštívit Vlašim. Je zde nádherný 

zámecký park s mnoha romantickými stavbami. Jednou z nich je i čínský pavilon. Správně. 

Kde jinde bychom měli draka hledat? Nemáme-li tady čínskou čtvrť, je tato stavba 

nejpřirozenějším místem jeho výskytu. 

Čínský pavilon, okrouhlá stavba zdobená freskami, s nádhernou stupňovitou střechou láká 

k důkladné prohlídce. A kdeže se ukrývá ten drak?  Za zavřenými dveřmi? Tam je točité 

schodiště nahoru na ochoz. Na ochozu taky nic nevidím. Protože zelený drak z roku 1928 na 

nás shlíží ještě z větší výšky. Ze špičky věže. Tam čínský drak doopravdy patří. Na vrchol. Na 

špici.  

Navštivte zrekonstruovaný areál zámeckého parku ve Vlašimi, projděte si naučnou stezku              

a zastavte se nejen u čínského draka. K vidění jsou tu další romantické stavby, které tu zbyly 

z doby našich předků. Některé exotické stavby (např. mešita a druhá věž u čínského pavilonu) 

se do dnešní doby nezachovaly, ale můžeme si je prohlédnout na dobových kresbách                      

a fotografiích. Ty jsou umístěny na informačních tabulích spolu s výkladovým textem. Cedule 

pro nás turisty připravil a stará se o ně Český svaz ochránců přírody.  

Vlašimský park, který střeží čínský drak, nabízí relaxaci, poučení a vnímání krásna. Potěšte               

i vy svou duši tak jako já.       
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Jak jsem se vzdělal na akci pro děti  (reportáž) 

Buchov. Malá osada na Podblanicku, zvlněná lesnatá krajina, zřícené zdi bývalého statku a 

nebývalý ruch. V sobotu 24. 5. 2008 jsem spolu s kolegy navštívil akci „Den dětí na 

venkově“. Parkoviště plné aut, areál plný dětí, rodičů, zvířat, stanovišť a stánků. Ihned na mne 

dýchla atmosféra tohoto báječného setkání. Žádný kýč. Žádná hurá akce. Ale nápadité, tvůrčí 

a hravé aktivity.  

Všiml jsem si, že děti chodí s papírky, plní úkoly a dostávají razítka. Tak jsem se díval, jak se 

děti snaží a co mají vědět. Kouzelné bylo poznávání ptáků, kde děti musely obrázek ptáčka 

správně identifikovat a přiřadit k názvu, hnízdu a potravě. Zde jsem věděl všechno. V té chvíli 

jsem netušil, že bude hůř. Úsměvná byla situace, kdy organizátorka schválila hošíkovi čápa 

jako odpověď na otázku „Kdo papá rybičku?“. Na to otočila obrázek s žabkou. Ačkoliv se                 

i čáp rybkami živí, putovala rybka k ledňáčkovi. Bylo hezké sledovat, jak dívka svými 

cílenými otázkami dětem napovídá. „Kdo ušil Krtečkovi kalhotky?“ „Rákosník“. Zaznamenal 

jsem i „perlu“. Na otázku „Kdo léčí stromy?“ malá holčička odpověděla „strakapád“. To se 

přiznám, jsem nevěděl. Děti poznávaly i jiné věci: zemědělské plodiny a výrobky z nich, 

podle kožešin i domácí zvířata vč. lišky. I tyhle úkoly jsem zvládl. Pak ovšem přišlo 

stanoviště, kde jsem se opravdu zapotil. Dendrologie ani lesnictví není zrovna mým oborem. 

Modřín a smrk – žádný problém. Sekvojovec obrovský určen vylučovacím způsobem. Poznat 

borovici lesní od černé a douglasky, to už byl oříšek. A do šišek jsem se raději nepouštěl. 

Poté, co jsem okusil poznávací soutěže, jsem se vrhl na obhlídku dalších atrakcí jako 

zpracování vlny, keramiku, kováře. Zde si děti, ale i dospělí, vyzkoušeli své dovednosti. 

Keramickou hlínu můžete uválet klasickým kuchyňským válečkem, ale k vidění a použití byla 

i termoska a skleněná láhev. Pátral jsem, od jakého alkoholu asi je. K mému překvapení byla 

od slunečnicového oleje. Inu akce pro děti a sem propagace alkoholu nepatří.  

K vidění byla i celá řada zvířátek. Stádo ovcí, bílá, krátkosrstá koza Líza, králici a oslice 

Fany. Tu jsem zprvu neviděl, ale přečetl jsem si o ní, že je domácí mazel, občas trochu 

tvrdohlavý. 

Děti nejen poznávaly a tvořily, ale také soutěžily v hravých disciplínách. Zkoušely chůzi na 

chůdách, chytaly ryby a hrály, myslel jsem si, že kriket. Nebyl jsem si jistý, a tak jsem se 

zeptal: „Jak se jmenuje ta hra?“ Chlapec pohotově odpověděl: ,,Kroket.“ ,,To není kriket?“ 

ptám se. „Ne, kroket. Je to napsaný v papírech. Ale já tady jen zastupuju holky. Ty šly pro 

klobásy“. Tak nevím, snad mají „papíry“ pravdu a byl to kroket. V každém případě se hráči 

dobře bavili.  

Chodím tu pln dojmů, ale už se mi plní i močový měchýř. Kde je tu WC? Hledám a cestou 

konečně potkávám oslici. Je v plné práci a jsou u ní tři. Jeden se veze, druhý vede a třetí tlačí. 

Nacházím přírodní WC. „Kluci“ jsou opravdu inspirativní. Prkenná zeď, boky a podlaha. A to 

je vše. Jak jednoduché! Že bych si něco takového vyrobil na své zahradě? Je na čase si 

odpočinout. Přece jen školení, byť nenásilného, bylo dost. A tak se zaposlouchám do 

nádherné hudby houslistky-zpěvačky a jejího kolegy kytaristy. Skvělé. Velmi příjemně 

strávené odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Ptákovinky 

 

 
Viagra 

Kamarádovi jako „svatební dar“ dal jsem vybrané modré lentilky do krabičky jako viagru 

s níže uvedenými návody a referencemi: 

UK - the VIAGRA tablet  is the  best  medical subject for a  continued ( uncancelled )   

          standing of a gentlemen third leg 

DE -  die VIAGRA Tablete ist sehr kleine Tablete mit der sehr  grosse Sicherung  für  

         der Herrnselbstbewusstseinerhölung 

SK -  VIAGRA to najlepšie pre vášho kokota vo vašou babou najoblúbenejšom stave 

řekli o VIAGŘE : 

Miloš  Zeman : Viagra,... odpovím Vám takto,.. kdo je potentní v politice, zpravidla je 

potentní i v sexuálním životě, .. takže.. děkuji, nepotřebuji. 

Vladimír Mečiar: Tož tú Viagru potrebujem, lebo musim osobne preveriť všetky kandidátky 

na poslankyň môjho hnutia. 

Petra Buzková: Hm..Viagra..neznám, ale až bude v parlamentní restauraci, tak ochutnám.  

Václav Klaus: Viagra,..hm..kdo pracuje 16 hodin denně jako já, hraje tenis 5 hodin denně 

jako já a jako já spí jen 3 hodiny, ten viagru nepotřebuje. Ovšem těm, kdo tenis neumějí a 

nepracují jako já, těm bych Viagru doporučil, aspoň je přejde chuť k nějakým dalším 

Sarajevům. 

