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Vážení čtenáři,

v tomto čísle vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem bych 
vás rád upozornil hned na první článek z pera Pavla Jakubův, 
který je prvním z připravované série příspěvků věnovaných 
mizejícím odrůdám ovocných dřevin z naší krajiny.

Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi se již patnáct let 
věnuje mapování starých a krajových odrůd ovoce a jejich 
záchraně v sadu krajových odrůd v Jetřichovicích, který zde 
zřídil po dohodě s majitelem.

Záchrana krajových a starých odrůd je podstatná z více 
důvodů. Tím hlavním je bezesporu záchrana odrůd jako sou-
části našeho kulturního dědictví. Sady, ve kterých jsou odrůdy 
shromažďovány, pak můžeme považovat za jakési genobanky 
(také se podobným lokalitám dříve říkalo genofondové plochy). 
Krajové odrůdy mohou mít významný potenciál pro šlechtění 
odrůd nových (zejména v oblasti mrazuvzdornosti či rezistence 
k různým onemocněním), ztracená krajová odrůda je proto 
vždy nenahraditelnou ztrátou.

Záchrana starých odrůd a jejich zpětné šíření do krajiny (při 
obnovách stromořadí, výsadbě solitérních stromů, zakládání či 
obnovy vysokokmenných sadů a jiných užitných výsadbách) je 
velmi významné z hlediska ochrany biodiverzity a krajinného 
rázu. Dnes produkované školkařské výpěstky jsou zpravidla 
na méně vzrůstných podnožích, s nízko posazenou korunou 
a rychle nastupující plodností. Tyto jedinci v krajině přežívají 
jen obtížně a nedožívají se vysokého věku. Nemohou tak být 
náhradou za odumírající (často sto a víceleté) ovocné stromy 
mohutného vzrůstu, které jsou biotopem celé řady ohrožených 
a vzácných druhů organismů, zejména hmyzu. Nemohou také 
vytvořit plnohodnotně se uplatňující krajinné prvky.

Série článků v Pod Blaníkem má za cíl upozornit čtenáře na cen-
né staré odrůdy, které jsou známy z Podblanicka a u kterých 
byste mohli napomoci při jejich záchraně v naší krajině.

Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem (2. číslo 
XVII. ročníku) bude 30. dubna 2013. Uvítáme kratší i delší 
příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultu-
ře i současném dění na Podblanicku. Podělte se o své poznatky 
a dojmy z malebného Benešovska, Vlašimska, Voticka, Dolního 
Posázaví, Českého Meránu a České Sibiře. Příspěvky přijímá-
me v jakékoliv písemné formě, vítáme v elektronické podobě 
na disketě, nebo e-mailem. Příspěvky pokud možno doplňte 
fotografiemi, pérovkami či jinými ilustracemi.

Jménem redakční rady Vám přeji příjemné čtení.
Pavel Pešout
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Plody Gdánského hranáče (foto: M. Lípa).

Staré odrůdy jádroVin na Podblanicku (1)

Gdánský hranáč a Pstružka
Český svaz ochránců přírody Vlašim se již od roku 

1999 v rámci projektu „Ochrana biodiverzity“ snaží 
zmapovat a zachránit staré odrůdy jabloní a hrušní 
na Podblanicku. Většina těchto odrůd se zachovala 
na místech, která nejsou dobře přístupná, a jejich 
nalezení je proto značně komplikované. V tomto pá-
trání mohou značně pomoci pamětníci, kteří jednak 
vědí, kde zajímavé odrůdy rostou, jednak mohou 
znát konkrétní odrůdu.

Jednou z velmi starých a dnes již vzácných odrůd 
jabloní je odrůda Gdánský hranáč. U této odrůdy 
nebyl doposud spolehlivě určen její původ. Některé 
zdroje uvádí jako krajinu původu Pobaltí. Dle jiných 
zdrojů se jedná dokonce o odrůdu původem z Čech. 
Jedná se o stromy, které tvoří obrovité, široké, vy-
soce kulovité až rozsochaté koruny vyznačující se 
dlouhou životností. Stromy plodí pravidelně a již 
poměrně brzy po výsadbě. Tato odrůda je nenároč-
ná na stanoviště a nejlépe prospívá v chladnějším 
a vlhčím podhůří. Naopak se nehodí do teplých 
a suchých poloh.

Plody jsou středně velké průměrně okolo 75 x 
65 mm a váze 150 g. Jablka jsou kuželovitě tupá, 

často nepravidelného tvaru, většinou po celé délce 
plodu tupě žebernaté. Charakteristický je ostrý šev 
po celé délce plodu. Slupka je jemná, hladká, lesklá 
zelenožlutá, z poloviny i krásně tmavě červeně zbar-
vená, často s nádechem modravého ojínění. Jablka 
dosahují konzumní zralosti od října do února.

Tato nenáročná odrůda má ovoce velmi dob-
ré chuti a v minulosti byla dobře prodejná. Plody 
na stromě pevně drží a odolávají i silnějším větrům. 
Dřevo i květy jsou odolné proti mrazům.

Z hrušní je zajímavou odrůda Pstružka. Tato od-
růda původem z Německa byla vyšlechtěna v 18. 
století. Pstružka nebyla v minulosti zařazena do trž-
ního sortimentu, byla ale velice oblíbená mezi sadaři 
a zahrádkáři. Stromy jsou mohutné a bujně rostoucí 
mohou dorůstat až 8 m a na vhodném stanovišti se 
dožívají vysokého věku. Odolnost k mrazu je střed-
ní (vydrží i silnější mrazy v závislosti na dalších 
podmínkách stanoviště). Dřevo stromu je pevné, 
pružné, je schopné udržet i bohatší úrodu, vzdoruje 
větrům a bouřím.

Hrušky má středně velké v průměru okolo 150 g. 
Tvar plodů je velmi proměnlivý i na jednom stromě. 
Základní barva plodů je žlutočervená, plody mají 
líčko a tečky. Dužnina je středně tuhá, velmi šťavna-
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tá, jemné výborné chuti. V horších podmínkách trpí 
strupovitostí. Konzumní zralost je uváděna od konce 
října, kdy také probíhá sklizeň, do konce prosince. 
Stromy začínají plodit cca 10 let po výsadbě, poté 
zpravidla plodí hojně s větší úrodou každý sudý rok. 
Pstružka je velmi náročná na půdu a dobře prospívá 
pouze na nejlepších hlubokých hlinitých půdách. 
Ideálně roste v polohách od 200 do 400 m n. m. 
a na stanovištích dobře chráněných před studeným 
větrem.

Více se o programu záchrany starých odrůd já-
drovin můžete dočíst na webu www.csopvlasim.cz. 
Pokud byste se chtěli podílet na záchraně starých od-
růd jádrovin na Podblanicku nebo jen měli ve svém 
okolí zajímavou odrůdu, která je v širokém okolí 
jediná a unikátní, neváhejte nás kontaktovat v Pod-
blanickém ekocentru ČSOP Vlašim, Pláteníkova 
264, Vlašim či telefonicky na čísle 602 665 407 
(Ing. Pavel Jakubův).

Pavel Jakubův

Pstružka, detail plodů na větvi (foto: M. Lípa).

benátSká Studánka Ve VlašimSkém Parku 
obnoVena

V letech 2011 – 2012 byla rekonstruována Be-
nátská studánka ve vlašimském zámeckém parku. 
Podrobný popis, historie a hodnocení této unikátní 
památky byly uveřejněny v Pod Blaníkem v r. 2011 
(Pešout, Nusek 2011).

Podle původního návrhu obnovy zpracovaného 
Architektonickým ateliérem 2H s.r.o. mělo dojít 
k rekonstrukci roubení studánky a soklu až do výše 
římsy a zřízení nového oblouku z kvádrů z boža-
novského pískovce. Původní tvar výklenku s kulo-
vou klenbou měl být naznačen mříží s ozdobnými 
kovanými prvky.

Po provedení odborných průzkumů bylo však na-
konec státní památkovou péčí rozhodnuto, že záměr 

bude redukován na rekonstrukci roubení studánky 
a obnovu soklu do výše římsy a uzavření prostoru 
nad hladinou vodorovnou kovanou mříží. Tento způ-
sob zajistí, aby v budoucnu, v případě rozhodnutí 
o rekonstrukci celé původní stavby, bylo možno 
provést celý záměr.

V každém případě je potěšitelné, že zachovalé 
části Benátské studánky byly zachráněny před úpl-
ným rozpadem. Dobudování horní části jejího vý-
klenku lze realizovat kdykoliv později.

Záchranou Benátské studánky a sochy Samsona 
byla dokončena etapa rekonstrukce dochovaných 
prvků stavební architektury zámeckého parku. 
V roce 2012 se uskuteční projekt zaměřený na ná-
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Stav Benátské studánky před rekonstrukcí (foto: J. Beranová).

Původní návrh obnovy Benátské studánky od Architektonického ateliéru 2H s.r.o. (autor: I. Hořejší).
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vštěvnickou infrastrukturu včetně rekonstrukce 
naučné stezky parkem. V rámci tohoto projektu 
budou také osazeny tabulky upozorňující na místa 
se zaniklými drobnými stavbami, některé pak budou 
naznačeny nově zřízenými altány.

Zapomenout by se při všech aktivitách nemělo 
na rekonstrukci branky s kamennými zárubněmi, 
která byla poškozena při pádu ohradní zdi nedaleko 
dětského hřiště v přední části parku. Tato stavba není 

předmětem žádného projektu, ale měly by se na její 
realizaci najít finance dříve, než budou zárubně ne-
návratně poškozeny.

Pavel Pešout

Literatura:
Pavel Pešout, Jindřich Nusek: Obnova Benátské studánky 

ve vlašimském parku. Pod Blaníkem XV. (XXXVII)/3: 
6 – 8.

Stav Benátské studánky po rekonstrukci (foto: J. Pavelka).

školní námĚStí
První procházka Vlašimí 
počátku 20. století

Nacházíme se na počátku 20. století, tedy přesněji 
v roce 1904, kdy do ruky bere své pero Jan Vondrá-
ček1, aby napsal rukopis Místopis města Vlašimě, 

který jsem získala od dědičky pozůstalosti po vla-
šimském starostovi Ladislavu Burešovi paní Marie 
Dvořákové. Do Vlašimi přijíždí místní železnicí ces-
tující, se kterým se projdeme od nádraží do prostor 
vlašimského velkostatku. Centrem naší vycházky 
bude Školní náměstí.

Postavení budovy školy bylo pro Vlašim sku- 
tečně historicko-stavební událostí. Budova je da- 
tována do roku 1874 a jejím architektonickým  
otcem byl vlašimský rodák Saturnin Heller. Budo- 
va školy byla stavbou dominantní, a dala tak ná- 
zev nově vzniklému prostoru, který získával na  
významu po přivedení železnice do Vlašimi v roce  
1895, neboť cestující, jenž do Vlašimi přicházel 
a pokračoval na kterékoli z tehdejších vlašim- 

1Jan Vondráček (1836 – 1906). Narodil se v Praze, studo-
val na akademickém gymnáziu, ale v kvartě osiřel a z fi-
nančních důvodů musel studií zanechat. V roce 1869 
se stal řezbářem u knížete Karla Auersperga. Volný čas 
věnoval veřejné práci. Otcův příklad následovaly i jeho 
dvě dcery – Kateřina, zakladatelka mateřské školy, a Ma-
rie. Z iniciativy Jana Vondráčka se v roce 1892 konala 
ve Vlašimi výstava starožitností. Na sklonku života pů-
sobil jako městský tajemník.
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Dobový nákres Školního náměstí Jana Vondráčka (archiv I. Preislerové).
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ských náměstí2, procházel právě přes tento pros- 
tor.

Na Školní náměstí mohl náš pomyslný cestující 
dojít buď kolem kruhovky, nebo ulicí Loretskou. Lo-
retská ulice rovněž získávala novou podobu. Měla 
před sebou slibnou budoucnost, a tak zde postupně 
vznikaly domky s obchody, i když ne všechny byly 
reprezentativního charakteru, jak ve svém rukopise 
Místopis města Vlašimě kritizoval i Jan Vondráček3. 
Pokud se náš cestující rozhodl vydat silnicí kondrac-
kou, procházel kolem velké kruhové vápenné pece 
s bytem pro cihláře čp. 351 a domkem pro vážného 
čp. 352. Mohl se snad zastavit i v hospůdce pro 
vozky čp. 346, i když příležitostí pro občerstvení 
měl již tehdy ve Vlašimi více.

A co si mohl prohlédnout na vlastním Školním 
náměstí? K jeho historické prohlídce lze využít do-
bový nákres Jana Vondráčka. Příchozího od nádra-

ží tak nejdříve zaujala již zmiňovaná budova školy  
čp. 41. Pozemek na stavbu daroval tehdejší vlašim-
ský starosta František Neubauer4, který v roce 1872 
zakoupil dům čp. 41, nechal ho zbořit a pozemek 
s částí svého pozemku od čp. 42 daroval obci.

Vedle školy byla v roce 1899 vztyčena výstav-
ná budova činžovního domu vlašimského radního 
Františka Jonáše. Nesla čp. 27. V přízemí budovy 
se nacházely dva obchody, dům obsahoval celkově 
25 místností5.

Pokud náš cestující přejde ulici, ocitne se na jed-
nom z mála dlážděných chodníků6 před objektem 
knížecího hostince zvaném tehdy Na Knížecí čp. 
227. Hostinci se také podle černého kozla se sklenicí 
piva, umístěného na věži rohového arkýře, říkalo 
U Kozla. Stavební čára budovy o několik metrů 
ustupovala z hlavní stavební čáry, aby před ní moh-

Budova školy ještě před výstavbou Jonášova domu, tedy před rokem 1900, snímek z citovaného 
rukopisu J. Vondráčka (archiv I. Preislerové).

