Růže a lidé
Don Pedro Calderón de la Barca
Ty, které radostně vyklenuly se z rosy,
Když v ticho průzračné probouzely se zrána,
Navečer ochabnou jak rouška rozervaná,
Když předpůlnoční chlad k nim přiloží hrot kosy.
Odstín, v němž kouzlo niv na nebe upřelo si,
Běl zlatem, nachem též heboučce prožíhaná,
Do žití lidského zazvučí jako hrana:
Kolik z nás začíná, když stín už světla kosí!
Hle, aby rozkvetly, ty růže vytonuly,
A pro své skonání zářivě rozkvétaly,
Kolébkou, hrobem je lístečky obejmuly.
A lidé na sebe podobný kříž zde vzali:
V jednom dni prohlédli a také vydechnuli,
Když přešla staletí, z dní hodiny se staly!
Ze španělštiny přeložil Zdeněk Šmíd
(ŘÁD, 7. číslo VII. ročníku, Praha 1941)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 3. 12. 2020
Upravená verze z důvodů dodrţení zákona č. 119/2019 Sb, o zpracování osobních
údajů. Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám
(občané Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse
Budišov.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Ing. Ladislava Dokulila a Petra Jaroše,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- schvaluje vypustit v § 4, bodu 4, jednacího řádu městyse Budišov – „písm. c) návrh
usnesení“,
- schvaluje vypustit v § 7, bodu 3, jednacího řádu městyse Budišov – slova „nechá zvolit
návrhovou komisi“,
- schvaluje doplnit v § 8, bodu 1, jednacího řádu městyse Budišov – slova „ke kaţdému
bodu“ za slova – „Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze
zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva“,
- schvaluje doplnit v § 9, bodu 4, jednacího řádu městyse Budišov – slovo
„předsedajícím“ na místo „návrhovou komisí“,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 54–61,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 17/2020 ve výši 1 038 978,60 Kč,
- bere na vědomí Návrh rozpočtu městyse na rok 2021,
- ukládá prověřit přesvětlení zámku a kostela vzhledem ke světelnému smogu, termín
neprodleně, zodpovídá: zastupitelstvo,
- ukládá řešit dopravní situaci před základní školou, pozvat Policii ČR, termín
neprodleně, zodpovídá starosta,
- schvaluje sloţení inventarizačních komisí 2020,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 o místním poplatku za uţívání
veřejného prostranství,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku ze vstupného,
- schvaluje kontokorentní úvěr bez dokládání účelu určený k pokrytí přechodného
nedostatku finančních prostředků do výše 5 000 000 Kč, na dobu neurčitou. Úrokové
období měsíční, úroková sazba se skládá z příslušné referenční sazby 7D PRIBOR a
marţe 0,80 % p. a., 7D PRIBOR ve výši 0,26. Poplatek za správu úvěru 100 Kč měsíčně,
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4572/4 v k. ú. Budišov o výměře cca
500 m2,
- ukládá umístit odpadkové koše na psí exkrementy v prostoru zámeckého parku,
- opravit cestu u mořských panen v zámeckém parku,
- zamknout závory pro vjezd do zámeckého parku, termín: neprodleně, zodpovídá: rada
městyse,
- ukládá zajistit zamykání horní brány u fotbalových kabin a dolní brány k tělocvičně,
- v prostoru od ulice pod školou obnovit plot a zamezit průjezdu k tělocvičně
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- na skládku na parkovišti u zámku, za zahradnictvím, umístit fotopast, termín
neprodleně, zodpovídá rada městyse,
- bere na vědomí termín jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2020 v 16:00 hodin v Obřadní
síni Úřadu městyse Budišov.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 16. 12. 2020
Upravená verze z důvodů dodrţení zákona č. 119/2019 Sb, o zpracování osobních
údajů. Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám
(občané Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse
Budišov.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Mgr. Veroniku Leţákovou a Hanu Klímovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse s doplněným bodem za bod č. 6,
Rozpočtové opatření č. 11/2020,
- určuje ověřovateli zápisu Milana Doleţala a Milana Koše,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
-schvaluje rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 23 579 600 Kč a výdaje
ve výši 23 579 600 Kč. Závazný ukazatel rozpočtu na rok 2021 je §.
- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Základní školu Budišov – příspěvkovou
organizaci, Budišov 221 ve výši 1 680 000 Kč na rok 2021.
- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Budišov – příspěvkovou
organizaci, Budišov 306 ve výši 900 000 Kč na rok 2021,
- schvaluje podrobný rozpis darů zohledněných v rozpočtu městyse na rok 2021
v celkové výši 367 000 Kč,
- pověřuje radu městyse, aby schvalovala:
daňové i nedaňové příjmy včetně všech dotací a transferů,
průtokové dotace pro základní školu a mateřskou školu i ve výdajích,
rozpočtové výdaje do 100 000 Kč,
- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Budišov na rok 2022–2023,
- bere na vědomí Zprávu předsedy inventarizační komise a proškolení inventarizačních
komisí,
- schvaluje Plán inventur na rok 2020,
- pověřuje radu městyse
upozornit zemědělce, aby vţdy uvedly komunikaci do původního stavu dle platné
vyhlášky městyse. Zaslat upozorňující dopis zemědělcům a svolat schůzku ohledně stavu
komunikací – znečištění.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
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Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 25. 01. 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Hanu Klímovou a Josefa Ondráčka,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 1/2021 ve výši 6 428 760,05 Kč,
- ukládá zajistit v základní škole vyhlášení rozhlasem: Seznámení ţáků a zaměstnanců
školy, aby dbali zvýšené bezpečnosti v prostoru prováděných prací při obnově zámecké
aleje, termín opakovaně do ukončení prací, zodpovídá Mgr. Leţáková,
- ukládá písemně vyzvat Lesy ČR k vyjádření se ohledně opravy Boţích muk u Hodova,
termín neprodleně, zodpovídá starosta.
Petr Piňos starosta, Ing. Milan Boček místostarosta

Informace z Rady městyse Budišov
Rada městyse informuje v aktuálním vydání zpravodaje o připravovaných nebo
realizovaných akcích za minulé období od uzávěrky minulého vydání.
- projekt „Společně za poznáním“ v ZŠ byl úspěšně dokončen a předán k uţívání,
- projekt „Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání“ (nová učebna v MŠ) byl úspěšně
dokončen,
- obnova zámecké kaple byla úspěšně dokončena a nominována do krajské ankety
„Zlatá jeřabina“ v kategorii péče o kulturní dědictví,
Všechny tyto projekty budou zpřístupněny veřejnosti k nahlédnutí, jakmile to
epidemická situace dovolí.
- v březnu a dubnu bude realizován projekt „Workoutové hřiště“ v areálu pod školou,
- byla uzavřena smlouva s agenturou, která bude monitorovat a řešit bezpečnost
a pořádek na veřejných prostranstvích (zastávky, nádraţí, parky),
- v lokalitě Na Výhonech a „Selské čtvrti“ byly zahájeny práce na akci „Uloţení
vedení NN do země“. Investorem je firma E.ON, zhotovitelem firma Rekostav.
V návaznosti na tuto akci bude městys realizovat nové veřejné osvětlení a vedení
místního rozhlasu.
- po získání všech potřebných povolení byla zahájena obnova aleje u zámku.
Petr Piňos, starosta, Ladislav Dokulil
__________
Z nových investic městyse zde zatím několik fotografií, neţ budou objekty
zpřístupněny k nahlédnutí veřejnosti.
foto Roman Vašíček
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Základní škola
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Mateřská škola

Zámecká kaple
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__________

† 11. března 2021
ve věku 65 let náhle opustil své místo
v Úřadě městyse Budišov,
v radě městyse
i v zastupitelstvu,
ve vedení skautské organizace
i v životě
místostarosta městyse Budišov
Ing. Milan Boček

Ing. Milan Boček, budišovský zastupitel od r. 2006, byl členem Rady městyse Budišov
v letech 2010–2014, od roku 2018 místostarosta Budišova. Od roku 1990 vedoucí
1. oddílu Junáků Budišov, od roku 1995 ve vedení junáckého střediska 610 06 Budišov.
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Obnova aleje u zámku
Začátkem března začalo kácení lip aleje, která lemovala cestu na zámek. Stromy byly
v minulosti poškozeny neodborným řezem. Ze stávajících 14 lip (Tilia europaea) se jich
12 vykácelo a 2 zůstaly ponechány.
Ještě, neţ ke kácení došlo, provedla rozbor jejich stávajícího stavu a projekt nové
výsadby Ing. Eva Damcová ze Zahradní a krajinářské architektury, s. r. o. Chlum
u Třeboně. Poté následovalo schvalovací řízení, kterého se zúčastnili, vedle památkářů,
Ministerstvo ţivotního prostředí a organizace pro ochranu ţivotního prostředí Prales
dětem.
Samotné kácení začalo 1. března a trvalo několik dní. Práce prováděla firma Práce
jako na kostele, s. r. o., Ing. Marek Sláma z Tasova. Po rozřezání pokácených stromů
bude následovat odfrézování zbylých pařezů.
Novou výsadbu bude provádět Zahradní centrum Ing. Ladislav Molnár z Budišova
a její součástí budou tyto stromy: kultivar jírovce pleťového (Aesculus x carnea),
u vstupu do zámku jedna lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), u barokního sousoší
sv. Rodiny dvě lípy (Tilia cordata, Greenspire) – kultivar má menší kompaktní korunu.
Stromy se do daného prostoru hodí, snesou velmi dobře podmínky stanoviště a jsou
rezistentní vůči škůdcům. Sazenice budou mít obvod kmene 14–16 cm a koruna je ve
výši 2,2 m. Na vymezených plochách bude obnoven trávník.
Zdroj: Obnova aleje u zámku – Technická zpráva
Karel Pavlíček, foto Stanislav Bačák, Marie Krátká a Karel Pavlíček
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__________
Drazí přátelé, máme tu jaro. Ale je to trochu jiné roční období, neţ jsme byli
v uplynulých letech zvyklí.
Všudypřítomné riziko nákazy, moţné ohroţení vlastního ţivota, a především strach
o zdraví blízkých. To jsou pocity, které nás jiţ rok doprovází na kaţdém kroku.
My Vás tímto článkem chceme podpořit. Zkusme se společně dál radovat z kaţdého
všedního dne. Vaţme si všedních a banálních věcí. Úsměv na tváři nám bohuţel skryla
rouška (respirátor) Ale nevzdávejte to, usmívejte se dál. Váš výraz prozradí vaše oči, váš
pohled.
Situace kolem covid nákazy je většinově hodnocena negativně. Jistě je to pravda,
mnoho lidí přišlo o své příjmy, děti ztratily kontakt se spoluţáky (dokonce i s učivem).
Všichni si ţijeme své „domácí vězení“ Čekáme, kdy se to změní.
Ale říká se – všechno zlé je pro něco dobré. Občas se těţko hledá to dobré, zkusme si
to dobré trochu vědomě utvořit. Ţijme si kaţdý den s vědomím, ţe je nám vlastně
celkem dobře. Choďte na procházky, pozorujte sílu přírody. Uţívejte si čas se svými
dětmi. Zkrátka ţijte a neodkládejte „ţití“ na potom.
Moţná i ta covid doba přinese něco dobrého, třeba se nám v obci zvýší počet obyvatel.
Třeba se narodí nová silná generace „covidových dětí“
Budišov je dobré místo pro ţivot, spokojeně zde ţily mnohé generace našich předků.
Mezi sebou máme všichni mnoho dobrých přátel, zkuste jim jen tak zavolat, zeptat se, jak
se mají. Co jim dělá radost, co je trápí?
Buďme optimisticky naladěni, radujme se ze ţivota. Třeba nám přicházející jaro naleje
„novou krev“ do ţil a přinese i novou energii – která je jistě potřeba.
Ležáková, Ondráček, Jaroš, Doležal, Smrčková, Smrček, Mikysková)
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ZPRÁVY
Tříkrálová sbírka 2021
Výsledky:
vybráno
24 409
12 140
9 850
8 155
6 334
2 300
63 188
3 220
3 200
69 608