Josef Lux: Řekli jsme, že používání Viagry nebráníme. O tom, zda doporučíme Viagru našim 

poslancům, jsme ještě nejednali, ovšem je třeba říci, že ji doporučujeme ODS, neboť existuje 

možnost, že by Viagra mohla pomoci změnit konfrontační styl politiky ODS. 
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Jednoho dne jsem emailem (už ani nevím od koho) dostal následující obrázek:  

bylo to v době prvního (a snad posledního) premiérování páně J. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 a tak jsem k tomu přidal Kalibrační list  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

KALIBRAČNÍ  LIST č. KL: E00001 

Zákazník :    Úřad vlády ČR 

Měřidlo :      Státní etalon blbosti, ješitnosti, nabubřelosti a narcisismu 

Typ:              Paroubek Jiří 

Výrobní č. :  21. 08. 1952  

Rozsah měření: Etalon měří pouze v nejvyšším rozsahu: 1 MKk (MegaKokot)                 

 

Podmínky měření: 

teplota okolí  (23 ± 1) oC ,  teplota subjektu (36,5 ± 4) oC 

 

Místo provedení zkoušky: Vědecká metrologická laboratoř  

Metoda měření:   

Vzájemným přímým porovnáním vlastního projevu státního etalonu s etalony 

sekundárními 

Nejistota měření:  

Jednotka 1 MKk je absolutně jinými etalony nedosažitelná hodnota než 
představitelem státního etalonu, nejistota pro jistotu není uvedena vůbec. 

Výsledek zkoušky: pozitivní – neexistuje nic lepšího 
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V.  Divadelní texty 

 

 

 

 

 

Synopse, aneb o čem jsme hráli  

1. činoherní autorské pohádky: 

Škola plná čertů  

Tři dějství, mezihry, dva dospělí (muž a žena) a šest dětí (ideálně tři kluci a tři holky) 

Hra o tom, jak se učí čerti ve škole. Je to stejné jako u dětí. Mají například čertovské počty, 

hudební výchovu, ale také předměty jako strašení a kouzlení. Ve třídě se sejdou Lucius (třídní 

sígr a syn Lucifera), Morgana (třídní kráska a fintilka), Kleofáš (třídní klaun), Bublajda 

(trošku pomalejší, ale snaživá), Ďáblice (Kleofášova sestra, chytrá, ale líná) a nový spolužák 

Barnabáš, o nějž projeví zájem Bublajda i Ďáblice. Nechybí afektovaná učitelka, starostlivý a 

trpělivý ředitel, kterého nakonec Lucius přeci jen vytočí. Zvonění zajišťuje školník.  

Pozn.: doporučuje se využít improvizace a zatáhnout do výuky strašení děti z hlediště 
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Čert nebo vodník  

Tři dějství, 1 muž, 1 žena, 3 chlapci, 1 dívka   

Ve starém mlejně žijí spolu mladý čert a vodník, kteří mají popletené duše - vodník se bojí 

vody a čert se v ní tak rád cáká. Když tu projde kolem Kašpárek, nedá mu to, aby nakonec 

celou záležitost nenapravil. Vypraví se za vílou Dobromilou a vymyslí, jak přelstít a využít 

zlost čaroděje Zloboděje a vrátit vodníkovi a čertovi jejich vyměněné duše.  

 

Někde jinde aneb jak to bylo s Rusalkou a Norbertem  

Čtyři dějství, 3 muži (vodník, dva loupežníci), 2 chlapci (nalezenec Norbert a hejkal), 1 žena 

(vodníkova žena), minimálně 3 dívky: Rusalka, dvě strašidla a tři divoženky (doporučeno více 

dívek, případně dvojrole kvůli tanci divoženek). 

Víla Rusalka vyrůstá a žije u vodnického páru: Servác Osika je typická hlava rodiny, Bobina 

je starostlivá manželka a matka. Řeší, jak říct Rusalce, že není jejich a že se narodila někde 

jinde. Totéž na jiném konci světa řeší staří bratři loupežníci Albert a Robert, kteří se starají o 

nalezence Norberta. Norbert se vypraví do světa, aby své štěstí našel někde jinde než 

v domovském lese. Potká Rusalku a nakonec se dozví překvapivé věci o svém původu. 

Pozn.: k inscenaci je doprovodná hudba od Milana Frumara (kapela EX05 Benátky n. J) 

 

Začarovaná pohádka  
 

Čtyři jednání, 8 postav mužských, 2 ženské  

Dívka Rozárka žije u zlého strýčka čaroděje Harabuka spolu s vodníkem a čertem. Na druhém 

konci světa žije chasník Jiřík se svou matkou. Jiřík se sice stará o hospodářství, ale matka se 

rozhodne poslat ho do světa hledat si nevěstu. Na jiném místě loupežníci chytí a zajmou 

Kašpárka. Rozhodnou se, že ho výhodně prodají.  Naštěstí se v pravou chvíli objeví Jiřík a 

spolu dojdou k rybníku, kde žije Rozárka s vodníkem a čertem. Zbývá jen se chytře zbavit 

zlého Harabuka. 

Pozn.: k inscenaci je doprovodná hudba od Milana Frumara (kapela EX05 Benátky n. J) a 

texty od Dany Tiché 

 

2. zdramatizované hry na motivy pohádek, či jiných zdrojů  

Jak se stal Honza králem  

Původní prvorepubliková loutková hra zdramatizovaná Danou a Janem Tichých.  

Tři dějství, 8 postav, 4 mužské, 3 ženské, 1 dětská 

Líný Honza žije s matkou, která se o něj stará, on sám nic nedělá. Objeví se Kašpárek, který 

mu slíbí stát se králem. Nejprve se Honza musí vyučit u čarodějnice Pilňáčkové. Pak spolu 

s Kašpárkem zachrání Smutné království, kterému sice formálně vládne král s dcerou 

Dolores, ale ovládá ho protřelý ministr Špína. 

Pozn.: k inscenaci je doprovodná hudba od Milana Frumara (kapela EX05 Benátky n. J) 
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Víla na Klapech  

Na motivy klasické pohádky J. Š. Kubína zdramatizovali Dana a Jan Tichých. 

Čtyři jednání, devět postav, 5 ženských (dívčích), 4 mužské (chlapecké) 

Pohádka o tom, jak v bitvě zraněný chudý chasník k princezně přišel, pak ji na čas ztratil a 

nakonec ji s pomocí (nad)přirozených bytostí (Vločky, Bouře a Větru) zase našel.  

Pozn.: k inscenaci je doprovodná hudba od Milana Frumara (kapela EX05 Benátky n. J) 

 

3. hra pro maňásky (loutky) 

 

Prase Rudolf  

Pohádka s maňásky, dvě jednání. Chlapec Rudolf zlobí, neučí se a nechce se mýt. Maminka 

zakleje a Ruda se promění v prase. Co teď? Naštěstí se objeví Kašpárek a přijde na to, jak ho 

proměnit zpátky. 

 

4. hříčka pro dospělé 

 

Kupec benátecký  

 

Jednoaktovka, „cimrmanovsky“ laděná hříčka pro dospělé. Osm postav, čtyři mužské, tři 

ženské a dítě. V okolí Benátek nad Jizerou se jako adjektivum používá „benátecký“. 

Zápletkou je nález hry, o němž dlouhosáhle vypráví nálezce. Hra v originále není dokončena, 

a tak ji nálezce (pohádkář) autorsky dokončí. Diváci sledují rekonstrukci hry do konce 

„originálu“, na něž jsou upozorněni a dále hra pokračuje již jako dodělaná s překvapivým 

koncem. 
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Kupec benátecký – text hříčky pro dospělé  
 

Úvodní proslov uvaděče: 

 

Milí diváci, ještě před tím, než uvedeme naši novou hru, vám musím povědět něco o jejím 

vzniku. Tuto hru jsme nenapsali, ale našli, resp. při úklidu půdních prostor sokolovny jsme 

narazili na zažloutlý, myšmi okousaný rukopis neznámého autora. Rukopis se jmenoval 

„Kupec benátecký“, dílko to bylo velmi čtivé, a tak jsme se rozhodli ho zrekonstruovat                   

a dokončit. Nevíme, zda se neznámý autor inspiroval u Shakespeara, dokonce ani nevíme, zda 

na začátku názvu je opravdu písmeno K nebo T, tato část je bohužel ožraná, takže čitelný je 

pouze nápis „upec benátecký“. V díle samém se to hemží kupci, ale protože dílo vzniklo 

přibližně v době výstavby Kralupsko-Turnovské dráhy, která se, jak známo, Benátkám 

vyhnula, nemůžeme vyloučit, že si neznámý autor (proč neznámý, že?) názvem hry 

nevyřizoval účty s tehdejšími konšely (sami uznáte, že sem více pasuje písmenko T). Přeci ani 

dnes neříkáme: máme na radnici samé kupce. Natož pak v době neznámého autora … Chtěl 

bych jenom připomenout, že v naší verzi se hra jmenuje „Kupec benátecký“.    

