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Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, 

dostává se Vám do rukou první číslo občasníku občanského sdružení federace Háje. Najdete zde 

informace o činnosti sdružení, ale i zajímavosti o Hájích, trochu historie, trochu současnosti, možná i 

nějakou pověst, či zajímavou historku, jež se k našemu kraji váže. Kapku poezie, špetku zábavy. 

                                                                     Přeji příjemné čtení                                   Ivana Nováková 

federace Hájefederace Háje  
 

 

Občanské sdružení Federace Háje vzniklo v září loňského roku jako reakce na trvalou situaci v Zadních Hájích, 
které oficiálně vlastně ani neexistují, ale jsou částmi tří obcí. Přesto fungují dohromady jako jediný celek. Jedním z 
cílů OS je komunikace a spolupráce s dotyčnými Obecními úřady, podle potřeby i s jinými správními jednotkami a 
informování místních obyvatel o událostech, které se jich mohou týkat. Dalšími cíli jsou zejména podpora a tvorba 
prostředí příjemného a bezpečného pro život na venkově… 
Občanské sdružení je nezisková a dobrovolná organizace, registrovaná Ministerstvem vnitra.   
Adresa webových stránek  sdružení je: www.oshaje.cz 
   
V letošním roce se OS zapojilo do programu "Cesty venkova",  což je program, který hledá cesty a vytváří pod-
mínky pro větší spojení lidí s místní krajinou - volnou i urbanizovanou. Vychází z myšlenek trvale udržitelného 
rozvoje, ověřuje je v konkrétních podmínkách českého venkova a obohacuje o nové podněty. 
Adresa webových stránek Cest venkova je: www.cestyvenkova.cz                 
Díky financím z programu „Cesty venkova“ mohly kolem cest na Hájích vzniknout  odpočívadla - dubové lavičky, 
které slouží místním obyvatelům i návštěvníkům a turistům k příjemnému posezení.  Měly by navozovat pocit po-

hody, spokojenosti, klidu, ale i kultivovanosti v 
naší osadě. Užijme jich tedy spokojeně - někdy 
k příjemnému zastavení a odpočinku, jindy 
aspoň pro potěchu oka. 
        
Na tomto místě bych chtěla poděkovat paní Evě 
Zirhutové, která mi spolupráci s programem 
nabídla, paní architektce Evě Wágnerové, která 
projekt "lavičky" vymyslela a panu Davidovi 
Jiránkovi, který jej zrealizoval. 

                                                                                                                                                                                                   
Ivana Nováková 

občanské sdružení  

O NÁS 
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Název Zadní Háje se vžil někdy v po roce 1980 podle 
dopravního značení na silnici, před tím se  osada nazý-
vala Horní Háje, což je uváděno ve starých knihách i  v 
mapách. 
Háje leží na rozhraní katastrů obcí Hřiměždice, Nečín 
a Županovice. K Hřiměždicím patří dva domy s čísly 
popisnými, k Nečíni šest domů a k Županovicím čtyři 
domy. Vesničku ze třech stran obklopují kopce - na 
jihu je to lesnatý Bůček (449 m. n m.),  na západě Ka-
bylák (412 m. n m.) a na severu zalesněný vrch Háj 
(446 m. n m.). Kousek dál na jihozápadě, nad Předními 

Hájemi, se vypíná do výše 452 m. n m. Křelovice, jejíž 
vrchol se jmenuje Na Hvězdáři. Dále na západě se mů-
žeme rozhlédnout z krásného vrchu Pecno (457 m. n 
m.), který je mezi Lipinami a Žebrákem, či ze známé 
Nečíňské Besídky (508 m. n m.).  Na východě se ote-
vírá vyhlídka do kraje. Rozhed přes údolí řeky Vltavy 
je úchvatný. Běžně vidíme vysílač nad Voticemi, 
hvězdárnu v Sedlčanech, či rozhlednu na vrchu Dra-
houšek nad Osečany. Při lepší viditelnosti lze mimo 
jiné rozeznat vrch Blaník , vzdálený vzdušnou čarou 
44 kilometrů a  vysoký 632 metrů.  
Kopcovitý terén i blízká rozlehlá vodní plocha - mezi 
Hájemi a Zvíroticemi končí vzdutí vodního díla Slapy 
- příznivě ovlivňují místní mikroklima. Západní větry 
nejsou mocné tolik jako v rovinách a podzimní mlhy 
stoupající od řeky nedovolí prvním mrazíkům udeřit 
plnou silou. 
 