2Na náměstí Palackého (do roku 1897 Malé) či Velké 
náměstí, které v roce 1924 dostalo nový název Žižkovo. 
Vlašim měla tehdy (přesně v roce 1901) 3075 obyvatel 
ve 317 domech. Viz SOkA Benešov, Pamětní kniha města 
Vlašimi I., inv. č. 1567, s. 335.
3Vondráček Jan, Místopis města Vlašimě, Vlašim 1904, 
rukopis. Tento rukopis autorka získala díky paní Dvo-
řákové.

4Viz také Moudrý Josef, Svoboda Jan, Vlašim nejen na 
starých pohlednicích, Vyšehrad 2003, s. 90, Skřivánek.
5V šedesátých letech 20. století byla budova upravena pro 
potřeby I. základní školy. Statika budovy však nevyho-
vovala, což se ukázalo v roce 1987, kdy se zřítil severo-
východní roh stavby a budova musela být demolována.
6O vydláždění chodníků se zasloužil vlašimský Okraš-
lovací spolek.
7Dnešní restaurace Blaník.
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ly pohodlně stát povozy, aniž by se staly dopravní 
překážkou na silnici8.

Hned za rohem se nacházelo konkurenční restau-
rační zařízení – původně zájezdní hostinec na císařské 
silnici. Říkalo se zde U Karla IV. a budova nesla čp. 21. 
Měla výhodnou polohu, ale složitou historii. Ve čtyři-
cátých letech 19. století zde na místě původní usedlosti 
Antonína Straky začal vznikat hostinec, který tehdy 
vlastnil domašínský rodák Josef Šťastný, varietní umě-
lec9. Tento majitel svůj záměr nedokončil a v roce 1851 
objekt prodal staviteli Františku Neubauerovi10. Ten 
zde do roku 188811 vybudoval výstavný hostinec s pro-
storným sálem v prvním poschodí. Sál byl po dlouhé 
období využíván pro různé kulturní akce. V domě se 
scházeli Neubauerovi političtí stoupenci „dolejší“ ná-
rodní strany, která měla politicky blízko ke straně staro-
české. Dům poskytoval azyl i vlašimským studentům, 
kteří se zde scházeli hlavně o prázdninách a oživovali 
kulturními a divadelními akcemi život města.

Naproti budově hotelu se nacházela další domi-
nantní budova tehdejšího města – okresní soud, 
který nesl vysoké čp. 325. Budova byla postavena 

v roce 185612 nákladem města, okresu i státu. Nákla-
dy byly vyčísleny na 26.030 zlatých13. Do objektu 
se vcházelo vchodem ze silnice. V přízemí mohl náš 
cestující nalézt berní úřad a nahlédnout do pozem-
kových knih a archivu. V prvním patře se nacházel 
okresní soud, byt soudce a správce domu, jednací 
sál a úřadovny. Dále zde byl umístěn žalář s malý-
mi okny a zabedněným výhledem. Druhé poschodí 
sloužilo pro potřeby okresního úřadu. Budova obsa-
hovala mimo vedlejších místností celkem 32 pokojů.

Náš cestující mine budovy církevního charakteru – bu-
dovu děkanství čp. 46 a kostel sv. Jiljí, neboť tyto objekty 
vyžadují zvláštní prohlídku, a od budovy okresního 
soudu bude pokračovat k budově bývalé školy čp. 47. 
Nyní se zde nachází budova spořitelny. I tato budova má 
pozoruhodnou historii, jež by zasluhovala zvláštní vý-
klad. Náš cestující má namířeno do auerspergského vel-
kostatku. Proto svoji prohlídku zakončíme právě tam.

Vlašimský poplužní dvůr14 zabíral značně veli-
ký, čtyřstranný prostor, do nějž se vcházelo vraty 

Vlašimský poplužní dvůr(Pamětní album k narozeninám Leopolda Hufnagla, archiv SOkA Benešov).

8Silnice byly až do velké hospodářské krize prašné, 
v době dešťů se změnily v blátivou cestu, kterou bylo 
nutné stále upravovat.
9Moudrý Josef, Svoboda Jan, c. d., s. 87.
10František Neubauer (1818 – 1883), vlašimský starosta 
v letech 1861 – 1864, 1870 – 1883, poslanec říšské rady. 
Viz Preislerová Ivana, Vlašim nejen ve 20. století, Vlašim 
2010, s. 11-14.
11Vondráček Jan, c. d., s. 28.

12Tamtéž, s. 34. Naproti tomu v knize J. Moudrého a J. 
Svobody je budova datována do roku 1858. Viz Moudrý 
Josef, Svoboda Jan, Vlašim nejen na starých pohledni-
cích, Vyšehrad 2003, s. 105. Budova byla vystavěna na 
místě bývalého rybníku, kolem něhož měli vlašimští sou-
keníci na rámcích natažena svá díla.
13Moudrý Josef, Svoboda Jan, Vlašim nejen na starých 
pohlednicích, Vyšehrad 2003, s. 105.
14Poplužní dvůr je historické označení pro panský (vrch-
nostenský) dvůr, ke kterému náležela dominikální (pan-
ská) půda. Český název pochází od označení staré měrné 
jednotky popluží.
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od města. Hned vedle vrat se nacházely prostory pro 
žentour, dále malá koňská stáj a jednopartový dům 
čp. 311 s úřednickým bytem. Na protilehlé straně 
dvora se nacházely ratejny čp. 15 a pod nimi kra-
víny. Mezi těmito dvěma protilehlými částmi dvora 
se nacházela další vrata vedoucí na okresní silnici. 
Vedle nich stály dva totožné domy čp. 12 a 13, což 
dodávalo průčelí velkostatku pěkné souměrné vze-
zření. V jednom z těchto domů se nacházely lesní 
a důchodenské úřady, v druhém byty pro zahradníka 
a šafáře. Na spodní straně dvora byly situovány stáje 
pro krmný a tažný dobytek. Před vybudováním nové 
císařské silnice vedla stará silnice ke Kondraci přes 
dvůr velkostatku a dále kolem kovárny do města15.

Budova panské kovárny nesla čp. 6. Byla posta- 
vena v roce 1860. V přízemí se nacházela dílna a v lou- 
bí stání pro koně. V poschodí bydlel kovář. Poblíž 
kovárny a hospodářského dvora se rozprostíral 
přízemní objekt čp. 16 s vysokým štítem. Původně 
se zde nacházela první a svého času také jediná vla-
šimská hospoda Drbka. Od hospodářského dvora byl 
objekt oddělen zahradou. V dobách našeho cestují-
cího zde však již byla umístěna mateřská škola vla-
šimského Spolku paní a dívek „Karolina Světlá16“.

Na nároží Školního náměstí a kondracké silnice 
zaujímala své místo ještě budova čp. 17 – budova špi-
tálu. Jednalo se o nadační budovu, vystavěnou v roce 
1774. „Úzký vchod ze silnice, malá okna, skromná 
úprava a ke straně města obrácený oválový, velký, 
ale zašlý obraz na omítce – sv. Alžběta – poukazují 
k tomu, že je zde opatření pro chudé17.“ Že by snad 
náš cestující zde měl své příbuzné? Ale ne, jeho po-
slední kroky vedou za samotným autorem vlašim-
ského místopisu Janem Vondráčkem. Ten své řádky 
píše v prostorách budovy čp. 14. Říká se jí „Kasino“. 
Jednalo se o rozlehlé jednopatrové stavení s těžkou 
lomenou střechou, jehož jedna strana s dvanácti okny 
je orientována do květinové části parku a druhá do ze-
linářské zahrady. Původně byl tento objekt vystavěn 
jako obydlí pro poboční rod majitele panství. Na pře-
lomu 18. a 19. století se do objektu vcházelo z parku. 
Odtud vedly pohodlné schody do pokojů v poschodí. 
Později se zde scházeli vrchnostenští páni k rozhovo-
rům, ke kterým vlašimské hospody nevyhovovaly. 
Na počátku 20. století byly do patra umístěny byty ně-
kterých úředníků a v přízemí hospodářské čeládky18. 

Nebudeme schůzku obou pánů rušit a opustíme 
tyto prostory. Můžeme však přijmout jejich pozvání 
k dalším procházkám po Vlašimi v době začínají-
cího 20. století.

Ivana Preislerová
15Vondráček Jan, c. d., s. 25.
16Spolek vznikl v roce 1899. O vznik mateřské školy 
se zasloužila především dcera Jana Vondráčka Kateřina 
Vondráčková. Srovnej Preislerová Ivana, Vlašim nejen 
ve 20. století, s. 83.

Loretská ulice v roce 1905, zleva první stojí Jonášův dům, vedle něho budova školy (archiv SOkA Benešov).

17Vondráček Jan, c. d., s. 26.
18Tamtéž, s. 24.



10 Pod Blaníkem, roč. XVII. (XXXIX.), čís. 1

jean maria nicolaS bellot – míSto 
PoSledního odPočinku

Jméno Nicolase Bellota je úzce spojeno s jeho 
spolupracovníkem Pierrem Danielem Louisem 
Sellierem (1790 – 1870). Oba tito významní podni-
katelé a vynálezci, jejichž jména jsou dosud uvedená 
v názvu výrobního podniku – vlašimské akciové 
společnosti, pocházejí z Francie.

Louis Sellier se narodil v Paříži, pocházel z ro-
diny celkem devatenácti dětí, on byl jako sedm-
nácté dítě. Dva jeho sourozenci byli sťati během 
francouzské revoluce. Již jako mladík opustil Louis 
Sellier Francii, vyhnul se tak službě v Napoleonově 
armádě.

Nicolas Bellot se narodil ve francouzském Fon-
tainebleau dne 17. února 1797. V minulém roce 
tomu bylo již 215 let. Jeho rodiče, Nicolas Bellot 
a Marie Madelaine, rozená Auffroy, vlastnili v jeho 
rodišti Hotel Cadran Bleu, ve kterém byla také sta-
nice dostavníků.

Připomeňme si ve zkratce začátky vzniku továrny 
na střelivo. Psal se rok 1825, kdy francouzský obchod-
ník a zručný podnikatel Louis Sellier získal za podpo-

ry ministra Kolowrata od císaře Františka I. povolení 
vyrábět v Praze zápalky pro perkusní zbraně. Šlo 
o Bellotem zlepšené zápalky. Povolení bylo ale pod-
míněno přítomností chemika při výrobě. Sellier proto 
povolal do Prahy Bellota, a to i pod vlivem svých 
neúspěchů v Richtrově továrně na Zbraslavi. Sellier 
zakoupil na pražském Žižkově usedlost Parukářka, 
kde Bellot zahájil na podzim 1825 výrobu zápalek.

Nařízení o omezené výrobě třaskavin v Rakousku 
z roku 1828 brzdilo produkci firmy. Proto roku 1829 
expandovala do pruského Schönebecku. V roce 
1883 vznikla také filiálka v Rize.

Nicolas Bellot se při pobytu v Praze seznámil 
s Alžbětou Vackovou (Watzek) a 12. června 1827 
se s ní oženil. Přestože Nicolas Bellot v roce 1832 
přišel při nehodě v továrně téměř o svůj zrak, vě-
noval se po čtyřech letech opět své práci. Ta smě-
řovala ke zdokonalování a řízení výroby zápalek. 
Po smrti Louise Selliera v roce 1870 vedl Bellot 
továrnu ještě dva roky. V roce 1872 ji prodal, spolu 
se Sellierovými dědici, firmě Hall a spol. Sám pak 

Hrobka rodiny Jeana Maria Nicolase Bellota v Praze (foto: J. Moudrý).
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Původně renezanční dvojdům (uprostřed) čp. 378 a 379 v Praze, kde bydlela rodina Nicolase Bellota. 
Pohlednice, kolorovaný světlotisk, 1904 (archiv J. Moudrého).

odešel na odpočinek, žil v Praze až do své smrti. 
Zemřel dne 24. května 1880. Další růst společnosti 
Sellier a Bellot se projevil po přestěhování firmy 
do Vlašimi roku 1935.

Od roku 1832 do roku 1880 bydlela Bellotova ro-
dina v Praze na tehdy zvaném Koňském trhu (dneš-
ním Václavském náměstí), v nárožním domě (dům 
Weffenglovský – Zlatý úl) s ulicí Na Můstku, čp. 
378.

Místo posledního odpočinku (hrobka s kaplí) ro-
diny tohoto vynikajícího chemika Nicolase Bellota 
se nalézá na pražském Olšanském IV. zádušním 
hřbitově, oddělení 14, číslo hrobů 197 – 198. Spolu 
se svou rodinou zde odpočívají již od roku 1880. 
Vstup do hrobky byl před lety zazděn proti poško-
zení. Na náhrobních deskách, které dnes bohužel 
nejsou vidět, je tento text ve francouzštině, překlad 
zní takto.

MAGDALENA SOPHIE BELLOT, vdova, narozená ve  
Fontainebleau 24. února 1793, zemřela v Praze 28. října 
1868. 
ALŽBĚTA BELLOT, rozená Vacková v Praze, 6. května 

1806, zemřela tamtéž, 4. srpna 1860. 

NIKOLAS BELLOT, narozen ve Fontainebleau, 17. února 
1797, zemřel v Praze 24. května 1880. 

MUDR. EMIL BELLOT, narozen 6. listopadu 1841, 
zemřel 12. dubna 1886. De profundis (pozn. autora: 
začátek žalmu – Z hlubin volám …).

ALFRED BELLOT c. k. kapitán v generálním štábu, na-
rozen v Praze 30. března 1839, zemřel ve Vídni 16. 
února 1899. De profundis.

Hrobka s kaplí rodiny Nicolase Bellota se nalé-
zá v jihovýchodní části hřbitova, vlevo od vchodu 
situovaného v části blíže ke Floře, při Vinohrad-
ské ulici. O Nicolasi Bellotovi lze právem ho-
vořit jako o českém podnikateli francouzského 
původu, spoluzakladateli zbrojařské firmy Sellier 
a Bellot. 