Budišov
Kamenná
Hodov
Nárameč
Studnice
Rohy
farnost
Valdíkov
Kojatín
celkem

na obyvatele
20,11
57,26
31,98
23,10
47,27
20,54
27,08
32,20
37,21
27,63

Vzhledem k číslům z minulých ročníků by se to zdálo málo, pokud si však
uvědomíme, ţe koledníci nechodili po domech, coţ nebylo moţné, je to výsledek opět
velkolepý. Za něj bychom měli poděkovat organizátorům i všem dárcům.
Za redakci Budišovského zpravodaje i za Zastupitelstvo městyse Budišov
Ladislav Dokulil
A za nejpovolanější dva příspěvky:
Ráda bych také já touto cestou poděkovala všem, kdo byli ochotni pokladničky umístit
a starat se o ně po celou dobu sbírky v kostele, v potravinách U Pavlasů a v Průmyslovém
zboţí. Moje velké poděkování patří i všem spolupracovníkům v okolních obcích
a v Budišově paní Blance Trnkové a Pavlíně Dítětové.
Jana Švaříčková
Celkový dosavadní výtěţek na okrese Třebíč činní 1 903 010 Kč. Konečná uzávěrka
on-line sbírky je aţ 30. 4. 2021. Myslím, ţe s ohledem na okolnosti je celkový výtěţek
sbírky potěšující. Bez vaší pomoci bychom toho nedosáhli.
Několik zajímavostí z letošní sbírky:
Brněnská diecéze má nejlepší výtěţek v celé ČR, a to 17 331 131 Kč.
Okres Třebíč má v rámci diecéze třetí nejlepší výtěţek.
Výtěţek je letos o 38% niţší neţ v předešlém roce.
Přesto mělo 5 obcí vyšší výtěţek neţ v roce 2020.
Nováčkem roku je obec Odunec, která pořádala poprvé sbírku samostatně s krásným
výsledkem 8750 Kč, je to o 2857 Kč více neţ vloni.
Skokanem roku je obec Litohoř s výtěţkem o 3732 Kč vyšším neţ v roce 2020.
Mimo město Třebíč, kde byl výtěţek 242 094 Kč, je pořadí obcí s nejvyšším výtěţkem
letos:
I.
Moravské Budějovice a okolí
118 122 Kč
II.
Budkov a okolí
84 728 Kč
III.
Jemnice a okolí
82 855 Kč
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Jménem celé Oblastní charity Třebíč srdečné Pán Bůh zaplať.
Přeji Vám poţehnaný velikonoční čas.
S přátelským pozdravem
Marie Chaloupková, koordinátorka DCHB – Oblastní charita Třebíč

V Budišově a přilehlých obcích se podařilo
do Tříkrálové pokladničky shromáždit 69

608 Kč.

Výtěžek za celou Oblastní charitu Třebíč k 22. 2. 2021 je 1

903 010 Kč.