Ještě než přistoupíme ke hře samé, povězme si něco o neznámém autorovi. Spekuluje se, že 

by oním autorem mohl být český génius Jára Cimrman. Jak známo Cimrman si oblíbil ves 

Liptákov v Jizerských horách. Pokud výchozím místem jeho cesty do Liptákova byla Praha, 

měl tři možnosti: jet do hor vlakem, v tom případě by se, tak jako koleje, Benátkám vyhnul,            

a Kupce benáteckého by nejspíš nenapsal. Benátky mohl navštívit, pokud by jel formanským 

vozem, či šel pěšky. Pakliže Benátky opravdu navštívil, je otázkou, zda ho nádherné 

panorama natolik inspirovalo, aby tak jako William Shakespeare Benátkám italským, Jára 

Cimrman Benátkám českým, věnoval svého Kupce.  

Dílo není psáno Cimrmanovým písmem, to ovšem nic nedokazuje, Mistr mnohá svá díla 

diktoval (známe např. hru Přetržené dítě). Proč však Mistr, pakliže Kupce benáteckého 

opravdu napsal, neuvedl své jméno? To není skromnost, ale spíše jeho roztržitost, nebo také 

záměr – podobnost názvu se  Shakespearovým dílem mohla Cimrmana vést k tomu, že si 

nechtěl zavdat s tehdejšími rakousko-uherskými zákony na ochranu autorských práv. 

Opusťme spekulace a pojďte se podívat na hru neznámého autora „Kupec benátecký“.  

 

 

Kupec benátecký – vlastní hra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K: kupec Ping–Pong, cizinec  

J: Jíra, švec a konšel 

V: Vykuk, forman a starosta  

B: Božka, kořenářka a květinářka  

P:  Prospěchová, hokynářka 

S:  Špačková, oděvnice 

Kaš: Kašpárek 
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K:  Tady še mi líbit, tady ja udelat obchod. … Hej lidicky, pote se podývat, ja vam tady 

prodat vsecko. Maly, velky, dobry … boty, tricka, kalchoty, malo penez, sperky …  

J: Co tady děláš?  

K: Ja tady prodavat. 

J: Co, a máš koncesi?  

K: Konce--  nerozumět, co to je? Ja Ping-Pong, kupec a prodavac. Ja u nas koupim, doprávim 

a prodam tady. 

J: No jo, to ale takhle tady nemůžeš prodávat bez povolení! 

K: Bez povolání, ja mam povolání, ja kupec ti to řikat. 

J: Ale povolení, od starosty.  

K: Ty mít starosti? Ty smutny, tobe umřit žena? Ja ti najit nova žena, ne draha, ona ti i uklidi.  

J: S tebou se nedá domluvit, půjdu za starostou. 

K: Chces zena? 

J: Já starou mám. 

K: Ja ti dat mladou – levne. 

J: Kuš! (odchází, přicházejí P a B) 

P: Božka, pojď se podívat, tady se něco děje. 

B: Už letím Prospěchová, co tam máš? 

K:Ppote damy koupit, mam tady … 

P: Jé, to je věcí, takový krásný, to bude jistě dovoz z ciziny, to bude drahý.  

B: To si nemůžem dovolit, radši pojď.  

K: Ne drahy, to levny, tady ty boty – pet korun. 

P: Slyšíš to, takový krásný boty a ten vydřiduch Jíra si za ty svý křápy řekne i 50. 

B: Tak nakoupíme, honem, než mu to tady zakážou.   

  (přichází starosta Vykuk s Jírou a Špačková): 

V: Hej, občane, tady nesmíte prodávat, ledaže by Vám obecní rada - a to jsme my dva, dali 

povolení. 

J: A když vidím ty šmejdy – teda aspoň ty boty, tak vám povolení nedáme. 

S: Nedávejte, starosto, mně už nejdou na odbyt ani trička, ani kalhoty, jenom čepice. 

K: Cepice budou zitra. Něco koupit panove? Boty za 5 korun. 

V: Za 5 korun?  Jíro, vidíš to? Tady boty ze zahraničí a jenom za 5 korun. 

J: Ale jsou to šmejdy, starosto. 

S: Za kolik trička? 

K: Tricka za deset  (S  omdlévá, V ji chytá)  

V: No tak, Špačková, vzpamatujte se (S se probírá a odchází)! A ty taky Jíro, vždyť 

konkurence obci prospěje, cizince zdaníme… a penízky se pohrnou…. 
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J: Že to říkáš zrovna ty o tý konkurenci, hlavně, že jsme odmítli železnici. Mohlo mě to 

napadnout, už podle tvýho jména: Vykuk, to je jasný, že takovej vykuk jako ty, Vykuku, 

železnici neschválí, když je forman. Tak já ti teda říkám, že neschválím tohohle kupce. 

V: Ty budeš bránit rozvoji obchodu v obci?  

J:  Ale, já radši půjdu. 

V: Jak se vlastně jmenuješ a jak to děláš, že tak levně prodáváš? 

K: Ja Ping-Pong a mít obchodni tajemstvi. 

V: Dobrá, dobrá a kolik bys platil? 30 procent? 

K: Klidne třeba i čtyrycet . 

V: To bude peněz, lidi levně nakoupej a až budou volby, tak si řeknou, kdo nám to tak zařídil? 

No, přece Vykuk, náš starosta. (odejde)  

Porada S, J, B, P: 

B: Tak ten Ping-Pong prodává už i kytky a taky nějakej ženšen, kam já se hrabu s blínem a 

pelyňkem. 

J: Tak tak sousedko, nikdo u mne už nekupuje, ale co s ním? 

P: Chleba, mlíko, máslo prodám, to si koupí i on, ale ostatní ani ťuk! 

S: Já už jsem zavřela a šla požádat starostu o podporu. 

A tady vážení, v tomto zajímavém momentě původní hra končí, můžeme jen spekulovat, 

proč se ostatní listy nedochovaly. 

Ale nezoufejte, zde jsme nastoupili my, pohádkáři a celý konec dopsali:   

(schází se J a V) 

J: Tak co starosto, jak si spokojen s benáteckým kupcem? 

V: Ani mi nepovídej, za měsíc už mám třetí boty. 

J: A proč si je nekoupíš u mne? Aspoň bych měl z čeho platit daně. 

V: No jo, ty neplatíš daně, Špačková si kupuje chleba za obecní peníze … 

J: Ale přispívá ti Ping-Pong, né? Dokonce 40 procent. 

V: 40 procent, ale z čeho! Dohodli jsme se na jistějším procentu z nákupu, neboť neví, jestli 

všechno prodá. Tak jsem si řekl lepší vrabec v hrsti…jenže… 

J: Jenže co? Nějak se na to netváříš.  

V: No právě, on nakupuje neuvěřitelně levně, třeba tričko za 1 korunu a z té odvádí 40 

haléřů… 

J: To se obecní kasa moc nenaplní, co?  

V: Naopak, vyprazdňuje se, jsme v mínusu a já to tím formanstvím nedoženu a jestli se toho 

kupce nezbavíme, tak mne snad ani lidi nezvolej. 

J: A co s tím chceš dělat? 

V: Obrátil jsem se na vyšší místa a posílaj sem experta, nějakýho pana Kašpárka. 

(přichází Kaš) 

Kaš: Tak jsem tady. 
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V: Co tady děláte? A kdo jste? 

J: Šašek počmáranej!  

Kaš: Kašpárek, mé jméno.  

V: Tak to jste Vy? Vás posílaj z vyšších míst?  Pro sebe: Ti nahoře se asi zbláznili. 