Veškeré podrobnosti o těchto vynikajících pod-
nikatelích jsou obsaženy v reprezentační publikaci 
autorů Jindřicha Hýkela a Vladimíra Karlického 
„Dějiny firmy Sellier a Bellot“, vydané ve vyda-
vatelství Naše vojsko v roce 2006, která obsahuje 
také velké množství velice zajímavých a vzácných 
historických dokumentů.

Josef Moudrý
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PePi – joSef bican a PoSázaVí
Příznivcům fotbalu ani nemusím vysvětlovat, kdo 

to byl slavný útočník Pepi – Josef Bican. Většina si 
ho spojí s SK Slávií, za kterou hrál mnoho let. Jeho 
život a fotbalová kariéra je popsána v mnoha me-
moárech a vzpomínkách jeho vrstevníků. Fotbalové 
účinkování v sestavě mužstva Českého Šternberka 
během druhé světové války kupodivu není nikde 
popsáno. Zápasy se hrály na malém hřišti v horní 
části parku. V areálu „Na Koupališti“ byl jen teni-
sový kurt, plovárna, kulečník, kabinky a půjčovna 
loděk. Stála zde i nově postavená restaurace ve stylu 
moderního funkcionalismu, kterou nechal postavit 
Josef Paluska již ve dvacátých letech. Provozoval ji 
v nájmu pan František Váňa. Se svou paní zde i vaři-
li a starali se o pražské výletníky a lufťáky. Čepoval 
benešovské a popovické pivo. Toto koupaliště bylo 
populární ještě v šedesátých letech 20. století, kdy 
do obce jezdila nová početná generace pražských 
umělců a celebrit. O slavné plovárně se vyjadřuje 
i Zdeněk Sternberg ve svých vzpomínkách. Názor 
si musíte udělat sami.

„Při první pozemkové reformě na začátku dvacá-
tých let dvacátého století si místní pan starosta pro-
tekcí vyběhal u úřadů, aby mu byl přidělen pozemek 
pod hradem na pravém břehu řeky Sázavy a začal 
stavět. Zřídil koupaliště a vedle dal vybudovat volej-
balové hřiště. Udělal to natruc Sternbergům. Mého 
otce (Jiřího Sternberga) to hrozně rozčilovalo, ale 
nemohl nic s tím dělat. Přešla léta, starosta zemřel, 
objekt zdědili jeho potomci, ti se o něj ale nestarali, 
řeka se přestala bagrovat, bahno a nánosy zanesly 
břehy, hřiště zarostlo bodláčím.“

To bahno způsobila především nesmyslná výstav-
ba nového jezu, tentokrát ale kolmého a přepado-
vého. Hladina se navýšila o jeden metr a změnil se 
i tok řeky. Voda se začala kaskádovitě hrnout až 
k Frigeře! Koupaliště ztratilo svou funkci.
„Dědicové to prodali kupci, který si to chtěl za-

řídit pro trvalé bydlení, ale přišla velká voda, vy-
stoupila do poloviny výšky zdí a okolí zanesla silnou 
vrstvou naplavenin. Strašně ho to znechutilo, navíc 
se bál, že by se povodeň mohla znovu opakovat, 

Fotbalová jedenáctka (1941/43) stojící zleva: Jarda Kára, Mirek Jonáš, Jan Kolek, J. Tricandl, 
Pepi Bican z SK Slávie, František Habásko z SK Slávie, Karel Plzák – trenér, klečící: P. Fičandl 

(nebo Karel Jahoda), Josef Hrabánek, Bohuslav Dykmajer – brankář a kapitán, Josef Jonáš, 
Miroslav Heřman (archiv J. Heřmana).
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a tak, když jsem mu nabídl, že to od něho odkoupím, 
souhlasil a plácli jsme si. S potěšením jsem potom 
dal celý objekt zbourat a pozemek zatravnil a osázel 
stromy.“ (z knihy: „Aristokrat“ – 2010)

Nedělní fotbalové zápasy byly jistě za druhé svě-
tové války velkou událostí. Hrát slavného pražského 
fotbalistu se asi nevidělo každý den. Pepi za Český 
Šternberk hrál z trucu a do mužstva ho přivedl trenér 
a hráč Karel Plzák. Do Šternberka vozil i Františka 
Habáska z SK Slávie, který mu dělal „nahrávače“. 
V Plzákově chatě, které přezdívali „Hvězdárna“, 
mělo mužstvo základnu. (Hráči měli modré dresy 
s osmicípou šternberskou hvězdou.)

Josef Bican (* 25. 9. 1913 – † 12. 12. 2001) byl 
proslulý česko-rakouský fotbalista, trenér a podle 
některých fotbalových znalců nejlepší hráč, který 
hrál českou nejvyšší soutěž. (Vstřelil v lize 644 
branek a je členem ligových kanonýrů a držitelem 
odznaku č. 1.) Většinu své fotbalové kariéry působil 
ve Slávii Praha. Do „Síně fotbalové slávy českého 
fotbalu“ nebyl, na přání jeho syna Ivana, zapsán. Ne, 
že by si to nezasloužil, ale je to z politických důvo-
dů = rodina stále čeká na omluvu. Československý 
stát se k němu po roce 1948 zachoval velice tvrdě. 
Komunisté v něm viděli „třídního nepřítele vlasti“ 
a ve Slávii „buržoasní klub“. Josef Bican nesměl 
hrát a musel nastoupit jako pomocný dělník do hutí 
na Kladno. Později mu povolili hrát za Vítkovické 
železárny.

Narodil se ve Vídni do české rodiny jako pro-
střední ze tří dětí. Už jeho otec byl skvělý fotbalista, 
který reprezentoval Rakousko. Zemřel v roce 1921 
na následky zranění z fotbalu. Pepi Bican v mlá-
dí hrál za rakouskou reprezentaci „Wunderteam“, 
ve které v devatenácti zápasech vstřelil čtrnáct gólů! 
V roce 1934 se stal nejlepším střelcem rakouské ligy 
v dresu Rapid Vídeň. Do Admiry Vídeň přestou-
pil v následujícím roce a od roku 1937 už působil 
ve Slávii Praha. Té zůstal věrný a pomohl jí vyhrát 
v roce 1938 Středoevropský pohár (dnešní obdoba 
Poháru mistrů). Byl vyhlášen za nejlepšího střel-
ce šampionátu. Svoji životní formu měl i za druhé 
světové války, kdy hrál za Slávii a Český Štern-
berk. Hráči fotbalového mužstva Český Šternberk 
byli naprostí amatéři a Pepi Bican musel mezi nimi 
působit jako bomba. Byl kamarádský a na nikoho 
se nepovyšoval, i když jeho životopisci tvrdí opak. 
Mužstvu vozil starší nepotřebnou výstroj – zejména 
kopačky a dresy. Šternberští občas hráli i v dresech 
„sešívaných“. Dnes už žije jen pár pamětníků, kteří 
pamatují tyto slavné zápasy, a tak si atmosféru mu-
síme jen domyslet. V předválečné původní sestavě 

hráli: Karel Plzák, K. Mašek, Josef Hrabánek, Jarda 
Kára, Mirek Tryner, Jirka Kmoch, T. Baťha, V. Du-
bec, Jan Kolek, brankář Bohouš Dykmajer, P. Staněk 
a Karel Jahoda. Za šternberskou jedenáctku za války 
hráli: Jarda Kára, Mirek Jonáš, Jan Kolek, J. Tri-
candl, Pepi Bican z SK Slávie, František Habásko 
z SK Slávie, hráč a trenér Karel Plzák, P. Fičandl, 
Josef Hrabánek, brankář a kapitán mužstva Bohouš 
Dykmajer, Josef Jonáš a Mirek Heřman.

Po válce se o Josefa Bicana zajímaly bohaté 
italské kluby, nabízely mu šest miliónů za podpis 
smlouvy, ale on zůstal věrný Slávii. První ligové 
utkání sehrál 29. 8. 1937 v dresu Slávie proti SK 
Kladnu. Symbolické poslední utkání hrál v roce 
1955 za SK Slávii, ale to už tehdejší komunistický 
režim ho vnímal jako „třídního nepřítele“. Zahrál 
si i v československé reprezentaci proti Švédsku 
v utkání hraném ve Stockholmu. Podle statistiky 
dal tehdy Švédům tři branky. V legendárním zápase 
proti Rumunsku se mu podařilo silnému soupeři 
nastřílet čtyři branky. Stal se miláčkem národa. Jeho 
reprezentační kariéru přerušila druhá světová války, 
kdy hrál za SK Slávii a Český Šternberk. V roce 
1946 musela většina šternberských fotbalistů jít 
dodatečně vykonat vojenskou presenční službu. 
V létě si ještě místní fotbalisté zahráli na Fořtově 
louce „Dvoračce“ u řeky Sázavy. Další populační 
ročníky už nebyly tak silné a fotbalové mužstvo 
zde zaniklo.

Sám Pepi Bican zastával názor, že fotbalista by 
měl být „profesionál“, protože to je jeho zaměstnání 
– jako každé jiné. „Fotbalisté baví lidi jako herci 
na divadle a aktéři by měli být řádně ohodnoceni.“ 
Dnes to vnímáme jako naprostou samozřejmost, kdy 
nejlepší světoví fotbalisté berou za zápasy milióny. 
Ve Slávii se tím kupodivu řídili a Josef Bican měl 
plat 5 tisíc korun v době, kdy ostatní hráči pobí-
rali 1500 Kč. Po komunistickém puči v roce 1948 
mu to režim vyčetl. Vnímal ho „jako rozhýčkanou 
fotbalovou primadonu“ a poslal ho pracovat jako 
pomocného dělníka do hutí na Kladno. Za reprezen-
taci si už nezahrál. Od roku 1949 hrál v druhé lize 
za Vítkovické železárny. Svoji fotbalovou kariéru 
ukončil ve 46 letech ve Vítkovicích. Pracoval pak 
jako trenér mnoha klubů. V šedesátých a sedmde-
sátých letech trénoval i v Belgii.

Dlouhá léta žil v pražských Holešovicích, hrá-
val za „starou gardu“, hrál tenis a nohejbal. Mi-
loval rybařinu a často chodil chytat ryby do praž-
ské Tróje. Přátelil se s mnoha lidmi, ale k jeho 
ctitelům patřili především výtvarník Jiří Trnka 
a herec Jan Werich. Jestli spolu chodili na ryby, 
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učitel a malíř bohumil kulVeit
Bohumil Kulveit se narodil 25. 8. 1909 v Praze 

jako prvorozený syn manželů Kulveitových (jeho 
otec Bohumil se narodil v Chýnově u Tábora, matka 
Anna, roz. Prášková, pocházela z Mutic u Mladé 
Vožice). Rodina, ke které patřili ještě jeho tři mladší 
sourozenci (bratři Jaroslav, Zdeněk a sestra Anna), 
vlastnila v Pečkách od roku 1914 truhlářství, kde 
také trvale zůstali. V době první republiky firma 
dobře prosperovala (zakázky na nové vybavení 
do restaurací, některých poštovních úřadů, tak jako 
řady pražských obchodů se truhlárně Bohumila Kul-
veita nevyhýbaly). Znárodnění v padesátých letech 
minulého století znamenalo však konec existence 
firmy. Děti, které v truhlárně „vyrostly“, zčásti také 

ovlivněné truhlářským řemeslem, se pak vydaly 
vlastní cestou. Syn Jaroslav (* 1912) se stal bytovým 
architektem a je mj. autorem knihy „Nábytek a byt“, 
kterou v roce 1958 vydalo Vydavatelství vnitřního 
obchodu v Praze. Nejstarší syn Bohumil, který je 
v tomto příběhu hrdinou, se stal „učitelem řemesel“.

Bohumil Kulveit, řečený Bóža, byl velmi zručný 
malíř, hudebník, divadelník a sportovec. Svůj krásný 
vztah k malování pěstoval již od raného mládí. Stu-
doval na Obchodní akademii v Kolíně, v Pečkách 
byl režisérem a hercem tamního ochotnického diva-
delního spolku, pro jehož vystoupení pak vytvářel 
kulisy, aktivně se podílel rovněž na výzdobě při po-
řádání dalších kulturních a společenských událostí 
ve městě a jeho okolí.

Zpočátku maloval uhlem, později přešel k pas-
telům a k olejomalbě. Jeho oblíbenou krajinnou 
tématikou byla Šumava, jižní Čechy, Podblanicko, 
Posázaví, Kouřimsko, Zásmucko a celé okolí Peček. 
Oblíbenou technikou byl také linoryt a dřevoryt, se 
kterými seznamoval děti ve školách. K jeho dalším 
koníčkům patřil sport, jeho jméno je neodmyslitelně 
spjato se vznikem oddílu ledního hokeje i oddílu 
tenisu. Byla by toho celá řada, co pro své milované 
Pečky udělal, a měl by velkou radost, kdyby věděl, 
že mu bude v roce 2010 městem Pečky udělen titul 
„Čestný občan Peček – in memoriam“.

Ve svém domku v Dělnické ulici měl v patře malý 
atelier, pokojík plný svých obrazů, kde trávil převáž-
nou část svého času, to byl jeho ráj. Obrazy, zejména 
s tématikou Šumavy, byly jako jeho děti, miloval 
je, nikomu by je nedal ani neprodal (i přes to, že 
jeho finanční situace byla dlouhá léta hodně neutěše-
ná). Jeho synovec vzpomíná na prázdniny strávené 
u Bóži a tety Růženky někdy v roce 1957. „Bóža 
v té době auto neměl, všude po Pečkách a po okolí 
jsme se spolu pohybovali jen na kole, skicák bral 
vždy sebou (odtud jsem si potom do Chýnova vezl 
obrázek památníku od Lipan).“ Vypráví také o tom, Bohumil Kulveit (kronika Města Pečky).

to nevím, je to možné. Dožil se ještě „sametové 
revoluce“. Jeho manželce Jarmile vrátili v resti-
tuci dům v Praze Michli, kde zřídila rodinnou 
„restauraci Sparta“. Jako projev „sparťansko-
-slávistického usmíření“ zde vzniknul salonek 
s památkou na Pepi Bicana. Podle informací z in-
ternetu by tam měl být stále. Pepi Bican zemřel 
12. prosince 2001 a jeho žena Jarmila ve stejný 
den (12. prosince), ale o deset let později (2011). 

