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íslo obecního zpravodaje, které právû drÏíte
v rukou, má pro mne osobnû trochu vût‰í
cenu, neÏ v‰echny pfiedchozí v˘tisky. Právû
v tûchto dnech je to pfiesnû 10 let, co se mi

spoleãnû s kolegy z první redakãní rady podafiilo pfie-
svûdãit ostatní ãleny tehdej‰ího obecního zastupitel-
stva, abychom pro na‰e obãany zaãali vydávat nûjakou
tiskovinu, ve které bychom je informovali o událostech
v tûch na‰ich vesnicích a kde by mohli také obãas nalézt
nûjak˘ ãlánek pro pobavení ãi také tfieba k zamy‰lení.
V té dobû jiÏ rÛzné obecní noviny vycházely v mnoha okolních mûstech a obcích, tak-
Ïe jsme v tomto smûru byli tak trochu pozadu. Tenkrát snad ani ne‰lo o to, Ïe nebu-
de o ãem psát, nebo Ïe to bude stát nûjaké peníze. Hlavní obava byla, kdo bude do no-
vého ãasopisu ãi novin psát, aÏ „nás to pfiestane bavit“. Nakonec ale fiekli, Ïe zkusit se
to mÛÏe, a tak nûkdy v prÛbûhu letních prázdnin roku 1996 spatfiilo svûtlo svûta prv-
ní ãíslo nového listu. Nechtûli jsme tenkrát dûlat Ïádnou velikou vûdu s názvem, ne-
boÈ, aÈ by byl jak˘koliv, stejnû by se v‰em nezamlouval, tak jsme jej prostû pojmeno-
vali Zpravodaj obcí Zdechovice a Spytovice. KdyÏ toto první ãíslo vezmu dnes do
rukou, s úsmûvem vzpomínám, jak jsme jej na kolenû vyrábûli. Nejdfiíve jsme v‰ech-
ny ãlánky museli ruãnû napsat na papír, kolegynû, která mûla poãítaã, v‰echno naÈu-
kala do textového editoru, následnû vytiskla a já pak doma s nÛÏkami a lepidlem ty
ãlánky vystfiihoval a lepil a dûlal „grafickou úpravu“ na‰ich novin. KdyÏ bylo hotovo,
na stafiiãké kopírce na obecním úfiadu jsme vyrábûli dostateãn˘ poãet v˘tiskÛ, aby si
v‰ichni mohli pfieãíst plody na‰eho snaÏení. Nûkolikrát za dobu své existence zpravo-
daj zmûnil svoji tváfi, vyvíjel se i jeho obsah. âasem se vystfiídali i nûktefií lidé, ktefií se
na nûm podíleli. Rád bych na tomto místû podûkoval v‰em, kdo se zaslouÏili o to, Ïe
Zpravodaj obcí je tu jiÏ 10 let, Ïe je stále o ãem psát a Ïe „nás to je‰tû nepfiestalo ba-
vit“. Dûkuji Vám v‰em, ktefií jste pfiispívali ãi pfiispíváte autorsky, dodáváte fotografie,
nabízíte námûty, poskytujete rozhovory, ktefií zaji‰Èujete technickou stránku jeho v˘-
roby. Stejnû veliké díky patfií i lidem, co zpravodaj doruãí do po‰tovní schránky. A nej-
vût‰í podûkování nakonec. Patfií Vám v‰em ãtenáfiÛm, protoÏe neb˘t Vás, nebylo by
proã a hlavnû pro koho psát. A to by bylo ‰koda.

Milan Potmû‰il

Ú V O D E M

â

➔ P¤EKVAPENÍ PRO VÁS NAJDETE NA 3. STRANù OBÁLKY !
Va‰e redakce
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■ 10. DUBNA 2006
Pfiítomni: R. Chutic, M. Potmû‰il, B. Nejerál, P. Kupka, 

E. âe‰ková, M. Rambousek, J. Mazal
Omluveni: H. âefiovská
Neomluveni: J. âapková

Dubnové zasedání na‰eho zastupitelského sboru se konalo v sále Hostince u zám-
ku a zaãalo schválením programu schÛze. Prvními „ostr˘mi“ body bylo odsouhlasení
rozpoãtu obce na rok 2006, schválení odmûn neuvolnûn˘m poslancÛm podle nového
nafiízení vlády a majetkové vyrovnání ve formû odprodeje ãásti pozemku, patfiící do-
sud k domu ã.p. 14, manÏelÛm ·umpíkov˘m. Dále poslanci schválili zmûnu vefiejno-
právní smlouvy s mûstem Chvaletice o projednávání pfiestupkÛ, t˘kající se zv˘‰ení
ãástky za projednan˘ pfiestupek ze 100 na 500 korun. Potom ãlenové zastupitelstva
vzali na vûdomí nûkolik dokumentÛ a dopisÛ, t˘kajících se restituce zámku a na je-
jich základû odsouhlasili nabídku odkoupení nemovitostí v areálu zámku, které byly
dosud vydány panu Janu Greifovi, za ãástku rovnající se jedné polovinû znaleck˘ch
odhadÛ tûchto nemovitostí a také souhlasili s prÛzkumem a hledáním osobních vûcí
po pfiedcích pana Jana Greifa v areálu zámku nedestruktivní metodou, ãasovû ome-
zen˘m do 30. srpna 2006. Poté zastupitelstvo projednávalo zastavovací studii bytové
v˘stavby v lokalitû u Ovãína. Dal‰ími body jednání bylo schválení obecnû závazné vy-
hlá‰ky o stanovení podmínek pro pofiádání akcí typu technopárty, souhlas s prodejem
hasiãské Tatry T 148 CAS 32 mûstu Rousínov za cenu 150 tisíc korun a schválení po-
skytnutí dotace ¤ímskokatolické farnosti Zdechovice ve v˘‰i 80 tisíc Kã na pofiízení
nového oltáfiního obrazu do kostela sv. Petra a Pavla. Následovalo rozhodnutí o pro-
dlouÏení ãinnosti Klubu dÛchodcÛ jako pfiíspûvkové organizace obce do 30. ãervna
2006 a pokraãování jeho existence po tomto datu jako sdruÏení obãanÛ. Dále bylo roz-
hodnuto o uzavfiení smlouvy mezi obcí Zdechovice a firmou Vodovody a kanalizace
Pardubice o nájmu a provozování kanalizace ve Spytovicích a smlouvy s firmou V˘-
chodoãeská plynárenská, a.s. o zfiízení vûcného bfiemene na plynovodní potrubí ve
Spytovicích. Poté ãlenové zastupitelstva rozhodli ustoupit od zámûru umístit na pfií-
jezdové komunikace k obci Zdechovice ceduli „Úsek mûfien˘ radarem“ kvÛli nároã-
n˘m administrativním krokÛm nutn˘m pro její umístûní. Ke konci schÛze je‰tû po-
slanci vyhovûli Ïádosti pana Klema o prodej ãásti obecního pozemku, kter˘ uÏívá,
schválili návrh na rozdûlení hospodáfiského v˘sledku Matefiské ‰koly Zdechovice za
rok 2005 a zamítli Ïádost pana Daniela Newmana o poskytnutí bezúroãné pÛjãky na
náklady spojené s jeho úmyslem odstûhovat se z pryã na‰í obce. Na závûr je‰tû probû-
hla krátká diskuse, kde starosta obce odpovídal na dotazy obãanÛ a po schválení usne-
sení bylo zasedání obecního zastupitelstva ukonãeno.
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■ 22. KVùTNA 2006
Pfiítomni: R. Chutic, J. Mazal, M. Potmû‰il, H. âefiovská, B. Nejerál, P. Kupka, 

M. Rambousek, E. âe‰ková
Neomluveni: J. âapková

Zasedání obecního zastupitelstva se v kvûtnu konalo v sále Hostince u zámku ve
Zdechovicích. Po schválení programu schÛze a nezbytn˘ch organizaãních záleÏitos-
tech vzali poslanci na vûdomí v˘sledky v˘bûrového fiízeni na opravu silnice Stavec –
Pazderna, jehoÏ vítûzem se stala firma STRABAG Rychnov nad KnûÏnou a dále také
nález Kontrolního v˘boru zastupitelstva obce ve vûci ocenûní pozemkÛ a staveb
v areálu zámku Zdechovice. Poté zastupitelstvo opût vyjádfiilo nesouhlas s pfiipravo-
van˘m vstupem strategického partnera do firmy Vodovody a kanalizace Pardubice
a povûfiilo starostu obce, aby v tomto smyslu vystupoval i na valné hromadû této spo-
leãnosti, která se bude konat 22. ãervna 2006. Potom zastupitelstvo souhlasilo s uza-
vfiením smlouvy s firmou BECO Link Pardubice o umístûní zafiízení k provozování
internetu na dÛm ã.p. 155-157 ve Zdechovicích, s modernizací místního rozhlasu
prostfiednictvím firmy TECHSONIC Praha a s dal‰í smlouvou s firmou BECO Link
Pardubice, tentokrát o zprostfiedkování pfiipojení na internet pro obecní úfiad a kni-
hovnu. Poslanci dále vzali na vûdomí zprávu o stavu prací na domu ã.p. 14 ve Spyto-
vicích, rozhodli na základû Ïádostí obãanÛ nabídnout obecní pozemky za domy ã.p.
148 aÏ 150 majitelÛm bytÛ v tûchto domech a nesouhlasili s odkoupením parcely
ã. 367 pro bytovou v˘stavbu v lokalitû U hfii‰tû kvÛli vysoké cenû poÏadované spolu-
vlastníky pozemku. Poté zastupitelstvo souhlasilo s odpisem nedobytn˘ch pohledá-
vek obce z let 2000 aÏ 2003, s nákupem zvlá‰tních odpruÏen˘ch sítí pro víceúãelov˘
kurt ve Zdechovicích a s odprodejem vlnit˘ch ocelov˘ch plechÛ ze stfiechy nad mon-
táÏní rampou v b˘valém areálu muzea. Na základû materiálu nazvaného „Návrh na
dlouhodobé vybavení obce komunální technikou“ rozhodli poslanci zakoupit komu-
nální nosiã náfiadí TTR MST s v˘bavou od firmy Agrometall Nov˘ DvÛr. Dále zastu-
pitelstvo souhlasilo s kolektivním ãlenstvím obce Zdechovice ve SdruÏení pfiátel Par-
dubického kraje, s odprodejem silniãních panelÛ z komunikace Stavec – Pazderna
a s odprodejem ãásti pozemku ve Spytovicích, kter˘ uÏívají manÏelé Zieglerovi. Poté
zastupitelstvo neschválilo Ïádost paní Novakoviãové o slevu nájemného za obecní za-
hrádku a nevyhovûlo Ïádosti paní Ilkové o pronájem garáÏe v areálu b˘valého NZM.
Posledními body schÛze bylo rozhodnutí o opravû altánu na sídli‰ti a zamítnutí Ïá-
dosti manÏelÛ Kulakovsk˘ch o náhradu ‰kody, která jim vznikla v dÛsledku poruchy
na elektrické instalaci a po schválení usnesení se v‰ichni roze‰li domÛ.