DĚKUJEME VÁM!
VAŠÍ PODPORY SI VELMI VÁŽÍME.
Sbírka podpoří:
 Domácí hospic sv. Zdislavy – na náklady spojené s léčbou závažně
nemocných pacientů. Cílem služby je umožnit lidem s pomocí lékařů, sester i
pečovatelek prožít závěr života i s vážnou nemocí doma.
 Služby pro mladé lidi- pomáháme jim najít správnou životní cestu a jsme
jim nablízku, když se dostanou do těžké situace. Mladí lidé jsou naše
budoucnost, proto je důležité pomoci také jim.
 Charitní záchrannou síť, kde pomáháme lidem v akutní nouzi i těm, kteří
žijí dlouhodobě z různých důvodů v chudobě, jsou ohroženi hladem a
nedostatkem dalších základních životních potřeb.
 Služby pro seniory, aby mohli co nejdéle žít tam, kde jsou doma.
Každá koruna pomáhá!
Vzhledem k letošní mimořádné situaci sbírka pokračuje ON-LINE až do
30. 4. 2021.
Do té doby lze přispět přímo na účet Tříkrálové sbírky:
Č. účtu: 66008822/0800
VS: 77706600 – variabilní symbol pro Oblastní charitu Třebíč
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Covid v Budišově
Je úplně jedno, jestli nevěříte na Covid. Stačí, když Covid věří na vás.
Miroslav Kalousek k Václavu Klausovi
Vláda vydává pořád nějaká opatření, která se nám (leckdy oprávněně) mohou zdát více
či méně chaotická, ba nesmyslná. – Jenţe nic jiného nemáme.
Musíme se snaţit dodrţovat to, co máme.
Tak to dodrţujme. Přesvědčili jsme se, ţe to není legrace.
V Budišově bylo k 26. únoru 33 nakaţených a k 12. březnu 2021 13 případů, coţ
vypadá dobře, ale stejně to nesmíme podcenit. Aktuální stav najdete na obce.nery.cz
Ladislav Dokulil
Horka
Obce z lokality Horka poţádaly nově zvolené zastupitele Kraje Vysočina o vyjádření
k moţnosti umístění hlubinného úloţiště radioaktivních odpadů na Vysočině.
O spolupráci poţádaly i obce z lokality Hrádek. Návrh na vyslovení nesouhlasu
s umístěním úloţiště obce podaly jiţ minulému zastupitelstvu kraje a rada kraje jej
doporučila schválit. Zastupitelstvo jej v září minulého roku neschválilo.
Před Vánocemi 2020 schválila vláda výběr čtyř lokalit pro moţnost umístění úloţiště,
kromě Horky a Hrádku na Vysočině to jsou ještě Březový potok na Klatovsku a Janoch
u Temelína.
Obce Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov
z lokality Horka podaly 22. února 2021 ţalobu proti rozhodnutí vlády o zúţení počtu
lokalit pro moţné hlubinné úloţiště radioaktivních odpadů. Podle nich zúţení lokalit
proběhlo na základě dat získaných na nezákonně stanoveném průzkumném území.
Rozhodnutí o stanovení průzkumného území v lokalitě Horka zrušil jiţ v roce 2018
Městský soud v Praze.
Podrobnosti na
https://www.nechcemeuloziste.cz
a další na stránkách Platformy proti hlubinnému úloţišti, členem jejíţ rady je i starosta
Budišova Petr Piňos:
http://www.platformaprotiulozisti.cz
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Z HISTORIE
Dr. Bohumír Šmeral
Na třebíčském gymnasiu byl dva roky přede mnou. Se mnou do ročníku chodil jeho
bratr Arnošt, pozdější profesor dějepisu. Otec jejich byl ředitelem dívčí německé
měšťanky. Podepisoval se Schmeral, ale Němec nebyl. Pocházel z české rodiny a jeho
bratr byl také učitelem na české obecné škole někde na Českomoravské vysočině. Ředitel
Schmeral vlastnil poměrně rozsáhlý statek na Nových Dvorech v Třebíči. Jeho správě se
věnoval aţ do vysokého stáří, kdyţ uţ dávno byl penzistou. Bohumír, někdy kolem roku
1930, za společné jízdy vlakem do Třebíče, kdyţ jsem se ho ptal na otce, měl o něho
starost. Říkal, ţe se stále zabývá zemědělstvím na svém statku, ţe by ho raději viděl
v úplném klidu a bez starostí, které přináší s sebou hospodářství. Přitom se mě dotazoval,
zda bych nevěděl o nějakém dobrém hospodáři, který by si chtěl statek od jeho otce
pronajmout. Nevěděl jsem. A co se pak stalo se statkem, nevím.
Bohumír Šmeral vyvolal
mezi studentstvem účast a
pozornost uţ kdyţ byl
v kvintě. Měli jsme tehdy
přísného katechetu Františka
Kvítka. Jistě dobrý učitel
náboţenství. Ještě dnes
vzpomínám, jak barvitě nám
líčil jednotlivé příběhy
z Bible a se zápalem vyprávěl, jak došlo k odevzdání
desatera Hospodinem Mojţíšovi na hoře Sinaj. Bylo to
údajně ve velebném chrámu
Páně. Na hoře Sinaj byl
v tomto chrámu oltář a nad
ním modrá nebeská klenba.
Kolem chrámu zelený koberec svěţí trávy a po stěnách
chrámu mozaikou zdobené
stěny. A my jsme to museli
při příští hodině doslova
opakovat.
A v kvintě, kdyţ byla
hodina náboţenství, si student Bohumír Šmeral četl
pod lavicí román Emila
Zoly „Řím“. Páter Kvítek to
zpozoroval, knihu zabavil
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a byl z toho veliký soud. Byla svolána konference a dobrácký ředitel Dr. Jan Reichest se
snaţil při jednání působit smířlivě. Rozezlený katecheta poţadoval vyloučení Bohumíra
Šmerala ze studia. Ale většina učitelského sboru jeho poţadavku nevyhověla a bylo
rozhodnuto, ţe viník bude potrestán několikahodinovým karcerem (coţ bylo jakési
studentské vězení), který se bude odbývat v budově gymnasia vţdy v neděli po exhortě.
Mezi studenty se tímto případem vyvolaly sympatie jak pro Bohumíra Šmerala, tak
i zájem o Zolu a jeho knihy. Četl se „Řím“ a i já sám jsem si objednal u knihkupce
Lorence jeden výtisk. A tak se mi zdá, ţe výchovný zásah proti Šmeralovi vyvolal pravý
opak, neţ jaký byl očekáván. To bylo asi v roce 1895. Příštího roku však byl Bohumír
Šmeral jako sextán zase přistiţen při nekalé činnosti. Na svátek Cyrila a Metoděje
uspořádali sociálně-demokratičtí dělníci nad tehdejším dobytčím trhem za hřbitovem, kde
byl později vybudován Sokolský stadion, tábor lidu. My studenti jsme měli ve škole
zakázáno na trţiště jít. Nevím, kdo všechno na tom táboru lidu mluvil, ale mezi řečníky
byl také právník z vídeňské university, třebíčský rodák a pozdější redaktor vídeňských
novin „Arbeiter Zeitung“ Dr. Pollatschek. Tábor lidu byl četnictvem rozpuštěn. A později
se říkalo, ţe snad Dr. Pollatschek byl četnictvem zatčen a posléze propuštěn. A Bohumír
Šmeral byl na táboru lidu někým spatřen a následně byl znovu postiţen karcerem.
Na universitě jsem se se Šmeralem nestýkal. Byl jsem v jiném politickém táboře.
Teprve v roce 1900, kdyţ Dr. Bohumír Šmeral byl poslancem na vídeňské říšské radě
(tj. v parlamentu), měl jsem moţnost blíţe ho poznat. Měl mezi českými sociálními
demokraty při svém vstupu na parlamentní půdu význačné postavení. Kdyţ byl za války
parlament svolán znovu po delší přestávce (tj. aţ v roce 1917) ovládal Dr. B. Šmeral soc.
demokratickou stranu uţ zcela suveréně. Také se za svoji stranu zúčastnil audience
českých poslanců u císaře Karla. Byl horlivým zastáncem myšlenky vstupu českých
poslanců do vlády jakéhosi federativního státu rakouského. Snad uţ se také viděl
ministrem v takovéto vládě. Aspoň kdyţ přišel mezi nás, české novináře do vídeňské
kavárny CENTRAL v Panské ulici, kam předtím nikdy nechodil, zcela nepokrytě
projevoval souhlas s vytvořením takové nějaké vlády. Tento Šmeralův oportunismus
vyvolal ovšem v českých stranách prudký odpor. Nutno říct, ţe i v samé sociální
demokracii byl přísně odsuzován. Byl to hlavně soc. dem. poslanec Vlastimil Tusar
a také Gustav Habrman, ale i jiní, kteří se postavili proti Bohumíru Šmeralovi, který byl
potom donucen přestat se svými rakouskými plány. Vyslovil se ještě v tom směru, ţe
samostatný český stát by byl jakýmsi nárazníkovým státem, ale ve straně samé byla tato
koncepce rázně odmítnuta. A snad právě ztráta pozic ve straně sociálně-demokratické
vedla Dr. Šmerala do řad komunistických.
Ve dnech, kdy se chystala levice soc. dem. strany odtrhnout od mateřské strany, setkal
jsem se náhodou s Dr. Janem Skálou, který téţ studoval na třebíčském gymnasiu. Tehdy
stál v řadách sociálně-demokratických. Byl od vstupu na universitu redaktorem „Práva
lidu“ a kdyţ se komunisté osamostatnili, byl po nějakou dobu náměstkem praţského
primátora. Při onom setkání jsem se ptal Skály, jak se dívá na situaci Dr. Šmerala. Skála
s ním býval vţdy v nejlepších stycích. Na můj dotaz odpověděl, ţe Šmerala uţ řadu dní
ani neviděl. Podle něj Šmeral sedí ve svém bytě, má kolem sebe různé spisy Marxe,
Engelse a Lenina, a ţe říká, ţe na bolševictví něco je. Ţe si to vše musí řádně prostudovat
a ţe tedy studuje. A výsledkem tohoto studia potom bylo, ţe se Dr. Bohumír Šmeral brzy
na to stal předním činitelem KSČ.
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Neměl jsem mnoho příleţitostí se s ním setkat. V roce 1923 jsem se s ním náhodně
sešel v Trenčianských Teplicích. Já jsem tam jezdíval od roku 1916 snad kaţdoročně
tlumit své revmatické svízele. V roce 1923 v květnu tam přijel i Dr. Šmeral. Po obědě
hrával denně s některými svými známými mariáš. Já jsem obyčejně přihlíţel jejich hře.
Jindy jsem se zase díval přes rameno Dr. Šrobárovi, kdyţ tam hrával šachy s poslancem
Dr. Antonem Štěpánkem. Dne 23. května jsem přišel od oběda, a jak bylo mým zvykem,
poslouchal jsem zprávy ČTK z rozhlasu. Tenkrát v první řadě hlásili zprávu o úmrtí paní
Charlotty Masarykové. Ptal jsem se Šmerala, zda slyšel tu zprávu. Prý neměl příleţitost
poslouchat rádio. Ale hned poloţil karty, podíval se na mně a řekl: „Kdy jede vlak do
Prahy“ Řekl jsem mu to a Dr. Šmeral hned na to: „Musím tam jet. Paní Masaryková byla
naší příznivkyní. Našemu důvěrníkovi na Hradčanech, který má šest dětí, posílala vţdy
pro ně na Mikuláše ovoce a k Vánocům pak teplé šatstvo, prádlo a hračky. Já tam musím
jet, aby naši neprovedli nějakou nepředloţenost!“ Já na to: „To by snad stačilo
zatelefonovat.“ Ale Šmeral řekl: „To by sice stačilo, ale já tam i tak pojedu. Půjdu na
pohřeb.“
Následně také noviny přinesly zprávu, ţe se Dr. Bohumír Šmeral s delegací KSČ
zúčastnil pohřbu paní Charlotty Masarykové.
Ladislav Tvarůžek (Texty)
Hnízdo Havranů
V lednu 1944 jde prošlapanou sněhovou pěšinou přes velkobítešské náměstí cestmistr
Jaroslav Sedlák. V obchodě jeho přítele Františka Robotky, v jeho ševcovské dílně, čeká
jej vousatý velitel partyzánů podplukovník Indra Havran. Jeho pozvání na schůzku přišlo
cestmistrovi velmi vhod. V Brně-Husovicích byl zatčen ředitel František Rychetník,
jemuţ cestmistr obstaral falešnou legitimaci na jméno Františka Rohovského z Tasova.
Dovedl si představit, co by s ním bylo, kdyby byl znovu zatčen gestapem. Do obchodu
Františka jde beze strachu. František je bratrem kapitána Robotky, velitele odbojové
skupiny. Je také dodavatelem bot pro partyzány. Za tuto činnost si odseděl pět dní vězení.
Kdyţ mu kontrola přišla na chybějící páry bot.
V ševcovně je cestmistr vítán úsměvem vousáče Havrana. „Konečně se zase
setkáváme. Půl roku je dlouhá doba na proţití v takové společnosti. Potřebujeme tě.
Známe tvou práci z vyprávění. Rozhodli jsme se svěřit ti politickou funkci v partyzánské
skupině generála Luţe a ve štábní skupině Korbel. Tvé krycí jméno bude dále Radek.“
Cestmistr je chlap, který prošel mnoha politickými boji a mnohým nebezpečím v boji
s fašisty – přesto se nevyhne citovému vzrušení, kdyţ znovu skládá partyzánskou
přísahu: Já, syn české země, slibuji, ţe podstoupím boj za svobodu své krásné vlasti, ţe
budu všemi prostředky bojovat za vyhnání okupantů, ţe dám všechny své síly a bude-li
třeba i ţivot svůj za svobodný ţivot národa, ţe nezemdlím, nezakolísám, ţe nikdy
nezradím svou vlast ani své bratry v boji, i kdyby proti mně bylo pouţito největšího
teroru a násilí. Přijme dekret, partyzánský řád a pistoli. Indra Havran jen dodá: „Tvoje
stanoviště je na samotě u Křoví, abys byl blízko hlavního štábu.“
Cestmistr se vrací jako proměněný. Doma zazdí šaty, peřiny a cenné věci. Jeho
povolání je nyní stejně k ničemu pro stálé bombardování. Silnice jsou bez dozoru. Jsou
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důleţitější věci na práci. Dostává spojení se štábem, kde je zástupce ÚV KSČ z Prahy
Ing. Jaroslav Wolf s krycím jménem Leon a se známým Bítešákem Lvem Krčou,
architektem s krycím jménem Zima nebo Tygr. Ten obstarává vysílačku a spojení
s Prahou. Dostane od nich směrnice pro zakládání revolučních národních výborů. Blíţí se
konec války a je nutné se připravit. Cestmistr je zase ve své kůţi. Obchází soudruhy,
dělníky, schůzuje s nimi v lesích o přípravě národního výboru.
První dubnovou neděli 1945 jde na velitelství Havranů, které je v bunkrech
u Ludvíkova. Jsou dobře udrţované. Je vidět, ţe velitel má tátovskou autoritu.
V bunkrech jsou nad sebou dřevěné posady na spaní, na zdech plno samopalů. Všude
hlídky. Tu neděli je zde Honza Sec, šofér státních autobusů, majitel pily u Ludvíkova,
jeho bratr Mirek, také František Cikrle – Zrzek, starý komunista z Brna, bratři
Chaloupkové a mnoho jiných známých. Všude ruch, podávání zpráv, udílení rozkazů.
Velitel se mu líbí. Je to opravdu táta, stále v dobré náladě, s chutí do zpěvu. Přitom
vystupuje ukázněně. Probírají se Všeobecné bojové směrnice, které dal vypracovat
politický vedoucí organizace profesor Grňa, a které sestavili dva kapitáni – Robotka
a Karel Veselý Steiner. Byly dokončeny v první jarní den 1945. Obsahovaly úkoly, pro
bojovou činnost s fašisty a první činnost v osvobozeném státě. Zatím je podle nich nutno
zamezit zvůli zvrhlostem okupantů, zneškodňovat české zrádce, udavače, kolaboranty,
vyčistit od nich zázemí za frontou dle přání velitelství Rudé armády. Má se ochromovat
doprava sabotáţemi, narušovat výroba ve vojenských závodech. Cestmistr se cestou
poněkud opozdil. Šel s ním komunista Eman Barša. Narazili na maďarskou jednotku
a neţ přišli, byla porada skončena. Byly uţ vyhotoveny tři seznamy zrádců, udavačů
a kolaborantů. Sedlák nesouhlasil s výběrem některých navrţených a ţádal, aby je mohl
ještě prověřit, neţ se začne s akcí. Neţ se tak stane, vysvobodí ho z napjaté situace
rozkaz, aby se zatím s touto akcí počkalo. Takové osoby se mají nechat v izolaci, aby
mohly vypovídat po osvobození.
Tuto akci však provádí v okolí Velké Bíteše divoký partyzán Šůra, jeho působnost je
všude známá a obávaná. Šůra není sám – doprovázejí ho ještě dva chlapi. Cestmistr se
chce se Šůrou seznámit. ‚Stane se tak v napjaté situaci. Jde lesní pěšinou k bunkrům.
Uvidí proti němu jdoucí spojku, vysokoškoláka Rauše. Najednou ze seče vyrazí tři
ozbrojení muţi. Rauš vytahuje pistoli, jeden z muţů strhuje rychle automat. Cestmistr
stačí ještě křiknout: „Šůro, stůj!“ a sráţí Raušovu pistoli. Šůra jde proti cestmistrovi a za
ním oba jeho stráţci s namířenými puškami. Zavede je do samoty – Porůbkova mlýna,
kde bydlí, a tam se poznají a domluví. O Šůrovi se vyprávějí daleko široko hrůzné
povídačky. Nejsou daleko od pravdy, zvlášť pokud jde o kolaboranty a Němce. Šůrova
skupina dělá kaţdou noc výpravy do kraje. Pozdě v noci se vrací s fůrami naplněnými
obilím, šactvem, potravinami. Kolaboranti to musí sami dovést do lesů. Šůra to rozdává
chudým a ti mu zase říkají, kam má jít. Němci soptí vzteky, ale bojí se do lesů. Sedlák
dostane rozkaz od velitelství, aby ukáznil Šůru v jeho řádění. Ale ukázněte kozáka,
zdivočelého několikaletým bojem! Šůra je mladý, střední podsadité postavy, snědý,
jiskrných černých očí, pleť jako panna, bez jediného vousku. Jeho kamarádi, Pavel a
Franta, pocházející někde od Tater, jsou starší, vrásčití, praví dřevorubci. Šůrovi jsou
zcela oddáni. Nikdy nepromluví v jeho přítomnosti. Kaţdou noc zaklepou cestmistrovi na
okno, kdyţ se vrací z výpravy. Pak se jí, pije, vaří černá káva. Šůra řádí, střílí, aţ paní
Porůbková v osamělém mlýně spíná ruce. Šůra řádí i na vsích. Vyvádí si klidně
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sedlákovy koně, jezdí po dědině, posílá sedláky pro sobaky – četníky, jen aby přišli, ţe si
s nimi postřílí. Četníci nejsou nikdy doma. Němci si myslí, kdovíco těch partyzánů není.
Šůra si obstarává zbraně přepadem četnických stanic. Ve Velké Bíteši je četnická stanice
přepadena dvakrát. Četníci proto dostanou rozkaz dát ke stanicím ţelezné dveře, drţet
stálou sluţbu a otevírat jen na smluvené heslo. I na to Šůra vyzraje. Vyzví, kde bydlí
vrchní stráţmistr, počká si na něho v průjezdu domku. Kdyţ se vrchní vrací, najednou
ucítí v lopatkách automat. Musí se vrátit, zavolat heslo a zbraně jsou v majetku Šůrovy
party. Němci hrozí četníkům koncentračním táborem. Četník Leksa, který je ve spojení
s podzemím, prosí cestmistra, aby uţ od přepadů stanic upustili a přepadávali je v lesích
na smluvených místech.
Do Velké Bíteše je na stíhání Šůry a partyzánů posláno jagkomando v síle dvaceti
muţů. Ti si zabaví červenou hasičskou stříkačku a jezdí okresem jako šílení. Cestmistr
usměrňuje šůrovu partu na zničení jagkomanda. Číhají na ně, ale ti v noci nevyjíţdějí.
Jednou se podaří na ně z větší vzdálenosti střílet, blízko pily Jindry Ráčka u Křoví. Druhý
den je majitel a jeho účetní a u něho ukrytý brněnský lékař Kočí – zatčeni. Po několik dní
jsou drţeni jako vězni ve sklepě ve Velké Bíteši.
Šůrova parta je zařazena do ruského oddílu. Šůra utrpěl těţkou ztrátu. Jeho věrný
kamarád Franta je v boji s Němci zabit a on sám zraněn do ruky. Šůru ošetří lékař Václav
Slavík. Šúra řádí nepříčetně mezi Němci. Mnoho fašistů zaplatí ţivotem smrt partyzána
Franty, který má pomníček v krásném údolí pod Přibyslavicemi u Velké Bíteše.
Jednoho dne přijde spojka – Ivan Kříţ. Přinese od otce vzkaz, týkající se schůzky mezi
Vlkovem a Křovím. Na schůzku jde cestmistr a Eman Barša. Čekají je Karel Kříţ
a Prokeš z Osové Bítýšky. V sečce vytáhne Kříţ z polobotky psaní, ukryté pod bramzolí.
Je to depeše od Jindry Nováčka z Velkého Meziříčí. V psaní je ţádost, aby společně
sestavili jména kandidátů do revolučního okresního národního výboru ve Velkém
Meziříčí za Bítešsko. Navrţeni jsou Karel Kříţ, J. Prokeš, Sedlák, dr. Jan Blaţek
a Ludvík Přibyl, horník ze Zbraslavi. Poslední schůzka kvůli tomu byla domluvena na
1. května do myslivny u Březské. Kromě jmenovaných přišli na ni ještě Karel Veselý
Steiner, Karel Steinmetz za partyzány a Jindra Nováček za komunisty. Domluvena
kandidátka aţ na jedno místo, reservované pro partyzány z Bítešska. Jindra Nováček
doporučil Mirka Vetišku a mladého Luţu. Sporný případ má dořešit Sedlák spolu
s Josefem Robotkou a Indrou Havranem. Cestmistr je navštíví a dojedná novou, poslední
schůzi na pondělí 7. května 1945.
Přibliţuje se fronta. Havrani řádí. Vyhazují mosty, dělají záseky, odklízejí zbraně ze
shozů. Havrani dostanou i malou přijímací stanici. Obsluhují ji poručík Majkov a Eman
Barša. Provádí se přepad maďarské posádky v Březské a přepady menších oddílů na
silnicích. Havrani potřebují zbraně.
Jednou ukořistí i pancéřovou pěst. Neumějí s ní zacházet. Chytají nebojácně Němce,
aţ chytnou toho, který je tomu naučí. Odváţí se s ní na jeden tank. Vystřelí, ale tank nic.
Chybili. Pancerfaust má jen jeden náboj. Co teď? Uţ se loučí se ţivotem: „Jak se hneme,
všechny nás postřílejí.“ Tank mlčí. Posunují se opatrně k němu. Nikdo v něm není.
Tankisté vzali roha!
Hnízdo Havranů „pečuje“ také o četnické stanice, o dopravu hlavně na státní silnici
mezi Brnem a Prahou. 9. ledna 1945 projeví zájem o nákladní auto. Jeho posádka jiţ
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nepokračuje v jízdě a wermacht ji můţe vymazat ze svého seznamu. Kdyţ se o činnosti
Havranů začnou zajímat němečtí četníci, dojde 8. února v Okrouhlíku k velkému střetnutí
s nimi. Na státní silnici Domášov – Říčany skákají německá auta přes lana. Na nezájem si
nemohou naříkat kolony aut mezi Ţďárcem a Tišnovem, Zastávkou a Zbraslaví, Újezdem
a Ostrovem, naftová kolona mezi Rápoticemi a Náměští nad Oslavou. Ţertovné je, jak se
ţelezné ţabky drţí pneumatik.
Hnízdo Havranů se také stará o rozšíření svého houfu. Vybírají si k tomu jen
důstojníky s vyšší šarţí, a to nejen domácích, ale i z cizí, hlavně ruské a americké.
Z Rusů je to nadporučík RA Nikolaj Bachmutskij, kapitán Alexej Dmitrijev, major
Iličjan, syn generála Petrova s krycím jménem Albrecht. Velitel oddílu Vostrejš schovává
u sebe dokonce synovce presidenta Roosewelta a šest Američanů, kteří seskočili
z hořícího letadla u Tišnova. Sám velitel Havranů přechovává u sebe Novozélanďana.
Hnízdo Havranů navštíví jedné noci pětičlenná společnost s velitelkou – krásnou
Maďarkou ruského původu. Hlásí se k bojovým akcím, aby se mohla mstít gestapu, které
ji velmi pronásleduje. Skrývala se ve mlýně v Březníku. Hnízdo Havranů je nadšeno
sličnou Maďarkou, umějící perfektně slovensky, maďarsky a vousatý velitel je samý
úsměv a ochota. Pobyt krásné Maďarky však netrvá – bohuţel, dlouho. Jednoho dne jsou
Havrani přepadeni skupinou německých četníků a pozatýkáni. Nastane přísný výslech za
pomocí samopalů. A hle! Ta proměna! Jak dojde na krásnou velitelku – promění se
radostně v konfidentku gestapa s krycím jménem „X“ a její pomocníci ve vlasovce.
Vyjde najevo, ţe se jmenuje dle falešné legitimace Večeřová, ale její vlastní jméno je
Raková. Přišla ze Slovenska. Kdyţ je po výslechu, nastane nová proměna. Němečtí
četníci se vysvléknou z německých uniforem a jsou z nich – zase Havrani. Nad krásnou
konfidentkou „X“ a nad vlasovci se zavřela zem.
Havrani jsou všude. Jejich poletování neunikne ani německý generál Pohl, který si
jede klidně 26. března k Brnu. Jede s ochrankou, neboť má s sebou plán opevnění města
Brna. Nic nepomohou protesty, musí plán odevzdat Havranům. Plán opevnění Brna
10. dubna předává se štábu maršála Malinovského letadlem PO–2 a pomohl rozdrtit
nepřítele v Brně.
Z Havranů se stanou i divadelní reţiséři. Při odvšivování četnických stanic. Provádějí
to jako divadelní frašku. Na zem se naházejí obrazy německého vůdce Hitlera, německé
nápisy a zatykače na české lidi a svlečení četníci ve spodním prádle provádějí německý
parádemarš. Podobné frašky jsou prováděny i s povídavými a nadávavými babkam,
i s tetkami, které cestou hanobí z plných plic tu partyzánskou čeládku. Pochodují pak dál
jen ve spodních kalhotkách, se sukněmi zdviţenými a uvázanými kolem krku. Sukně
nemohou rozvázat, jejich ruce jsou svázány za zadničkami.
Havrani patří pod velitelskou skupinu generála Luţe, která vydává vlastní letáky,
vyrábí legitimace, razítka. Dostává z Prahy zatykače a doplňky pověstného fahnbuchu
dokonce dříve, neţ německé úřady, aby mohla varovat včas naše lidi před zatčením.
Starosti hospodářské a finanční jsou odstraňovány podporovateli a těmi, kteří mají přístup
k potravinovým lístkům. Obstarává je kapitán Vetiška na Okresním úřadě ve Velkém
Meziříčí, a to tak dobře, ţe se někdy neví, co s nimi. Peníze opatřuje kapitán Ţárský,
velitel skupiny v Kroměříţi.
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Od 23. dubna 1945 jsou Havrani v neustálém styku s Rudou armádou. Od 25. dubna
útočí jejich část za německou frontou na zákopníky, kteří chystají záchytná postavení pro
ustupující německé oddíly. Sami budují zátarasy, aby se nemohly německé jednotky
rychle přemísťovat na jiţní křídlo fronty. Přepadají honce dobytka, ţenoucí dobytek aţ
z Maďarska. Dobytek je zahnán do lesů. Tam v údolích jsou rozsáhlá luka a voda.
Dobytek přichází i k vesnicím. Vesničané se bojí dobytek ukrývat, a proto jej poráţejí.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie Horní Loučky