Kaš: Přesně tak!  

J: Potřebujeme se zbavit jednoho kupce, cizince. 

V: Jmenuje se Ping-Pong. 

Kaš: Hm….. a nic na něj neplatí, že? 

V: Jak to víte? 

Kaš: Zákony, předpisy, kontroly - to na tyhle kupce neplatí, ale musí mít nějakou slabinu, já 

něco zkusím, kde prodává? 

(V, J – ukazují ke K, Kaš promlouvá s K, ten se za chvíli sbalí a odchází, Kaš se vrací k V a J) 

J: To jsem zvědav, co s ním ten šašek zmůže……. Hele, hele! 

Kaš: Tak co? Ping-Pong právě odešel. 

V: To jsme viděli, jak jste to dokázal?  

Kaš: Jednoduše jsem zjistil, z čeho má strach. Bojí se zvířat. 

J: Nesmysl, tomu nevěřím, ani mýho vlčáka se nebál. 

Kaš: Těch našich zvířat se nebojí, ale z těch svých má opravdový strach. Namluvil jsem mu, 

že ho pronásleduje asijský tygr s čínským drakem! 

 

A tady, milí diváci, naše hra končí. Náš kupec – cizinec nás opustil a vůbec k tomu 

nepomohly zákony, předpisy, nařízení. 

 

Nevíme, jak původně svou hru zakončil neznámý autor! Protože píšeme a hrajeme pohádky 

a líbí se nám šťastné konce, zakončil naši pohádku Kašpárek, chytrý, inteligentní, 

srandovní a trochu lstivý chlapík.  

 

(přichází nový Kupec, za ním celá vesnice) 

 

Co tady děláte? Kdo jste? 

 

NK: I am Ping-Pong junior, Ich bin klein Ping-Pong, nový kupec. 

 

Všichni:  No, to je konec! 
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Škola plná čertů 
tři jednání, třída, před oponou – dvě mezihry 

 

Postavy: 

U: učitelka 

R: ředitel 

L: Lucius, rozmazlený synáček Lucifera, třídní sígr 

M: Morgana, fintilka, nafoukaná třídní krasavice 

Bu: Bublajda, hodná, snaživá, ale hloupá 

K: Kleofáš, komik třídy, provokatér 

D: Ďáblice, rošťanda, chytrá, ale líná 

Ba: Barnabáš, nový spolužák, šplhoun 
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I. jednání  
 

Do prázdných lavic se postupně trousí žáci, nejdřív přijde Ba a sedá si do třetí lavice, snaživá 

Bu si sedá do první lavice a vyndává věci z batohu na stůl. 

Přicházejí K a D, vyndají z aktovky papíry a muchlají je, dělají z nich koule. Jako poslední 

vstupuje vůdce party L a hned zvolá: 

 

L: A hele, čauky kámoši. Ne že mi zaberete lavici. Ta třetí ta je moje. A hele, ty si tady asi   

     nove,j co? Tahle lavice je odjakživa moje. V ní už sedím deset let, tak se laskavě někam   

     přesuň! … Tys neslyšel, co sem řek! (Ba zvedá se a kouká, kam se posadit, Bu ho   

    posuňky zve vedle sebe)   

 

Bu: Ale Luciusi, nebuď na něj  takovej, je tady novej. Jak se jmenuješ? Já jsem Bublajda.  

      Z Luciuse si nic nedělej, on jenom takhle straší. 

D: Na nic jiného se nezmůže, chi, chi. 

 

Ba: Já jsem Barnabáš. My jsme se přistěhovali. Já tady ještě nikoho neznám.  

 

K: (otočí  se)  to nevadí, však se seznámíš. Třeba s touhle šprtkou. (Ukazuje na Bublajdu).   

     Jenom ti,  kámo, poradím, až bude čarovat, tak jdi někam hodně daleko, nebo tě promění  

     v něco strašného. To už se tady stalo. 

      

D: (připojí se k bráchovi) Jo, ale hlavně řekni komu a co. Ten divně začarovanej byl tady můj  

     brácha. No měl z něj bejt netopýr, ale Bublajda si to trochu spletla a udělala z něj motýla.  

     Babočku jenerála. 

 

Bu: Když už, tak babočku generála, teda admirála. Ale tobě to je stejně jedno. No tak sem to   

       trochu popletla. Ale stejně je motýl mnohem hezčí než nějakej šedivej netopýr. 

 

(vchází M, Ba vytřeští oči a nespouští je z M) 

 

M:  Čau, spolužáci, motýl je fakt hezčí než netopýr. Ovšem, nezapomeňte, že nejhezčí jsem  

      tady já. (K a D se otočí a hrají si s koulema)  Podívejte, co mi říkáte? 

L: Máš ňákej novej vohoz, Morgi, fakt ti sekne, ale já mám radši promenádu v plavkách. 

(znechuceně se otáčí k D a K) 

 

Bu: To ti přivez táta ze světa, viď, to tam nahoře teď frčí, viď? 

 

M: To víš, může si to dovolit, není žádná socka, víš? A ty novej, co dělá Tvůj taťka? 

 

Ba: Můj táta dělá hlavního kotelníka, vlastně tomu tam šéfuje, tak by se dalo říct, že je   

       ředitelem kotelen, nebo jenom vedoucím. Stará se o to, aby bylo vždy správně zatopeno,  

       pod tím správným kotlem a na správnou teplotu. Ono to není jen tak topit v pekle. Na to  

       jsou i školy.    

 

Klasický třídní řev, K, D a L si hází po sobě  papírové koule, M nohu přes nohu, zrcátko 

v ruce a upravuje se, Bu si čte v učebnici a Ba se rozhlíží. 

zvoní  
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Přichází učitelka. 

 

U: Tak vás tady po prázdninách zase vítám.  Určitě jste se měli moc hezky a odpočinuli jste 

      si od školy, ale konec snění, i prázdninám odzvonilo a je tu zase škola a s ní i učení. A  

      máme tu i nového žáčka, tak se nám hezky představ a řekni nám něco o sobě.  

 

Ba: Jmenuji se Barnabáě  a přistěhovali jsme se z Čertovy Lhoty. Tatínek je ředitelem  

      kotelen, ale to už jsem tady říkal. Mám ještě malou sestřičku Lucindu, ale ta ještě  

      nechodí ani do školky. A to je asi všechno. 

 

U: No, tak jsme tě trochu poznali, ale jak jsem se koukala, měl jsi i hezké známky, a dokonce 

     jsi v nějakých  předmětech vynikal. Třeba v čertovských počtech. To by si tady z tebe   

     mohli vzít mnozí příklad, že  Morgano? 

 

M: Ale já přece počítat umím, paní učitelko, jenom to někdy trochu popletu. Ale za to 

        přece nemůžu. To je tím, že nám to pořádně nevysvětlíte. 

 

U: Nesváděj to na někoho jiného. A abychom se přesvědčili, jak to je, pojď rovnou k tabuli. 

     Uvidíme, co si za prázdniny zapomněla. 

 

M: Hned první den? To se přece nedělá. 

 

U: Dělá, nedělá, koukej psát. Začneme nějakou lehkou slovní úlohou. U kotlů vykukuje osm 

     rohů. Kolik je tam schovaných čertů?   

 

Mo: Osm rohů u kotlů? A kolik tam je čertů? Jak to mám asi vědět? Co když tam je taky 

        schovaná koza? To je strašně těžký. 

 

Bu: (napovídá) Kolik má čert rohů? To musíš vydělit. Osm děleno dvěma je … 

 

U: Nenapovídat. No tak si to napiš, kolik to může asi být? 

 

Mo: Už to mám. To je pět čertů. 

 

U: Jak to pět?  To je špatně. Kdo nám to vypočítá dobře? Tak Kleofáš. 

 

Mo: Jak to, paní učitelko, špatně? Tři čerti mají po dvou rohách a dva po jednom, protože si je 

       urazili. Tři po dvou to je šest a dva po jednom, to jsou dva. Dva a šest je osm. Mám to 

       dobře. 