- dvoustranu pfiipravil Milan Potmû‰il -
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNùMOVNY PARLAMENTU
âESKÉ REPUBLIKY 2006

Ve dnech 2. a 3. ãervna 2006 se v na‰í zemi konaly volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR. JiÏ tradiãnû pfiiná‰í ná‰ obecní zpravodaj ãtenáfiÛm nekomentované
v˘sledky voleb v na‰ich obcích s moÏností jejich porovnání s v˘sledky ve vy‰‰ích
územních ãi administrativních celcích. Nejinak tomu je i tentokrát

V‰echny v˘sledky jsou uvedeny v procentech.
Zdroj: www.volby.cz

Kód Název Zdechovice Spytovice celkem pfi
strany strany

1 Strana zdravého rozumu 2,09 0,00 1,52

3 Balbínova poetická strana 0,00 1,38 0,38

6 NEZÁVISLÍ 3,14 1,38 2,66

9 ODS 21,46 16,66 20,15

10 âSSD 29,31 33,33 30,41

11 SNK – ED 3,66 0,00 2,66

12 US – DEU 0,52 0,00 0,38

18 Strana zelen˘ch 9,42 4,16 7,98

20 KSâM 21,98 34,72 25,47

22 Národní strana 0,00 1,38 0,38

24 KDU – âSL 7,32 4,16 6,46

25 Nezávislí demokraté (V. Îelezn )̆ 1,04 1,38 1,14

26 strana Rovnost ‰ancí 0,00 1,38 0,38

volební úãast 59,20 54,96 57,99
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Pfiipravil Milan Potmû‰il

kem pfiebírací místo okres Pardubick˘ âeská 
Pfielouã Pardubice kraj republika

52 0,45 0,39 0,52 0,46

38 0,13 0,09 0,11 0,12

66 1,35 1,03 0,86 0,61

15 32,45 37,81 33,26 35,38

41 34,75 32,25 32,95 32,32

66 2,28 3,01 2,42 2,08

38 0,29 0,28 0,34 0,30

98 6,29 6,55 6,26 6,29

47 15,24 11,90 12,39 12,81

38 0,09 0,12 0,13 0,17

46 4,57 4,84 8,77 7,22

14 0,60 0,48 0,57 0,68

38 0,12 0,13 0,13 0,20

99 65,70 67,14 67,37 64,47
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P O T ù · I L O N Á S

ZÁKLADNÍ ·KOLA VE ZDECHOVICÍCH

Dne 30. kvûtna t. r. se mi dosta-
la na stÛl Inspekãní zpráva z Pardu-
bického inspektorátu âeské ‰kolní
inspekce - pracovi‰tû Svitavy. Po-
jednává o prÛbûhu a v˘sledcích in-
spekce, která probûhla v na‰í ‰kole
ve dnech 26. a 27. dubna 2006.

V˘sledek je v˘born˘ a já soudím,
Ïe si ná‰ kolektiv pracovníkÛ ‰koly,
veden˘ fieditelem panem Mgr. Ja-
nem Mazalem, zaslouÏí, abych mu
touto formou vefiejnû podûkoval.

Inspekãní t˘m se zamûfiil na tyto otázky:
1. Zjistit a zhodnotit podmínky ‰koly k realizaci v˘chovy ke zdraví
2. Zjistit a zhodnotit personální fiízení a personální podmínky ‰koly pro oblast v˘-

chovy ke zdraví

Hodnotící stupnice pro obû otázky má tfii stupnû, fiekli bychom od jedniãky do
trojky, pfiitom ta jedniãka je nejlep‰í, trojka nejhor‰í. Stupnice má v‰ak jen slovní vy-
jádfiení, ãíslice se neuÏívají.

Jazykem ‰kolní inspekce se jedniãka fiekne:
1. Podmínky ‰koly k realizaci v˘chovy ke zdraví jsou na úrovni pfiíkladÛ dobré

praxe.
To k bodu jedna. K bodu 2 zní „známka“ takto:
2. Personální fiízení a personální podmínky ‰koly k realizaci v˘chovy ke zdraví

jsou na úrovni pfiíkladÛ dobré praxe.

Na‰e ‰kola a její lidé tedy tímto dostali dvû jedniãky. To osobnû pokládám za skvû-
l˘ v˘sledek a za práci, která k takovému v˘sledku vedla, v‰em pracovníkÛm ‰koly tím-
to vefiejnû dûkuji a k ocenûní blahopfieji.

K tomuto strohému vûcnému textu snad je‰tû pár hfiejivûj‰ích slov. Jsem moc rád,
Ïe na‰e ‰koliãka tak pûknû prospívá a Ïe to „ná‰ Jenda“, jak mu obvykle fiíkám, tak
pûknû se sv˘mi lidmi zvládá a naplÀuje tak známé heslo: „Jaká ‰kola, taková obec“.
Za to mu dûkuji jaksi zvlá‰È.

Ing. Robert Chutic, 
starosta obce

- 8 -
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VYHODNOCENÍ SOUTùÎE

V minulém ãísle zpravodaje jsme pfiinesli
na‰im ãtenáfiÛm fotografii gotického oblouku
a k tomu otázku, zda vûdí, kter˘ objekt je na fo-
tografii, jak se jmenuje, k ãemu slouÏil a kde se
nachází. Nepovinnou souãástí odpovûdi dále
bylo nûkolik slov o tom, co o tomto objektu kdo
ví. Do redakce do‰lo do uzávûrky soutûÏe ce-
l˘ch ‰est odpovûdí a s radostí konstatuji, Ïe
v‰echny byly správné. Z tûchto v‰ech odpovûdí
byli poté vylosováni tfii v˘herci, ktefií obdrÏeli
vûcnou cenu, tentokrát sladkou. Vylosováni te-
dy byli (koukám, Ïe jsou to vlastnû 3 dámy),
takÏe lépe, vylosovány byly:

• Alena Jilmová
• BoÏena Mazáãová
• Lenka Nováková

V‰em vylosovan˘m v˘herkyním celá
redakce je‰tû jednou upfiímnû gratu-
luje!

A nyní, co jsme se tedy z va‰ich od-
povûdí dozvûdûli:

Lomen˘ gotick˘ oblouk z kamen-
ného zdiva je souãástí objektu, které-
mu se fiíká Mazánkova hájovna nebo
také Mazánkova. Je to kamenná brána, která
patfiila k zámeckému panství ve Zdechovicích
a nachází se na zaãátku cesty, které se fiíká „Ko-
ãárovka“. Ta vedla pfies les kolem dvou rybníkÛ
ke zdechovickému zámku a také z ní uh˘bá pû-
‰inka ke studánce. Pr˘ se z této brány troube-
ním ohla‰oval pfiíjezd paní knûÏny na zámek,
ale to je moÏná jen legenda. Panstvo v koãárech
tudy v‰ak do Zdechovic opravdu jezdilo.

Dne‰ní název tato stavba dostala podle pan-
ského hajného pana Mazánka, jemuÏ v minu-
lém století slouÏila k bydlení. Mezi úkoly pana foto R. Chutic
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NOVÁ SOUTùÎ PRO NA·E âTENÁ¤E

Pro v‰echny vûkové kategorie na‰ich ãtenáfiÛ vyhla-
‰ujeme soutûÏ s termínem pro odpovûdi do 15. srpna
2006. Otázky jsou tentokrát sloÏitûj‰í a Va‰ím úkolem
je zodpovûdût v‰echny. Ceny opût budou!

[1] Otázka první
Kterou chalupu a krãmu koupil Josef Anton dne 17. ledna 1743? Uveìte ãíslo po-

pisné. MÛÏete nám také napsat (ale nemusíte), co jiného o historii krãem a hospod
ve Spytovicích víte.

[2] Otázka druhá
Uveìte ãíslo popisné domu - krãmy ve Zdechovicích, kterou roku 1608 koupil Jan

Klouãek. A zase nepovinná ãást - mÛÏete uvést, co dal‰ího je Vám o historii domu
s krãmou známo.

Do‰lé odpovûdi, posoudíme, správné vloÏíme do osudí a vylosujeme první tfii au-
tory správn˘ch odpovûdí, které odmûníme. A v˘sledek? Ten zvefiejníme v ãísle 3/2006.

Na Va‰e odpovûdi se tû‰íme.
-redakce-

Mazánka patfiilo také otevírání a zavírání brány, kdyÏ tu-
dy projíÏdûlo panstvo a náv‰tûvy na zámek. Pan Mazánek
pozdûji v dÛchodu bydlel na zámeckém nádvofií v jed-
nom ze ãtyfi mal˘ch domkÛ hned vedle kaple.

Pozdûji v Mazánkovû bydlel hajn˘ Jan ·vimbersk˘,
otec nedávno zemfielé paní Jindry Novákové. V levé
pÛlce mûli byt a v pravé chlév na krávu a kozu, dfievník
a tak dále.

Naposledy tento objekt vyuÏívaly Lesní ‰kolky ¤eãa-
ny nad Labem, které jej dodnes vlastní. V obytné ãásti
zde byla nûkolik let umístûna truhlárna závodu, praco-
val zde pan Vindu‰ka z Tetova s panem KvasÀou z Ho-
ru‰ice z Horu‰ic a krásnû tam vonûlo dfievo.

Dnes je tato památná stavba ve velmi ‰patném stavu,
nad branou se jiÏ zfiítil strop a nikdo ji neopravuje, tak-
Ïe je uÏ dost nebezpeãné pod obloukem brány projít.

Z odpovûdí na‰ich ãtenáfiÛ shrnul
a zpracoval Milan Potmû‰il
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SPYTOVICE âP. 14

Obec loni  koupila od ro-
diny Hunkov˘ch  rodinn˘
dÛm ãp. 14 ve Spytovicích.
¤ekl bych ve vzácnû zacho-
vaném stavu z poãátku mi-
nulého století. Vzadu tros-
ky stodoly, chlív pro
dobytek, kter˘ byl uÏíván
jako sklad paliva, a v pfiední
ãásti byt 1+1. Obec dÛm
„trochu“ dodavatelsky
opravila (firmû H+N Stavi-
telství v.o.s. z Pardubic dû-

kujeme) a byt 1+1 s koupelnou bude mít své-
ho obyvatele z pofiadníku ÏadatelÛ. 