Ke krátkým vycházkám stačí obejít okolní lesy. Pro 
delší výlet po okolí  se nabízí hned několik možností: 
Jednou z nich je žlutá turistická trasa, která vede z  
přes Háje, kolem Županovic a dále přes Hubenovskou 
zátoku na Cholín. Za Cholínem se napojuje na nauč-
nou stezku Zlaté Psí hory a na  přírodní rezervaci Vy-
myšlenská pěšina. 
Naučná stezka Zlaté Psí hory seznamuje návštěvníky 
se zlatohorním krajem kolem obce Mokrsko, popisuje 
jednotlivé části zlatých ložisek a představuje historická 
i novodobá báňská díla. Mezi Mokrskem a Vltavou je 
kopec Veselý vrch (489 m. n m.), na němž se od roku 
1999 tyčí železná rozhledna, vysoká 42 metrů. Ve výš-
ce 25 metrů je vyhlídka, nad vyhlídkou jsou antény 
mobilního operátora.  
Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina byla vyhlášena 
roku 1989 k ochraně skalnatých svahů s mozaikou les-
ních porostů nad řekou Vltavou. 

Háje a okolí 
O KRAJINĚ 

Rozhledna na Veselém Vrchu 
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Střední Povltaví nabízí krásné vyhlídky. Turisté tu 
však musí vydat více sil nežli jinde, protože Vltavu 
mnohdy lemují strmé skály. Pohledy ale stojí za to. 
 Domorodci i turisté na Sedlčansku by si měli dopřát 
procházku naučnou stezkou Drbákov - Albertovy ská-
ly, kterým se příznačně říká Bílé skály. Tato stezka má 
jednu výhodu - je okružní, takže ať začnete na kterém-
koli stanovišti, nemusíte se vracet stejnou cestou. Pod-
le zdatnosti poutníků trvá vycházka tři až pět hodin, 
ačkoli trasa je poměrně krátká - 7,3 km. 
 Stanoviště číslo 1 - U křížku je půl kilometru od ob-
ce Nalžovické Podhájí. Dá se k němu dojet autem 
z Nalžovic směrem k Častoboři.  
 Doporučuje se pevná sportovní obuv, nikoli sandály 
či pantofle, protože cesta mnohdy vede po přírodních 
schodech, je zaříznutá ve svahu či vede po skalních 
římsách opatřených řetězy. Je určená výhradně pro 
pěší turistiku; kolo ani kočárek se sem nehodí. Odepřít 
by si ji měli také lidé trpící závratí. 
 Strmý svah vrchu Drbákova, který se na pravém bře-
hu řeky Vltavy tyčí do výšky 490 metrů nad mořem, 
byl vyhlášen chráněným územím už v roce 1933. 
V roce 1977 pak byla ochrana rozšířena i na sousední 
oblast Albertových skal a v  roce 2008 bylo toto úze-
mí, větší než 60 hektarů, nově označeno jako národní 
přírodní rezervace.  
 Naučná stezka rezervací se zaměřuje na různá pří-
rodní společenstva: dubohabrové háje, trávníky kyse-
lých půd a vřesovišť, skalní step, skalní bory a doubra-
vy, lesní lemy a další. K nim se vždy váže povídání na 
panelech u jednotlivých zastavení. Na suťovišti, kde 
roste téměř tisíc tisů červených, se například dozvíme, 
že: „Tisy jsou známy svou prudkou jedovatostí, způso-
benou alkaloidem taxinem. Obzvláště hovězí dobytek 
a koně jsou na jedovatost tisu citliví, naopak ovce, ko-
zy a spárkatá zvěř ho mohou v menším množství přijí-
mat. Tis byl odpradávna v různých kulturách uctíván 
pro své výjimečné dřevo a zároveň nenáviděn pro svou 
jedovatost. Byl považován za kouzelný strom, symbol 
smutku, ale i regenerace, věčného života a smrti.“ 
 Na trase se lze setkat také se zajímavými živočichy, 
a to nejen na obrázcích. Chce to ovšem dávat dobrý 
pozor; zelená ještěrka bez pohnutí se vyhřívající na 
skalách splývá s trsem trávy tak, že vypadá jako pouhý 
list. Je dobře, že ji barva chrání, protože je to živočich 
ohrožený. Drbákov je hnízdištěm krahujce, výra a dal-
ších dravců. 
 Některá zastavení v názvu nesou slovo vyhlídka a 
opravdu je na co se dívat. Sám vrch Drbákov je nej-