Havrani bojují úspěšně v rozsáhlém území u Domášova, Devíti kříţů, Zbraslavi, Velké
Bíteše, Tišnova, mezi Rosicemi a Litoslaví ničí obrněný vůz a nejtěţší boje mají
v nebezpečné zóně, nazvané tak Němci. Svědčí o tom mapa, vytaţená z pouzdra zabitého
německého důstojníka, která je v prostoru mezi Velkou Bíteší, Tišnovem a Ţďárcem plna
červených koleček kolem obcí Horní a Dolní Loučky, Kuřímském Jestřabí, Kuřimské
Nové vsi, Katova, Lubné, Kutin a Chytálek. Prostor je totiţ obsazen bandity – partyzány.
Proč? Do tohoto prostoru se přestěhovala za Protektorátu z Vídeňského Nového města
letecká továrna DIANA. Vyrábí v podzemních tunelech v Horních a Dolních Loučkách
a u Kuřimské Nové Vsi křídla k bitevním letounům Messerschmit a v Dolních Loučkách
jejich trupy. V továrně pracují tři tisíce válečných zajatců a našich dělníků z okolních vsí.
Zajatci ţijí v lágru Kutinách, u obce Lubná. Jsou to většinou Rusi a Srbové. Hlídá je
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stráţný oddíl v síle 45 muţů. Továrna nedá spát vedoucím odboje na Vysočině
z organizace Rada tří. V košíkovské myslivně, kde se scházejí členové štábní skupiny
Korbel, padá rozhodnutí, přiblíţit se co nejblíţe k objektu továrny, nasadit do ní členy
odboje z Kuřímské Nové Vsi a navázat styk se zajatci a našimi lidmi.
Akcí je pověřen poručík Nikolaj Majkov – Šachov, velitel druhé roty ruského oddílu
PAM 5 (Pochodnaja artilerijskaja masterskaja 5). Vybírá si k boji 1. četu své roty, která si
vybuduje bunkry tři kilometry od lágru u obce Lubná. Do české čety jsou přibráni Rusi,
Srbové, takţe čítá 18 muţů. Velitelem čety je partyzánský četař František Prekop a jeho
zástupcem František Pěček. Někteří z Rusů a Srbů bydlí v lágru a docházejí k četě na
poradu. Spojkami čety je ţena Františka Prekopa Blaţena a její matka Marie Pestrová.
Ţijí s četou, přinášejí zprávy z okolních vesnic, vaří a perou pro všechny.