Vzadu máme malou, ale pûknou za-
sedaãku, v níÏ jiÏ letos v ãervnu Spyto-
váci volili. Trochu jsem si pfii pfiejímce
domu povzdechnul: „KéÏ by polovina
domÛ ve Spytovicích vypadala alespoÀ
takhle.“ 

Pfiipojené fotky Vám ukáÏou víc.

Robert Chutic
starosta obcefoto R. Chutic
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MILNÍKY A ROZCESTNÍKY

Za Spytovicemi na lho-
tecké kfiiÏovatce stojí
v malém lesíku kulat˘
nabílen˘ sloup. âasto
mluvím s lidmi, a nedáv-
no na to pfii‰la fieã a já
zjistil, Ïe se neví, co to je.
Napadlo mû, sloup vyfo-
tit a napsat tûchto pár
fiádek.

LeÏíme totiÏ
na staré Trstenic-
ké zemské stezce,
daleko pozdûji na
císafiské silnici
z Kutné Hory do
Pfielouãe a for-
mani mûli taky
své dopravní zna-
ãení. To na‰e je
milník, na kte-
rém v nice na vr-
cholu bylo napsá-
no „kudy
cestiãka“ a jak
daleko. Tûch mil-
níkÛ máme v na-
‰í republice ko-
lem dvaceti.
Nûkdo uvádí dva-
cet ‰est. Abyste si
mohli porovnat
rozdíl mezi mil-
níkem a rozcest-
níkem, pfiiná‰í-
me je‰tû fotku
rozcestníku ze

skanzenu na Veselém
Kopci u Hlinska. Pro úpl-
nost je‰tû pfiipomínám, Ïe
starého dopravního zna-
ãení bylo daleko víc, tfieba
tzv. brzdné kameny, které
formanÛm piktogramem
pfiipomínaly, Ïe mají brz-
dit. K vidûní jsou tfieba

v JiÏních âechách
u NaÏidel v místû,
které je z poslední
doby známé tra-
gickou havárií
patrového auto-
busu. Za dob for-
manÛ uÏ se vûdû-
lo, Ïe je to místo
nebezpeãné. Bo-
huÏel za stovky
let se na trasování
této silnice - dnes
I. tfiídy nic ne-
zmûnilo. Dal‰í
staré znaãení mÛ-
Ïeme vidût tfieba
v Kaplici nebo
u VodÀan.

Literatura:
M. Mar‰ák - Pu-
tování za tech-
nick˘mi zajíma-
vostmi âR
Olympia 1981

-rch-

- 12 -

foto R. Chutic
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STARÉ DOKLADY

Dnes Vám pfiiná‰íme zají-
mavé dokumenty, které jsme
získali od pana Jana Greifa.
Jde o listinu, jíÏ byl pan
JUDr. Otto Metall jmenován
ãestn˘m pfiedsedou hasiã-
ského sboru v Dolní Krupé.
Datován je 8. fiíjna 1893.

Pûkná je také svatební fo-
tografie ze zámku ve Zde-
chovicích. Nevûstou je paní
Marie Metallová, teì uÏ Gre-
ifová, vedle ní je novomanÏel
pan Greif, star‰í manÏelé za nimi jsou rodiãe nevûsty manÏelé Amalie a JUDr. Otto Me-
tallovi. Pfied novomanÏely vidíme paní Hanu Mayznerovou (s kyticí) s manÏelem
a pfied nimi stojí dal‰í sestra paní Adriena Reischvitzová s manÏelem. Datum snímku
známé není, je ale jistû pofiízen pfied rokem 1923. 

Krátk˘ v˘let do minulosti pfiipravil R. Chutic.
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UPOZORNùNÍ PRO CHOVATELE OVCÍ A KOZ

V rámci sjednocování legislativy zemí Evropského spoleãenství vstoupilo v plat-
nost dnem 9. 7. 2005 „Nafiízení Komise Evropského spoleãenství" ã. 21/2004. Z uve-
deného vypl˘vá, Ïe od 9. 7. 2005 povinnosti t˘kající se oznaãování a evidence ovcí
a koz stanovené zákonem ã. 154/2000 Sb. (Plemenáfisk˘ zákon), a jeho provádûcími
pfiedpisy platí pro v‰echny jejich chovatele bez rozdílu, kolik tûchto zvífiat dan˘ cho-
vatel chová.

K tomuto opatfiení pfiistoupila Komise ES po zku‰enostech z nûkter˘ch zemí ES,
kdy pfii eliminaci nákazy BSE (nemoc ‰ílen˘ch krav) a klusavou ovcí do‰lo ke zby-
teãné likvidaci cel˘ch chovÛ z dÛvodu nedostateãné evidence nedokladovaného po-
hybu zvífiat mezi chovateli. Znamená to tedy, Ïe povinnost zaregistrovat svoje hos-
podáfiství u povûfiené osoby, zajistit oznaãení zvífiat, vést vlastní evidenci a pfiedávat
údaje povûfiené osobû (do ústfiední evidence) platí i pro chovatele pouze jedné ovce ãi
kozy. 

Povûfien˘m orgánem je âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ, a.s. (âMUCH). Ten,
jako orgán povûfien˘ vedením ústfiední evidence, chovateli pfiidûlí pro kaÏdé jeho hos-
podáfiství registraãní ãíslo platné v rámci celé republiky. Tato registrace se provádí na
základû vyhlá‰ky ã. 136/2004 Sb. formou vyplnûní a pfiedání „Registraãního lístku“,
kter˘ chovatel obdrÏí buì pfiímo na adrese âMUCH, nebo u kontaktního pracovi‰tû
âMSCH v Hradci Králové, pfiípadnû na webové stránce www.cmsch.cz. 

• Adresa âMSCH:
âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ, a.s. 
útvar ústfiední evidence 
252 09 Hradi‰Èko pod Medníkem
Zodpovûdn˘ pracovník: p. Klímová, tel.: 257 896 284, fax:257 840 491

• Adresa kontaktního pracovi‰tû âMSCH:
Chovservis, a.s.
Zemûdûlská 897
500 03 Hradec Králové
Zodpovûdn˘ pracovník: p.Knajflová, tel.: 495 404 157, mobil: 724 171 227

(pozn.: Vzor registraãního lístku byl pfiílohou informaãního dopisu a je spolu
s nabídkou ãlenství ve Svazu chovatelÛ koz a ovcí k dispozici na Obecním úfiadû
ve Zdechovicích)

O B E C  I N F O R M U J E

Zpravodaj_02_2006.qxd  15.6.2006 21:46  Stránka 14



- 15 -

O B E C  I N F O R M U J E

P¤I·EL NÁM E-MAIL

kontaktní formuláfi z na‰ich www stránek

Mám úctu a obdiv k tomu, kdo vytvofiil tyto
nádherné, rozsáhlé a vyãerpávající stránky va-
‰í obce. Objevil jsem je náhodou, pfiiznám se,
Ïe jsem do nich zatím pouze nahlídl, ale vím,
kam se vracet, aÏ budu mít volnou chvíli. 

J. Slavík, ¤eãany n. L.

OZNÁMENÍ

Klub Ïen oznamuje v‰em dûtem, Ïe leto‰ní Rozlouãení s prázdninami se bude ko-
nat v sobotu 2. záfií 2006.

ZMùNA OTEVÍRACÍ DOBY

âeská po‰ta s.p., poboãka Zdechovice, ozna-
muje zmûnu pracovní - otevírací doby pro ob-
ãany od 1. 7. 2006:

Po 8 - 9 13 - 15
Út 8 - 9 -
St 8 - 9 13 - 15 15.30 - 16.30
ât 8 - 9 13 - 15
Pá 8 - 9 13 - 15

- obecní úfiad -
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M Ò J  R O D N ¯  K R A J

Rád bych Vám pfiedstavil svÛj rodn˘
kraj - Valachy.

Najdete jej na v˘chodní Moravû. Staãí
vystoupit na památnou horu Radho‰È
a uvidíte ho cel˘. Na v˘chodû sousedí se
Slovenskem, hranici tvofií hfiebeny Jese-
níkÛ a Bíl˘ch Karpat. Na západû, kde se
hory sniÏují, je bohatá Haná. Severním
sousedem je Slezsko s mûsty Ostravou
a Fr˘dkem-Místkem. Jih patfií Slovácku
s nejznámûj‰ím mûstem Hodonínem.
• Co jsou vlastnû Vala‰i?

Je to etnografická skupina obyvatel,
v minulosti zejména chovatelé ovcí a ko-
paniãáfii. Pocházejí z Rumunsk˘ch Kar-
pat, na Moravu migrovali v 15. aÏ 17. sto-
letí a usazovali se v západních Beskydech.
Patfiili poddanstvím pod svrchovanost
olomouckého biskupa. Vytvofiili samos-
právu, kde v ãele stál fojt a jejich sídlo by-
lo v Kozlovicích, Vsetínû a RoÏnovû pod
Radho‰tûm. Nevolnictví a neb˘val˘ útlak
vedly v letech 1621 aÏ 1624 k takzvan˘m
vala‰sk˘m povstáním, která s pfiestávka-
mi trvala aÏ do 1. poloviny 18. století.

V jazyce si Vala‰i po staletí udrÏeli spe-
ciální termíny a kulturní rysy. Jejich,
vlastnû ná‰, pohansk˘ bÛh je Radegast, je-
hoÏ socha je v blízkosti Pusteven na Rad-
ho‰ti (kopie sochy je umístûna v ZOO
Praha). Traduje se, Ïe kdo se dotkne jeho
pupku, splní se mu jedno pfiání. Sám
jsem to zkusil a opravdu se mi pfiání spl-
nilo. Doporuãuji v‰em to zkusit. Je to tro-
chu obtíÏné tam vylézt, ale stojí to za to,

Ïe se vám pfiání splní. Musíte se ale také
trochu snaÏit tomu napomoct.
• A teì co Vám doporuãuji – jedná

z krás „Vala‰ského kralovstvjá“
Necel˘ch 240 kilometrÛ od nás na v˘-

chod v centru ·tramberské vrchoviny le-
Ïí mûsteãko ·tramberk, kterému se pro
jeho malebnost fiíká také „Moravsk˘ Bet-
lém“. ZaloÏil ho 4. 12. 1359 moravsk˘
markrabû Jan Jindfiich Lucembursk˘,
mlad‰í bratr fiímského císafie a ãeského
krále Karla IV.