Náš nejslavnější fotbalista všech dob je pohřben 
právem na vyšehradském Slavíně.

Jan Heřman
Literatura a prameny: 
Votýpka, V.: Aristokrat: život Zdeňka Sternberga. Praha 

a Litomyšl 2010.
Kronika Český Šternberk. 
Slovníky a internetová hesla čs. fotbalu, archiv autora 

a Radoše Fořta.
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Dřevoryt Bohumila Kulveita inspirovaný krajinou Podblanicka (archiv B. Švejdy).

jak se těšíval také na návštěvu u dědečka Bohu-
mila. V jeho domě byl na půdě velký prostor, kde 
byl ping-pongový stůl, v další místnosti postavená 

železniční dráha a v koutě loutky a loutkové diva-
dlo, to bylo něco pro malého kluka. A dodává, jak 
nezapomenutelné byly návštěvy strejdy Bóži v Chý-
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nově, zejména pak večery, kdy se zešeřilo a kdy 
strejdové Bóža a Jaroslav začali vyprávět, …pane 
to byli vypravěči!

Vzpomínek je mnoho, ale Bohumil Kulveit byl 
zejména vynikající učitel. Zpočátku jeden čas pra-
coval v exportu Čechoslávii v Praze a poté začal 
působit jako učitel na mistrovské škole v Poděbra-
dech (učiliště řemesel), kde se i po dlouhé známos-
ti oženil se svou ženou Růženkou. Od padesátých 
let učil na školách v okrese benešovském, kde učil 
na stavební průmyslovce (dnešní Střední škola eko-
nomiky, obchodu a služeb v Benešově). Dle tamní 
školní kroniky v roce 1951 byl přeložen na učiliště 
Křivoklát – Písky, kde byl ředitelem (dnes Střední 
lesnická škola a SOU Křivoklát). Zde byl pouhý 
jeden školní rok, pak byl opět převeden na Bene-
šovsko, kde postupně učil na různých pobočkách 
školy. V Benešově bydlel v podnájmu, v podkroví 
dnešní Zapovy ulice.

Ve školních letech 1956 – 1958 Bohumil půso-
bil na škole ve Zdislavicích (vyučoval předměty 
český jazyk, dějepis, tělocvik, hudební a výtvarnou 
výchovu), ve školním roce 1957/58 byl i třídním 
učitelem. Přestože na zdejší škole působil jen krát-

kou dobu, v duši jeho žáků na pana učitele zůstaly 
krásné vzpomínky jak na hodiny dějepisu, ve kte-
rých krásně a poutavě vykládal dějiny (zejména 
z období středověku), tak na hodiny výtvarné vý-
chovy, ve kterých svým specifickým způsobem učil 
své žáky různým malířským technikám, včetně dře-
vorytu. Bohumil patřil skutečně mezi ty kantory, 
o kterých se už tehdy dalo prohlásit, že učitelování 
se stalo posláním. Učitel F. Kadera, Jahodář, učitel-
ky Hanzelová, Mánková, Čechová, … to byl tehdy 
ideální sbor kantorů, který na způsob výuky žáků 
na tamní škole měl shodné názory, sami kantoři 
šli dětem příkladem. Bohumil zavedl na škole mj. 
ping-pongový kroužek, nezapomenutelná jsou do-
dnes jím režírovaná dětská divadelní představení 
(Neohrožený Mikeš, Jak mráz čaroval), která sám 
režíroval. V Neohroženém Mikešovi bylo dokonce 
dvojí obsazení dětí. Byl velice zručný a ve školní 
dílně se mu navíc pokaždé podařilo pro představení 
vytvořit i skvostné kulisy.

Jeho technika, zejména linoryt a dřevoryt, vel-
mi děti zaujala, i o přestávkách bylo možné spat-
řit u okna stojící hochy, jak ryjí do malé destičky 
své představy toho, co chtějí znázornit (tak neměli 

Bohumil Kulveit v učitelském sboru ve Zdislavicích v roce 1955 (archiv Anny Novákové - Kličkové).
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čas ani na žádné větší zlobení). Takto vzniklá dílka 
malých „Zdislaváčků“ měla veliký úspěch dokonce 
i na výstavě v zahraničí. Ještě dnes na hodiny vedené 
panem učitelem Bohumilem jeho žáci vzpomínají! 
I jeho bývalá kolegyně B. Mánková zavzpomínala: 
„Bohouš byl výborný kolega a vynikající učitel, duší 
však byl především umělec (často býval zadumán, 
tak jako správný umělec má být). I když neměl po-
žadované učitelské vzdělání  (studoval Obchodní 
akademii), jeho výsledky v práci s dětmi na škole 
i mimo školu byly mimořádné. Kolikrát jsem jej, 
spolu s ostatními kantory, přemlouvala, aby si po-
třebnou školu dodělal, že bude mít větší plat, ale 
nedal si říct. Zvláštností u kolegy Kulveita byla jeho 
schopnost ohodnotit lidi – děti. On totiž neuznával 
klasifikační seznam a ten taky nikdy nevyplňoval. 
Poté na nátlak nadřízených napsal  toliko  jednu 
známku, na kterou daného žáka cenil, nikdy se ne-
mýlil, jeho odhad byl přesný“.

Po roce 1958 se Bohumil vrátil na odbornou školu 
do Benešova. I v době svého předchozího působení 
v Benešově vytvořil řadu obrazů a kreseb z okolí 
Benešova, tam pak navíc navrhl a nechal zrealizovat 
vojenský památník v Dobříčkově, kde se dne 9. 5. 
1945 setkaly armády 1. a 2. Ukrajinského frontu 
(slavnostně odhalen byl dne 8. května 1955).

Na benešovské škole se jeho jméno vyskytuje 
ještě na začátku sedmdesátých let, poté se vrátil 

do Peček, do místa svého rodiště a vyučuje na škole 
v Lysé nad Labem. V Benešově jsou ještě jeho pa-
mětníci – kantoři, kteří s láskou vzpomínají na svého 
kolegu. Jak manželé Markovi, tak i učitel z Votic pan 
Nováček, zde musím uvést citaci z jeho korespon-
dence: „Spolu s Bóžou jsem prožil krásné chvíle, kdy 
jsme se toulali po Táborsku, v okolí Mladé Vožice 
a na Sedlčansku. Mohu tedy odpovědět jaký Bohouš 
Kulveit byl. Byl to člověk veselý, upřímný a naprosto 
nezištný. Měl velké znalosti historie našeho národa 
a především měl krásný vztah k přírodě. Co u něho 
převažovalo, byla jeho abnormální vizuální paměť. 
Ta mu sloužila při jeho malování jako krajináře. 
U žáků i v učitelském kolektivu byl velmi oblíben, 
nikdy nikomu ani slovem neublížil, žil prostě, té-
měř chudě, neboť z tehdejšího učitelského platu mu 
mnoho po zaplacení nájemného nezbylo. Bylo by 
toho ještě mnoho, co bych o něm chtěl říci… Často 
na Bóžu vzpomínám.“

Později se přiblížil Bohumilu Kulveitovi podzim 
života, který trávil ve svých rodných Pečkách se 
svou milovanou ženou Růženkou. Zde, se svým 
skicákem, paletou, barvami, štětci a se svými ob-
razy, žil spokojeně do doby, než se objevily první 
příznaky zlé nemoci. Ta ukončila život vynikajícímu 
učiteli, umělci a dobrému člověku dne 11. 11. 1976 
(v době podzimu, který tak miloval). Svůj poslední 
obraz dokončil měsíc před svou smrtí, maloval starý 

Bohumil Kulveit: Krasejovice (archiv Muzea Podblanicka).
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řezbář eduard čečetka
Podblanická galerie ČSOP Vlašim si vzala 

za úkol shromažďovat výtvarná díla umělců (pro-
fesionálů i amatérů) tvořících v našem regionu, 
získávat informace o jejich životě, seznamovat  
veřejnost s těmito tvořivými lidmi. Díky starostovi 

Pavlovic Ing. Janu Dufalovi, který zprostředkoval 
setkání, byl i pro Podblanickou galerii „objeven“ 
další z lidových řezbářů v našem regionu. Pav- 
lovice mohou být hrdé na tohoto originálního 
tvůrce.

špejchárek na Sázavě ve zlatě bříz a červeni dubů. 
Ještě v té době se zdál být velmi šťasten. Potom 
se jeho zdravotní stav zhoršil, cituji s dopisu jeho 
manželky: „Tolik se těšil na práci, že konečně bude 
míti čas dáti vše do pořádku, nakoupil si malířského 
materiálu, barev, štětců na 30 let a zatím…“

Celý svůj život zasvětil práci, svému učitelskému 
povolání, jakož i umění a kráse. Vzpomínky na něj 
zůstávají i v podobě jeho obrazů, jež jsou ozdo-
bou interiérů řady domovů i jeho blízkých. V jeho 
obrazech je zachycena životní cesta tohoto malíře 
a učitele, kde žil, tam byl rád, to maloval. Je však 
velká škoda, že nikdy nebyl pořízen soupis obrazů 
tohoto malíře.

Bedřich Švejda

Děkuji za podporu a spolupráci Rudolfu Kulvei-
tovi, panu Hořejší, Jiřímu a Evě Markovým, Fran-
tišku Nováčkovi, MVDr. Josefu Holejšovskému, 
PhD., Ludmile Kůželové, Ing. Václavu Míkovi, 
Jiřímu Čihákovi, Běle Theissigové, Aleně Kličko-
vé, Ing. Janu Jungmannovi (SLŠ a SOU Křivoklát), 
Mgr. Vladimíru Černému (Střední škola ekonomiky, 
obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.), jakož 
i zástupcům Města Pečky a tamnímu kronikáři panu 
Doc. RNDr. Václavu Zieglerovi, CSc. a Muzeu Pod-
blanicka ve Vlašimi.

Další zdroje:
Středočeká vědecká knihovna v Kladně.
Pečecké noviny, 2010, č. 4, 85. výročí povýšení Peček 

na město – příloha, s. 15. – 16.
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z hiStorie ochotnického diVadelního 
SPolku jiří Wolker

V letech 1940 – 1945 působil na Benešovsku di-
vadelní spolek Jiřího Wolkera. Jeho členy byli za-
městnanci dvorů Mariánovice, Raděkovice a Chvo-
jen. Spolek byl výrazně levicově orientován. Jeho 
zakladatelem se stal Jiří Vytejček, bývalý příslušník 
československé armády.

Žádost o registraci spolku byla podána 23. března 
1940 na Zemský úřad v Praze a byla kladně vyřízena 
24. června téhož roku. Dlouho očekávané sdělení 
se do rukou žadatelů dostalo až 25. srpna. Spolek 
byl zaregistrován pod názvem Divadelní spolek Jiří 
Wolker zaměstnanců dvorů Mariánovice, Raděko-
vice, Chvojen.

O deset dní později, 25. srpna, se konala v hostin-
ci Na Kukačce ustavující valná hromada za účasti 
36 osob. Po úvodním proslovu pana Vytejčka došlo 
k volbě výboru. Předsedou byl zvolen Vladislav 

Kolman, majitel hostince Na Kukačce, místopřed-
sedou Čeněk Stibůrek, pasák z Mariánovic, jedna-
telem Jiří Vytejček, úředník Nemocnice Benešov 
a pokladníkem Jiří Škoula, automechanik. Reži-
sérem spolku byl jednohlasně jmenován Bohumil 
Cinka. Autor zápisu z ustavující schůze přibližu-
je atmosféru jednání těmito slovy: „Nálada byla 
skvělá, začalo se zpívat, také trochu pít a hlavně 
pokladník začal již vybírat členské příspěvky, které 
byly stanoveny takto – zápisné 5 K, roční příspěvek 
8 K.“ Na valné hromadě byla také odsouhlasena 
přihláška spolku do Ústřední matrice divadelních 
ochotníků českých.

Postupem času se počet členů souboru měnil stej-
ně jako jeho vedení.

Ve středoškolské práci Vladany Rýdlové o historii 
ochotnického divadla v Benešově je i pasáž věno-

Eduard Čečetka se narodil 12. března 1945 v Boj-
ničkách na okrese Trnava. Zde také absolvoval 
základní školu a již v dětství projevoval výtvarný 
talent. Fascinovala ho práce se dřevem, vyučil se 
tesařem.

Putování za prací ho přivedlo v osmnácti letech 
do severních Čech, pracoval také v sousedním Ně-
mecku. Na Podblanicko do Pavlovic přišel v roce 
1983, kdy zde koupil chalupu a začala velká přestav-
ba. Díky své pracovitosti a technickým schopnostem 
dokázal sám přebudovat starý objekt na velice zají-
mavý a originální domov. Ze staré stodoly vytvořil 
úžasný „rytířský sál“ s využitím svých řezbářských 
schopností a nakonec i malířských.

Pod novogotickým stropem shromažďuje svá 
díla, olejové kopie starých mistrů a hlavně výraznou 
práci se dřevem. Ať je to kvalitní provedení hrad-
ních židlí, vyřezávané dveře či reliéfy zpracovávané 
do dubového i lipového dřeva. Zvláštní kapitolou 
jsou jeho figury nesoucí jasně punc lidového řez-
bářství, které známe v podání jiného řezbáře z ne-
dalekých Rataj (František Kupsa; 1896 – 1975). 
Čečetka je ale svůj, postavy tvaruje ve zjednoduše-
nějším pojetí – ošetřené závěrečnou patinou.