Kaplička v Jestřabí

Akce začínají uţ před 15. únorem 1944. Prvně jsou vyvráceny hlavní sloupy
elektrického vedení pro továrnu. Celý den se v továrně nepracuje. Práce je téţ zdrţována
častými „kraťasy“. Dělníci odnášejí z továrny dynamit k sabotáţím. 14. dubna 1945 je
vyhozen do povětří most mezi Dolními Loučkami a Kuřímským Jestřabím. Při
odstřelování ledu na říčce tekoucí od Ţďárce přes Dolní Loučky k Tišnovu, na níţ je
postaveno pro úzkokolejnou dráhu sedm mostků z pilotových bárek, jsou většími
náloţemi tak poškozeny, ţe je na čas přerušen tovární provoz. Posádka desíti muţů,
která v dubnu zrekvírovala v Kuřímském Jestřabí dobytek a ubytovala se s lehkými
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ţenami v lesní chatě, je v noci úplně likvidována. Od té doby se začínají přepadat a
odzbrojovat menší fašistické jednotky.
Jak se začíná přibliţovat Rudá armáda, začíná na stráţní jednotku v lágru působit
strach. Spojky přinášejí zprávy, ţe továrna má být zničena. Poručík Majkov dostal rozkaz
likvidovat lágr a zachránit továrnu. Při přepadu lágru je zabit jeden stráţný. Zajatci jsou
osvobozeni, partyzánský oddíl dostal nové členy. Hned je obklíčena továrna. Partyzán
Königsmark, komunista, je poslán jako parlamentář k vyjednávání bezpodmínečné
kapitulace, ke stráţní jednotce továrny, protoţe partyzánů je málo ozbrojených a Němci
mají mnoho zbraní a mohou se v betonových zákopech bránit tak dlouho, dokud jim
nepřijde pomoc. Krajinou v této době projíţdí mnoho německých jednotek. Soudruh
Königsmark zná německy, je znám se stráţnými a vylíčí jim beznadějnost jejich situace:
Vaše jednotky utíkají. Brno je obsazeno Rudou armádou. My Vám zaručíme osobní
ochranu aţ do příchodu Rudé armády. Já teď odejdu. Souhlasíte-li se vzdáním se
a odevzdání zbraní, po mém odchodu vypalte raketu, která nám oznámí váš souhlas.
Přijdu s naším velitelem věc dojednat.
Raketa vyletěla a ozářila lesnatou krajinu, obsazenou partyzány. Bylo ukořistěno
45 pušek, 98 bodáků, 4 lehké kulomety čsl. výroby, vzor 26, 4 náhradní hlavně a uzávěry,
25 ručních granátů, tisíce nábojů do kulometů a pušek, 2 polní telefony, 2 dalekohledy.
Dobrá bojová výzbroj, se kterou se uţ můţe podniknout větší vojenské akce, které bude
jistě brzy třeba. Také ano. Hned ráno druhého dne spojky přinášejí zprávy, ţe se blíţí od
Tišnova trestná kolona SS.
V Kuřimské Nové Vsi se bubnuje. Partyzáni vyhlašují mobilizaci muţů do padesáti
let. Muţi – vojáci – nastoupí ihned do stodoly soudruha Pestra, kde budou poučeni
o zacházení se zbraněmi a sloţí partyzánskou přísahu. Starší muţi se také shromáţdí
u stodoly a půjdou dělat zátarasy. Obec se prohlašuje za osvobozenou. Z domů na důkaz
toho se vyvěsí československé vlajky a rudé prapory. Je zároveň vyhlášen nový národní
výbor se jmény všech členů. Několik partyzánů zavádí hlídky kolem vesnice z nově
ozbrojených vojáků a ostatní se stahují vstříc trestné koloně SS, která jede popravovat
bandity a osvobozené zajatce, jak to přiznal později zajatý německý důstojník Heinrich
Höfer. Partyzáni čekají kolonu na okraji deblínských lesů, v lesnatém údolí, sevřeném ze
dvou stran vysokými stráněmi pod vesnicí Kuřímské Jestřabí, kousek od Kuřímské Nové
Vsi.
Do údolí vjíţdí německá hlídka na motorce.
Rozkaz zní: Nechte je přejet!
Motorka se vrací. Za chvíli z ohbí silnice vyjíţdí ozbrojený, plně esesmany obsazený
automobil s kulometem. Četař František Prekop z okraje silnice vyzývá Němce, aby se
vzdali. Ti nedbají na jeho volání. Četař dává znamení výstřelem. To uţ také jeho zástupce
Pěček s četou spouštějí kulometnou palbu, jejich velitel hází před auto ruční granát a pod
ochranou kouře, hlíny a kulometné palby uniká ke svým do lesa. Němci se brání téţ
kulometnou palbou, ale přestřelují, protoţe je mýlí ozvěna střelby partyzánů. Po
půlhodinové palbě je německá posádka auta zneškodněna. Jen třem Němcům se podaří
utéci pod ochranou hustého lesa. Velitel Prekop dává rozkaz k přemístění. Někteří
mobilizovaní odklízejí s Königsmarkem a partyzánem Hrobařem z likvidovaného auta
7 těţkých kulometů, 1 čtyřhlavňový a asi stovku pušek.
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Sotva se skončí přemístění a odklízení zbraní, uţ je zde autokolona SS s obrněncem
a dalšími dvanácti vozy. Obrněnec pálí do stráně, odkud odešli partyzáni. Začíná se
stmívat. Němci v šeru odklízejí své raněné v neustálé palbě. Mají jich na dvacet. Jejich
kulomety pomalu přestávají střílet a ve tmě se jejich kolona vrací. Na bojišti zanechávají
čtyři mrtvé: plukovníka SS, nositele rytířského kříţe s dubovými ratolestmi,
podplukovníka, nositele rytířského kříţe, poručíka, nositele rytířského kříţe a poručíka
Ködla bez vyznamenání. Ukořistěny jsou 3 těţké kulomety, 1 rozstřílený, 1 lehký
kulomet, pětitunové auto s přívěsem a kuchyní, 8 pušek, 2 sudy benzínu, ţelezná bedná
s torpédovými krabicemi pro mechanické miny, výstroj a jiné věci.
Radost z kořisti byla veliká, ale nebyl čas ji vychutnat. Část čety usíná, část hlídá,
spojky jsou v pohybu. Druhé ráno hlásí jízdu SS, postupující směrem na Kuřímskou
Novou Ves. Stará úţlabina za vsí je včas obsazena partyzány se skvělou výzbrojí. Spouští
palbu ze všech stran. Oddíl jízdy se vzdává. Je zajato 75 vojáků a důstojníků. Mají dva
mrtvé. Partyzánům přibývá jedno šestikolové auto, muniční vůz, 6 koní a vozy s různým
materiálem.
Tyto boje v nebezpečném pásmu trvaly čtyři dny a noci. Pak uţ přišla Rudá armáda,
které bylo odevzdáno 145 zajatců. Nebezpečná zóna byla vymazána z mapy.
Konečně přišla svoboda. Přišla s rozkvétajícími květy. Hnízdo Havranů opustilo
bunkry. Ruský oddíl PAM 5 odchází s Rudou armádou, cizinci odjíţdějí do svých
rodných krajin a naši chlapci se vracejí na svá pracoviště. Chlapi stmeleni do houfu
německým fašismem, chvějí se ve chvílích loučení jako listy ve vichřici poryvu. Zhrublí
za ta léta, najednou jsou zachváceni vlnou něhy. Velitel ruského oddílu, kapitán Alexej
Alexejevič Dmitrijev, krycím jménem Aleš, loučí se za všechny: „My, ruští partyzáni,
měli jsme vás rádi. Měli jsme rádi vaše velitele, ať to byl – Havran nebo generál Luţa.
Byli to opravdoví bratři. Generál Luţa znal ruskou řeč lépe, neţ mnohý z nás, rodilých
Rusů. Často na nás v krytech doléhal hlad. Vyšli jsme na výpravu, abychom aspoň něco
donesli. A byť to byl jen krajíček chleba – museli jsme všichni jíst, jinak nejedl. Byl to
náš vzor. Nikdy na vás nezapomeneme.“
František Horký, foto wikipedie.org
__________
Člověk si namlouvá všelijaká společenství a je sám.
Jakub Deml
Jen malí se bijí o náskok,
velcí jej mají.
Karel Čapek
Kaţdá jednotlivá lidská bytost má absolutní hodnotu, neboť je neopakovatelná.
T. G. Masaryk
Správně vidíme jen srdcem. Co je důleţité, je očím neviditelné.
Antoine de Saint Exupéry
Sníţení hlasu, toť pokora, toť vyšší, často náhlé poznání.
Jakub Deml
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Chod školy během epidemie COVID-19
Je začátek března 2021 a situace v našem státě se nelepší. Nárůst pozitivně testovaných, přeplněné nemocnice, nedostatek vakcín k očkování a obavy z nadcházejících dní.
Vláda plánuje omezení uţ tak minimální prezenční výuky, kdy do školy chodí pouze
1. a 2. ročníky.
Je nám všem z toho smutno. Škola má být přece plná dětí, které září úsměvem
a o přestávkách dovádí ve třídách a na chodbách. Uţ téměř rok trvají krizová opatření
spojená s neustále prodluţovaným výjimečným stavem. Pomalu si zvykáme na ţivot
s rouškou a dnes i s respirátorem. Tato zvláštní a nepříjemná doba se samozřejmě prolíná
se ţivotem školy, a hlavně se negativně projevuje na dětech – našich ţácích. Nechceme
počítat, kolik dní měli moţnost chodit prezenčně do školy a kolik jich strávili doma
u monitoru počítače či notebooku nebo jen mobilního telefonu. Podstatné je to, ţe
z pozice učitele je to špatně. Chybí-li osobní přítomnost ve třídě, oční kontakt, tak není
moţné kvalitně zajistit předávání informací a provádět plnohodnotnou výuku. Nikdo
z nás si tuto situaci nepřál. Je to ohromná zátěţ jak pro učitele, kteří tráví mnohem více
času nad přípravami a kontrolou odevzdávaných prací, tak pro ţáky samotné. Naučit se
nový způsob komunikace, být zodpovědný za plnění úkolů, které musí plnit bez přímé
pomoci, je velmi náročné. Velké poděkování zde patří i rodičům, kteří zajistili svým
dětem dostatečné vybavení a nad rámec běţných pracovních povinností pomáhají svým
dětem s výukou. Ale ne vţdy se to daří. Najdou se jedinci, kteří jsou nedůslední, nemají
dostatečnou kontrolu a nedomýšlí závaţnost této doby.
Školní rok začal bez výraznějších omezení jako obvykle. Po třech týdnech nastala
povinnost nosit roušky a začátkem října nám zakázali zpívat. K tomu se přidal zákaz
často oblíbené tělesné výchovy a od poloviny října se znovu přešlo na distanční výuku.
Doufali jsme, ţe se vše zklidní a děti se vrátí brzy do školy. Od 18. listopadu nastoupil
1. a 2. ročník, v prosinci zbytek ţáků a rotačním způsobem 6. aţ 8. ročník. Zdálo se nám
všem, ţe se situace bude i nadále zlepšovat a ţe po Vánocích budeme pokračovat
v normálním reţimu. Bohuţel se tak nestalo a nástup pouze 1. a 2. ročníku s novým
rokem vydrţel aţ dosud.
Ale dějí se i dobré věci. Rádi bychom vás seznámili s pozitivními událostmi v naší
škole. Podařilo se nám dokončit modernizaci učeben díky financím z projektu „Společně
za poznáním“, který byl financovaný z Integrovaného regionální operační programu.
Celkové náklady cca 10 miliony Kč byly z 90 % hrazeny z ESF a státního rozpočtu ČR
a 10 % z městyse Budišov. Realizace projektu byla zaměřena na technické a materiální
zhodnocení Základní školy Budišov.
Finanční prostředky byly vyuţity k provedení stavebních úprav v jednotlivých
učebnách. Dále k zajištění nového nábytku a vybavení pomůckami. Vše bylo směřováno
ke zkvalitnění a inovaci výuky ve škole. V rámci projektu byla provedena kompletní
rekonstrukce přírodovědné, počítačové učebny a ţákovské kuchyňky. Nově bylo
vytvořeno bezbariérové WC, vybudován bezbariérový přístup pomocí schodišťové
plošiny a zajištěna celková konektivita školy.
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Teď uţ si přejeme jen jediné, aby nové prostory a moderní vybavení začalo slouţit
opět těm, pro které je určeno – našim dětem.
Mgr. Milan Procházka, ředitel školy
__________

Běda mužům, kterým žena vládne
Touto prastarou, a pravdivou (?) větou donutili čeští vladykové kněţnu Libuši poslat
pro Přemysla oráče aţ do severočeských Stadic. Ten nechal orání oráním a hrnul si to
přímo na vladařský stolec do Prahy. To byla kariéra, co? To uţ se teď asi nemůţe stát.
Ale dnes máme ve vládě ministryně, primátorky velkých měst, obcím šéfují starostky,
zkoumající vědkyně, létají pilotky, velké firmy řídí generální ředitelky – a co se stalo?
Nic!
Pokud čtou tento článek feministky, tak jim to asi zvedne ţluč a rozhází to jejich
čakry. Takové nehorázné tvrzení! Přesto se s tím velká část lidstva stále nemůţe
vyrovnat. A to nemluvím o Arabech, nebo Japoncích.
Vznikají docela zvláštní situace, někdy docela komické. Podpantoflový Pepa, kterého
opustila manţelka, odpověděl na otázku, jestli z té samoty nemá nervy v kýblu: „No,
z počátku jsem měl strach, ţe se vrátí“.
My, muţi, jsme stále takoví důvěřiví a plni naděje. Víme, ţe manţelství je past, ale
přesto neodolatelným dívkám skočíme na špek. Po letech manţelství uţ známe své místo
v rodině, a naše milované ţeny se změní v rozumné vládkyně, někdy ale mají syndrom
plivající kobry.
„Co bude dnes k obědu?“ ptá se hladový manţel. „Nic“, lakonicky odpoví jeho
milovaná choť. „A zítra?“ Manţelka odpoví: „Taky nic, vařila jsem na dva dny“. No
a pak si poručte, kdyţ si s námi zahraje Amorek tu jeho hru lásky, která prý ale prochází
ţaludkem! (Mně to ale nerozhodí, koupím si pizzu v restauraci u Kazdů).
Ale jsou výjimky, kdy ti dva spolu umějí ţít krásný, plnohodnotný ţivot. Nepátrají po
tom, kdo v rodině vládne, kdo je ten dominantní. Nejsou zajímaví pro bulvár a přece by
se jim lidé měli obdivovat. Všechno v ţivotě vydrţeli a společně zestárli. I nyní, v té
kovidové době, kdy uţ patří do ohroţené skupiny. Jim věnuji tento příspěvek.
Proč o tom píši? BZ vyjde začátkem dubna a to nastane v Budišově jaro. No a to nás
inspiruje k mnoha činnostem, i ke vztahům s druhým pohlavím… a nemusím snad
pokračovat, pánové…
A tak ten titulek opravím. Běda muţům, kterým ţena mládne. To uţ je jiné tvrzení
a pak se musíme setsakra snaţit, abychom obstáli!
Ing. Rostislav Tesař
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Milí kamarádi,
letos jsme si v zimě alespoň na pár dní mohli uţít hromadu sněhu a dokonce mrzlo tak,
ţe se dalo i bruslit. Teď uţ nás však čeká jaro a s ním přichází i další číslo našeho
zpravodaje. Vypravíme se do okolí Velkého Meziříčí, konkrétně do místní části
pojmenované Olší nad Oslavou, kam nás zavede pověst o hospodáři, který se spolčil
s čertem. Dále vám nabídneme dva tipy na výlet a také úkoly, ke kterým si nachystejte
pastelky.
Řešení z minulého čísla
V minulém čísle jste měli vyluštit sněhulákovou osmisměrku, propojit body ve
spojovačce s vánoční tématikou a rozluštit několik zimních hádanek. Řešení si můţete
zkontrolovat zde:
Osmisměrka: PŮLNOČNÍ
Spojovačka: vánoční stromeček
Hádanky: 1) teploměr, 2) kometa, 3) dárek, 4) sněhulák, 5) vločka, 6) rampouch,
7) vánoční stromeček, 8) lyţe, 9) rukavice
Urči pořadí obrázků
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Jarní vymalovánka
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Pověst