 

U: Ale tahle to nemůžeš počítat. Kleofáši, pojď k tabuli. 

 

K: Máme osm rohů. Každý čert má jeden roh nalevo a jeden napravo. (ukazuje rohy) To jsou  

    dohromady dva rohy. (chce si jít sednout, učitelka ho zarazí) 

 

U: To je sice pravda, ale úlohu jsi nespočítal. 

 

K: Za kotlem jsou čtyři čerti, protože je tam osm rohů. To jako osm děleno dvěma a kontrola 

je dvakrát čtyři a to je vosum, polib ... zadek kosům… 
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L: Říká se pr... 

 

U: Já to slyšela Luciusi, podej žákovskou, máš poznámku! 

 

(L podává žákovskou, K si sedne do lavice) 

 

U: Teda takový salát. (jde si sednout ke stolu a píše poznámku, podává L žákovskou) A teď si 

vypočteme další příklad. K tabuli půjde Bublajda. (Bu se šourá k tabuli).  

Starý Belzebub je vzdálen 3 km od pekelné brány, šourá se rychlostí tři km/hod. Za jak 

dlouho zaklepe na pekelnou bránu?  

 

Bu: Tři kilometry, .. tři kilometry za hodinu, to je, to je … Belzebub zaklepe … na bránu …za  

 

Ba: (napovídá) Za hodinu. 

 

Bu: Za.. za … rodinu?  

 

U (neslyšela dobře), No vidíš Bublajdo, za hodinu, správně! 

 

L (ke K a D): Dívejte, jak ji vytočím…. Sím, paní učitelko! 

 

U: Prosím Luciusi. 

 

L: Ten příklad je špatně! Belzebub ujde sotva jeden kilák za hoďku a co by taky dělal tři 

kiláky vod brány? Co to je za blbost? 

 

U: Luciusi, tak tobě jedna poznámka nestačí? Ty si koleduješ rovnou o třídní důtku!    

 

L: Koleda, koleda, Štěpáne…  

 

U: A dost! Máš ode mne třídní důtku a já odcházím za panem ředitelem. Končím hodinu!  

 

L: To jsem ji vytočil, co? Hysterku… 

 

D: Tos přehnal, to už žádná sranda nebyla. 

 

K: Pěkná trapárna. 

 

M: Máme aspoň delší přestávku a já se můžu dolíčit. 

 

L: A já si dojdu na záchod zakouřit, jdete někdo se mnou?  

 

K: Nekecej, ty tady máš fakt cíga? 

 

L: Si myslíš, že jen tak blafuju? 

 

D: Brácha, nechoď s ním, co když vás tam chytí říďa? 

 

L: Nic se nemůže stát, mám to pod kontrolou. 
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K: Tobě se asi nic nestane, ale mě by mohli vyhodit ze školy. 

 

D: A to by byl doma mazec! 

 

L: Srabe! A co ty novej? Nezkusíš to? 

 

Ba: Jsem tu první den, a nemám chuť.  (L odchází)  

 

Bu: (k Ba) Díky za tu nápovědu, ale moc jsem to nepochopila. 

 

Ba: Hodina rodina, to se ti fakt povedlo. Hele poslyš, ten Lucius je pěkně drzej, ne? 

 

Bu: Pst, víš, je to syn samého Lucifera.     

 

1. mezihra 
 

R: Copak paní kolegyně, že vás potkávám na chodbě, ještě snad nezvonilo? 

 

U: Já ani nevím, pane řediteli, jsem tak rozrušená. 

 

Zvoní  

 

R: Tak povídejte, co vám žáci udělali?  

 

U: Pane řediteli, už nemůžu, ten Lucius…, během opakování čertovských počtů dostal 

poznámku, pak dokonce třídní důtku a nic si z toho nedělá, úplně mi rozvrátil hodinu. 

 

R: Lucius,. .. hm, třídní důtka, to pan kníže nebude mít radost, co s tím jen uděláme? 

 

U: Zasloužil si ji! 

 

R: To ano, já vám přeci věřím, ale víte, on jeho otec je nevýznamnější sponzor naší školy. 

Díky němu můžeme pořádat čertí florbalový turnaj a taky závody v čertí zdatnosti a 

dovednosti.  

 

U: Já vím, ale co s tím mám dělat? 

 

R: Já už to s knížetem Luciferem nějak prodiskutuju. Co teď v té třídě učíte? 

 

U: Teď máme strašení a kouzlení. 

 

R: Dobrá, já tam půjdu s vámi na hospitaci. A pak mám s nima hodinu zpěvu.    

 

Zvoní  

 

2. jednání  
 

Přichází U a R, žáci jsou překvapení příchodem R a jsou poměrně tišší. 

 

U: Tak žáci, co musí každý správný čert umět? 
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D: Každý čert musí umět strašit, vyplazovat jazyk, plivat oheň…. 

 

K: Zatopit pod kotlem, čarovat. 

 

L: Dělat lidem zle. 

 

Ba: Nosit hříšné duše do pekla. 

                                    

M: Umět zmizet a zase se objevit. 

 

U: No dobře, vyjmenovat by vám to šlo, ale jestli pak to všechno umíte i předvést, co? Tak 

     si to hned vyzkoušíme. A začneme tím jednoduchým a to je vyplazování jazyka.  

 

Všichni se postupně vystřídají, učitelka je napomíná, když to dělají špatně.  

 

U: Tak začne první lavice.  (Bu, Ba se snaží) 

 

U: Bylo to celkem dobré, a co nám předvedou sourozenci, tak Kleofáši, Ďáblice! 

 

K, D si z toho dělají legraci. 

 

U: Srandičky, to by vám šlo. A co Lucius? 

 

L: Já to dělat nebudu, mně se nechce. 

 

D: Sím, on to neumí. 

 

Ba: On je úplně hloupej, moh mít jedničku, nebo aspoň pochvalu a místo toho zase učitelku 

vytáčí. 

 

Bu: To víš, Lucius musí mít vždycky něco extra. 

 

U: Luciusi, já čekám! 

 

K: Hele kámo, jak máš dlouhej jazyk, ukaž! 

 

L vyplazuje jazyk až moc a dlouho 

 

U: To už stačí, Luciusi, dám ti jedničku, ale už přestaň! A co Morgana, pojď nám to taky 

předvést. 

 

M: Já radši ne, mně se to nelíbí….. 

 

U: No tak, zkus to taky.  (M velmi krátce a rychle vyplázne jazyk)  

 

L: Ona nemůže vyplazovat jazyk, přihlásila se na Miss Peklo. 

 

K: Fíha, budeme mít ve třídě Missku. 
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D: Nebo myšku. 

 

R: Tak žáci, pokračujte ve vyučování. 

 

U: Tak, teď nám Barnabáš a Bublajda předvedou strašení hříšných lidí. 

 

(Bu a Ba se snaží strašit a docela jim to jde) 

 

Bu: Hudry mudry, pudry budry, kudry nudry , dudry ludry, blll blll. 

 

Ba: Jsem zlej čert, bllll, bojte se mě, bllll, odnesu vás do pekla, bllll, blll. 

 

U: Vidíte, jak vám to jde, máte oba jedničku.  

 

U: (k hledišti) A co vy děti, umíte taky takhle strašit? Komu se povede vystrašit čerty, dostane 

odměnu.   (možná příchod a scénka odvážného dítěte) 

 

U: Lucius a Kleofáš předvedou něco z kouzlení a čarování, copak si pamatujete, hoši? 

 

L: Plivání ohně!   

 

R: Luciusi, to tady ve třídě dělat nebudeme! Nemáme to jak uhasit.  

 

K: Umím proměnit mouchu v blechu, ségra pojď mi pomoct.  

(D v pěsti drží mouchu a dělá bzzzz) „V dlani bzučí mo-ucha, šeptám ti do ucha, ať je z teba 

bleu – bleu cha, cha, cha“ (D otevře dlaně a dělá hop hop, sleduje blechu očima)     

 

U: To bylo dobré a vtipné.  