Místo, kde se rozkládá, má velmi pest-
rou minulost. Lidé tu Ïili jiÏ v dobû pre-
historické a jak si pamatujeme ze ‰koly,
v jeskyních ·ipka a âertova díra na vr-
cholu Kotouãe byly objeveny kosterní po-
zÛstatky ãlovûka neandrtálského staré asi
40 000 let. Dal‰í nálezy pocházejí z mlad-
‰í doby kamenné a mlad‰í doby bronzové,
kdy na Kotouãi vyrostlo hradisko. âeské-
ho umûlce ZdeÀka Buriana tyto objevy in-
spirovaly k jeho mistrovsk˘m rekonstruk-

KAÎD¯ JE ODNùKUD ANEB POZVÁNKA NA VÍKEND
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cím pravûkého svûta a které následnû pro
své filmy pouÏil HOLLYWOOD. Jeho
umûlecká díla mÛÏeme spatfiit v muzeu
ve mûstû.

·tramberku i okolí vévodí zfiícenina
hradu Strallenberk s válcovou vûÏí zva-
nou Trúba, která slouÏí jako rozhledna
a tvofií dominantu mûsta. UÏ cesta k ní je
lemována dfievûnicemi, které vytváfiejí
soubor lidové architektury vala‰sk˘ch
rouben˘ch chalup z 18. a 19.století.

Na pÛvabném ‰tramberském námûstí
uprostfied mû‰Èansk˘ch domÛ z 1. polo-
viny 19. století se o víkendech jednou za
dva t˘dny pofiádají jarmarky a rÛzné
slavnosti.

Dal‰ím zajímav˘m místem je botanic-
ká zahrada a arboretum ve starém vápen-
covém lomu na plo‰e témûfi 10 hektarÛ
s asi 1 200 druhÛ rostlin. Pestr˘ je i svût
drobn˘ch ÏivoãichÛ, jenom mot˘lÛ by-
chom zaznamenali pfies tisíc druhÛ. Ro-
mantickou du‰i v tomto areálu zaujme
kamenn˘ labyrint, jezírko mezi skalkami
a moÏná i novû objevená jeskynû zvaná
PouÈová, kde se speleologové dostali do
hloubky 50 metrÛ, coÏ znamená, Ïe je to
nejhlub‰í jeskynû v republice.

Pfiíjemnou zastávkou mÛÏe b˘t pose-
zení v novû otevfieném Mûstském pivova-
ru ·tramberk, kde po 150 letech obnovi-
li tradici vafiení piva. Ochutnat mÛÏeme
znaãku Trubaã jak ve svûtlé, tak tmavé
variantû.

V penziónu JaroÀkova pekárna si pfiijdou
na své milovníci dobr˘ch vín. V zadní ãásti
domu si mÛÏeme zdarma prohlédnout
v galerii stálou v˘stavu obrazÛ a dfievorytÛ
secesního malífie Bohumila JaroÀka.

Proslavenou místní pochoutkou jsou
perníkové „·tramberské u‰i“. Jsou v˘bor-
né, coÏ uznávají i znalci perníku z Par-
dubic a okolí. Peãou se tu po staletí a pfii-
pomínají legendární vítûzství místních
kfiesÈanÛ nad mongolsk˘mi vojsky dne
8. kvûtna 1241 (mimochodem pfiesnû na
den o 704 let pozdûji skonãila 2. svûtová
válka také legendárním vítûzstvím spo-
jencÛ nad nûmeck˘m vojskem). Tehdy
obyvatelé ·tramberku utekli pfied ná-
jezdníky na horu Kotouã. Veãer pfied
svátkem Nanebevzetí Pánû se strhla
prudká boufie a pfiívaly vod naplnily ryb-
níky nad nepfiátelsk˘m leÏením. ·tram-
ber‰tí slezli strmé skály, prokopali hráze
a voda zaplavila tatarsk˘ tábor. KdyÏ vo-
da opadla, po nájezdnících nezbyla ani
stopa, jenom uprostfied b˘valého leÏení
bylo nûkolik koÏen˘ch ÏokÛ. KdyÏ je
otevfieli, zjistili, Ïe jsou plné ufiezan˘ch
u‰í pobit˘ch kfiesÈanÛ. A tak od té doby se
slaví pouÈ a peãou se ·tramberské perní-
kové u‰i.

V˘‰e jmenované zajímavosti jsou
umístûny v nenároãném terénu na stezce
asi 5 kilometrÛ dlouhé. Pfii pohodlné
chÛzi lze toto absolvovat za 3 hodiny. Zá-
leÏí to ov‰em na tom, jak Vám bude chut-
nat pivo Trubaã, nebo jak dlouho se bu-
dete kochat pfiekrásnou scenérií Beskyd.

Úplnû na závûr mÛÏete nav‰tívit skan-
zen Vala‰ského muzea v pfiírodû v RoÏ-
novû pod Radho‰tûm ãi lanovkou z Fren-
‰tátu pod Radho‰tûm vyjet k Pustevnám
na Radho‰È a dal‰í krásná místa v krásné
pfiírodû v Beskydech.

- LAZ -

M Ò J  R O D N ¯  K R A J
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Paní Anna Fejlová je postavou malá Ïe-
na, ale energie, hlavnû du‰evní v sobû
nosí velkou porci. KdyÏ jsem pfiijel k ní
domÛ udûlat rozhovor, ani jsem skoro
nepotfieboval otázky, které jsem mûl pro
ni pfiichystané. A tak vám tentokrát
místo rozhovoru vlastnû pfiiná‰ím pou-
tavé vyprávûní…

Já jsem se narodila ve Spytovicích v do-
mû ãíslo popisné 12. Ten domek dodnes
stojí v uliãce, ve které je dneska novû
opraven˘ obecní dÛm. Byla jsem nejmlad-
‰í ze ãtyfi dûtí. Dnes jsem jiÏ pomûrnû
hodnû stará a, bohuÏel, nikdo z m˘ch
sourozencÛ se nedoÏil tak vysokého vûku,
jako já. Tatínek pracoval jako Ïelezniãáfi
a mûli jsme k tomu je‰tû Ïivobytí, takové
hospodáfistvíãko. Po vyjití ‰koly jsem uÏ
na Ïádná studia ne‰la, zÛstala jsem doma.
Rodiãe mne cel˘ Ïivot vedli k práci, mûli
jsme nûkolik polí Na skalkách, tam, co je
dneska smeti‰tû, Na vraÏdech, Pod vrchy,
tak bylo stále co dûlat.

A Ïe jsem jako vesnická dívka mûla po-
fiád práci, tak se stalo, Ïe jsem se vdala za-
se do Spytovic, ale do vût‰ího hospodáfi-
ství. Dnes mohu fiíci, Ïe jsem proÏila
‰Èastné manÏelství. Mûla jsem skvûlého
manÏela, byl vysoce inteligentní, zemû-
dûlec, mûl dvouletou hospodáfiskou ‰ko-
lu. A musím uznat, Ïe svému oboru
opravdu rozumûl. Na polích v‰echno b˘-
valo udûláno vãas a akorát, a pak jsme

tfieba vy‰etfiili tfii dny volna a jeli jsme do
Krkono‰, na v˘stavu nebo do Prahy do di-
vadla. Bratr mého manÏela byl uãitel,
bydlel nûkolik let v Praze, a tak nám tfie-
ba obstaral lístky do Národního divadla.
Po kolektivizaci, která ve Spytovicích za-
ãala v roce 1957, jsem aÏ do dÛchodu
pracovala ve Spytovicích v kravínû. To uÏ
jsem v‰ak byla sama bez manÏela, kter˘
tuto dobu velmi tûÏce nesl.

I kdyÏ mnû se Ïádného vy‰‰ího vzdûlá-
ní nedostalo (absolvovala jsem pouze
hospodyÀskou ‰kolu v Pfielouãi), sv˘m
dûtem jsme ho umoÏnili. Mám dvû dcery:
Hanu a Evu. Hana vychodila Osvûtovou
knihovnickou ‰kolu a pracovala v kni-
hovnû v Chomutovû, kde pfii zamûstnání
vystudovala externû Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy, obor knihovnictví
a vûdecké informace. Po pfiestûhování

N A  S L O V Í â K O . . .

PANÍ ANNA FEJLOVÁ

pamûtnice
86 let
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N A  S L O V Í â K O . . .

pak pracovala ve Vûdecké knihovnû
v Hradci Králové. Dcera Eva vystudovala
Fakultu mechanizace Vysoké ‰koly zemû-
dûlské v Praze. Po promoci nastoupili
spolu s manÏelem na umístûnky na libe-
reck˘ okres, cel˘ Ïivot pracovala ve Fr˘d-
lantu a ãasto mû jezdí nav‰tûvovat.

V mém Ïivotû vedle práce vÏdy zaují-
mala velmi dÛleÏité místo kultura.
Opravdu se ráda vyÏívám tímto zpÛso-
bem. UÏ mi ale zaãalo neslouÏit zdraví,
doktofii mi museli vymûnit kolenní kloub
a tak se dneska skoro nikam nedostanu.
Ze zemûdûlství mi zÛstaly uÏ jen zahrád-
ky a dva koãiãí jedinci. Mojí hlavní kul-
turní aktivitou se stalo sledování televize
a ãetba. V televizi sleduji ráda star‰í filmy
a jinak si dost vybírám. Mám své oblíbe-
né pofiady, tfieba âeské hlavy, nebo zají-
mavé rozhovory sympatického Marka
Ebena Na plovárnû. Je úÏasné, z jaké in-
teligentní rodiny on sám pochází, jak je
skromn˘, taktní, jak má rád svou postiÏe-
nou Ïenu. Líbí se mi také pofiady pana

âáslavského Hledání ztraceného ãasu. Ji-
nak je ale v televizi málo pûkn˘ch pofia-
dÛ. Je to v‰echno stra‰nû surové. Na sou-
kromé stanice témûfi nekoukám, ale na
1. programu toho také moc nedávají ani
v sobotu a v nedûli, kdyÏ mají lidi ãas sle-
dovat televizi. Ráda také ãtu. V poslední
dobû uÏ ale pfieváÏnû ãasopisy. Líbí se mi
takové, ve kter˘ch jsou hlavnû fejetony
a pfiíbûhy ze Ïivota lidí. Obãas si také pfie-
ãtu nûjakou „harlek˘nku", jinak ale knihy
uÏ moc nemÛÏu. KvÛli zdravotním potí-
Ïím nevydrÏím dlouho sedût a v pravém
oku mám ‰patnou sítnici, coÏ v mém pfií-
padû nelze operovat. Pfieãtené ãasopisy
dáváme do kontejneru na papír, do tfiídû-
ného odpadu. Myslím, Ïe tak to má b˘t.

Dne‰ní doba je jiná, neÏ kdyÏ jsem by-
la mladá. Dfiíve lidé na vesnici více udr-
Ïovali takové sousedské vztahy. Já si ne-
stûÏuji, to je asi dané dne‰ním zpÛsobem
Ïivota. Co mû ale mrzí, Ïe se z lidí poma-
lu vytrácí národní cítûní, které bylo tak
silné zvlá‰È v období první republiky.