Do Pavlovic na návštěvu tohoto zajímavého uměl-
ce uspořádal cestu i Klub přátel Podblanické galerie 
při poznávání východní části Vlašimska (Zdislavice 
– kostel a kostnice, Rataje – kaplička a Kupsovy jes-
ličky i Blaník). Všichni byli překvapeni originalitou 
pracovního prostředí zatím neznámého řezbáře, jeho 

dílem. Potěšilo i zapůjčení skvělé plastiky „Poustev-
ník“ do sbírek Podblanické galerie ČSOP Vlašim. 
V objevování těchto skromných umělců v našem 
regionu budeme pokračovat.

Stanislav Příhoda
Foto: autor

Plastiku „Poustevník“ si můžete prohlédnout 
v prostorách Podblanické galerie ČSOP Vlašim.
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Členové divadelního spolku Jiří Wolker – první zleva režisér Bohumil Cinka. 
Fotografie z roku 1941.

vaná Divadelnímu spolku Jiří Wolker, který spadal 
do katastru obce Benešov. Ve svém bádání se do-
stala i ke stručným zápiskům a fotografiím pana 
Bohumila Cinky. Ze stručných informací vyvozuje, 
že spolek úspěšně vystupoval na různých místech 
našeho okresu. Mnohé hry byly často uváděny i přes 
cenzurní zákazy. Bohužel se nepodařilo zjistit žádné 
informace o složení repertoáru a další podrobnosti 
související s jeho pětiletou činností. Panem Ivanem 
Cinkou, synem Bohumila Cinky, byl však potvrzen 
fakt, že existoval dopis matky Jiřího Wolkera, který 
byl adresován spolku v souvislosti s jeho založením.

Jediný dochovaný zápis z ustavující valné hro-
mady a stručné zápisky režiséra nás však utvrzují 
v tom, že elán, se kterým došlo k založení spolku 
v těžkých letech nacistické okupace, nevyprchal 
po celá léta jeho působení a naplnil ideu a jeho  
poslání, jak je uvedeno v zápisu: „Po těžké práci  
se  duševně  osvěžit  a  dát  svým  myšlenkám  jiný  
směr“.

Slávka Rýdlová
Foto: archiv divadelního spolku Jiřího Wolkera.

Prameny:
V. Rýdlová, Příspěvek k dějinám benešovského ochot-

nického divadla.
Zápis z ustavující valné hromady spolku (soukromý ar-

chiv).

Razítko ochotnického divadelního spolku Jiřího 
Wolkera.
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Je na Roudném Ještě zlato?
Když pojedete z Vlašimě do Louňovic, mí-

jíte po levé straně mohutné zalesněné kopce 
Blaníků, opředených bájemi: o rytířích, o lesní 
studánce, o tajemných chodbách a bohatství 
zlata, které v celém tom kraji hlídají podivní 
skřítkové.

Krásné poslouchání za dlouhých zimních 
večerů při draní peří. Ale my se podíváme 
na skutečnost. Ba, pravda – zlato – točil se 
kolem toho drahého kovu svět dříve jako teď. 
Zlato, zlato – volala nešťastná žena na Velký 
pátek, když byla v hoře zanechala dítě. Zla-
to, zlato – státní poklady stěhují se v moderní 
době z jednoho státu do druhého, ba i přes 
moře spěchají do bezpečí.

A tu právě stojíme v kraji, kde hluboko pod 
našima nohama leží poklady, o kterých se nám 
ani nezdá. Kousek za starobylými Louňovicemi 
je místo, kde všetečný člověk už dávno před 

staletími vyrušil z klidné práce sedm pidimuží-
ků – horníků.

Zlato zde hledali už na úsvitě českých dějin, 
asi v 10. až 12. století, a bylo dolováno za Pet-
ra z Rožmberka a za hrabat Auerspergů. V 19. 
století bylo dolování obnoveno v roce 1883 
na radu prof. Pošepného, ale jen v menším 
rozsahu. V roce 1903 převzali důl Angličané 
a roku 1929 koupil Roudný francouzský prů-
myslník A. Blachon.

Roudenský vrch je složen většinou z rudy, 
v které se vyskytují čočkovité vložky zrnitých 
vápenců. Pěkné to nerosty do sbírky minerálů. 
A což teprve kousek žuly, ze které je složen sa-
motný Blaník! V té jsou pořádné šupinky slídy, 
až oči přecházejí.

Vlastní roudenské ložisko je naleziště rázu 
žilnatého, s žilami zlatonosného křemene, 
s převládajícím arsenopyritem (jedovatá slou-

Ze starších čísel
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čenina arsenu a železa) a pyritem (kyz želez-
ný). Tím vším pronikají ony vzácné jemné žilky 
zlatonosných minerálů, vzniká tak zvaný žilník, 
složitá hornina, prostoupená hustou sítí žilek, 
takže je jí nutno dobývati v celku.

Jak a kde to vše vlastně vzniklo? Těžko 
na tuto otázku odpovědět. Před milionem, dvě-
ma miliony let? Učenci soudí, že roudenské 
ložisko vzniklo v době karbonské, v době, kdy 
v našich krajinách rostly jako stromy vysoké 
přesličky, kapradiny a podivné stromy jehlična-
té, z kterých pak po tisíciletí se tvořilo kamenné 
uhlí. Ovšem, uhlí zde není, protože to vše se 
nějakou strašlivou silou, výbuchem, zpřevra-
celo, z nitra zeměkoule vytryskla žhavá žula 
a vytvořila dnešní Blaník.

Zlato na Roudném se dolovalo na 14 ob-
zorech čili patrech. Patro je celá soustava 
chodeb, hnaných v určité hloubce dolů, vše-
lijak se točících, stoupajících a klesajících 
podle výskytu hledaného nerostu. První pat-
ro je v hloubce 60 metrů, poslední, čtrnácté, 
v hloubce 420 metrů. Obzor v hloubce 450 m 
nebyl ještě dostatečně otevřen. Do těchto pa-
ter sjížděli horníci svislou chodbou, šachtou. 
Takové šachty jsou na Roudném dvě: šachta 
Václav a šachta Aleška.

Při dolování se dosáhlo hloubky 450 m 
a celkem se od r. 1904 do r. 1930 zpracovalo 
664.000 tun rudy a získalo se 5.770 kg ryzího 
zlata.

Chcete se trochu pocvičit v dělení? Vypočí-
tejte, kolik vagonů po 100 q vydolovali horníci 
na Roudném a jak dlouhý by byl vlak z těchto 
vagonů? Vypočítejte, jaká byla průměrná zla-
tonosnost rudy.

Zlato vyrábělo se nejdříve pomocí rtuti. Rtuť 
spojí se se zlatem z rudy v sloučeninu (amal-
gam) a potom se opět ryzí zlato od rtuti oddělí. 
Sloučeniny rtuti jsou prudce jedovaté, a proto 
tato výroba velmi ukrádala zdraví dělníků, kteří 
byli zaměstnáni při práci.

Pak se rudný rmut, to je směs vody a rudy, 
na zvláštních, rychle se kmitajících stolech 
(Ferrarisovy splavy) třídil na kaly, písky a kyzy.

Z písků se získávalo zlato louhováním. Kyzy 
se posílaly do Saska v Německu, kde z nich 
také získávali zlato. Kaly se pouštěly do vel-
kých nádrží (kalojemů) a nechávaly vyschnou-
ti. Když přijdete na Roudný, jistě si ihned po-
všimnete ohromných hromad krásného, jako 
mouka jemného, mírně nažloutlého písku. Ani 
sebemenší rostlinka na hromadách neroste, ač 
tam už leží písek mnoho let. To jsou ty kaly. 



Pod Blaníkem, roč. XVII. (XXXIX.), čís. 1 – příloha III

Přes 200.000 tun váží jejich hromady. Třeba 
byste mně to nevěřili, ale pan inž. Hofmann 
by vám potvrdil, že v těch hromadách je ještě 
několik set kilogramů zlata.

Zlatodůl Roudný zaměstnával stále průměr-
ně 300 dělníků a 30 úředníků a poskytoval 
i jinak velkému počtu nepřímo zaměstnaných 
lidí v celém okolí slušný výdělek. Vždyť pod 
kopcem vznikla celá malá hornická vesnice.

Práci na dole nezastavili pro vyčerpání zla-
tých ložisek, neboť Roudný patří k těm zlatodo-
lům, u kterých jde ruda do neomezené hloubky. 
Byla zastavena pro nízkou cenu zlata. Těžba 
se nevyplácela, zvláště nebylo peněz na vy-
hloubení dalších pater pod posledním obzorem 
(horizontem) v hloubce 450 m a hlouběji.

Komín roudenské kotelny už dlouho nehoří, 
dávno už se nerozběhl setrvačník parního stro-
je a obrovský rumpál na těžní věži, spouštějící 

dělníky do šachty, už dávno nezazpíval vese-
lou písničku práce. Tabulky v oknech velikých 
budov praskají pod údery větrů; kola drahých 
strojů rezivějí, tovární dvůr zarůstá travou, dole 
ve vsi už dávno se neozvala hornická písnič-
ka…

A v zemi, v úzkých, tajemných chodbách, 
láme se jistě jedna dubová opěra za druhou.

Vznikají nenahraditelné škody.
A přece je ještě naděje. Cena zlata v posled-

ní době opět značně stoupá. Snad se dočkají 
roudenští skřítkové, že v tajemné jejich říši za-
svítí zas brzy hornický kahanec a zazní ocelo-
vý krumpáč člověka.

Text a kresby: Richard Dušek

Podle řed. Ing. A. O. Hoffmanna.
Pod Blaníkem, ročník XX., 1940 – 41, č. 1

regionální pověsti, povídky, vyprávění a poeZie

na zaBRaném (2)
Soused a druhý malér

„To je rožum, to je rožum, šlepice do pytle,“ 
polohlasně šišlal a mudroval jediný a nejstarší 
soused, jemuž už táhla jistě devadesátka.

Chvíli ho prý mátinka poslouchala, pak do-
stala zlost, ale několikaletá služba u strýčka 
v hotelu ji naučila jednat s většími protivy a do-
stat je na svou stranu.

„Ale pane …“ – „Komárek, Komárek jméno 
mé, a váš dobrý šoused.“

„Tedy pane Komárku, když dobrý soused, 
tady je má ruka na přátelství. Ale půjčte mi dvě 
slepice, nosnice, rozumíme si? Asi tak na mě-
síc, abych dětem přilepšila. Pak si je přivezu 
od sestry. Do té doby si na zahradě můžete 
sekat jetel. Máte králíky, ne?“

„Jo, děkuju učtivě a …“ a málem dodal „slu-
žebník“.

Nečekaný kšeft byl uzavřen a šlo se vařit.
Ale kamna přece nebyla hotova!
V hromadě žulového písku vyhrábla lopa-

tou díru, usadila pár cihel a přes ně položila 
sporákové pláty dovezené ze školy. Pak už 
stačilo pár odřezků dřeva, papír z pytlů od ce-
mentu a už se mohl postavit hrnec s vodou. 

Pár brambor bylo také po ruce, vajíčka se na-
štěstí při převozu nerozbila a kromě polévky 
udělat svítek na rendlíku – to byla minutová 
záležitost prvního oběda. Od začátku se mu-
selo šetřit, protože cukr, mléko i mouka byly 
na příděl a ostatní už z obchodů v třetím roce 
války zmizelo.

Druhý malér se dostavil koncem týdne. To už 
byl bývalý pan řídící ve škole. Svítilo sluníčko 
a prvních pár narychlo přepraných kousků dět-
ských plenek rychle usychalo. Před pátečním 
polednem se zdálky ozývalo „Poštáá“. Jen bylo 
divné, že paní listonoška má doprovod.

„Peníze. A potřebuju podpis,“ vysvětlila lis-
tonoška. Z doprovodu se vyklubal hajný Klas-
na. „A já si je hned vezmu!“ nenechal nikoho 
na pochybách. I bez flinty připomínal spíš lou-
pežníka než strážce sázavských lesů.

Po třinácti stech dvaceti protektorátních ko-
runách sahaly cizí ruce. Listonoška byla rych-
lejší. Peníze bleskově shrábla do příruční „šraj-
tofle“. Chtěla nejdřív podpis.

Dostala ho. Klasna pak vyškubl třináct stovek 
– prý za nedoplacené dřevo. A ještě měl řeči, 
že mu nějaká měsíční jízdenka na dráhu pro 
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syna za šedesát korun může bejt ukradená, 
že taky chodí pěšky a do Benešova že je to 
kousek.

Hned nato se poroučel.
„Mám to oznámit, paní řídící? Jistě by mu 

vysvětlili, jak se má chovat!“
„Raději ne. Asi jsme měli dluh. Velké peníze 

vždycky platil manžel. Jen je mi divné – s pa-
nem Pechou jsme vždycky vycházeli v dob-
rém. Navíc byl z jedné vesnice.“

„Dobře, jak myslíte,“ pravila listonoška, 
„kdyby se to však za měsíc opakovalo, odmít-
něte peníze přijmout. Já vám ráda vyhovím. 
A na mne si netroufne. To už by si flintičku asi 
nikdy nehodil přes rameno, na to jsou …“ – 
chvíli hledala vhodné slovo – „no, ti černí, po-
řádně ostrý.“

naposledy v hospodě

Ve Vodslivech měli jedinou hospodu, „U Šálů“ 
se tam říkalo, to podle majitele. Tam pan řídící 
chodil na dvě piva a partičku mariášku. Nejvýš 
dvakrát, třikrát do měsíce. Tuhle malou vášeň 
podědil po svém psinickém tatínkovi. Tomu dě-
lalo dobře, že u stolu sedával s panem řídícím, 
s panem starostou a někým ze statku. Byl rád, 
když uhrál nějaký šesták navíc, ale současně 
si považoval za čest, že ho „vašnostové“ vzali 
mezi sebe.

Ve Vodslivech „U Šálů“ to bylo jiné. Na míst-
ní nestačil, jejich karetním „fíglům“ můj tatínek 
neporozuměl, a když se nejvíc soustředil a tou-
žil vyhrát, „kibic“ mu upíjel pivo. Pak ho nechali 
vyhrát pár korun, ale paní řídící před obědem, 
ještě než skončilo vyučování, musela vyslech-
nout lamentování, nejčastěji staré Kašové, 
že pan řídící včera starýho obehrál, že nemá 
na cukr a žid Knobloch jí už „na futro“ nedá.