31

32

33

34

35

Zdroj: Prchal, Jan, Pověsti z Vysočiny (I.), 1. vyd., NOVELA BOHEMICA, 2016
Tipy na výlet:
Trasa Balinským údolím s interaktivními prvky pro děti
Celá naučná stezka Balinské údolí je dlouhá celkem 15,5 km. Trasa není náročná, tvoří
ji zpevněná cesta, takţe je sjízdná pro cyklisty i kočárky. Stezka je okruţní, začíná na
okraji Velkého Meziříčí a vede proti proudu říčky Balinky do Balinského údolí, prochází
okolními obcemi a vrací se zpět na začátek. Nástupní místo na stezku je u cesty mezi
Velkým Meziříčím a Uhřínovem naproti odbočce k hotelu Amerika. Stezka má
7 zastavení, která se nachází jen na 2,5 km úseku. Formou informačních panelů vás
seznámí se samotným přírodním parkem, řekou a ţivotem v ní, krajinou i lesem, loukami
a pastvinami. Můţete si zde i ověřit, co jste se po cestě naučili. Například poznat stromy
a keře Balinského údolí podle jejich listů, plodů, nebo dokonce jen po hmatu podle toho,
jak mají zvrásněnou kůru. Po cestě narazíte také na jezírko opředené záhadami, na jehoţ
dně je prý ukryt zlatý zámek. Podle jedné jiné pověsti stával kdysi na místě jezera
dřevěný mlýn s lakomým mlynářem. Mlýn byl jedním místním člověkem proklet
a i s mlynářem se propadl do země.
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Rozhledna Fajtův kopec
Rozhledna byla na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí postavena roku 2015. Má tvar
šroubovice DNA, měří 36 m a váţí 42 tun. Její vrchol se nachází v nadmořské výšce
584 m nad mořem. Můţete na ni vystoupat po 175 schodech. Rozhledna je otevřena
denně od 5:00 do 22:00. Přístup je umoţněn přes samoobsluţný automat. Vstupné činí
20 Kč za osobu. Za dobré viditelnosti je moţné z rozhledny dohlédnout aţ na vrcholky
pohoří Schneeberg v Alpách. Pokud by vás zajímalo, jak se taková rozhledna staví,
podívejte se na
www.skivm.cz/rozhledna/prubeh-vystavby
Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková
foto (z roku 2015) Ladislav Dokulil
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Pohled z rozhledny k jihozápadu na Velké Meziříčí
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Kožichovice 2305
U tohoto kamene panuje
několik nejasností. Snad
pořád je vedený pod původním číslem 1774 Třebíč. Kámen se nachází po
pravé straně potůčku, který
protéká Lorencovými sady.
A právě tento tok určuje
hranice katastrů. Při zadání
v počítači zjistíme, ţe se
jedná o katastr obce Koţichovice. Přes hráz prvního,
malého rybníka, vede pěšina a zde po levé straně,
v kopci, se nachází tento
kříţový kámen. Ten do
Aše nahlásil třebíčský badatel Pavel Šikl v roce 2007. Zprávu o kameni podal do Aše uţ
v roce 1998 další třebíčský občan, pan Otmar Urban.
Koţichovice 2305. Uvádí se, ţe se jedná o oboustranný kříţový kámen, s pozitivním
reliéfem řeckého kříţe na obou stranách. Jeho rozměry jsou 83×60×24 cm. Kámen
nestojí na původním místě, jeho dřívější místo bylo v blízkosti statné borovice, na které
se nacházel, pod stříškou, obrázek Panny Marie. Materiál kamene je ţula. Náš
předchůdce, pan Josef Jordán, nám zanechal mnoho zajímavých poznámek a plánků.
O kamenné památky se zajímá i jeho syn Josef, který nám některé záznamy poskytl. Pan
Jordán k tomuto kameni uvádí: ,,Moje babička, Františka Kubíková, mně jako malému
chlapci vyprávěla, ţe pod touto borovicí odpočívali v parném dni dva vandrovní tovaryši,
a kdyţ jeden usnul, druhý ho pro pár krejcarů podřezal břitvou.“ J. F. Svoboda píše, ţe se
to stalo asi v roce 1850. Od pana Peštála st. mám náčrt kamene i jeho malou fotku
s mírami z 26. 7. 1950. Jeho syn František, náš bývalý spolupracovník, byl u toho, kdyţ
se kámen přesouval. Podle diapozitivů to bylo v roce 1991. A napsal ke kameni i jeho
příběh.
Podřezaný. V Lorencových sadech u rybníčka na stráni u staré cesty do Koţichovic
stojí památný kámen. Je tesán oboustranně latinským kříţem. Původně stával na malé
loučce a nad ním stávala borovice. Kámen leţel v louce naplocho a v 70. letech jsme ho
vykopali a přitom zjistili, ţe je oboustranný. Byl přemístěn o pár metrů a postaven
u cesty. Ze staré borovice zůstalo jen ohořelé torzo. Nějaké nenechavé ruce borovici
zapálily. Co se vlastně stalo v tomto místě? Za letního parna šli dva tovaryši starou cestou
do Koţichovic za prací. Pod starou borovicí unavení si lehli, aby si odpočinuli. Oba
usnuli. První po probuzení druhému začal závidět pár grošů, co měl v kapse, a druhého
podřezal a peníze mu vzal. Od té doby se u borovice říká ,,U podřezaného“.
Velice mne potěšil článek v Horáckých novinách, ze dne 4. 2. 2011, kde paní Marie
Dvořáková z Koţichovic píše: ,,Váţená redakce, ráda bych Vás na něco upozornila. Četli
jsme ve Vašich novinách článek, Snad ty kameny na svých místech zůstanou. Našli se
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lidé, kteří v přírodě vy hledávají tyto prastaré památníky, které mnohdy skrývají většinou
smutné tajemství. Toto je zásluţná práce, kterou by kaţdý nedělal. A je to dobře, ţe si na
to někdo vzpomněl a rád se toho chopil, vţdyť to není snadné. Kdo se setká s takovým
pomníčkem, myslím, ţe většinou nezůstane nepovšimnut a v srdci zůstane
nezodpovězená otázka, jaký se tu asi odehrál příběh.“ Dále paní Dvořáková přibliţuje své
mládí, jak kolem kamene U borovice chodili starou cestou do Třebíče do školy.
A přidává vzpomínku. „Lidé vyprávěli, ţe kdysi chodívali po vsích dráteníci, kteří
opravovali ve staveních nádobí. Zde, v těchto místech došlo k tragédii. Dva dráteníci se
tu pohádali a prý se podřezali. Tak jsme to slýchávali. Proti tomuto kameni, byl ještě
jeden plochý kámen, na kterém jsme odpočívali. Tento příběh bude asi velmi starý,
protoţe tenkrát uţ se o něm vůbec nemluvilo. Po létech jsme šli k borovici na procházku,
ale ta uţ tu nestála, zůstal jen rozloţitý pařez. Někdo ji podřízl. Bylo mně smutno. Měli
jsme tu nahoře pole a ona tady stála léta jako stráţce na kopci nad údolím“.
27. 2. 2021 Emanuel Nožička
Vzpomínka na Ivo Solaříka
Stále nemohu věřit, ţe píši tyhle řádky. Stále čekám na to, ţe zase zazvoní telefon
a v něm se ozve: Ahoj, jak se vám daří, uţ se těším, aţ se zase setkáme…

Ivo Solaříka jsem poznala, kdyţ jsem v Brně sháněla podnájem. Moji maminku
napadlo se zeptat tehdy ještě pro nás pana Solaříka, kterého znala z Rejdůvně.
Pamatovala si Iva ještě jako mladého klučíka i jeho tatínka, kterého já uţ jsem nepoznala.
Tatínek Iva pracoval jako vedoucí v obchodě v Brně se spotřebním zboţím a dokázal
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sehnat v té době věci téměř nesehnatelné. Moje prababička Palasová od něj měla třeba
ledničku. Takovou tu, co se otvírala na našlápnutí.
Ivo měl vystudovaná práva, ale tímto oborem se nikdy nezabýval. Co si pamatuji, učil
v Brně na střední průmyslové škole právo a německý jazyk. Němčinu uměl velmi dobře,
stále se v tomto směru vzdělával, navštěvoval pravidelně jazykovou školu, aby nezakrněl
a měl studentům co předat. Aby mu v jeho profesi nic nebránilo, raději si dostudoval na
přelomu roku 2000 německý jazyk pro střední školy na Univerzitě Karlově.
Maminka Iva byla hodná noblesní paní, která měla velký kulturní rozhled. Zemřela
v roce 2010 a od té doby jezdil Ivo do Budišova sám. Smutku se ale vůbec nepodával,
měl rád místní ţivot, místní lidi. Navštěvoval všechny akce, které se v Budišově
pořádaly, Pod Hrázkou jste ho mohli potkat pokaţdé, kdyţ se tam něco dělo, a nejen tam.
Iva jsem znala 25 let. Za tu dobu se stal naším rodinným přítelem. Velmi často k nám
jezdil a jak jsem psala, ţivot v Budišově měl rád, trávil zde kaţdou volnou chvíli a těšil
se, ţe zde v důchodu zůstane natrvalo. Moţná působil na první pohled jako podivín, ale
byl to velmi milý, srdečný a hlavně hodný člověk. Nikdy nezapomněl, kdyţ jsme měli
narozeniny nebo svátek a poslal opravdové přání, ne jen smsku. Dnes uţ vím, ţe mi
ţádné narozeninové přání nepřijde. Sám by měl narozeniny 6. února. Místo poštou Ti,
Ivo, posílám přání do nebe.
Veronika Ležáková
Jakub Deml – 60. výročí úmrtí
JITRO. – JSI, DUŠE MÁ, PODOBNA TOMU – to obrazu: vše ještě spí, já vyšel záhy
z rána, tráva i osení jsou zkřehly od mrazu.
Jest spánek přítel smrti, a já tak záhy vstal; jsem asi bled, můj pohled do krajiny jest
plný tesknoty a jako pohled skal.
Bylo by moţno někoho probudit opodál ve vesnici, jen jít a zaklepati na sklo okenní:
kdo vstal a vyšel sám, miluje i spící.
Ta láska smutná jest, jeţ musí probouzeti, neklepej, duše má, v tom tichu zvuk jest
násilím: lze býti bohatým a neslyšet a neviděti.
Rosa je studená, ji miluji, ač studí: studila, abych zapomenul na zbytek snu – toť její
pocel první; ona tiše budí.
Své horko tajemné nalila mi do ţil; uţ bych se nevrátil do podušek noci, v loţnice tváří
mrtvolných – já oţil.
A ţe jsem se nebál první vstát a odejíti z domu, ač tajemství všechna strašná jsou,
jsme-li tak sami: teď vím a chovám v srdci svém, co dáno málokomu. Kterak to
pověděti? Jsem s Jitrem zasnouben. Svědkové mého sňatku jsou vesměs mlčenliví: jdu,
po levici Noc a po pravici Den.
I Noc i Den, ti oba v hloubce jsou a daleko ode mne jak sen – jest tajemnější láska má,
ač jest to láska dvou.
Zde podezření nemístno, rád jméno Její řekl bych, své Lásky jméno, avšak říkati, co
říci nemoţno, toť hřích.
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Nuţ tedy vstav a z domu vykročiv, po levici Noc a po pravici Den, já uviděl a poznal
Lásky moc a div.
Nad vodami a nad květy země a nade vším stála obnaţena, blankytem zvedajíc a
řkouc: Vše mohu a vím.
I pokynula a zlatým hrdlem svým kohout ji ohlásil dálkám, a hvozdy vydechly vonný
dým.
To však není veškeré její tajemství; jsem ještě sám, a všechna duše ţivá spí:
v kahanech rosy Mrtvých cit se blahem vzněcuje a chví.
Jakub Deml
Domů, 1928, V Tasově/Morava
(Jakub Deml *20. srpna 1878 Tasov, †10. února 1961 Třebíč)
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Proč mám ráda Jakuba Demla?
Byl to člověk pevných názorů a rozhodně ne taktik, coţ mu nezlehčovalo ţivot. Někdy
nebylo lehké pochopit jeho přímost a rozhodování na základě emocí. Jeho přátelé
František Bílek, Otokar Březina nebo Josef Florian o tom věděli své.
Velkým vzorem mu byl Otokar Březina, kterého v roce 1896 navštívil a ptal se na radu
co dál. Březina odpověděl: „Kdybych se já znova rozhodoval, byl bych knězem.“ To bylo
směrodatné. V roce 1900 nastupuje Deml studium bohosloví, 1902 je v rodném Tasově
vysvěcen na kněze a v roce 1904 vydává svoji první knihu „Slovo k otčenáši Františka
Bílka“, v té době nastupuje jako kaplan na faru do Babic, kde nachází azyl u Pátera
Josefa Ševčíka. „Carrisime, kde se touláte?“ je krásná kniha – korespondence těchto dvou
muţů. Vyjadřuje opravdovou přátelskou lásku, vděčnost a oddanost, nechybí úcta.
Následují různá působiště a různé konflikty s nadřízenými v církvi. Upřímnost a touha
po spravedlnosti jsou často zdrojem potíţí. Páter Josef Ševčík je vţdy Demlovi oporou,
proto je tak těţké, kdyţ 1911 tento přítel a zpovědník umírá. Na pohřbu se Deml opět
setkává s Otokarem Březinou a poté se stěhuje do Jaroměřic, aby mu byl blízko.
Demlovo dílo je obsáhlé. Těţko získával prostředky k vydání děl, byl suspendován
a často finančně závislý na pomoci přátel. Vypovídají o tom i „Listy Jakuba Demla
Otokaru Březinovi“ a „Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi“.
V roce 1921 Deml plánuje postavit v Tasově dům – Otokar Březina věnuje na stavbu
10 000 korun, Bohuslav Fuchs vypracoval projekt. Dům byl dostavěn 1922 a Březina zde
měl v podkroví svůj pokojík. Navštívila jsem tuto soukromou zahradu a altán nad domem
díky velkorysosti majitelů – místo vyzařuje harmonií, podobně jako zahrada Karla
Čapka.
Na konci války v roce 1945 obsazují okupační vojska Tasov kvůli činnosti
partyzánských skupin a vybírají rukojmí k zastřelení. Deml se nabízí jako náhrada za tyto
odsouzence k smrti, jestliţe nebudou do konce ultimáta zajištěni praví viníci, několik
hodin před jeho vypršením ale osvobozují Tasov ruská vojska.
10. února 1961 Deml umírá v třebíčské nemocnici.
Připomeňme si 60 let od úmrtí Jakuba Demla.
V závěru knihy „Pouť na svatou horu“ napsal: „Jenom mrtvé ryby plují s proudem.“
Plul vţdy proti proudu bez ohledu na následky. To mu přinášelo spoustu ţivotních
komplikací, ale také opravdová přátelství těch, kteří to uměli přijmout a ocenit.
V muzeu Otokara Březiny je moţné zakoupit knihy i DVD o Jakubu Demlovi.
Čest jeho památce.
S úctou Marie Kouřílková
Zdroj: www.deml.cz