Paní Anna Fejlová mûla
stále co vyprávût, av‰ak
ãas, kter˘ jsem mûl vy-
hrazen˘ na náv‰tûvu
u ní, neuvûfiitelnû rych-
le plynul a já se musel
rozlouãit. Hodinka strá-
vená v její kuchyÀce
v‰ak byla více neÏ pfií-
jemná.

Na slovíãko za‰el
Milan Potmû‰il
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Urãitû jste si uÏ v‰imli, Ïe pokud ví-
me, Ïe nûkdo z na‰ich spoluobãanÛ vy-
cestoval nûkam daleko do svûta, udûlá-
me s ním rozhovor na téma, které
mÛÏe zajímat i na‰e ãtenáfie. Nejinak
tomu je i dnes. Tím cestovatelem je
tentokrát pan Ing. Bohuslav Nejerál ze
Zdechovic. Pfiipravili jsme si pro nûho
pár otázek a v pohodû, která z jeho by-
tu ve Zdechovicích na kaÏdého d˘chá,
nám je ochotnû v kruhu své rodiny
zodpovûdûl.

• Kdy a jak dlouho jsi v âínû byl?
V âínû jsem byl sluÏebnû. Vyslal mû

tam zamûstnavatel jako technickou
podporu pro nábûh v˘roby na‰eho v˘-
robku v âínû. Odlétali jsme je‰tû s nû-
kolika dal‰ími kolegy 12. února, domÛ
jsem se vrátil 25. bfiezna, takÏe jsem
tam byl ‰est t˘dnÛ.

Prakticky celou dobu mého pobytu
v âínû jsem se zdrÏoval v Hang Zhou,
coÏ je „men‰í“ ãínské mûsto ãítající
zhruba 6 milionÛ obyvatel a nacházejí-
cí se na v˘chodû âíny, zhruba 150 km
jihozápadnû od ·anghaje.
• Co se ti tam líbilo a co ne?

âína je velice zajímavá zemû, je to
zemû kontrastu starého a nového, chu-
doby a bohatství, tradic a prozápadnû
ladûné souãasnosti, nepofiádku a nád-
hery. KdyÏ se probírám sv˘mi dojmy,
tûÏko nacházím nûco, co by se mi vy-
slovenû líbilo ve smyslu, Ïe je to podle
mého názoru dobré a Ïe mi to u nás
chybí. Zato dojmÛ, které bych oznaãil
jako zajímavost, je mnoho. Jedna vûc,
která se mi líbila, mû pfiece jen napad-
la. Jsou to mopedy s elektrick˘m moto-
rem. Ve mûstû, ve kterém jsme se zdr-
Ïovali, se chud‰í vrstvy obyvatelstva

pfiepravují pomo-
cí bicyklu, elek-
trického mopedu,
mûstské autobu-
sové dopravy, ne-
bo pomocí taxi-
sluÏby. V ulicích,
kde jsme se pohy-
bovali, jsem vidûl
velice málo moto-
cyklÛ se spalova-
cím motorem. Za-
to vozidel TAXI
bylo v‰ude plno
a jejich cena byla

- 20 -
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v˘raznû niÏ‰í neÏ u nás. Za tfiicetimi-
nutovou jízdu jsme zaplatili po pfiepo-
ãtu zhruba 90,- Kã. 

Pro pofiádek musím je‰tû pfiiznat, Ïe
jsem lépe poznal jen pomûrnû blízké
okolí hotelu pfii procházkách a náku-
pech a tfiicetiminutovou cestu do práce
autem. V˘jimkou z tohoto tvrzení jsou
pouze dva jednodenní v˘lety uskuteã-
nûné díky ãínsk˘m hostitelÛm. V prv-

ním pfiípadû byla na‰ím cílem stará
ãínská osada vybudovaná podél vodní-
ho kanálu s expozicemi tradiãních fie-
mesel. Ve druhém pfiípadû to bylo Jeze-
ro tisíce ostrovÛ. Obû místa jsou hojnû
nav‰tûvovaná, jsou plná agresivních
prodejcÛ v‰eho moÏného a bez obav lze
o nich hovofiit jako o turistickém prÛ-
myslu.

Co se mi nelíbilo, to byl obãas se vy-
skytující velk˘ nepofiádek a zápach.
Mûsta na prÛmyslovém v˘chodu âíny
prodûlávají boufiliv˘ rozvoj. VyrÛstá
v nich mnoho nov˘ch, velk˘ch a nád-
hern˘ch budov a ‰iroké ulice s mnoha
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jízdními proudy. Novostavby nahrazují
star‰í zástavbu, na kterou je moÏno ob-
ãas narazit, i kdyÏ b˘vá maskována
ohradami, zdmi nebo obfiími, nûkolik
desítek metrÛ dlouh˘mi billboardy. Za
nimi se nask˘tá pohled na smûs bídy,
‰píny, nepofiádku a zápachu. Na novû
vybudovan˘ch ulicích je v‰ude bohatá
kvûtinová v˘zdoba, ale boufilivá v˘stav-
ba a mohutn˘ dopravní ruch v‰e pokr˘-
vá vrstvou prachu.
• Jak tû pfiijali âíÀané mezi sebe a ja-

cí jsou?
âíÀané jsou milí a pfiátel‰tí lidé, ve-

lice hezky nás pfiijali a dobfie se o nás
starali. ZároveÀ v‰ak jsou to tvrdí ob-
chodní partnefii.
Jsou sebevûdomí
a hrdí na svoji ze-
mi, jsou si vûdomi
toho, Ïe s nimi

svût musí poãítat. Uvûdomují si, Ïe
u nich není v‰echno ideální, ale jsou
citliví na pohrdlivé srovnávání âíny se
Západem. Jsou velice pracovití a vdûãní
za to, Ïe se mají podstatnû lépe neÏ
pfied nûkolika lety. Jsou to typiãtí pfií-
slu‰níci velkého národa.
• O jídle v âínû kolují nejrÛznûj‰í po-

vûsti, jak se na ãínskou kuchyni dí-
vá‰ ty?
âínská kuchynû je skuteãnû velice

zajímav˘m a vdûãn˘m tématem. Zkrá-
cenû se dá fiíci, Ïe povûsti nelÏou. Jídla
nabízená v ãínsk˘ch restauracích
v âesku jsou pfiizpÛsobená pro Evropu
a jen málo podobná tomu, co lze vidût

a ochutnat v âínû.
Navíc âína je veli-
ká zemû a v rÛz-
n˘ch jejích kou-
tech se pr˘ vafií

R O Z H O V O R
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dost odli‰nû, alespoÀ tak jsem byl pou-
ãen od lidí, ktefií tuto zemi poznali víc
neÏ já. Pro cizince Evropana platí pou-
ãení, chce-li se bezpeãnû najíst, musí
vyhledat rychlé obãerstvení západního
typu. I v mûstû jako je Hang Zhou je
k dispozici pfiekvapivû hustá síÈ restau-
rací McDonald’s KFC. Náv‰tûva bûÏné
ãínské restaurace je riskantní záleÏi-
tostí. Pokud jsme toto riziko podstou-
pili, bylo to proto, Ïe jsme byli pozváni
a nedalo se odmítnout a pak jsme mu-
seli vybírat z toho, co hostitelé objed-
nali, nebo jsme mûli ãínského prÛvod-
ce, se kter˘m jsme se domluvili
anglicky a kter˘ nám pomáhal s v˘bû-
rem jídel. Dobrovolnû jsme nav‰tûvova-
li jen restaurace, ve kter˘ch byl jídelní
lístek obrazov˘. Opatrnost pfii v˘bûru
jídla je namístû, protoÏe je velice snad-
né objednat si jídlo, které je pro Evro-

pana nepoÏivatelné, napfiíklad slepiãí
pafiáty, kachní hlavu a jiné delikatesy.

Slavnostní obûd nebo veãefie probíhá
tak, Ïe se sedí u kulatého stolu, objed-
naná jídla jsou pfiinesena doprostfied
stolu, nejlépe na otoãnou desku, pomo-
cí které si mÛÏe kaÏd˘ pfiiblíÏit to, na
co má chuÈ. V‰ichni ochutnávají v‰ech-
no. KaÏd˘ má svou misku na polévku
a talífiek, na kter˘ si mÛÏe odloÏit na-
brané jídlo nebo zbytky. Jí se hÛlkami,
pouze polévka lÏící. 

Dobfie vybrané jídlo je vynikající,
vût‰inou pálivé. Po Ïádném ãínském
jídle mi nebylo ‰patnû. Lep‰í r˘Ïi neÏ
v âínû jsem zatím nejedl. Naopak jídlo,
u kterého by nikdo neãekal problém,
napfiíklad peãené vepfiové maso, mÛÏe
b˘t dost velk˘m zklamáním, pokud je
‰patnû naporcované, nedopeãené a po-
dobnû.

R O Z H O V O R

Fotografie: Ing. Bohuslav Nejerál
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• Pfiivezl sis nûco milého, tfiebas re-
cept na dobré jídlo nebo na dobrou
náladu?
Pfiivezl jsem samozfiejmû pár dárkÛ

sobû a sv˘m blízk˘m. Byly to ‰átky
z pravého hedvábí, ka‰mírové ‰ály, svet-
ry, kvalitní zelen˘ ãaj a porcelánov˘
krásnû malovan˘ hrnek se sítkem a po-
kliãkou k jeho pfiípravû, pohlednice
a pár dal‰ích drobností. Recept na dob-
rou náladu jsem v âínû nena‰el, ale pfii
dlouhém odlouãení od rodiny jsem si
uvûdomil, co pro mû znamená. Na‰tûstí
jsme nebyli úplnû bez kontaktu, povída-
li jsme si pomocí internetového spojení.
• A poslední otázka, tak nûco jako

„volná jízda“, co je‰tû bys chtûl na-
‰im ãtenáfiÛm fiíci?

Chtûl bych se zmínit o nûãem, co mû
od zaãátku aÏ do konce pobytu fascino-
valo. Byla to silniãní doprava ve mûstû.
Na‰i ãín‰tí hostitelé nás kaÏd˘ den vo-
zili autem z hotelu do práce a zpût.
KaÏd˘ den jsme minimálnû jednu hodi-
nu strávili v autû. Abychom se tolik ne-
nudili, sledovali jsme provoz kolem
nás. Co se t˘ãe zastoupení znaãek auto-
mobilÛ, na silnicích v Hang Zhou jed-
noznaãnû kraluje Volkswagen vyrábûn˘
v âínû, za ním následuje Buick vyrábû-
n˘ v âínû nebo Koreji, Hyunday a dal‰í
znaãky asijské i evropské. 