Co měla dělat? Scénu? Poradit paní Kašo-
vé, aby si udělala doma pořádek a manželovi 
hospodu zakázala? Ji, babku nad hrobem, má 
poučovat mladá holka, byť matka tří dětí?

V tichosti jí strčila do kapsy zástěry peníze 
na cukr, přidala šesťák na kvasnice a vzká-
zala, aby pan Kaše přišel v sobotu, až bude 
pan řídící s chlapci v choceradském kostele, 
na polívku.

Věděla, že na tři neděle bude pokoj. Jednak 
měl Jarka rozepsaný článek, jednak ho pan in-

spektor zdvořile upomenul, co bude se Záhon-
ky? To byla totiž cvičebnice, jejíž první vydání 
ve Státním nakladatelství v Praze mělo úspěch 
a udělalo slávu benešovskému okresu.

A přece jeho poslední návštěva v hospodě 
měla dramatický výstup. V kartách prohrával 
už druhou pětku, ale možná jen proto, aby 
přistihl toho „slintu“, co mu upíjí pivo. Podařilo 
se. Jednou rukou ho bafl pod krkem, druhou 
za ruku s půllitrem. Nedávno složené zkoušky 
z tělocviku na měšťance mu nechtíc vtiskly sílu 
i do rukou. Bál se však, že mu něco udělá, 
a proto raději zavolal hromovým hlasem:

„Pane hostinský, jsem vám milejší jako štam-
gast já, nebo tenhle …“ – na jazyku měl „otra-
pa“.

Hostinský ho chytil za límec, nasměroval už 
k pohotově otevřeným dveřím, nazvedl a vy-
kopl. Do ticha lokálu cinkly peníze od pana 
řídícího, a sbohem.

Už nikdy tam nevstoupil.

Hospodský dlabanec 
s následky

Poříčské tři hospody poznal, když stavěl a už 
mu nechutnala voda k pití. „Lahváče“ tenkrát 
nebyly. Hospoda u železniční zastávky mu 
připadala moc „nóbl“. Dole u mostu, U Pla-
chých, ochutnal pivo, a protože měl velký hlad, 
i velkou porci brambor s kyselými přísadami. 
A protože ho považovali za prominentního 
hosta, přidali i kousek „fašírky“ načerno, tedy 
bez lístků na maso. Byl moc spokojen. Stačil 
ještě okouknout, kde sedávají natěrač Jarda 
Vojtěchů, povozník Limon a pisklavý Novák ze 
Svárova, kvůli budoucí výpomoci. Netušil, že 
tahle povědomost mu umožní, aby si daleko 
později živě představil místo maléru.

Tenkrát neměli čtvrtého do mariáše, kterým 
byl obvykle kostelníkův strýc Doležal, a proto 
se pustili do zpěvu „odrhovaček“. Malý Bube-
ník, otec snad už šesti dětí, skočil do kuchyně 
pro „fňuknu“. Prohrábl klávesy, … a červený 
šátečku kolem se toč. Písnička rázem ovládla 
hospodu. Na chvíli.

Už musela být pěkná zimní tma, když ně-
mečtí vojáci z poříčské posádky po přečtení 
„befélu“ a poučení, jak se zachovat k civilistům, 
vyrazili místo do biografu do hospody. Asi měli 
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dost německého „ajntopfu“, i dostatek marek, 
aby se česky „rozšoupli“. Čekal je bramborový 
salát a pro ně specialita – teplý chleba. On se 
totiž podle německých předpisů musel prodá-
vat až po čtyřiadvaceti hodinách. Prý kvůli trá-
vícím problémům. Ve skutečnosti, aby se ho 
méně snědlo.

Starý Plachý byl však koumák, vážil si tržby, 
a těm věčně hladovým „klukům německým“ 
nechal chléb rozpéct v troubě. Stačilo mu po-
chvalné „gut“ a dobré „gut zahlen“. Tedy, že je 
„dobrý“ a „dobře zaplatit“.

Parta kolem „fňukny“ a dorazivšího Doležala 
provokativně začala. Jestli to bylo studeným 
chlebem, to už nikdo nezjišťoval. Najednou 
přešli od českých národních do odrhovaček. 
Hostům se asi moc nelíbily. Ti také neuspěli 
se svými Volkslieder. Rostlo napětí. Vyvrcho-
lilo, když lakýrník Vojtěch spustil zakázanou:

Sušelka nám píše
až z německej říše,
že jim kručí v břiše.
I vy Němci (někdo vyřvával) žraví,
nehrajeme s vámi.
Co jste si tam nadrobili,
sežerte si sami.

Halt! Genug! Halt! Ruhe!
Čeští slavíci dobře rozuměli, že mají zmlk-

nout. Ale pokračovali další slokou. Do toho 
spustili vojáci „Deutschland“ a samozřejmě 
se postavili do pozoru, po jejich „do haptáku“. 
Snad písklavý Novák po nich hodil půllitrem 
a stodvacetikilový Limon židlí. I když se netrefili, 
vypukla mela. Výstřel do stropu znamenal ob-
rat. Hostinský chtěl kasírovat a vyklidit tak lokál. 
Nestíhal. Utíkalo se. Němci okny, Češi dveřmi 
do kuchyně a šup pod postel. Jen na poslední-
ho, Doležala už nezbylo místo. Chvíli bezradně 
postával, jestli se někdo smiluje a na kousek ho 
pustí. Marně. Vyběhl na dvůr. Na silnici už bylo 
rušno, hlídka snad dorazila pohotovostním au-
tem. Začala v tichosti obkličovat hospodu. Do-
ležal se rozhodl doběhnout domů a v krajním 
případě zmizet na faře. Cestu zahradami znal, 
tam se jim lehce schová. A boty zablácené také 
mít nebude. Hodí je psovi do boudy. Vyskočil 
na taras a ještě se přesvědčil, že na cestě smě-
rem domů nikdo není.

Prásk!
Byla to první vražda na zabraném území. 

Úředně však byla německy dodatečně ozna-
čena jako „nutný zákrok v sebeobraně“.

Druhá část zesílené německé hotovosti za-
čala prohledávat hospodu „U Plachých“. Pro 
ně úspěšně, neboť tři zbývající zpěváci už 
nekladli odpor. Před dveřmi do lokálu byli za-
drženi. Do týdne putovali do pracovních tábo-
rů, naštěstí pro rodiny bez poznámky „Návrat 
nežádoucí“.

na poště

„Proboha paninko, tři ostře sledované adre-
sy popravených, různí odesilatelé a všechno 
psáno stejnou rukou! Kdybych vás udal, mne 
pochválí, ale pro vás za to je v nejlepším pří-
padě koncentrák s návratem nežádoucím. Je 
válka a oni pořád ještě vítězí!“

Za „šaltrem“ pošty v Sázavě nad Sázavou 
na sebe hleděla překvapeně šestice očí. Dva 
páry – poštmistra a mé matinky – přecházely 
do vyděšenosti. Ten třetí pár patřil mně, asi tak 
dvouletému chlapci se zájmem o dění, protože 
se mi líbily údery poštovního štemplu na slo-
ženky a rychlá výměna peněz, kterou jsem 
bral jako málokde vídanou hru. Teprve když 
zmizely hromádky protektorátních bankovek 
v šuplíku, tři poštovní stvrzenky v nákupní taš-
ce a zbytek doličného předmětu byl zamíchán 
mezi ostatní, znovu se ozval poštmistr: „Jsem 
podle jiných dobrý Čech, a proto budu mlčet. 
Ale prosím vás, podruhé už sem s takovými 
věcmi nechoďte a v pomoci buďte vy a hlavně 
asi váš muž opatrní. Takový hezký chlapec…“. 
– Pak vyhrkl: „Prosím, už běžte a nevracejte 
se! Také jsem sledován. Naštěstí jsme tady 
byli sami.“

Cesta se mnou na zádech, s košíkem jab-
lek a s velikou taškou potravinové výslužky 
od choratické babičky v ruce vedla do prudké-
ho kopce a zdála se nekonečně dlouhá. Na-
štěstí byla obě dvě těžká zavazadla šikovně 
svázána provázkem a navíc omotána kapes-
níkem. Druhá maminčina ruka mi dokonale 
zabraňovala v bláznivých pokusech o samo-
statné ťapání.

Jaromír Košťák
(Pokračování příště.)
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Regionální vlastivědná peRiodika a JeJich 
místo v histoRiogRafii

Ve dnech 24. – 25. listopadu 2011 hostil 
vlašimský zámek konferenci Regionální vlas-
tivědná periodika a jejich místo v historiografii, 
kterou uspořádali Muzeum Podblanicka, Stát-
ní oblastní archiv v Praze a Státní okresní ar-
chiv Benešov u příležitosti vydání padesátého 
ročníku Sborníku vlastivědných prací z Pod-
blanicka. Konference věnovaná problematice 
regionálních periodik přilákala pozornost mno-
ha zájemců z řad odborné veřejnosti, a to ne-
jen z České republiky, ale také ze Slovenska. 

Většina referátů, které na konferenci zazněly, 
a řada dalších příspěvků mapujících problema-
tiku regionálních vlastivědných periodik byla 
otištěna v publikaci nesoucí stejný název jako 
konference, která vyšla v prosinci roku 2012.

Radovan Cáder

regionální literatura

památky středních Čech 2/2012
Na konci roku 2012 vydal Národní památ-

kový ústav druhé číslo 26. ročníku časopisu 
Památky středních Čech, které mimo jiné ob-
sahuje i dva příspěvky vztahující se k našemu 
kraji. Článek Ernesta Fábika s názvem „Po-
slední roubené vesnické stavby na severním 
Benešovsku“ podrobně mapuje dochované 
obytné i hospodářské roubené objekty v Pe-
troupci, Třemošnici, Petroupimi, Vlkově, Vod-
slivech, Údolnici, Křešicích, Myslíči, Čakově, 
Xaverově a Jezeře. 

Dalším příspěvkem vztahujícím se k našemu 
regionu je článek Jany Svobodové „Železniční 
most u Žampachu poblíž Jílového u Prahy“, 
který je věnován historii a obnově této unikát-
ní technické památky (oprava mostu probíhala 
v letech 2011 – 2012).

Radovan Cáder
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Činnost spRávy chko Blaník v Roce 2012
V roce 2012 vykonávali na Správě CHKO 

Blaník, sídlící v Louňovicích pod Blaníkem, 
veškerou činnost čtyři zaměstnanci. Kromě 
vlastního území CHKO Blaník (41 km2) spadají 
do kompetence správy ještě národní přírodní 
rezervace Drbákov-Albertovy skály, Voděrad-
ské bučiny a Ve Studeném a národní přírodní 
památky Chýnovská jeskyně, Kaňk, Rybníček 
u Hořan, Luční, Stročov, Jankovský potok, 
Medník a Hadce u Želivky. V těchto chráně-
ných územích Správa CHKO Blaník zajišťuje 
managementové zásahy a vykonává státní 
správu ochrany přírody.

Státní správa
V roce 2012 bylo Správou CHKO Blaník ve-

deno 17 správních řízení, vydáno 119 stano-

visek, 36 vyjádření a bylo podáno na 60 infor-
mací žadatelům.

Dobrá spolupráce je s místními obecními 
úřady a Městským úřadem ve Vlašimi a Voti-
cích. V roce 2012 byly provedeny metodické 
kontroly na Obecním úřadě Kondrac a v ZO 
ČSOP Vlašim (kontrola dodržování rozhodnu-
tí Správy).

V roce 2012 bylo provedeno 9 kontrol 
na obecních úřadech Kondrac, Ostrov, Zvěs-
tov, Veliš, Pravonín, Kamberk a Vracovice 
a na úřadech Městyse Louňovice pod Blaní-
kem a Městyse Načeradec ve věci projednání 
aktuální situace výstavby a stavu územních 
plánů.

V roce 2012 bylo provedeno 120 kontrol sta-
vu přírodního prostředí a lokalit v CHKO Blaník 
a 65 kontrol v NPP a NPR.

Zprávy a sdělení

Exkurze v přírodní rezervaci Podlesí (foto: I. Křížová).
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praktická ochrana přírody

Každoročně Správa CHKO Blaník financuje 
opatření v chráněných územích, která jdou nad 
rámec běžného hospodaření a mají mnohdy 
zásadní význam pro zachování chráněných 
fenoménů. V roce 2012 byl objem prostředků 
z Programu péče o krajinu vložený do krajiny 
Podblanicka 1,6 mil. Kč.

Významnou akcí roku 2012 byla obnova tří 
historických tůněk v obci Ostrov o celkové roz-
loze téměř 1000 m2. Obnova tůněk proběhla 
i v PR Podlesí, kde byla obnova provedena 
ručním vytrháním nárostů orobince.

Další významnou akcí bylo letnění Velkého 
Býkovického rybníka v PR Podlesí. Dno ryb-
níka s narostlou vegetací bylo ve dvou fázích 
posečeno a na hrázi rybníka byl proveden 
průklest dřevin. Již tradičně bylo v CHKO Bla-
ník financováno ruční sečení mokřadních luk 
na více než 32 ha, případně byly příspěvky vy-
užity na seč ve více fázích na pozemku.

V Křížovském lomu bylo provedeno prosvět-
lení náletového porostu (0,2 ha), byly odtud od-
straněny nepůvodní akáty. Na jalovcové stráni 
u potoka Brodec (0,5 ha) byl proveden výřez 
keřů pro podporu teplomilné vegetace.

V lesích Velkého Blaníku byly vybudovány 
nové oplocenky v délce 700 m a dosazeno 
1500 ks buku a jedle pro obnovu přírodě blízké 
druhové skladby lesa. U Křížova byla vysáze-
na alej 75 třešní.

