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V roce 2009 městys Louňovice pod
Blaníkem slaví 860 let, které uplynuly od
založení zdejšího ženského premon-
strátského kláštera. V řadě akcí, které toto
úctyhodné výročí připomínají, nelze beze-
sporu přehlédnout knižní počin Václava
Tichého, který sestavil knihu Blaník 
a Louňovice pod Blaníkem ve vzpomínkách.
Obsahově se nejedná o nový příspěvek 
k historii místa, ale o reprint starších prací
věnovaných Louňovicím pod Blaníkem.
Konkrétně jsou v knize přetištěny publikace
„Louňovice pod Blaníkem“, kterou vydal
Josef Burian v roce 1895 a „Blaník 
a Louňovice pod Blaníkem“ z pera Antonína
Norberta Vlasáka, vydaná tiskem v roce
1914. Obě publikace jsou pak doplněny
reprintem článku věnovaného té části 
výtvarného díla malíře Ludvíka Kuby, které
tématicky z Podblanicka čerpá (tento článek
vyšel v roce 1942 v XXI. ročníku původní
řady časopisu Pod Blaníkem). Významnou
část publikace zaujímají reprodukce téměř

BLANÍK A LOUŇOVICE POD BLANÍKEM 
VE VZPOMÍNKÁCH

činnosti vynikl jako hudebník, skladatel 
a dirigent. Nejrozsáhlejší příspěvek „Dějiny
Židů v Prčici a okolí“ uvádí podrobný 
seznam Židů nejen na území Českého
Meránu, ale i v jeho východním pomezí,
například v Heřmaničkách, Arnoštovicích,
Smilkově a Borotíně. Obsáhlý je též článek
„Sedlec byla sto let okresním městem“,
který uvádí hlavní události v období let 
1850 – 1948. Předmětem krátkého pojed-
nání jsou dvě pozdně barokní sochy na
prčickém mostě. Zajímavé čtení opět přináší
výběr zpráv o Sedlci a Prčici z měsíčníku
„Vltavské proudy“, a to z roku 1936. 
K přírodnímu prostředí se vztahuje článek 
o rostlinách mezí a okrajů cest (II. část) 
a zpráva o okrašlovacím spolku v Sedlci.
Život obyvatel malého města v první 
polovině 20. století nám přibližují dvě 
skrátké vzpomínky, týkající se zaniklé
sedlecké mlékárny a prčických poš�áků.

Václav Kovařík
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devadesáti starých pohlednic a fotografií.
Ačkoli se nejedná o původní práci, účel
vydání knihy je nasnadě. Širokému spektru
zájemců editor zpřístupnil starší práce o
dějinách Louňovic pod Blaníkem 
a Blaníků, které jsou již čtenářům obtížně

dostupné, což je jistě velmi záslužný počin.
Zejména se však významně podařilo rozšířit
publikovaný ikonografický materiál z této
lokality, v čemž lze spatřovat hlavní přínos
publikace. 

Radovan Cáder

PPOOVVĚĚSSTTII,,  PPOOVVÍÍDDKKYY

„Kdo nezná Crkovice, nepoznal svět,“
říkají žertem Lipiňáci. Protože Crkovice je
taková zapadlá samota. A nikdo při tom
netuší, že za padesát let beze stopy zmizí.
Ale te� je tady rušno, zvláště v létě. Dlouhé,
mohutné stavení tvoří rozlehlá panská
stodola a na obou koncích jsou byty pro hlí-
dače, hajného nebo deputátníky. Patří 
k velkostatku Bedřichovice. Kolem jsou
rozlehlá pole, vroubená ovocným stro-
movím, za stavením je velký ovocný sad. Je
zde i cihelna, ale v té se te� nepracuje. Jsou
tu opuštěné kůlny, řezačka na cihly 
s velikým kolem na kliku, na které se to tak
pěkně houpe. Jsou tam tři rybníky, velký,
menší, nejmenší, obrostlé rákosím 
a puškvorcem. V tom největším je krásné
koupání a děti z Lipin to sem mají blízko. Na
podzim, když je sklizeno s polí a luk, honí se
na pastvu až do Crkovic. Paběrkuje se
ovoce, prolézají se prázdné kůlny a ve
starých neckách se plave přes rybník. 
V Crkovicích bývají i místní děti tamních oby-
vatel. Skamarádily se s Fanynkou, která je
asi tak ve stejném věku jako Lída, a tak se
navštěvují i v neděli. Jednoho dne se
přistěhovali noví nájemníci Houskovi a ze
stavení se vyhrnuly tři děti. A hle�me
„Sýkorka“. Sýkorka byla malá holčička. Do
první třídy chodila ve Velíši, protože byla
nějaký čas u příbuzných v Nesperách. Malé,
drobné děvčátko, snad proto jí tak říkali.
Dobře se učila, ale neuměla říkat „K“. Pan
řídící jí vodil po třídách, aby přednášela
„Křepeličku“. A Sýkorka spustila:

„Třepelička třepelala,
drobné děti svolávala.
Třepelátka, drobné děti,
tam se s vámi mám poděti?

Lidé louky pokosili
a mandele odvozili.
Ještě jeden mandel stojí
i na ten sedlák strojí.
Za Dunajem krásné pole -
tam půjdeme, děti moje.“
Děti tleskaly, protože se jim líbilo zvláště

to „Třepelička třepelala...“ a jak to Sýkorka
krásně uměla.

Te� už je Sýkorka větší, K už umí 
a jmenuje se Mařenka Housková. Houskovi
mají ještě Rudu a Věru, se kterou se Lída
zvláš� spřátelila. Děti si hrají společně,
vypravují si o škole, protože ty crkovské
chodí do jednotřídky v Bedřichovicích. Lídu
nejvíce ohromí sdělení: „My jsme bez
vyznání, ale často zůstaneme ve škole na
náboženství a rádi pana faráře poslou-
cháme. Tatínek se ale proto zlobí.“ Lída si
pomyslí, jak by to bylo pro ni hrozné, kdyby
nesměla na náboženství. Ale to se nestane.
Vždy� maminka i tatínek věří v Pána Boha.

Jednou byl u nich pan Houska a dostal
se s tatínkem do debaty o Pánu Bohu. Lída
si při tom hrála a pozorně vnímala každé
slovo. „To mi nikdo nevyvrátí, že Pán Bůh je,“
říká tatínek. „Podívejte se, jak krásný je svět
a jak je na něm vše moudře zařízeno. To
přece nemůže být samo od sebe.“ "To je
všechno příroda," tvrdí pan Houska. „Příroda
sama nemá moc, ani  rozum, je stvořena od
Pána Boha a řídí se zákony, které on do ní
vložil.“ Tak a podobně hájil tatínek svou víru,
a� už mluvil se sedlákem Sosnovcem nebo
jiným, jak říkal, neznabohem. Lídě z toho
neuniklo ani slovíčko. A� si dospělí dají
dobrý pozor, jak mluví před dětmi. A� neříka-
jí: „Ony tomu nerozumí, ony neposlouchají.“
Dítě je zabráno do hry, ale dobrá i zlá slova

POD SKÁLOU (5)
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