Samostatnou kapitolou jsou dopravní
pfiedpisy v praxi. Ze zaãátku jsem mûl
dojem, Ïe Ïádné neexistují a ãasto jsem
si zakr˘val oãi v domnûní, Ïe se musíme

s nûk˘m srazit. Nesta-
lo se tak. Postupem
ãasu jsem pochopil,
jak se vûci mají:

Automobil má ab-
solutní pfiednost pfied
chodcem nebo cyklis-
tou na pfiechodu a za-
staví kvÛli nim jen
kdyÏ hrozí sráÏka
a není úniku. Pokud je
na vícepruhové silnici
moÏno uhnout do ji-
ného pruhu a pfiekáÏ-
ku objet, fiidiã tak uãi-
ní. Chodci se musí
vrhat autÛm pod kola,
jinak by se nikdy ne-
dostali na druhou
stranu. Bezpeãnû vûdí,
kdy je tento manévr

- 24 -
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provediteln˘ a kdy musejí nechat auto
projet, protoÏe by nestaãilo zastavit.

Pokud není kfiiÏovatka fiízená, prak-
ticky neexistuje pfiednost v jízdû. Auta
z vedlej‰í silnice se hrnou na hlavní
a nutí fiidiãe na hlavní prudce brzdit
nebo pfiejet do vnitfiního pruhu. Jako
zázrakem to vÏdycky nûjak vyjde. Pfied-
nost má jen ten, kdo je vût‰í nebo rych-
lej‰í, nebo má silnûj‰í houkaãku. Jedi-
nû auto bez houkaãky je nepojízdné.

Svícení je v âínû zfiejmû povaÏováno
za mrhání energií, takÏe auta nesvítí
dokud není opravdu tma, osvûtlené ko-
lo nebo moped je naprostou raritou. Na
vlastní oãi jsem vidûl v deset hodin ve-
ãer cyklistu, kter˘ na neosvûtleném ko-
le pfiejíÏdûl ru‰nou kfiiÏovatku a pfii
tom na ramenû jednou rukou pfiidrÏo-
val pûtimetrovou trubku.

Obãas jsme také vyrazili do mûsta
pû‰ky. V prvních dnech jsem se obãas
obával o svÛj Ïivot: Pfiecházení kfiiÏo-
vatky na zelenou je velice nebezpeãn˘
hazard, protoÏe v té dobû mají také ze-
lenou auta jedoucí z pfiíãné ulice a od-

boãující vpravo nebo vlevo. Jejich fiidi-
ãe ani nenapadne dát pfiednost chod-
cÛm. Prodírají se mezi nimi. Na‰tûstí
ãínsk˘ chodec se umí chovat pfiedvída-
telnû a ví, co si mÛÏe dovolit. Nám ci-
zincÛm nezb˘valo, neÏ se schovat do
hlouãku âíÀanÛ, nebo vyuÏít nejbez-
peãnûj‰ího okamÏiku na fiízené kfiiÏo-
vatce, tj. doby, kdy mají v‰ichni ãerve-
nou, a rychle pfiekonat vzdálenost ke
druhému chodníku.

Na chodníku ov‰em také nebylo úpl-
nû bezpeãno. Nebezpeãí se skr˘valo
v nesly‰nû se blíÏících elektrick˘ch
mopedech. Pokud ulice nemûla zvlá‰t-
ní jízdní pruh pro bicykly a mopedy,
bylo nutné pfii kaÏdé zmûnû smûru po-
hybu dÛkladnû provûfiit prostor pfied
sebou a hlavnû za sebou.

Navzdory v‰emu, co jsem o dopravní
situaci napsal, za ‰est t˘dnÛ mého po-
bytu v âínû jsem nevidûl jedinou váÏ-
nou dopravní nehodu.
Dûkuji za rozhovor.                         

S na‰ím cestovatelem rozmlouval
Robert Chutic
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90 LET OD SMRTI CÍSA¤E FRANTI·KA JOSEFA I.

Letos uplyne 90 let od smrti pfiedposledního císafie b˘valé Rakouské a pozdûji Ra-
kousko-Uherské monarchie, k niÏ jsme do roku 1918 náleÏeli. Císafi Franti‰ek Josef
I., narozen˘ v 18. 8. 1930, zemfiel ve Vídni v Schonbrunnu 21. listopadu 1916 (21:05 h),
tedy uprostfied kruté války, která ve‰la do dûjin jako 1. svûtová. Vzpomínkové slav-
nosti na jejich nûkdej‰ího náv‰tûvníka se uskuteãní v lázních Bad Ischl v Rakousku
okolo 18. srpna 2006 (viz www.badischl.at), kde se nachází letní císafiská rezidence
tzv. Císafiská vila, v níÏ m.j. podepsal 28. ãervence 1914 znám˘ manifest „M˘m náro-
dÛm“, kter˘m byla rozpoutána právû první svûtová válka. Dodnes panují dohady, zda
ji skuteãnû rozpoutat chtûl ãi ne, proã se z pÛvodní policejní akce proti Srbsku roz-
hofiel váleãn˘ oheÀ, jak˘ byl obsah tajemné konopi‰Èské schÛzky následníka trÛnu
Franti‰ka Ferdinanda de EÊte s nûmeck˘m císafiem Vilémem II a jaké by byly osudy
národÛ monarchie, kdyby na trÛn nastoupil právû Franti‰ek Ferdinand „vãas“ a po-
dobnû. âasto se v poslední dobû vzpomíná na posledního císafie KarlaI. Franti‰ka Jo-

sefa, kter˘ byl zcela nedávno blahofieãen, a na jeho neúspû‰né pokusy o stabilizaci
monarchie, její promûnu v dÛslednû konstituãní monarchii. Diskutovány byly dal‰í
formy uspofiádání monarchie, vÏdy v‰ak s vysokou mírou autonomie jednotliv˘ch ná-
rodÛ Pfied i Zalitavska. Nestalo se - místo toho se rozdrobená stfiední Evropa oslabi-
la hospodáfisky i politicky. Nebylo proto ‰ance postavit se s úspûchem proti silnému
hitlerovskému Nûmecku (Otto von Habsburg). To v‰echno jsou ale jen zajímavé spe-
kulace, protoÏe historie ‰la jinou cestou. Nicménû je moÏná dobré si o této historii
nûco pfieãíst, protoÏe pak tfieba zjistíme, Ïe se stopami této pfiekvapivû nedávné a po-
uãné historie se setkáváme je‰tû dnes.

Jako ilustraci pfiiná‰íme fotografii císafiské vily v Bad Ischlu.

Robert Chutic

- 26 -

Literatura: Urban - Franti‰ek Josef I., Praha 1991; Pemes - Poslední
Habsburkové; Sylabus - prÛvodce po Kaiservilla, Bad Ischl 2005

foto R. Chutic
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100 LET OD P¤EDSTAVENÍ SHOW BUFFALO BILLA V NA·ICH ZEMÍCH

Úvodem: Námût a základní podklady k tomuto ãlánku mi poskytl pan Pavel Ka-
Àuka, za coÏ mu velmi dûkuji. A protoÏe mi toto téma bylo hned od zaãátku velmi
blízké, neodolal jsem, abych se o nûj nepodûlil s vámi ãtenáfii. Pfii tvorbû tohoto pfiís-
pûvku mi velik˘m, aÏ zásadním, zdrojem informací byly ãlánky westernového his-
torika a badatele Miroslava âvanãary publikované v ãasopisu Western World.

Buffalo Bill

Buffalo Bill, jehoÏ pravé jméno
je William Frederick Cody, se na-
rodil 26.února 1846 v Le Claire, ve
státû Iowa. Bûhem jeho dûtství se
rodina pfiestûhovala do Leaven-
worthu, stát Kansas. Cody opustil
svÛj domov v Leavenworthu v ran-
ném vûku jedenácti let. Îivil se co-
by honec dobytka a jako koãí vagó-
nov˘ch v˘prav nûkolikrát pfiejel
stfiedoamerické Velké Plánû. V do-
bû zlaté horeãky, zvané Pikes Peak
Gold Rush v roce 1859, to mu bylo
13 let, pfiijel Buffalo Bill poprvé do
Colorada. Denverem projel cestou
k nalezi‰tím zlata poblíÏ mûsta
Black Hawk a po dvou mûsících ne-
úspû‰ného hledání se bûhem zpá-
teãní cesty do Kansasu stal v Jules-
burgu v roce 1860 jako ãtrnáctilet˘
mladík jezdcem Pony Expressu.
Bûhem obãanské války v Americe
byl prÛzkumníkem Union Army na
stranû severu.Po obãanské válce
Severu proti Jihu pracoval jako ar-
mádní skaut a v roce 1869 se do
Denveru vrátil. Tehdy se zde chtûli
schovat dva zlodûji, ktefií armádû

ukradli dobytek. Generál Carr po-
slal skauta Buffalo Billa Codyho
a kapitána W. Greena do Denveru,
aby zlodûje chytli a dobytek vrátili.
Buffalo Bill se nejvíce proslavil
(mnoho lidí mu v‰ak tuto „slávu“
zazlívá) jako lovec bizonÛ, které
lovil pro stavitele Ïeleznice napfiíã
Divok˘m Západem. Podle legendy
jich dokázal ulovit 4 tisíce za 18
mûsícÛ, ãímÏ si vyslouÏil svoji pfie-
zdívku (Buffalo = bizon, Bill =
zkrácenû William).

17. prosince 1872 zaãala v Chi-
cagu jeho divadelní kariéra umûl-
ce. To mu bylo 26 let. V pfiedstave-
ní s názvem Skauti prérie,
vystupoval s Codym publicista
a prozaik Ned Boutline, kter˘ se
proslavil jako autor „lacin˘ch buf-
falobillek", kter˘ch od roku 1869
aÏ do své smrti v roce 1896 napsal
mnoho desítek, nûkteré prameny
uvádûjí i více neÏ sto, a dále také
dal‰í populární skaut, zvan˘ Texas
Jack Omohundro. Pfiedstavení bylo
úspû‰né, i kdyÏ jeden kritik cha-
rakterizoval Codyho jako hezkého
mladíka, vysokého a rovného jako
‰íp, ale velice ‰patného herce. AÈ
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uÏ byl herec nebo ne, byl Buffalo
Bill dobr˘ showman. Do pfií‰tí se-
zóny vstoupil Cody se svou vlastní
hereckou skupinou, nazvanou Buf-
falo Bill Combination. V pfiedstave-
ní Skauti prérie, vystupoval Buffa-
lo Bill ,Texas Jack a Codyho
dlouholet˘ pfiítel Wild Bill Hickok.
Divok˘ Bill Hickok a Texas Jack ãa-
sem skupinu opustili, ale Cody po-
kraãoval v inscenování rÛzn˘ch
her aÏ do roku 1882. V tomto roce
se zrodila my‰lenka zábavného
a pouãného Wild West Show. Toto
extravagantní cirkusové pfiedstave-
ní se konalo pod ‰ir˘m nebem
a úãinkovalo v nûm nûkolik stovek
lidí, jakoÏ i Ïiví bizoni, jeleni, krá-
vy a jiná zvífiata. Hráli v nûm sku-
teãní kovbojové muÏského i Ïen-
ského rodu, rekrutovaní na
ranãích Divokého Západu. Obecen-
stvo tûmi kovboji zpoãátku nebylo
moc nad‰ené, protoÏe je povaÏova-
lo za drsné honáky krav a slovo
kovboj (psané cow-boy), se tehdy
pouÏívalo jako nadávka. Koncem
19. století v‰ak popularita kovbojÛ
znaãnû vzrostla a nadávka cow-boy
se zmûnila na oblíbené cowboy. Za
to mÛÏeme do znaãné míry b˘t
vdûãní Buffalo Bill ’s Wild West
Show.