vyšším kopcem nad Vltavou v úseku mezi Orlíkem a 
Prahou. Podle pověsti měl v dávných dobách funkci 
pozorovatelny, ze které se střežil úsek vltavské plav-
by.Z vyhlídky jsou vidět krásné vltavské meandry s 
tečkami pohybujících se loděk. Hluboko dole na vodní 
hladině se zrcadlí stromy a vysoké skály. Na nich se 
podle ročních období objevují „barevné diamanty“ 
žluté tařice skalní, modré chrpy chlumní, bílé vlásky 
Ivanova kavylu nebo tmavě fialové květy koniklece. 
Na protějším břehu je vidět školicí středisko Smilovice 
a Žraločí zátoku.  
 Lepší výhledy jsou brzy na jaře, kdy jsou větve list-
natých stromů ještě holé. Vydat se ale na stezku příliš 
brzy na jaře, kdy hrozí nebezpečí uklouznutí na zbyt-
cích sněhu, se nedoporučuje. 
 Jedna z vyhlídek nese název Bartůňkova. Je po za-
kladateli naučné stezky Karlu Bartůňkovi. Tento zed-
ník, později dělník v kamenolomu a hajný, byl velkým 
milovníkem a znalcem přírody. Téměř šedesátiletý se 
pustil do tvrdé práce s krumpáčem, aby zpřístupnil 
tento krásný kus krajiny. Na něj navázal František Ve-
selý, známý též pod přezdívkou Robin. Byl vášnivým 
turistou a propagátorem zdejšího kraje.  

Hanka Synková 

Vyhlídky z Bílých skal 

O KRAJINĚ 

Drbákov 
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 Řeka protínající naši zemi od jihu k severu pro tehdejší 
dobu představovala totéž, co později železnice, nebo 
ještě později dálnice. Možná ještě víc, protože při teh-
dejším stavu techniky neexistoval způsob, jak ji nahra-
dit. Podél řeky a v jejím širším okolí se proto usazovali 
řemeslníci, kteří produkty odvážené vory a šífy vyráběli 
nebo zpracovávali. Nechyběli ani obchodníci, hostinští 
a další. Především to ale byli plavci. 
 Mělo to jen jeden háček: na rozdíl od dnešní železnice 
a dálnice řeka teče jen jedním směrem, v daném případě 
od jihu k severu. Dříví vorů a náklad většinou zůstaly v 
Praze (nejdřív na Výtoni, později na druhém břehu na 
Smíchově), zatímco šífy (tedy lodě - z německého das 
Schiff) táhly zpět proti proudu koně jdoucí po cestě vy-
budované na břehu řeky. Stavět pro každou plavbu po 
proudu nový šíf by samozřejmě bylo nevýhodné. 
 Plavců se to ale netýkalo - ti dostali mzdu a museli (až 
do vzniku železnice nebo rozšíření jízdních kol) šlapat 
pěkně pěšky. Říkalo se tomu "jít lantem" (opět z němči-

ny: das Land, tedy jít po zemi). Udává se, že tato zpá-
teční cesta jim většinou trvala dva až tři dny. Což bylo o 
to obdivuhodnější, že dlouho nepoužívali boty, ale jen 
dřeváky a že při tom často nesli i zboží, které pro své 
rodiny nakoupili v Praze. Někteří autoři tvrdí, že právě 
tak se v Povltaví rozšířila káva, kterou si v Praze oblíbi-
li. 

Veselá cesta proti proudu 
Pro zpáteční pěší cestu se plavcům zdánlivě nabízela 
komunikace pro tažení šífů proti proudu - to ale nebylo 
tak výhodné, jak to na první pohled vypadá. Neexisto-
valy na ní sice žádné významné výškové rozdíly, sledo-
vala ale tok meandrující řeky, což by trasu několikaná-
sobně prodlužovalo. Lidé od vorů ovšem museli být       
mladí, zdraví a silní, a tak na nějaké to převýšení nehle-
děli. Zákruty řeky si zkracovali přes okolní kopce až 
vytvořili trasu používanou většinou z nich. Říkalo se jí 
plavečnice. 