Komplikovanou akcí bylo ošetření dvou pa-
mátných lip v Libouni. U obou staletých lip 
byla provedena redukce koruny pro zlepšení 
stability, lípa velkolistá byla nově podepřena 
sloupem.

Důležitou činností Správy CHKO Blaník je 
budování a údržba návštěvnické infrastruktury. 
V roce 2012 byly obnoveny informační tabule 
v Hrajovicích a ve Veliši. Každoročně Správa 
CHKO Blaník přispívá na opravy a údržbu na-
učné stezky „S rytířem na Blaník“, kterou vyu-
žívají tisíce turistů ročně.

Správa CHKO Blaník realizovala v roce 2012 
managementová opatření i ve spádových NPR 
a NPP: dosadby lesních dřevin (NPR Drbákov-
-Albertovy skály), odstraňování nárostů řas 
(NPP Rybníček u Hořan), sečení hráze (NPP 
Luční) nebo speciální opatření na podporu 

hadcové květeny – strhávání drnu (NPP Had-
ce u Želivky). V NPP Kaňk se již druhým rokem 
pase stádo ovcí s velmi dobrými výsledky pro 
obnovu území. Na NPP Hadce u Želivky a NPP 
Medník bylo nově instalováno hraniční značení.

Jako odborný podkladový materiál byl v roce 
2012 zpracován plán péče pro Národní přírodní 
památku Hadce u Želivky. Správa CHKO Bla-
ník zpracovala Souhrny doporučených opatře-
ní pro evropsky významné lokality Vlašimská 
Blanice, Želivka, Střední Povltaví u Drbákova 
a Chýnovská jeskyně.

odborná činnost

Pracovníci Správy CHKO Blaník se v rámci 
svých odborností věnují průzkumům a sledo-
vání stavu chráněných území. V rámci „Monito-
ringu krajinotvorných opatření“ byly sledovány 
lokality Podlesí, Částrovické rybníky, Žďárská 
louka nebo tůně u Lesáků, Křížova a v Ostro-
vě. Monitoring obojživelníků a vážek probíhal 
v přírodní rezervaci Podlesí na Malém Býkovic-
kém rybníce. V rámci celostátního mapování 
se i Správa CHKO Blaník věnovala aktualizaci 
údajů o biotopech ČR – 2012 aktualizován 1 okr- 
sek. V roce 2012 byl proveden monitoring po- 
pulace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) na 
dně vypuštěného Velkého Býkovického rybní-
ka v PR Podlesí. Na téže lokalitě byl v CHKO 
také nalezen kamyšník vrcholičnatý (Bol-
boschoenus yagara) jako nový nález nejen pro 
CHKO Blaník, ale i pro region.

V roce 2012 pokračoval celostátní projekt 
AOPK ČR na sledování stavu NPR a NPP, kdy 
byly nově založeny trvalé monitorovací plochy 
v NPP Stročov, NPP Hadce u Želivky a NPR 
Drbákov-Albertovy skály. Tento projekt je rea-
lizován s podporou Evropské unie.

práce s veřejností
Správa CHKO Blaník pořádala pro veřejnost 

a školy exkurze a přednášky. V roce 2012 se 
uskutečnily 4 školní exkurze s účastí 160 osob 
a 5 exkurzí pro veřejnost, odborníky a firmy 
s účastí 120 osob.

Několika společnými akcemi pokračovala 
spolupráce s Podblanickým ekocentrem ČSOP 
Vlašim, které je krajským střediskem environ-
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mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
V rámci této spolupráce proběhl v roce 2012 již 
22. ročník výtvarné a 19. ročník literární soutě-
že pořádané při příležitosti Dne Země pro žáky 

základních a středních škol s tématem „Tajem-
ná ptačí říše”. Do soutěže bylo zasláno téměř 
500 prací, které byly vystaveny v Podblanic-
kém ekocentru ČSOP ve Vlašimi.

Ošetření památných lip v Libouni (foto: M. Klaudys).



X Pod Blaníkem, roč. XVII. (XXXIX.), čís. 1 – příloha

Ekostezka pod Velkým Blaníkem uspořádaná ke Dni Země (foto: I. Křížová).

Nakládání posečené trávy na louce u Ostrova (foto: M. Klaudys).
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Správa CHKO Blaník spolupořádá s Podbla-
nickým ekocentrem ČSOP Vlašim pravidelné 
akce ke Dni Země. Dne 14. 4. 2012 se 50 dětí 
se svými rodiči zúčastnilo ekostezky s hravými 
úkoly pod Velkým Blaníkem.

Dne 13. 9. 2012 se Správa CHKO Blaník podí- 
lela na lektorování semináře „Lesní poklady“ vě- 
novanému geocachingu a ochraně přírody pořá- 
daném Podblanickým ekocentrem ČSOP Vla-
šim.

Ve dnech 21. až 22. 9. 2012 proběhlo ve Vla-
šimi krajské kolo Ekologické olympiády, kterou 
pro žáky středních škol pořádá Podblanické 
ekocentrum ČSOP Vlašim ve spolupráci se 
Správou CHKO Blaník.

Správa CHKO Blaník spolupracovala v roce 
2012 se školami na tradičních přednáškách 
a seminářích. V březnu se uskutečnil seminář 
pro studenty SOŠ Benešov ke Světovému dni 
vody a jako každoročně v listopadu pořádala 
Správa CHKO Blaník dvě přednášky „Ochra-
na přírody na mapách (aneb pohledy shůry 
i zblízka na přírodní rezervace)“ při příležitosti 
mezinárodního dne GISDAY na Gymnáziu Vla-
šim. Zde se studenti seznamují s moderními 
přístupy k ochraně přírody založenými na ge-
ografických informačních systémech.

Velký úspěch zaznamenal již 5. ročník Vý-
stavy hub blanických lesů. Více než 350 ná-
vštěvníků budovy Správy zhlédlo 22. 9. 2012 
rekordních 220 běžných i vzácných druhů hub. 

Výstavu poutavým výkladem doprovodil myko-
log Pavel Špinar.

Jako příspěvek k dalšímu vzdělávání učitelů 
organizovala Správa CHKO Blaník v roce 2012 
dva třídenní semináře v rámci projektu „CHKO 
Blaník jako didaktický prostor“ pro učitele stře-
dočeských ZŠ. Celkem 33 učitelů biologie v je-
jich rámci absolvovalo 6 exkurzí a 4 přednášky 
o ochraně přírody v CHKO Blaník.

V dubnu se uskutečnilo jednání s občany 
obce Býkovice v souvislosti s managementem 
(upuštěním) Velkého Býkovického rybníka.

V České televizi bylo odvysíláno vystoupení 
týkající se ochrany a péče o NPP Medník s vý-
skytem chráněné rostliny kandíku psího zubu.

publikační činnost pracovníků 
správy se vztahem k chko či 
podblanicku

Hanel L., Hartvich P. 2012: Zprůchodnění jezů 
pro ryby na řece Blanici. Pod Blaníkem, 3: 4 – 6.

Klaudys M. 2012: Nové botanické nálezy v přírod- 
ní rezervaci Podlesí. Louňovický zpravodaj, 3: 14.

Další informace o CHKO Blaník, maloploš- 
ných chráněných územích v kompetenci 
Správy CHKO Blaník a o činnosti správy jsou 
přístupné na webových stránkách AOPK ČR 
(www.blanik.nature.cz).

Lubomír Hanel, Martin Klaudys, 
Ivana Křížová

výtvaRná soutěž „hRadní a zámecké 
slavnosti“

Také v roce 2012 proběhla soutěž „Maluje-
me s muzeem“, pořádaná Muzeem Podbla-
nicka v rámci dlouhodobého projektu „Histo-
rický rok“. Tématem z regionální historie byly 
„hradní a zámecké slavnosti“ a zúčastnilo se 
osmnáct škol. Své práce zasílali žáci i studenti 
v období od 1. 10. do 30. 11. 2012. Partnery 
soutěže byly tradičně Středočeský kraj, Město 
Vlašim, Město Benešov a Město Votice. V ka-
tegoriích mateřská, základní a střední škola 
se představily techniky ve škále od akvarelu 
po kombinace materiálů. Účastníci si při výuce 
připomněli hradní a zámecká sídla na Podbla-

nicku. A měnící se zábavy i stolovací zvyklosti 
od středověku po 19. století. Tématicky pře-
važovaly u soutěžících turnaje, lov a hostiny. 
Pozornost vzbudily „prostorové“ práce dětí vla-
šimské MŠ Ke Spravedlnosti. Výsledky soutě-
že byly slavnostně vyhlášeny 13. 12. v obřadní 
síni vlašimského zámku. Na vítěze čekaly zají-
mavé ceny. Všechny práce byly pak vystaveny 
v prostorách Muzea Podblanicka (zámku Vla-
šim) od 15. 1. do 15. 2. 2013.

Jindřich Nusek, 
Veronika Hanusová
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Veronika Stejskalová (15 let), ZŠ Netvořice: Tajemný rytíř. 1. místo v kategorii 2. stupeň základních škol.
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Vendula Kříženecká, Gymnázium Vlašim (16 let): Tanec. 1. místo v kategorii střední školy.

Kamila Pejšová, ZŠ Votice (5. A): Na slavnosti. Čestné uznání v kategorii 1. stupeň základních škol.
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Benešovský pivovaR má chmelnici, 
nauČnou stezku a atRakce pRo děti

Nová chmelnice, naučná stezka, informační 
systém i atrakce pro děti vznikly v areálu bene-
šovského Pivovaru Ferdinand a.s. v rámci pro-
jektu nazvaného Pivo, chmel, slad – to mám 
rád. Připravily a realizovaly ho společnosti Po-
sázaví o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. s cílem při-
blížit veřejnosti jedno z řemesel typických pro 
oba regiony – pivovarnictví. Celkové náklady 
na projekt dosáhly 2,5 milionu korun, z toho 
většinu pokryla dotace z Programu rozvoje 
venkova v rámci Projektu spolupráce.

„Snažíme se pivovar maximálně otevřít ve-
řejnosti a propojit ho s městem Benešov. Aby 
lidi, kteří tady žijí, věděli, že tady mají pivovar, 
na který můžou být hrdí. Na druhou stranu aby 
návštěvník, který do Benešova přijede, našel 
něco, co ho provede pivovarem a zároveň mu 
ukáže, jak se pivo vyrábí, proč se vyrábí zrov-
na tímto způsobem. Že heslo ‚Skutečné pivo‘ 

má nějaký smysl v tom, že to, co do něj dává-
me a jak ho děláme, je poctivá výroba,“ řekl 
předseda představenstva společnosti Pivovar 
Ferdinand a.s. Petr Dařílek.

Pivovar nabízí návštěvníkům také prohlíd-
ky vybraných provozů, které jsou v současné 
době přístupné na objednávku. Nově si přícho-
zí budou moci prohlédnout také výstupy projek-
tu Pivo, chmel, slad – to mám rád. Je mezi nimi 
například sloupová drátěná chmelnice s odrů-
dami Žatecký poloraný červeňák a Bor. „Po-
dle dostupných dokumentů stabilního katastru 
v Benešově od roku 1848 žádná chmelnice ne-
byla. Myslím si ale, že před tímto datem, od ra-
ného středověku, se tady chmel určitě pěstoval, 
protože si každý podnikavější měšťan v malém 
a podomácku vařil pivo sám, byl tady i klášter, 
kde si ho duchovní dozajista taky vařili,“ uvedl 
architekt projektu Tomáš Reml.

Malá chmelnice.
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Prostřednictvím malé naučné stezky se ná-
vštěvníci dovědí, z čeho a jak se benešovské 
pivo vaří. Například že pivovar má dvojitou 
varnu, že pivo kvasí v otevřených spilkách 

spodním kvašením a dokvašováním v ležác-
kých sklepích. Tato technologie se používá vý-
hradně v českých zemích a pouze v některých 
českých pivovarech, čímž se stává naprosto 
jedinečnou. Výsledkem je pivo poctivé, typicky 
české, prostě „skutečné“. Součástí projektu je 
i nový informační systém, který ukáže, kde a co 
je například spilka, sudárna, požahovna nebo 
ledárna. Nejmenší návštěvníci si mohou zahrát 
venkovní hru Člověče, nezlob se nebo kuželky.

„Projekt vznikl v rámci podpory regionál-
ních výrobců. Hledali jsme další společné 
téma s Rakovnickem a našli jsme pivovarnic-
tví a chmelařství,“ řekla ředitelka společnosti 
Posázaví o.p.s. Bohuslava Zemanová. Be-
nešovský pivovar na tuto myšlenku přistoupil 
a aktivně se zapojil do její realizace. „Navázali 
jsme na jeho aktivity a propagaci, jejichž pro-
střednictvím se snaží získat zpátky zákazníky. 
Je to ještě běh na dlouhou trať a náš projekt 
byl jedním ze střípků mozaiky. Pokusili jsme 
se ukázat pivovar trošku z jiného pohledu a co 
nejširšímu okruhu lidí. Výrobě piva jsme proto 
věnovali také jedno číslo barevného dětského 
časopisu Posázavské Kukátko,“ dodala Bohu-
slava Zemanová.

Jaroslava Tůmová
Foto: autorka

Informační systém s naučnou stezkou.

zpRávy ze záchRanné stanice  
pRo živoČichy Čsop vlašim

Přes zimní období bývá obvykle ve vlašimské 
záchranné stanici klid a zvířecí pacienti letošní 
zimu přibývali jen pomalu. Ošetřovatelé pečova-
li především o ježky, kteří před zimou nenabrali 
dostatečnou hmotnost pro její úspěšné přečká-
ní pomocí hibernace a o probuzené netopýry.

Tuto zimu ve stanici přečkávaly celkem 
dvě desítky ježků, kteří se museli denně čistit 
a krmit. Na jaře je pak po probuzení čekala 
cesta zpět za svobodou. Podobná byla situ-
ace i s probuzenými netopýry, kteří se však 
na rozdíl od ježků museli krmit nejprve ručně 
z pinzety a postupně si navykat na misku. Ne-
topýrů bylo ve stanici okolo třiceti a jednalo se 
o netopýry rezavé, pestré a zástupce rodu Pi-
pistrellus.