V roce 1885 Buffalo Bill uãinil
znaãnû nepopulární prohlá‰ení:
„Custerova poráÏka nebyl Ïádn˘
masakr. Indiáni byli pronásledo-
váni zku‰en˘mi bojovníky, ktefií je
honili  od Atlantiku k Pacifiku

a zase zpût a mûli za úkol je vybít.
Indiáni byli nuceni chránit své Ïe-
ny a dûti a bojovali za svoji holou
existenci.“ Will iam Cody vÛbec
projevoval vÛãi sv˘m nûkdej‰ím
nepfiátelÛm znaãn˘ respekt a poro-
zumûní. V dobû, kdy se mnozí sna-
Ïili Indiány potlaãit, Cody jim dal
moÏnost opustit rezervaci a sezná-
mit ‰iroké obecenstvo s prvky své
kultury. Na plakátech Wild West
Show byl Indián ãasto reprezento-
ván, jako Ameriãan. Pfiesto je v‰ak
vztah Buffalo Billa k tûmto pÛvod-
ním obyvatelÛm Ameriky do dne‰-
ního dne opfieden mnoha nejas-
nostmi,  neboÈ b˘val také
povaÏován za arogantního a krve-
Ïíznivého vraha IndiánÛ Buffalo
Bill  miloval l idi  a hlavnû dûti .
KdyÏ Wild West Show pfiijelo do
nûjakého mûsta, sirotãince dostá-
valy zadarmo lístky. Buffalo Bill se
také zasazoval za práva Ïen, hlavnû
za stejnou mzdu a volební právo.
Îeny v jeho show dostávaly za stej-
n˘ v˘kon stejn˘ plat, jako muÏi.
âasto se stávalo, Ïe Ïeny ve Wild
West Show byly lep‰ími jezdci
a stfielci, neÏ muÏi. Z nich nejslav-
nûj‰í byla Annie Oakley, které dal
náãelník Sitting Bull  pfiezdívku
Little Sure Shot (Mal˘ Jist˘ Stfie-
lec). Legendární indiánsk˘ siouxs-
k˘ náãelník Sedící B˘k – Sitting
Bull byl krátkou dobu také ãlenem
show Buffalo Billa.

V roce 1887 bylo Wild West
Show pozváno do Anglie,  jako
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hlavní ãást amerického podílu na
oslavách v˘roãí královny Viktorie.
Buffalo Billa Wild West Show se
stalo zlat˘m hfiebem oslav, nav‰tí-
vili ho ‰lechtici, obyãejní lidé i sa-
motná královna Viktorie a v‰eobec-
nû se soudilo, Ïe toto vystoupení
podstatnû vylep‰ilo anglo-americ-
ké vztahy. KaÏdopádnû zde získalo
mezinárodní vûhlas a o dva roky
pozdûji se vrátilo na turné po Ev-
ropû.

V roce 1911 koupil Bufallo Bill
od spoleãnosti Gates Tire and Leat-
her Company nûjaké uzdy na konû
a byl s nimi natolik spokojen˘, Ïe
jim zaãal dûlat reklamu. To zv˘‰ilo
poptávku po zboÏí této spoleãnosti
natolik, Ïe se stala nejvût‰ím v˘-
robcem koÀsk˘ch uzd v USA. âa-
sem se z ní stala Gates Rubber
Company a existuje dodnes. 

V roce 1908 spojil svoje show
s Pawnee Bill's show pod spoleã-
n˘m jménem Buffalo Bill's Wild
West and Pawnee Bill's Far East
(Buffalo BillÛv Divok˘ Západ
a Pawnee BillÛv Dalek˘ V˘chod).
V roce 1912 si Buffalo Bill potfiebo-
val pro své show vypÛjãit nûjaké
peníze a získal od Harryho Tam-
mena pÛjãku na 20 tisíc dolarÛ.
V roce 1913, v dobû splatnosti
pÛjãky, dorazilo jeho spojené show
do Denveru a bylo pfiekvapivû celé
zabaveno ‰erifem, jako splátka dlu-
hu. Cody nemûl dostatek penûz na
vyplacení pÛjãky a Tammen odmítl
prodlouÏit dobu splatnosti, takÏe

celé Buffalo Bill's Wild West and
Pawnee Bill's Far East show bylo
v Denveru prodané v draÏbû. Dluh
vÛãi Harrymu Tammenovi pfiinutil
Buffalo Billa vystupovat v Tam-
men's Sells-Floto cirkuse. Buffalo
Bill z tohoto nedobrovolného zá-
vazku ode‰el aÏ v roce 1915. Není
divu, protoÏe 20.000 tehdej‰ích
dolarÛ se rovná dne‰ním pfiibliÏnû
dvûma miliónÛm dolarÛ. Buffalo
Bill nikdy neode‰el do dÛchodu,
i kdyÏ to mûl v úmyslu. Celé dva
roky po spojení s Pawnee Billem
mûly b˘t jeho pfiedstaveními na
rozlouãenou, ale na konci druhého
roku Buffalo Bill zjistil, Ïe si dÛ-
chod nemÛÏe dovolit .  Rostoucí
osobní dluhy plynoucí Ïe ‰patnû
investovan˘ch penûz mu zanechaly
jenom málo prostfiedkÛ pro dÛ-
chod. Po odchodu z cirkusu Sells-
Floto úãinkoval z finanãních dÛvo-
dÛ i v jin˘ch wild west shows.

Buffalo Bill zemfiel v roce 1917
v domû své sestry v Denveru. Podle
jeho Ïeny Louisy chtûl b˘t pocho-
ván na Lookout Mountain s krás-
n˘m v˘hledem na Denver a v˘chod-
ní plánû. Toto pfiání mûl i podle
sv˘ch blízk˘ch pfiátel, ku pfiíkladu,
Goldie Griffitha a Johnnyho Bake-
ra, stejnû tak i podle knûze, kter˘
mu poskytl poslední pomazání. Ob-
ãané mûsta Cody ve státû Wyoming
v‰ak tvrdili, Ïe chtûl b˘t pochován
v blízkosti jejich mûsta. ¤íkali, Ïe
v poslední vÛli Williama Codyho,
která byla sepsána v mûstû Cody,
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Park County, stát Wyoming bylo
psáno, Ïe chtûl b˘t pohfiben na zá-
padním úpatí Cedar Mountain s vy-
hlídkou na mûsto Cody.

3. ãervna 1917 byl Buffalo Bill
skuteãnû pochován na Lookout
Mountain, v místû s pfiekrásn˘m
v˘hledem na hory i plánû, v nichÏ
proÏil nej‰Èastnûj‰í okamÏiky své-
ho Ïivota. Podle data úmrtí Willia-
ma Codyho 10. ledna a pohfibu aÏ
3. ãervna, se v‰ak dá soudit, Ïe po-
hfieb nebyl zcela jednoduch˘ a ur-
ãitû v nûm byly zápletky, které ani
obãané mûsta Cody, ani pfiíbuzní
Buffalo Billa nechtûjí  pfiipustit .
ManÏelka Louisa, která se za Buf-
falo Billa provdala dávno pfiedtím,
neÏ se stal slavn˘m, byla pochová-
na vedle svého muÏe o ãtyfii roky
pozdûji v roce 1921.

V tomto roce zaãal také Johnny
Baker, blízk˘ pfiítel, povaÏovan˘
Buffalo Billem za syna, pracovat na
vytvofiení Buffalo Bill  Memorial
Musea. Tak, jako milióny lidí vidû-
ly Buffalo Billa v jeho Wild West
show bûhem jeho Ïivota, milióny
lidí nav‰tívily od roku 1917 Buffa-
lo BillÛv hrob. Dnes je jeho hrob
jednou z hlavních turistick˘ch
atrakcí Denveru a Colorada. 

Buffalo Bill’s Wild West Show
v na‰ich zemích.

O cestû Buffalo Billa a jeho show
do Anglie v roce 1887 jsem jiÏ psal.
Na britské ostrovy a do Evropy se

je‰tû nûkolikrát vrátil. Na konci
kvûtna 1890 dokonce projíÏdûl
pfies území âeského království .
Tehdy se jeho revue pfiesouvala
vlakem z Vídnû do DráÏìan a le-
gendární zálesák a lovec bizonÛ
dokonce projíÏdûl pfies samotnou
Prahu, jenÏe z vlaku zde nevystou-
pil, takÏe skuteãnû stanul na na-
‰em území poprvé a také naposledy
aÏ v srpnu roku 1906 (tedy právû
pfied sto lety) pfii poslední cestû
Wild West Show na evropsk˘ konti-
nent.

Toto evropské turné zaãalo
v dubnu 1905 ve Francii, kde revue
zÛstala aÏ do listopadu. Po zimní
pfiestávce následovala od bfiezna
1906 do 11. kvûtna ‰ÀÛra vystoupe-
ní po Itálii. Od 13. kvûtna pokraão-
valo turné fietûzcem pfiedstavení po
dal‰ích padesáti, prÛmûrnû 120 ki-
lometrÛ od sebe vzdálen˘ch, mûs-
tech rakousko-uherské monarchie.
Prvním mûstem byl Terst, následo-
valo nûkolik mûst Pfiedlitavska
(Rakouska) a poté soubor zavítal
do metropole mocnáfiství Vídnû.
Od ãervna do srpna 1906 pokraão-
vala cesta Wild West Show Zalitav-
skem (Uherskem). Zde se pfiedsta-
vila mimo jiné také v Budape‰ti
a také ve tfiech mûstech, která se
pozdûji stala souãástí âeskosloven-
ska:  26. ãervna v Ko‰icích,
27. ãervna v UÏhorodu a 28. ãervna
1906 v dal‰ím centru Podkarpatské
Rusi v Mukaãevu.