 

ostatní spolužáci: Bravo Kleofáši, skvělý Ďáblice. 

 

L: To je toho, (odplivne si), já proměním úču v krysu! Sledujte. 

 

U: No to, no toto. (omdlévá) 

 

R: Tak dos,t Luciusi, že si pozvu tatínka do ředitelny!   

 

L: Klidně. Ale nevím, jestli ještě bude sponzorovat florbal. 

 

Zvoní  

 

R: Už nám zvoní, končím hodinu. Po přestávce si připravte hlasivky, začíná hodina zpěvu.     

 

2. mezihra 
 

U: Tak jste to viděl sám, pane řediteli. 

 

R: Viděl, viděl. Takhle podrývat učitelskou autoritu si nesmí dovolit ani čert. 

 

U: A co s tím budeme my pedagogové dělat? 
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R: Asi zrušíme florbalový turnaj.  

 

U: Ten letošní už máme naštěstí za sebou.  

 

R: Pravda, pravda. Musíme však myslet i na příští rok. 

 

U: Ostatní jsou slušní, jen ten Lucius je neukázněný, a k tomu je to ještě syn našeho vládce. 

Měl by jít ostatním příkladem, a místo toho všechny strhává ke zlobení a vyrušování. Jak je 

připravím k maturitě? 

 

R: Maturita je ještě daleko, mám teď hodinu zpěvu a zkusím promluvit s Luciusem a pak 

kdyžtak i s Luciferem.  

 

 

3. jednání 
 

(Ba,Bu na forbíně, pak se připojí D, ostatní v lavicích) 

 

Bu: Barnabáši, jaký to bylo v Čertově Lhotě, jaká tam byla škola? 

 

Ba (moc se s Bu bavit nechce): Dobrá. 

 

Bu: A jaká byla učitelka? 

 

Ba: No, dobrá. 

 

Bu: A co tě nejvíc bavilo? 

 

Ba: No, to …, ten… tělocvik. (přichází D) 

 

D: A co holky čertice, jaký tam byly? 

 

Ba (pookřeje): No dobrý, teda hezký, ale jako Morgana, to teda ne. (Bu uraženě odchází) 

 

D (směje se): Podívej, Morganu nech na pokoji, na tu si myslí Lucius i můj brácha, hi, hi, hi. 

Ale ona stejně nemá zájem, chodí sem za ní jeden krásnej čert, takovej svalovec. Brzy už 

bude maturovat. 

 

Ba: Tak nic.  

 

D: Hele a já bych se ti nelíbila? 

 

Ba: No, to jo, ale … 

 

D: Ale, ty nějakou už máš? Já jsem volná, víš? (koketně) 

 

Ba: Nemám, … 

 

Zvoní (Ba, D prchnou do lavic, přichází R) 
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R: Než začneme zpívat, na něco se vás zeptám. Těšíte se na školní výlet?  

 

Žáci se překřikují: Ano, ano, kam pojedem? 

 

R: Letos pojedeme na Čertovu stěnu a taky se podíváme na Čertovo jezero. 

 

Žáci: Super, hurá!  

 

R: Ale Lucius s náma nepojede, ten zůstane ve škole. 

 

L: Mně je to jedno,  ňáký Čertovo jezero, já byl s našima u Čertova moře. 

 

R: Tak dobře, jsem rád, že s tím trestem souhlasíš, a teď začneme zpívat. 

 

L: To není žádnej trest… 

 

R: (rozčileně) Drž už tu svou drzou klapačku Luciusi, nebo budeš zpívat s anděly na kůru!   

 

L: To byste si nedovolil. 

 

R: Ale dovolím si to a na nějaký čas tě přeřadím do nebeské školy, však tam tě naučí 

pěknému chování. 

 

L (už se trochu bojí) To by táta nedovolil. 

 

K: To je fakt, vždyť je to kníže pekelný, náš nejvyšší vládce. 

 

Ba: A ten může všechno. 

 

R: Ba ne, děti, Lucifer není všemohoucí.  

 

D: Ale Bůh jo, že jo?  

 

Bu: No jo, to je fakt. 

 

M: A co? Že bych se přihlásila i na Miss nebe? 

 

R: Tak co, Luciusi, přeješ-li si, zítra můžeš nastoupit do nebeské školy. 

 

L: Ne, ne pane řediteli, to ne, to je přeci pro čerta ta největší vostuda. 

 

R: Tak, tak. 

 

L: Já už budu hodnej, budu poslouchat úču a taky se budu učit. 

 

R: Tak všichni jste to slyšeli, a teď si zazpíváme (bere kytaru) 

   

„Jupí čerte“,  zpěv, tanec,     konec 
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Někde jinde aneb jak to bylo s Rusalkou a Norbertem 

scénář a režie: Honza Tichý  

postavy:                              

S - Servác Osika, vodník 

B - Bobina Osiková, vodnice 

R - Rusalka 

A - Albert, starý loupežník 

Ro- Robert, jeho bratr 

N - Norbert, mladý loupežník (nalezenec) 

H - Mladý hejkal 

1st, 2st - Strašidla a divoženky               

  

 
 

Rekvizity:  

noviny, fajfka, ryba, klacek na míchání, 

bambitky, kolíčky, CD, texty 

 

kostýmy – paruky, klobouky, boty 

 

kulisy – les, rybník, louka, pařez, lavice, truhla, 

nora, kotel, ohniště, 
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1. dějství 

S (sedí na pařezu u vody, čte noviny a kouří fajfku)  

B: (míchá v kotli) Ty Osiko, měli bysme to tý holce už říct. 

S: Hmm. 

B: Už jí bude 17, měla by to vědět.  

S: Hmm. 

B (jde k S) Serváci, ty mě vůbec neposloucháš!  

S: Co? Už je oběd, Bobinko? 

B: Ne, mluvím o naší Rusalce. 

S: Ach. o Rusalce, hmm. 

B:  Už bysme jí to mohli říct. 

S: A co jako?  

B: Že není naše. 

S:  Naše Rusalka, že není naše? Co je to za blbost? 

B: Rusalka je naše, ale já myslím, že se narodila někde jinde. Je to přeci víla, ne vodník.   

S:  A ty myslíš, že už bysme jí to mohli říct? 

B: Celou dobu o tom s tebou tady mluvím. Ty pořád myslíš jen na to jídlo. Už ji slyším, jde 

sem, tak jí to řekneš?  

S: Hmm. 

Přichází R 

R: Ahoj tatínku, ahoj maminko. 

B: Ahoj Rusalko, jak ses měla? 

R: Ale dobře, tančila jsem s divoženkama a ten kamarád Hejkal se na mě tak divně koukal a 

byl celej takovej zaraženej. 

B: No právě už je na čase, Rusalko, tatínek ti chce něco říct. No tak Serváci. (strká do něj) 

S: Hmm. 

R: Co mi chceš říct, tatínku? 

S: Jak ses vlastně měla celé dopoledne Rusalko? 

R: Vždyť jsem to říkala, tančila jsem s divoženkama a … 

B:  Ssss…Serváci, něco si snad chtěl říct? 

S: Co? 

B: No to!  

S: Jo to, no Rusalko nevíš, co vaří maminka k obědu? 

R: Nevím, taky už mám hlad, zeptám se. Maminko… 

B: Budou štičky s řasama, ale podívej Rusalko, jsi už velká, za chvíli ti bude 17 let. 

S:  Sladkých 17, jó, to když mně bylo, che che, viď, Bobinko? 
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B: Serváci jde o to, že Rusalka je víla a my vodníci.  

S: Jo, Rusalko, ty jsi víla a my jsme vodníci, a z toho plyne co, milé dítě? 

R: To je tak odjakživa,a co pamatuju.   

S: Z toho plyne to, že ses narodila někde jinde. 

B: Zkrátka nejsme tvoji rodiče. 

R: Ale jak to?   

S: Maminka chtěla říct, že nejsme tvoji praví rodiče, že ses narodila někde jinde a někomu 

jinému. 

R: A komu jinému? 