Pozn. red.: Muzeum Otokara Březiny je v Jaroměřicích nad Rokytnou.
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Bobr „hospodařící“ v Jalovčí

foto Vlasta Lisá
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V KAVÁRNĚ
Guy-Charles Cros
Mluvíte často o své strázni,
mluvíte leckdy o radostech svých,
nic ale nikdy neřeknete, když jste prázdní,
jak bývá člověk všední den,
když se rozpomene stěží jen
na vůni lásky, na chuť nenávisti
a když ten celý život kolem vás,
bláznivý orloj, káča bláznivá,
se nudně střapí, vrtí, nadýmá.
Rád měl bych vás víc na zemi, víc vezdejší,
hrdější na to, že jste lidé a nic víc…
Kdo očistí z těch hluchých hornin
tu nevyčerpatelnou rudu našich hodin?
Chcem klíče od svých pravých pokladů,
chcem spočítat svou hromadu
a zjistit svoje bohatství.
Vždyť nevíme, co počíti s vašimi triumfy
jas vašich sluncí nic nás nehřeje,
váš vzlykot není skandován po našem rytmu,
nám vaše polibky jsou vzdálené a cizí.
Spíš povězte nám o svých kalných ránech,
když probouzíte se a městský déšť
vám stéká po okenních rámech,
při čemž se člověk cítí tolik sám,
opuštěn ode všech, dočista ode všech.
Spíš vyprávějte nám o těch svých večerech,
jež utápíte v absinthu a v ošklivosti,
o věrných přátelích, co přebrali vám milou,
o nocech probdělých pod knutou výčitek.
Spíš vyprávějte nám o dnech a hodinách,
které jste propásli a obrátili v prach,
o těch svých bědičkách, tak mrňavých a směšných,
a všechny hanby své nám pěkně vypovězte,
ty všechny neřesti, co drží se jak vši,
anebo nechte si nás po svém žít; – a mlčte!
Přeložil V. Renč
(ŘÁD, 4 – 5, I. ročník, 1933, v Praze)
Trnava – křížový kámen
Jeden čas, 2004–2006, byl tento kříţový kámen nezvěstný. Pak se v blízkosti kapličky,
na hrázi rybníka Velký Bor, opět objevil. Podle starých fotek, které vlastním, jejich
autorem byl p. František Peštál, je kámen uloţen obráceně, ale díky za to, ţe se vrátil.
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Pan Hynek Jurman ve své knize Smírčí kameny na Vysočině na str. 114 (třetí vydání)
píše: ,,Dneska uţ lidé ukradnou i památné kameny! Neuvěří, ţe historickou cenu má
takový památník jen na svém původním místě. Mají něco a ani nevědí co. Naštěstí se
z takto nabytého pokladu nikdy dlouho netěší. Příkladů znám bezpočet. Kradené kameny
totiţ nikomu štěstí nepřinášejí…“
Trnava-0564, kříţový kámen. Pod tímto číslem je veden v Aši. Jedná se o ţulovou
desku, na jejíchţ obou stranách je vytesaný latinský kříţ. Levá horní strana je hodně
poškozená. Podle starých fotografií býval kříţ na kameni, směrem k silnici, natírán
vápnem. Jednu z nejstarších zpráv o tomto kameni se mi podařilo najít v knize
Dr. F. Přikryla, ,,SS. Cyrill a Method“, z roku 1907, kde na str. 145 píše: ,,Dp. P.
Fr. Sedláček, kaplan v Budišově, sdělil, ţe při silnici z Rudíkova blíţe Trnavy stojí
u rybníku na kopečku kříţový kámen, o němţ lid vypravuje, ţe na tom místě sv. Cyrill
a Method kázali.
Z novější doby podle pověsti na tomto místě vyvrcholil historicky doloţený spor mezi
učitelem a ţákem o němţ hovoří kronika i vlastivěda. Pověst pěkně zpracoval p. Josef
Jordán st., náš předchůdce. Ke kameni se váţe pověst o tom, ţe rudíkovský učitel byl zlý
na ţáky. Nejvíce si zasedl na dvanáctiletého Jakuba Kopečného z Trnavy. Jednou ho
vyhnal, aby mu pásl krávy. Jakubovi však po učitelových krávách nic nebylo, a tak se
o ně nestaral. Při tomto ho učitel přistihl, seřezal holí a odešel do hospody v Trnavě.
Jakub zahnal krávy do Rudíkova, a kdyţ se vracel do Trnavy, posadil se plný hněvu na
hráz rybníka Velký Bor a zde si na učitele počkal. Ten se napitý vracel z hospody. Jakub
popadl kámen, rozmáchl se a udeřil ho do hlavy. Učitel upadl a Jakub ho bil tak dlouho,
dokud učitel nevypustil duši. Jako vzpomínka na tento příběh je zápis v popravčí knize:
,,Jedenáctého května 1644 popraven Jakub Kopečný z Trnavy, dvanáctileté pachole pro
mord nad preceptorem svým spáchaný.“ Tato zpráva je uvedená v kalendáři Sucheniově
a v lejstrech obce Kracovské.
Tu druhou písemnost jsem měl v třebíčském archivu v ruce, ale neměl jsem dost
trpělivosti zprávu vyhledat. Vţdy uvádím míry kamene. Mnou naměřené míry jsou:
68×46×23. Je zajímavé, ţe s porovnáním s ostatními badateli se míry výrazně liší. První
číslo značí výšku, zde to chápu, kámen zajel do země, ale šířka a tloušťka by měly
souhlasit. Krátce nato, co jsme vydali naši první kníţku ,,Památné kameny a pověsti na
Třebíčsku“, mi říkala příbuzná: ,,Byli jsme na výletě a jedna kolegyně mi říkala, ţe si
vaši kníţku přečetla a zjistila, ţe jeden kámen který popisujeme, měli na dvoře. Prý
dlouho hledali zajímavý kámen, tento se jim líbil a prý si nevšimli, ţe na obou stranách je
vytesaný kříţ. Kámen se na dvorku domu, pod břízkou, krásně vyjímal. Ale co čert
nechtěl, během krátké doby došlo v rodině k úmrtí, nějakému neočekávanému
onemocnění a nějakému neštěstí. Kdyţ je navštívila jejich příbuzná z Brna, architektka,
tak jim říkala, ţe to můţe mít souvislost s tímto kamenem. Tak děda zavelel, ţe kámen
musí jít zpátky.“ Díky za toto rozhodnutí. A tak se pohledem na tuto kamennou památku
můţeme těšit všichni.
11. 12. 2020 Emanuel Nožička
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BRATR, KTERÝ MI JDE V PATÁCH
Jan Pilař
Jako bych hvězdu neviděl
a mléčnou dráhu snění,
jako bych sám se v sobě chvěl
v mučivém rozdvojení,
když stoupám příkře nitrem svým
a mířím vzhůru k ústí,
kde naleznout chci to, co zřím,
až před svou tvář mne vpustí.

abych tvé tělo zachytil
a rovnováhu vrátil vahám,
jež někdo Věčný vychýlil.
Kam propadáš se jako stín,
který mi náhle v temnu mizí,
proč vkládáš prst do ran a vin,
ty věčně můj a věčně cizí?
Můj průvodce, mé svědomí!
Noha se chvěje nad propastí,
listí se snáší pod stromy
a krouží v potácivé slasti.

A bojím se, zda otevře mi,
snad zlatoústý, snad jen němý,
zda vprostřed jasu vidět budu
do jeho písma, do osudů
všech duší, v sebe též?
Ó, moci k oknům nakloniti
kahance hvězd, jež ve tmě svítí,
tajemství strmou věž!

Ty, který napřed odpovídáš,
ty bez konce a bez počátku
a bez tváře a bez těla,
ty, který ve mně bdíš a hlídáš,
půl ďábla a půl anděla!
Neviditelný stíne s duší,
jenž stále stojíš u mých pat,
našeptávači, jehož hluší
slyší. Veď správně prstoklad
mých dnů a doveď je až tam,
kam smířený se dobývám!