Na území dne‰ní âeské republi-
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ky se Wild West Show dostala od
severov˘chodu, kdyÏ cestovala
z Haliãe do Slezského vévodství,
od Lvova pfies Krakov a Bielsko-Bi-
alou aÏ do tehdy je‰tû nerozdûlené-
ho polsko-ãeského Tû‰ína. Sem,
shodou okolností právû do jeho bu-
doucí ãeské ãásti, dorazila v úter˘
7. srpna 1906 v ‰est hodin ráno
první ãást souboru Buffalo Billa.

Jak vlastnû vypadalo sloÏení
Wild West Show? Byl to opravdov˘
kolos. Po území Rakouska-Uherska
se pohyboval v˘hradnû po kolejích.
Mûl tfii vlastní vlakové soupravy,
které vezly nejen úãinkující a ad-
ministrativní personál,  ale také
jezdecké a taÏné konû, prérijní
kryté vozy,  pohfiební dostavník,
stany, rekvizity,  polní kuchynû,
elektrické osvûtlení, sedadla a po-
tfieby nutné ke stavbû jevi‰tû a hle-
di‰tû. KdyÏ se to vezme podrobnû-
ji, tak vlak ãíslo 1, tedy ten, kter˘
pfiijel do Tû‰ína v 6 hodin ráno,
mûl osmnáct vagónÛ. Za parní lo-
komotivou bylo pfiipojeno sedm
stájov˘ch vozÛ se 150 koÀmi, ve
tfiech lÛÏkov˘ch vagónech cestova-
lo 35 dûlníkÛ a úfiedníkÛ a na osmi
dal‰ích vagónech byly hipomobilní
nákladní povozy, mechanické po-
tfieby, náfiadí a stanové dílce. Ne-
dlouho poté pfiijela na nádraÏí sou-
prava ãíslo 2.  Vedle jednoho
stájového vagónu pfiivezla v dal-
‰ích 15 osobních a nákladních vo-
zech jádro souboru, které tvofiila
poãetná mnohonárodnostní smûsi-

ce AmeriãanÛ, AsiatÛ, AfriãanÛ
a EvropanÛ, vãetnû oddílu rusk˘ch
kozákÛ. Ve vlaku byly dále rÛzné
nákladní povozy, montáÏní vybave-
ní,  sloupy, sedadla,  elektrické
osvûtlení a rekvizity. Nakonec do-
razil vlak ãíslo tfii s deseti stájov˘-
mi a pûti lÛÏkov˘mi vagóny. Z nû-
ho vystoupil  sám William
Frederick Cody alias Buffalo Bill,
následován muzikanty, kovboji, in-
diány a velk˘m mnoÏstvím polodi-
vok˘ch koní. Z nádraÏí se cel˘ sou-
bor vydal na reklamní prÛvod
ulicemi mûsta. Zámûrnû vedl nej-
Ïivûj‰ími ulicemi. Za Buffalo Bil-
lem a desítkami hudebníkÛ ‰lo ne-
bo jelo na koních ãi ve vozech
nûkolik set lidí rÛzn˘ch národnos-
tí a ras. V‰ichni byli odûni v pest-
r˘ch kost˘mech, aby co nejvíce
upoutali pozornost. Takov˘to prÛ-
vod se konal v kaÏdém mûstû, kam
revue dorazila a vût‰inou konãil na
stejném pozemku, na místním vo-
jenském cviãi‰ti. Tady uÏ stálo té-
mûfi hotové stanové mûsteãko,
o které se postaral pomocn˘ perso-
nál, jedoucí ve vlaku ãíslo 1. Bû-
hem tfií hodin vyrostla na tomto
místû také hrubá stavba manéÏe
obdélníkového tvaru se zaoblen˘mi
rohy o rozmûru 168 x 56 metrÛ.
První pfiedstavení zaãínalo stejnû
jako v‰ude jinde ve 14 hodin a dru-
hé, veãerní, také tradiãnû ve 20 ho-
din. Snídani dostávali ãlenové sou-
boru po pfiíchodu do stanového
mûsteãka a b˘vala velmi vydatná,
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neboÈ obûd se podával aÏ v 16.30
hodin, po ukonãení odpoledního
pfiedstavení. Veãefie se pak podáva-
la po skonãení veãerního vystoupe-
ní. Poté se v‰e rychle pfiestûhovalo
do vlakÛ, aby se druh˘ den mohlo
vystupovat zase v jiném mûstû.
I kdyÏ plakáty hlásaly, Ïe po arénû
bude bûhat 500 koní, ve skuteãnos-
ti jich bylo „jen“ asi 350. I to je ale
slu‰n˘ poãet. KdyÏ se vezme, Ïe
Wild West Show tvofiilo 400 artistÛ
vystupujících pfiímo na scénû, asi
50 administrativních pracovníkÛ,
nákupãích, úfiedníkÛ a úãetních
a 350 ãlenÛ personálu: kuchafiÛ,
veterináfiÛ, kostymérÛ, stavûãÛ
arény a stanového mûsteãka, zá-
meãníkÛ, truhláfiÛ, montérÛ, elek-
trikáfiÛ a dal‰ích fiemeslníkÛ a dûl-
níkÛ, není divu, Ïe revue mûla
vlastní polní kuchynû, pekárnu,
fieznictví i v˘ãep nealkoholick˘ch
nápojÛ a cel˘ soubor zkonzumoval
kromû dal‰ích potravin dennû 800
kilogramÛ masa a uzenin, 400 litrÛ
mléka a 300 kilogramÛ brambor.

Po vystoupeních v Tû‰ínû se tedy
show Buffalo Billa pfiedstavila dru-
h˘ den 8. srpna v Moravské Ostra-
vû, 9. srpna v Opavû, 10. srpna
v Pfierovû a v sobotu 11. srpna
1906 v Brnû na vojenském cviãi‰ti
na Královû Poli. Zde podle plánu
odehráli je‰tû 12. srpna odpolední
pfiedstavení.  Následoval trochu
volnûj‰í pfiesun do Jihlavy, kde se
v pondûlí 13. srpna na místním vo-
jenském cviãi‰ti uskuteãnila po-

slední dvû vystoupení westernové
show Buffalo Billa na na‰em úze-
mí.  Po noãním odjezdu je‰tû
v‰echny tfii vlaky 14. srpna zastavi-
ly na nádraÏí v Liberci, tady ale
Ïádné vystoupení naplánováno ne-
bylo, pouze se nechali napást konû.
Odtud jiÏ cel˘ soubor jízdou pfies
Chrastavu a Hrádek pfiejel hranice
Nûmeckého císafiství .  Na území
dne‰ní âeské republiky a Sloven-
ska urazila show Buffalo Billa ko-
lem 750 kilometrÛ, pobyla zde
9 dnÛ a uskuteãnila 15 pfiedstavení
v sedmi mûstech.

Celkem zájezd po habsburském
mocnáfiství, kter˘ zaãal 13. kvûtna
v Terstu a zakonãen˘ prÛjezdem
pfies Liberec 14. srpna 1906 trval
94 dnÛ, vlaky ujely pfies ‰est tisíc
kilometrÛ, soubor odehrál více neÏ
180 pfiedstavení ve dvaceti mûstech
rakouského císafiství a 26 mûstech
uherského království a vystoupení
shlédlo pfiibliÏnû 850 tisíc divákÛ.
Celé turné po Evropû bylo zakon-
ãeno velmi úspû‰nû v Nûmecku,
Lucembursku a Belgii. Koncem zá-
fií 1906 se Buffalo Bill’s Wild West
Show s na‰ím svûtadílem rozlouãi-
la a jiÏ se nikdy nevrátila...

Tolik tedy ke kulatému v˘roãí
100 let od vystoupení legendární
westernové show je‰tû legendár-
nûj‰ího Buffalo Billa na území âes-
ké republiky.

Pfiipravil Milan Potmû‰il
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Vù¤ILI BYSTE TOMU?

Pfied obûdem dne 29. 5. 2006 nám nûkdo
skoro pfied oãima ukradl z betonového kvû-
tináãe pfied obecním úfiadem stromkov˘ ‰e-
fiík. Zasta-
vil autem
tak, aby-
chom pfies
auto na
k v û t i n á ã
nev idû l i ,
s t r o m e k
vytáhnul
a ‰oupnul
jej do au-
ta. Co jsme to za lidi? Sotva skonãila
aféra s ukraden˘mi mfiíÏemi na kaná-
lech, promiÀte uliãních vpustích, tak
zas tohle. 

No a poslední
na‰í radostí (31. 5.
2006) je fakt, Ïe si
nûkdo stfiílí nebo

spí‰ hází kamením
na radarovou ta-
buli u hfibitova.

Stála 150.000,- Kã
a proã tam je, snad

kaÏd˘ chápe. Chápe to v‰ak opravdu
kaÏd˘?

A aktualitka z 2. ãervna 2006 - nûja-
ká dobrá du‰e (jak se to fiekne lépe ví-
me, Ïe?!) ukradla ve Zdechovicích 12 ks
litinov˘ch mfiíÏí z kanálÛ a dva kulaté
poklopy. Dûkujeme „kamaráde“ za po-
moc s vytváfiením smrtelnû nebezpeã-
n˘ch pastí pro na‰e lidi.

-rch-

foto R. Chutic
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V Z P O M Í N K Y  M L A D É H O  P A M ù T N Í K A  / 1 3 /  

Jak asi v‰ichni vûdí neb˘vá obãas Ïivot na malém obecním úfiadû Ïádn˘ med. Tak
jednou se k nám dostavil obãan, kter˘ se zajímal (tedy zajímal se velmi vehementnû,
hlasitû a pouÏíval rÛzná „vybraná“ slova) o zpÛsob odstraÀování komunálního odpa-
du v na‰í obci. Problém byl v tom, Ïe platit nechtûl, popelnici ano s tím, Ïe platí za
odpad ve dvou jin˘ch obcích. Vysvûtlil nám, Ïe jsme v‰echno povinni zdarma a pod.
Trpûlivû a hlavnû slu‰nû jsme v‰echno vysvûtlili a oãekávali, Ïe pochopí. Ne! V˘hruÏ-
ky nebraly konce. Tak znovu a slu‰nû. Nepomohlo to. UÏ pfii‰la na fiadu sada tûÏk˘ch
kalibrÛ (ze strany náv‰tûvníka), jen hrozba stíÏnosti na nûjakého tajemníka jaksi ne-
byla. A zaãali jsme dal‰í kolo vysvûtlování, ná‰ obãan reagoval silnû podráÏdûnû a na-
jednou z nûho „vypadlo“: „Nemyslete si, Ïe jsem nûjakej blbec - mÛj syn studuje vy-
sokou ‰kolu“. 

Inu, kaÏdému se, ãlovûãe, nezavdûãí‰!

ARGUMENT
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