Do konce února bylo do stanice přijato již 34 
zvířat a téměř polovina z nich byli právě netopýři. 
Z těch, co se podařilo navrátit zpět do přírody, lze 
zmínit dvě poštolky, puštíka a krahujce. Samotné 
vypuštění vyléčených zvířat se dvakrát konalo 
i před zraky veřejnosti, a to s mateřskou školou 
v Říčanech a základní školou v Neveklově.

Ostatní zvířata zatím zůstávají v léčení. Na-
příklad káně lesní se zlomeninou loketní kosti, 
která k nám byla přivezena v lednu. Díky včas-
nému nalezení a šikovným rukám naší veteri-
nářky se podařilo kost operativně zpevnit po-
mocí ocelového hřebu. Po čtyřech týdnech byl 
tento hřeb ze zlomeného křídla vyndán a káně 
byla přesunuta do velké rozletové voliéry, kde 
se nyní rozcvičuje v létání.
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Na začátku února bylo do stanice přijato 
také první mládě zajíce polního, které tak od-
startovalo sezónu mláďat a přípravu na jarní 
a letní shon s dokrmováním osiřelých nalezen-
ců. Mladí zajíčci se do stanice dostávají často 
po donesení psy nebo kočkami jejich majitelům 
anebo jinak poranění. Mnohdy nám jsou však 
bohužel donášena i zdravá mláďata odebraná 
z neznalosti. Proto apelujeme na všechny, ne-
odebírejte z přírody mláďata savců, jako jsou 

zajíci, srny atp. Rodiče mají na blízku a pokud 
jim nehrozí bezprostřední nebezpečí, nechejte 
je na místě, postarají se o ně.

V druhém areálu naší stanice, v paraZOO 
ve Vlašimi, bylo přes zimní období zavřeno. 
Kdo se chtěl podívat do této expozice, mohl 
využít prvního vánočního svátku, kdy zde pro-
bíhala akce „Vánoce se zvířátky“. Návštěvníci 
tento den mohli zvířatům přinést nějaký dárek 
v podobě krmení či hračky. Doprovodným pro-

Vypouštění puštíka zraněného nárazem do překážky se odehrálo v lednu u Kupsova mlýna  
(foto: J. Hromas).
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Prvním mládětem roku 2013 byl malý zajíček přinesený psem své majitelce (foto: P. Vach).

K zimujícím pacientům v Záchranné stanici pro živočichy patří i dvě labutě. Mládě má poškozené 
letky a dospělý samec utrpěl zlomeninu křídla (foto: J. Hromas).
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přehled plánovaných akcí muZea podblanicka a čsop vlašim

muzeum podBlanicka – zámek vlašim
http://www.muzeumpodblanicka.cz

VýSTaVy
Otevřeno: 9.00 – 12.00 h., 13.00 – 16.00 h. (pondělí zavřeno).
4. 4. – 5. 5. 2013: Výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 
4. 2013 v 16.00 h., vystoupí na ní žáci literárně-dramatického oboru pod vedením Mgr. Miloše 
Povolného, hudební část zajistí žáci hudebního oboru.

do tohoto čísla přispěli

Mgr. Radovan Cáder, Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim (muzeum-vlasim@iol.cz)
Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., AOPK ČR, Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8, 257 06 Louňovice 

pod Blaníkem (lubomir.hanel@nature.cz)
Mgr. Veronika Hanusová, Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim (muzeum-vlasim@iol.cz)
Mgr. Jan Heřman, V Štíhlách 3/1311, 142 00 Praha 4 – Krč (janherman24@seznam.cz)
Bc. Jakub Hromas, DiS., Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (jakub.

hromas@csop.cz)
Ing. Pavel Jakubův, Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (pavel.jakubuv@

csop.cz)
Ing. Mgr. Martin Klaudys, Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 

(martin. klaudys@nature.cz)
Mgr. Jaromír Košťák, J. Morávka 423, 254 01 Jílové u Prahy (jaromir.kostak@seznam.cz)
Bc. Ivana Křížová, AOPK ČR, Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 

(ivana.krizova@nature.cz)
Josef Moudrý, Pod Tratí 1556, 258 01 Vlašim (moudry.vlasim@seznam.cz)
PhDr. Jindřich Nusek, Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim (muzeum-vlasim@iol.cz)
Ing. Pavel Pešout, Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (pavel.pesout@csop.cz)
PhDr. Ivana Preislerová, Severní 968 Vlašim (vraniv@centrum.cz)
Mgr. Stanislav Příhoda, Dolnokralovická 1298, 258 01 Vlašim (standa.prihoda@volny.cz)
Slávka Rýdlová, Bezručova 1257, 256 01 Benešov
Bedřich Švejda, Řimovice 64, 258 01 Vlašim (Svejda.kronika@seznam.cz)
PhDr. Jaroslava Tůmová, Kancelář Posázaví o.p.s., budova piaristické koleje, Masarykovo nám. 1, 

256 01 Benešov (tumova@posazavi.com)

gramem byla i tvořivá dílna, kde si rodiče s dět-
mi vyzkoušeli výrobu tukového krmítka. Akce 
se vydařila a za celý den zavítalo do paraZOO 
okolo dvou stovek lidí. Všem, kteří přinesli kr-
mení či přispěli do kasičky, velmi děkujeme!

ParaZOO je opět otevřena veřejnosti od 1. 
března, a to mimo pondělky, mezi 10.00 – 

16.00 h., od dubna bude pak otevřeno až 
do 18.00 h. večer.

Pokud budete potřebovat jakékoliv rady 
týkající se volně žijících zvířat, obraťte se 
na pracovníky Záchranné stanice pro živočichy 
ČSOP Vlašim na tel. č. 777 800 460.

Jakub Hromas



Pod Blaníkem, roč. XVII. (XXXIX.), čís. 1 – příloha XIX

9. 5. – 2. 6. 2013: MOJE SMEČKa. Portréty z let 2010 – 2012. Akademická malířka Eva Čedí-
ková-Žáčková, která ve Vlašimi prožila nejdůležitější léta života, svými portréty vytváří obrazárnu 
svých nejbližších – příbuzných a přátel. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2013 v 17.00 h.
6. 6. – 30. 6. 2013: Josef Buršík – obrazy. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2013 v 17.00 h.

PŘEDNÁŠKy
Zámek Vlašim, začátek v 17.00 h.
Úterý 25. 4. 2013: architekt Kamil Roškot. O životě a díle vlašimského rodáka přednáší prof. 
Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Úterý 14. 5. 2013: Nové objevy v Egyptě. Přednáší PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

KONCERTy
Zámek Vlašim.

Středa 3. 4. 2013: Koncert učitelů ZUŠ Vlašim. Začátek v 19.00 h.
Pondělí 8. 4. 2013: Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Vlašim. Začátek v 16.00 h.
Čtvrtek 18. 4. 2013: Trio DuBois. Irvin Venyš – klarinet, Jan Thuri – hoboj, Martin Petrák – fa-
got. Začátek v 19.00 h.
Středa 24. 4. 2013: absolventský koncert žáků ZUŠ Vlašim. Začátek v 19.00 h.
Čtvrtek 9. 5. 2013: Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny. Začátek 
v 19.00 h.
Čtvrtek 6. 6. 2013: Cimballica. Housle – Filip Prechtl, Alena Řeháková, viola – Jaroslav Vlasák, 
violoncello – Alena Tokarová, kontrabas – Marek Osička, cimbál – Barbora Jagošová.

VýZNaMNÉ DNy
Čtvrtek 18. 4. 2013: Mezinárodní den památek a sídel. Vstupné do expozic je 10 Kč.
Sobota 18. 5. 2013: Mezinárodní den muzeí. Vstupné do zámku za 10 Kč.
Čtvrtek 6. 6. 2013: IX. zámecká muzejní noc.

Otevřené expozice: Zámecké parky; Historie zámku Vlašim; Příroda Podblanicka; Zrcadlo 
minulosti – dlouhodobá výstava; S přesnou muškou – tradice lovectví a zbrojařství, Tajemství 
sklepení, Město pod věží aneb Vlašim na dlani.

Pobočka Benešov, Malé náměstí 74, 256 01 Benešov, tel.: 739 203 301
Služby pro veřejnost: 9.00 – 12.00 h., 13.00 – 16.00 h. (pondělí zavřeno).
7. 3. – 20. 4. 2013: Velikonoce a jejich sváteční okruh. Výstava.
18. 4. 2013. Mezinárodní den památek a sídel. Vstupné do expozic je 10 Kč.
2. 5. – 1. 6. 2013: Richard Pachman a jeho tvorba. Výstava.
Sobota 18. 5. 2013: Mezinárodní den muzeí. Vstupné do zámku za 10 Kč.
13. 6. – 7. 9. 2013: Jak se lidé oblékali – Barbie jako manekýnky. Výstava.

Otevřené expozice: Expozice města Benešova a okolí; Náš pluk

Pobočka Růžkovy Lhotice, Zámek 1, 257 65 Čechtice, tel.: 317 842 927
Prohlídky na objednání.

Otevřené expozice: Hudební tradice Podblanicka
Exteriér: Procházka krásnou zahradou
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Český svaz ochRánců příRody vlašim
http://www.csopvlasim.cz

PEJSKaŘSKÉ POVíDÁNí
Setkání pro ty, kdo pořízení pejska plánují nebo ho už mají a chtějí se dozvědět něco nového 
nebo jen tak si popovídat o pejscích. Začátek v 18.00 h.
Středa 3. 4. 2013: Nejčastější zlozvyky a jejich odstranění.
Středa 8. 5. 2013: Kynologické sporty aneb neseď doma na gauči.
Středa 5. 6. 2013: Cestování se psem.

DaLŠí aKCE
6. 4. – 7. 4. 2013: Kurz domácí výroby sýrů. Lektor Petr Rys seznámí účastníky ve dvou 
praktických jednodenních seminářích s domácí výrobou mléčných výrobků a sýrů. Semináře je 
možné absolvovat pouze společně.
5. 4. – 6. 4. 2013: Noc s andersenem. Oslavy Mezinárodního dne dětské knihy.

13. 4. 2013: Kurz domácí výroby bylinných mastí. Jednodenní kurz lektorky Gabriely Zemčí-
kové zaměřený na netradiční a méně obvyklé výrobní postupy domácích mastí.

27. 4. 2013: Exkurze po místních zemědělských farmách. Zájemci o farmářrské produkty 
se budou moci podívat na několik místních farem produkujících potraviny, seznámit se s jejich 
majiteli a s podmínkami a prostředím, ve kterých produkty vznikají.

25. – 26. 5. 2013: Kurz Permakultura v praxi. Volné pokračování pro pokročilé.

29. – 30. 6. 2013: Kurz stavění hliněné pece na chléb a pizzu. Dvoudenní kurz bude zaměřen 
téměř výhradně na praxi, kdy budeme krok po kroku společně stavět venkovní hliněnou pec.

1. – 14. 7. 2013: Letní tábor Bang! Letní pobytový tábor pro děti, který se bude tradičně konat 
v přírodní památce Na Ostrově u Nemíže.

ZMěNA PROGRAMU VYHRAZENA.

ekopoRadna – poradenství a pomoc 
v otázkách životního prostředí

Přízemí Podblanického ekocentra ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim, 
vlevo za hlavním vchodem. 

Osobně:  duben až září: úterý až neděle 10.00 – 18.00 h., 
  říjen, listopad, březen: úterý až neděle 10.00 – 16.00 h.
  prosinec až únor: pondělí a středa 10.00 – 17.00 h.,
  úterý, čtvrtek, pátek 10.00 – 16.00 h.

Písemně e-mailem: ekoporadna@csop.cz, telefonicky: 317 845 169, 317 845 965. 

Webové rozhraní: http://www.csopvlasim.cz/ekoporadna 

Činnost a akce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim 
– krajského střediska environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty – podporuje Středočeský kraj. 



 
Ekoobchůdek a E-shop
Ekoobchůdek – Přízemí Podblanického ekocentra ČSOP,  
Pláteníkova 264, Vlašim, vlevo za hlavním vchodem. 

OTEVŘENO

EKOPORADNA a EKOOBCHŮDEK (přízemí)
duben až září
úterý až neděle 10.00 – 18.00 h.   
říjen, listopad, březen
úterý až neděle 10.00 – 16.00 h.  
prosinec až únor
pondělí a středa 10.00 – 17.00 h. 
úterý, čtvrtek, pátek 10.00 – 16.00 h.

E-SHOP: http://www.csopvlasim.cz/eshop/

NABÍZÍME
– vlastivědnou a přírodovědnou literaturu, plakáty
– biopotraviny z ekologického zemědělství (káva, čaj, čokoláda, sladkosti, třtinový 

cukr, bylinné a dětské čaje Sluneční brána, biovíno z Moravy a další)
– potraviny z konopí (pochoutky, konopný olej lisovaný za studena),  

konopnou kosmetiku Cannaderm a další textilní výrobky z konopí
– ekologické čisticí prostředky  

Qalt Excel (středočeský výrobce Qalt Rakovník, s. r. o.) a Ecover
– keramiku: hrnečky, svícny, aromalampy (ruční práce, vyrábí I. Syslová, Chotýšany)
– šperky: originální ruční práce – náušnice, náramky, soupravy
– řemeslné výrobky, ptačí budky, krmítka, domečky pro hmyz, krmivo pro ptáky 

a další k přírodě i člověku šetrné výrobky
– KRaj blanICKýCh Rytířů regionální produkt® (med, mléčné produkty, 

keramika, regionální literatura, patchwork, zahradnický substrát)
– řemeslné výrobky, ptačí budky, krmítka, domečky pro hmyz, krmivo pro ptáky 

a další k přírodě i člověku šetrné výrobky