Ach, slova ne, ta neříkej mi,
můj bratře, kráčející v patách,
s nímž vedu stále dialog,
opuštěnými alejemi
se k tobě ohlížím a strach
mi vzdouvá plášť a zadržuje krok.
A proto znovu v prázdno sahám,
(ŘÁD, 4.číslo VIII. ročníku, Praha 1942)

__________
Kameny označené písmeny St.E.G.
Kolega František Mikule napsal do Sborníku 2018 (Aš) pěkný článek, který začíná
slovy, ,,Mezi zajímavé kameny nepatří jen kříţe, stély, či hraničníky panství. Objevují se
také kameny spojené s historií ţelezniční dopravy u nás“. Dále popisuje kameny, které
vymezují pozemek, na kterém byla postavena ţelezniční trať společností bývalé
Rakouské severozápadní dráhy. Její název byl Österreichishe Nordwestbahn. Tato
ţeleznice vedla i po našem okresním území. Byla to trať Vídeň–Znojmo–Kolín–Mladá
Boleslav. Kdyţ jsem si u bratra prohlíţel jeho staré pohlednice, tak tam bylo město
Jaroměřice n. R. vedeno jako Jaroměřice na severozápadní dráze. Dva značené kameny,
které vymezovaly při ţeleznici pozemek této ţelezničářské společnosti, o kterých vím, se
nacházejí nyní na soukromých pozemcích.
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Já se ale vrátím k naší třetí kníţce ,,Kamenné zajímavosti na Třebíčsku“, na stranu 42.
Stává se to velmi zřídka, kdy se ozve nějaký čtenář, ţe ví o nějakém zajímavém kameni.
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Z Náměště n. Osl. se ozval p. Zezula. ,,Zasílám Vám fota kamene, který mám doma
a nevím přesně, k čemu slouţil. Pokud Vás to bude zajímat, mohu Vám kámen dát na
prozkoumání.“ Neváhal jsem ani chvíli. Bohuţel písmena, vytesaná na čelní straně
kamene, jsem nevyhodnotil správně, takţe článek je trochu zmateční. Kámen si ale
umístění v knize zaslouţí. Na správnou stopu mě přivedl kamarád, turista Miloš. Půjčil
mně broţuru, kde se popisuje stavba ţelezniční trati Brno-Boţí Poţehnání, to byla
Zastávka a její pokračování do Okříšek. Stavbu prováděla firma Staatliche Eisenbahn
Geselshaft. Tím pádem byla zkratka na kameni jasná. Firma musela vykoupit soukromé
pozemky a její majetek, který se nacházel podél trati, osadila těmito kameny.
Ještě se ozval p. Pokorný z Náměště n. Osl., který mě upozornil na další kámen, který
se nachází ve městě. V současné době vím asi o 7–8 kusech. Několik kamenů se nachází
podél ţeleznice přímo v Třebíči. Pokud je mi známo, na ţelezniční trati Studenec–
V. Meziříčí se ţádné podobné kameny nevyskytují. Naši třetí knihu je ještě moţné
u autorů zakoupit.
28. 11. 2020 Emanuel Nožička
O MOUDROSTI KUCHAŘSKÉ
„Kampak, příteli, kampak?“
„Promiň, velice spěchám
moudrosti nové se učit. Kdekterý filosof světa
jí překonán bude – ba i sám věhlasný Platon.“
„Odpusť mi laskavě, ruším tě v nevhodnou chvíli,
přiznávám chybu. – Ty však máš výbornou paměť,
učit se umíš, vždyť v tomhle jsi podivuhodný.“
„Však to byl taky kus práce, dobře si do hlavy vštípit
celý hluboký výklad, podaný vědeckou formou.“
„Komus to naslouchal? Cizinec je to, nebo je z Říma?“
„Skryto buď vznešené jméno. Sám vše vyložím.
Slyš jen:
Toho ty pamětliv buď, bys nejprve předkládal hostům
podlouhlá vejce, z jakých se líhnou kohouti. Tvrdší
skořápku mají, světlejší bílek i jemnější chuť.
Kapusta ze suchých venkovských polí je sladší
než ze zahrad – ta je vodnatá, vyrostla v přílišné vláze.
Někdy tě náhle do úzkých večer přivede host:
slepičku můžeš mu podat, jen, probůh, ať není tvrdá;
nuž, odborně veď si a udus ji v hrnci s falernským moštem,
pak bude křehoučká. Na houby také dej pozor: nejlepší
vskutku rostou jen na lukách: sbíraným jinde ty nevěř.
Parna přežiješ ve zdraví, jenom když snídani končíš
talířkem černých moruší, trhaných za ranní rosy.
K snídani med si smíchat s těžkým falernským vínem,
no to je veliká chyba, něco jen lehkého vypij:
vnitřnosti nejlíp se čistí medovým nápojem jemným.
Trpíš snad zácpou? Potíže odstraní snadno
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droboučký šťovík a mušle – přidej však kójského vína.
Korýšům, ústřicím daří se nejlíp, když přibývá měsíc.
Ale nenajdeš na každém pobřeží nejlepší jakost:
lepší jsou lukrinské zévy než hlemýždi z Bájí,
v Misénu mořské ježky sbírej, u Circej škeble
i v bohatém zálivu Tarentském najdeš výborný druh.
Uměním vystrojit hostinu nesmíš se nemoudře chlubit,
pokud jsi důkladně nepronik veškeré jemnosti chuti.
Nestačí najednou pobrat celý rybářský trh
a nevědět potom, kterou rybu máš vařit
a kterou péci, bys povzbudil už jenom výběrem jídel
umdlenou hostovu chuť. Maso mdlé jistě mít nechceš:
tvé mísy nechť prohnou se pod silným kancem
z umbrijských lesů
(nikoliv z laurentských bažin – ten jenom rákosím ztloustl).
Srnky, které se pásly na vinné révě, chutné vždy nejsou.
Slabiny březích zaječic vybírá skutečný znalec.
A co se týče ryb a drůbeže druhů a stáří,
přede mnou nikdo je nepoznal správně jazykem svým.
Na nové zákusky vydají někteří všechen svůj vtip –
to přece nestačí věnovat péči jediné věci:
to bys moh taky se horlivě starat o dobrá vína
a klidně nehledět na to, jaký dáš na ryby olej.
Nuž tedy vína: massické postav jen venku
při dobrém počasí: pěkně se vyčistí na nočním vánku
a pozbude vůně škodlivé nervům; kdybys je cedil,
ztratí svou pravou chuť. Když některý chytrák
chce surentské zlepšit falernskou solí, ať holubí vejce
ponoří dovnitř: krásně mu sebere veškerý kal.
Zmožené pijáky povzbudí k jídlu africký šnek
anebo krab. Když vnitřnosti hoří jim vínem,
nestačí studený salát: ostrý klobás a kýty
horlivě shání tvůj host a nejraděj měl by
něco ostrého na zub – zrovna jak v nejpustší krčmě.
Nešetři námahy, aby ses naučil omáčce dvojí:
nejprve prostou vař z oleje sladkého, do něhož přidáš
silného vína a pravého láku z byzantských tuňáků,
který už po čichu poznáš, a všechno dej pořádně svařit.
Z toho je dvojitá omáčka, přidáš-li tymián, mátu
a nejlepší korycký šafrán. Nech to pak ustát
a na konec zalej vše výborným olejem z kampanských oliv.
Jablkům tiburským dává se přednost; picenské druhy
pěknější bývají, ne však tak šťavnaté; albanské hrozny
nejlíp je na kouři sušit; jiný druh naložit můžeš.
Rozinky s jablky podávat po jídle, výborný rosol
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a praženou vinnou sůl jsem první vynašel já
a první jsem kázal postavit před každým hostem
na čistých talířích se solí smíchaný pepř.“
„Při našem přátelství, učený příteli, při bozích prosím:
K tomu muži mě doveď – kamkoliv, ihned!
Ačkoliv jistě věrně mi všechno tlumočíš, sám chci
poznat ho, zřít jeho tvář a slyšet ho přímo.
Pro tebe to snad nic není, ty šťastný, tys ho už spatřil,
ale já nemálo o to se snažím, abych se dostal
k takovým pramenům skrytým, a toužím jen po tom,
abych z nich čerpat směl umění blaženě žít.“
Ze „Satir“ přeložil V. Růt
(ŘÁD, 3. číslo X. ročníku, Praha 1944)
Jazyková windows
Kuriozity české angličtiny
WhatsApp (co je?): lockdown (pod zámek), blackout (černá ven), deadline
(nefungující telefon), screening (vysílání), home office (ministerstvo vnitra), wellness
(zdravíčko), outdoor (vyhození), dress code (označení obleků), hands-free (bezruký), last
minute (poslední hodinka), on-line (na šňůře), billboard (Vildovo prkno), chat (pokec),
squatter (dřepící), hacker (sekáč), level (hladinka), facebook (kniha ksichtů).
Vokýnko anglický češtiny
Dem na komp gúglovat a tvítujem, pak to olajkujeme, neţ nám to někdo hekne. Hned
to brejknem, šoupneme si drink do šejkru a razíme na skejt, bliknem si selfíčko
a můţeme i pařit gamesy. A aţ nebude virus, kólneme parťačkám a stepujeme do fitka,
nebo deme šopovat, jen ne do sekáče, zabukujeme tikety na kúl šoubyznys, nebo
napíkovanej super trip do top destinace.
Nejste in? Soráč…
Odposlechnuto
píkové vytíţení systému
napůlit počet ţáků
frikulín (to je někdo, kdo je free, cool, a in – překladem nemohu slouţit)
Ladislav Dokulil
Nebezpečný nákup
Z jedné internetové stránky na mě vybafl banner:
L’OCCITANE EN PROVENCE
Máte u nás nedokončený nákup
V košíku na Vás čeká nedokončený nákup. Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nás oslovit

Nic jsem předtím do ţádného košíku nedával! Nevěřte podobným nebezpečným
hoaxům. Chtějí získat informace, které byste jinak nikomu nedali!
Ladislav Dokulil
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JÍZDNÍ ŘÁD
Křižanov – Studenec
Vel. Meziříčí
odjezd

Budišov
odjezd

Studenec
příjezd

5.40 x

6.08 x

6.19 x

7.14 s,n
9.14
11.14 s,n
13.14 x
14.49 x
15.14 s,n

7.43 s,n
9.43
11.43 s,n
13.43 x
15.17 x
15.43 s,n

16.49 x
19.14 x,n

přípoj
do Brna
odjezd příjezd

7.54 s,n
9.54
11.54 s,n
13.54 x
15.28 x
15.54 s,n

6.21HE
6.59
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
16.00

7.11HE
8.09
9.09
11.09
13.09
15.09
17.09
17.09

17.17 x

17.28 x

18.00

19.09

19.43 x,n

19.54 x,n

19.59

21.09

do Třebíče
odjezd příjezd
6.59 x

7.19 x

8.00
8.15
10.00
10.15
12.00
12.15
14.00
14.15
15.36HE 15.55HE
16.00 s,n 16.15 s,n
16.58 x 17.19 x
17.36HE 17.55HE
18.00
18.15
19.59
20.14

Studenec – Křižanov
přípoj
z Brna
odjezd

příjezd

5.44 x,o
6.44
8.44
10.44
12.44
14.38HE

6.58 x,o
7.57
9.57
11.57
13.57
15.35HE

15.46
16.58
16.38HE 17.35HE
18.44
19.56

z Třebíče
odjezd příjezd

Studenec
odjezd

Budišov Vel. Mez.
příjezd příjezd

6.35x
7.44
9.44
11.44
13.44
14.36
15.44
16.35
17.44
19.43

7.01 x
8.01 s,n
10.01
12.01 s,n
14.01 x
15.39 x
16.01 s,n
17.39 x
18.01 s,n
20.01 x,n

4.45 x
5.12x
7.16 x
7.42
8.16 s,n 8.42 s,n
10.16
10.42
12,16 s,n 12.42
14,16 x 14.42 x
15.54 x 16.17 x
16.16 s,n 16.42 s,n
17.54 x 18.17 x
18.16 s,n 18.42 s,n
20.16. x,n 20.42 x,n

6.55x
7.59
9.59
11.59
13.59
14.55
15.59
16.55
17.59
19.58

Vysvětlivky:
x
jede v pracovní dny
s, n
jede v sobotu a neděli
x, n
jede v pracovní dny, nejede 24., 25., 34. XII
n
jede v neděli a státem uznané svátky – 1. I., 2. IV., 5. IV., 1. V., 8. V., 5., 6. VII., 28. IX.,
28. X., 17. XI.
HE
Horácký expres
x,o
jede v pracovní dny a neděli a 2. IV, 28. IX, 28. X, 17. XI, nejede 2. I., 3. IV

__________

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
prosinec 2020
leden 2021
únor 2021

15,8 mm
42,4 mm
30,9 mm
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slavná chvíle (obrázek z chrámu)
Za napjatým svalem
gotického sloupu
sedí na zemi holčička
a hraje si s panenkou.
Dav se teď trochu strká,
stařenka natahuje ruku s místenkami,
jakási průbojná blondýna stojí na židli
a jedním dechem odvrací smeče protestů
a fotí, ministrant před oltářem
pobíhá s videokamerou,
slavnostní hudba
přetéká z kůru mezi lid.
A všichni natahují krky
a hledí dopředu:
„Teď, teď je ta chvíle,
ta slavná chvíle!“
Dívají se špatným směrem.
Kristus sedí vedle holčičky
na zemi
a povídá si s ní.
roman szpuk: otisky dlaní
(Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem v roce 1990)
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slavná chvíle (obrázek z chrámu)
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