B: Tvoje maminka byla malá mořská víla 

R: Malá mořská víla? 

S: To jste museli ve škole brát. Ty neznáš pohádku o Malé mořské víle od toho …. Karla 

Jaromíra Erbena? 

R: Od Hanse Christiana Andersena tatínku, znám, ale ta přeci umřela, když ji princ opustil a 

pan Andersen o žádném dítěti nepíše.  

S: To jsou lidi, víš. To je ti pěkná pakáž. Lžou anebo jen neříkají celou pravdu! A znečištěj 

nám řeky a rybníky, naházej sem různej sajrajt a pak nemáme vymírat. Proto je topíme, ale 

některý ty potvory uměj moc dobře plavat.  

B: Ale jsou i hodní lidi, kteří to tady uklízej.  

R: Radši mi povězte o mé mamince.  

S:  Malá mořská víla se zamilovala do prince, a protože to byl člověk, tak ji opustil. No a pak 

ses narodila ty. Chudák tvoje maminka se neměla kam vrátit, a tak se s tebou plahočila daleko 

od prince, až došla kamsi k Hamburku, a tam vás našel můj bratranec Hugo. 

B:  Maminka už nežila, ale ty ses měla k světu. Hugo tě vzal domů, ale jeho žena Helga, která 

se starala o svých šest vlastních dětí, už nalezené dítě nechtěla. 

S: A tak si Hugo vzpomněl na nás. To víš, tam u Hamburku měli tenkrát vody čisté. 

R: A tak jsem vyrostla u vás. Ach, mám vás tak ráda a stejně vám budu říkat maminko                     

a tatínku. 

B: Tak, teď už to víš a já jsem mezitím dovařila oběd. Tak se pojďte najíst vy dva nenasytové. 

 

2. dějství  

A: Milý synu, to jsem ti chtěl říct, jsi už velký a já už starý, brzy tady převezmeš naše 

loupežnické hospodářství. 

N: Ale tatínku, na co ty hned nemyslíš? 

Ro: Tak tak, Norberte, ani já nejsem nejmladší a to naše řemeslo už tak nevynáší jako za 

starých časů.  

A: Už nám docházejí zásoby i síly a ty se k tomu řemeslu ani nehodíš. 

N: Slibuji tatínku, že se vynasnažím. 

Ro: Vždyť ses narodil někde jinde. 
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A: A je to venku. 

N: Co je venku?  

A: To, že ses narodil někde jinde, nó. 

N: A kde? Když ne tady? 

Ro: To právě nikdo neví. Nalezli jsme tě u liščí nory. Proto jsi dostal jméno Norbert. Ostatní 

tě tam chtěli nechat, ale Albert rozhodl, že si tě vezmeme domů a necháme. 

A: Bylo mi tě líto, vypadal jsi k světu, a tak jsem se rozhodl udělat z tebe následníka. 

Ro: Ale protože jsi přišel na svět někde jinde, tak to moc nejde. 

A: Jo jo, od té doby, co tě máme, se nám smůla lepila na paty, všichni nás opustili, uďáli se 

pro sebe. Kořisti je málo a konkurence velká. 

Ro: My už to nějak dožijem, ale ty? 

N: Já to tady převezmu a budu loupit… 

A: No tak, milý synu, kdo nás vždy přemlouval, ať toho chudáka nezabíjíme, ať mu skoro 

všechno necháme, vezmeme si jen na jídlo, co? 

N:  Já,…ale já se polepším… 

Ro:  Nebejt starých zásob, tak už jsme tu pomřeli hlady. 

A:  Tak to je, Norberte, teď projídáme tvé dědictví. Nebudeš mít ani vindru a loupežnictvím 

se neuživíš. 

N: A co mám dělat, vždyť nic neumím. 

A: Musíš do světa, hledat své štěstí. 

N: To jako někam jinam? 

Ro:Třeba v tvých žilách koluje panská krev. Možná jsi mladý hrabě  nebo princ?  

A: Někde jinde můžeš nalézt své štěstí, ale v tomhle lese ne. 

N: Dobrá, půjdu tedy do světa, ale co ty tatínku a strýčku? 

A: My zůstanem tady, zásob pro nás dva staré loupežníky je ještě dost a třeba si bez tvé 

dobrotivosti i víc vyděláme. 

Ro: O nás se neboj, spíš my máme strach o tebe. 

A: Nemůžeme jít s tebou, a tak ti dáme aspoň pár rad. 

Ro: Nevěš hlavu, chlapče. My jsme se sice živili poctivým loupežnictvím, ale jsou i lidé, kteří 

se uživí i prací, někdy dokonce i poctivou. 

N: Co je to ta poctivá práce? Jak ji mám tam někde jinde najít? 

A: Práce, milý synu, si tě najde sama, bez práce nejsou koláče. Abys neumřel hlady, musíš 

pracovat.  

Ro: Nebo krást a loupit, ale to je vlastně taky práce a těžká. A riziková. Když tě chytěj nebo 

uděláš velkou chybu, hrozí ti šibenice.    

A: Robert má pravdu, Norberte. Nejen, že se loupežnictvím neuživíš, ale ještě bys mohl přijít 

o krk. 

N:A vy ne? Vždyť to nebezpečí podstupujete taky. 
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Ro: To jo, ale my v tom umíme chodit.   

A: Léta praxe a zkušeností. Ale už nám chybí ta bystrost mládí a taky rychlost, už bysme 

daleko neutekli. 

Ro: Tak, tak, musíme být opatrní . 

N: Tak mi nezbývá nic jiného než pracovat.  

A: Pracuj, vydělej si na živobytí a hlavně hodně naslouchej. Před 17 lety se tady v lese 

někomu ztratil syn. Třeba si na to někdo ještě pamatuje a někde jinde můžeš najít svého 

pravého otce. 

Ro: Anebo matku. 

N: Tak vidím, že budu muset opravdu jít.  

A: Tak, tak synu, pojď, dáme ti něco na cestu a do začátku.   

3. dějství   

1st: (ke 2st) Podívej se na toho hejkala, vůbec nehejká, furt chodí jak duše bez těla, mě už 

s ním fakt nebaví strašit. 

2st: Jo, jo pojď, zkusíme ho rozveselit.  

1st : Ty hejkale, proč nestrašíš? 

H: Nebaví mě to. 

2st: Nás to s tebou taky nebaví.  

H: Tak neotravujte prckové, za chvíli přijde Rusalka. 

1st: Jo, Rusalka. To ale není člověk, a víly a divoženky přece strašit nemáme, ty se nás 

nebojej. 

H: Já ji přece nechci strašit, já se na ni chci jenom dívat. 

2st: To je ale zábava 

1st: Hejkale, pojď si zahrát karty.  

H: Pche (je mimo, neposlouchá je) 

2st: (vnucuje karetní hry)  Pexeso, kvarteto .. 

1st: Voko, pokr, mariáš. 

2st: Prší.  

1st: Neprší. 

2st: Já myslel karty prší a hejkal stejně nemá zájem. 

1st: Tak si budem hrát spolu. Karkasone, kriskros!  

2st: Člověče, nezlob se!  

1st: Lego! 

2st: Mašinky! 

1st,2st:  A nebo na doktora! Tak jdem! (odchází) 

H: Ach má Rusalko, kdybys věděla jak tě miluju!  
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(zezadu přichází R, zakryje mu obličej dlaněmi) 

R: Hádej, kdo jsem? 

H: Rusalka. Tebe poznám i poslepu. 

R: Kde máš strašidla a co sis tady povídal? 

H: Co, co myslíš?  

R: Že mě miluješ, HA, HA. 

H: No a? A proč bych nemoh. Ty mě nemáš ráda? 

R: Mám, ale jako kamaráda. Vždyť si spolu hrajeme už odmala. 

H: To vadí?  

R: Mně to vadí, nebuď smutný, není s tebou žádná sranda. Pojď si hrát! 

H: Hm….. Ty už si jak ty malý strašidla. 

R: A ty si kyselý jak citrón a veselý jako mrtvola. Divoženky moje, kde jste (přitančí 

divoženky a odtančí s R). 

Tanec víly, divoženek a strašidel – rozverný, hravý, tanečně rytmický  

1st: Hele, viděl si, jak zas na ni koukal. No tak, kde seš? 

2st: Co je, co se děje? Netahej mě za kabátek, mám ho vyžehlenej. 

1st: Támhle se podívej. Na Hejkala.  

2st: Jé, ten ale vejrá co? Div mu nevypadnou oči z důlku. 

H: Ach jo, co já budu dělat? 

1st: Přestaň tady vejrat a pojď s náma raději strašit. 

H: Když mě to nějak nebaví. 

(přichází N) 

N: Hej hola, nebyla by tu nějaká práce? Celé hodiny bloudím a mám hlad. Člověče, nemoh 

bych u tebe pracovat? 

H: To je ale nápad, ne u mě, ale za mě. 

N:To nevadí, budu pracovat za tebe, hlavně že budou koláče. A co děláš? 

H: Straším a hejkám. 

N: A jak se to dělá? 

H: Ty to nevíš? 

N: Nevim. 

H: To je jednoduchý, já tě to naučím. (hejká a N to opakuje)   

  

4. dějství  

N: Húúúú! 

R: (přichází) Že by se nám ten hejkal zase rozhejkal, ale nějak jinak, hej, hejkale.  

N: Húúúú! 
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R: Jé, ty nejsi hejkal, co tady děláš?  

N: Húúú jáá tady pracujůůůůů húúúú, ty se mě mááááššš báááát  a jáá pak budu mít 

koláááčééé. 

R: Toláče za tvoje húúúúú? 

N: Za práci jsou přece koláče. 

R: No za práci, to jo, ale za strašení … To je přece povinnost strašidel strašit, a jak tak na tebe 

koukám, ty žádný strašidlo nejsi. 

N: To ne, jsem člověk a jmenuji se Norbert- 

R: Těší mě, já jsem Rusalka, a co tady vlastně děláš? 

N:  Pokouším se nalézt práci a mám hlad. 

R:  A proč se nenajíš doma, u rodičů?  

N: Jídlo na cestu už jsem snědl a tatínek zůstal v lese, on je totiž loupežník a on vlastně není 

můj tatínek a poslal mě do světa, abych si našel práci. 

R: Co to plácáš? Jak není tvůj tatínek? To bude asi z hladu?  

N: No to taky a hlavně - já jsem nalezenec.  

R: Ty taky? 

N: Co? 

R: Nic, jen půjdeme pro něco na zub za mými rodiči, oni totiž taky nejsou moji rodiče, jsou 

vodníci a já víla, víš. A hele, zrovna tamhle jdou. 

S: Á, Rusalko, s kým si to tady povídáš? 

R: To je Norbert, taky nalezenec.  

S: Jakej nalezenec? 

R: Že taky jako já má rodiče a přitom je vlastně nemá. 

B: Serváci, Norbert má podobný osud jako naše Rusalka. 

R: Našli ho loupežníci v lese. 

N: A teď je tatínek, totiž loupežník, už moc starej, a já se na to nehodím, a tak mě poslal 

hledat si práci někde jinde. 

B: Ty poslyš, Norberte, kolik ti je? 

N: Asi 18? 

B: A Norbert je tvé pravé jméno? 

N: Ale né, tatínek Albert a strýček Robert mě našli u liščí nory a tak jsem Norbert. 

R: A proč se takhle ptáš, maminko? 

B: Serváci, vzpomínáš, asi před 17 lety tady vojsko pročesávalo kraj. Nějaké vrchnosti se 

ztratilo dítě. 

S: Bobino, na to si pamatuju. Prý je přepadli v Okrouhlíku loupežníci. 

N: A koho přepadli? 

R: Asi tvého tatínka. 
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S: Bezenského hraběte.  

B: Myslíš hraběte Tomsu? Pak ty nejsi, Norberte, nikdo jiný, než jeho ztracený syn Filip.    

R: A s takovým jménem, Filip Tomsa určitě něco dokážeš a já chci být u toho, moc se mi 

líbíš  Norberte, totiž Filipe. 

N: Když já mám strašnej hlad. 

H: To se nedivím, že máš hlad, když si takhle představuješ práci. (otočí se a uvidí Rusalku) 

Jé, Rusalko. 

R: Co tady hudruješ, Hejkale? 

S: Co já si pamatuju, tak Hejkal nehudruje, ale hejká. 

H: Já si za sebe sjednal náhradu, ale ta se nějak nemá k hejkání a strašení, ale k tobě. 

N: Tak mi to odpusť, Hejkale, když ona se mi líbí. 

H: Líbí, nelíbí, jednou máš hejkat, tak hejkej. A navíc Rusalka je moje!! 

R: Jó a vodkdy? Že vo tom nic nevím. 

H: Víš, nevíš, vždyť přeci od malinka….. 

B: Ale děti, no tak. 

S: Já ti dám od malinka. 

B: To si přeci jenom hráli. 

R: Vždyť víš, že tě mám moc ráda, jsi můj největší kamarád. 

N: No největší, o té výšce by se dalo pochybovat. 

H: Právě, že jen kamarád. 

S: Podívej se na Norberta, ten vyrazil do světa a své štěstí našel. A pak, jak by to vypadalo, 

Rusalka s Hejkalem. 

B: Jak to myslíš, táto? 

S: Podívej, jak se ti dva na sebe zamilovaně koukají. No, a Hejkal se může také vydat do světa 

a své štěstí jistě někde jinde najde. 

H: No, tak když myslíte, tak já tedy půjdu. 

R: Uvidíš, že někde jinde nějakou tu svou najdeš. A pořád budeš můj největší kamarád. 

Rozloučí se s Hejkalem 

B: Tak a teď si pojďte něco malého zakousnout, a pak vyrazíme na zámek. 

S: Až hrabě uvidí, že se mu vrátil syn, bude pořádat slavnostní hostinu nejmíň týden. To bude 

dobrot na zámeckém stole, to si nesmíme nechat ujít. Vzhůru na zámek! 

 

KONEC 
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Doslov 

Co říci na závěr?  

Snad jen poděkovat laskavému čtenáři a doufat, že ho dílko pobavilo, pohladilo na duši, 

zkrátka, že měl radost z toho, že si knihu přečetl. 

Vydal jsem „papírovou knihu“, celkem 100 výtisků. Mrzelo mne, že na konci zůstala jen bílá, 

nepopsaná stránka a přemýšlel jsem, čím ji zaplnit pro případný dotisk a napadl mne doslov.  

Protože jsem našel nějaké chyby a měl připomínku od ilustrátora, že se nehodí, aby byl 

obrázek přímo pod názvem podkapitoly, tak jsem to v textu opravil a upravil. Také jsem 

trochu zaplnil mezeru u článku „Doktoři medicíny a doktoři práv“ a přidal jsem tam jeden 

nový odstavec (snad tam správně zapadne). 

Reakce jsem měl veskrze pozitivní - asi to bylo tím, že jsem téměř 70 výtisků rozdal svým 

přátelům a známým, zkrátka lidem, kteří mne aspoň trochu znají. 

V podstatě jsem přišel na to, že jsem na své cestě životem potkal spoustu zajímavých lidí, 

kterým jsem rád svou knihu daroval. 

 

K dalším dotiskům se nechystám, vydal jsem se cestou psaní „blogů“ a své novější texty 

(publikované na blogu idnes) vydávám na tomto CD pod názvem „Chemik bloguje“ spolu 

s textem (upravených) „Spisků“.   

 

 

v úctě autor 

 

   

 

 

Na požádání jsem ochoten a schopen vytisknout jednu či druhou knihu a za úhradu nákladů 

tisku, balného a poštovného (příp. za dobrovolný příspěvek) ji předat či zaslat zájemcům. 

Kontakt: Jan Tichý,  tichy.jan.bnj@centrum.cz   

Mé články najdete na: http://jtichy.blog.idnes.cz/  
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