PLAVEČNICE 
Rozcestí na žlutě značené turistické cestě mezi Zadními 
Háji a Županovicemi se jmenuje Plavečnice, což tu také 
donedávna hlásala plechová tabulka. Zdánlivě nesrozu-
mitelné pojmenování je památkou na slavné časy vltav-
ské voroplavby, která za starých časů živila nejen osady 
v bezprostřední blízkosti řeky, ale i v hodně širokém 
okolí. 

Vltava kdysi byla dopravní tepnou mezinárodního vý-
znamu, protože její vody kromě dříví z jižních Čech 
dopravovaly do Prahy i zboží z Rakouska - a to pak 
často putovalo dál až do Německa. A někdy ještě dál. 
Na vorech a šífech odcházely do světa i mnohé produk-
ty zdejšího kraje, mezi jinými i stavební kámen z lomů, 
ale třeba i živá hospodářská zvířata. Co znamenala říční 
plavba pro tuto oblast dodnes mimoděk dokumentuje 
častá výskyt jména Plavec. "Plavec" totiž bylo správ-
ným označením mužů, kteří ovládali vory, zatímco po-
jmenování "vorař" vzniklo až později (pravděpodobně 
teprve v 50. letech minulého století, tedy v časech, kdy 
vltavská voroplavba vlastně zanikala) a mezi lidmi od 
řeky se nikdy nepoužívalo. Stejně tak se neříkalo "vor", 
ale "pramen". Řemeslo plavců se v rodu dědilo po celé 
generace a tak bylo pojmenování jeho příslušníků jen 
logické. Odtud také vzniklo místní pojmenování Pla-
večnice. 

Ale nepředbíhejme... 

O ŘEMESLECH 

Říční dálnice 
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O ŘEMESLECH 

  
Plavečnice ovšem nebyla jen obyčejnou stezkou vyšla-
panou v lesích. Plavci také museli někde přenocovat - 
kromě toho nesli výplatu a uměli se pořádně napít. Na 
trase proto vznikly i hostince. Jedním z nich býval dům 
č.p. 37 v Zadních Hájích.  
 
Tolik tedy pár slov na úvod o řemesle, které celé věky 
určovalo život ve zdejším kraji. Příště si o plavcích a 
jejich životě, i o památkách, které tu po nich zůstaly, 
povíme víc. Pokud sami máte nějaké znalosti, či vzpo-
mínky nebo informace o plavecké minulosti kraje, 
napište nám je na mail  jan-a-novak@seznam.cz 
 

Jan A. Novák 

Hostinský Václav Černý s dcerou před hospodou  
v Horních Hájích  - v době protektorátu 
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JAK JE OTEVŘENO 

Obecní úřad,  Nečín č. 18, 262 13, tel: 318588125, 731510943 

              Pondělí: 7:00 - 12:00,  13:00 - 17:00                                                                                       

               Středa:   7:00 - 12:00,  13:00 - 17:00 

 

Obecní úřad, Hřiměždice č. 46,  262 14,  

tel: 318595714                    Pondělí: 9:00 - 17:00         

                                              Středa:   9:00 - 17:00 

Obecní úřad, Županovice č 45, 263 01, tel: 318595153   

Pátek 17:00 - 18:30   

Pošta Hřiměždice 

Otevřeno:  PO, ST:  8:00 . 11:00 

                     ÚT, PÁ:  13:00 - 15:00 

                     ČT:  13:00 - 15:00 

Pošta Nečín, tel: 318 588 123 

Otevřeno: Po, ČT, PÁ:  8:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00 

                    ÚT: 8:00 - 11:00 

                    ST: 8:00 - 11:30 a 15:00 - 17:00 

 

Všeobecný praktický lékař - MUDr. Ivana Hlaváčová 

 

NEČÍN 

Po    6:30 - 7:00  odběry prováděné sestrou 

         7:00 - 11:30  ordinační doba lékaře 

         15:30 - 16:30  návštěvní služba 

 

Út     6:30 - 7:00 odběry prováděné sestrou 

         7:00 - 10:00  ordinační doba lékaře 

         14:00 - 16:00 návštěvní služba 

 

St     6:30 - 7:00 odběry prováděné sestrou 

         7:00 - 12:30  ordinační doba lékaře 

         13:00 - 16:00 návštěvní služba 

 

Čt      7:00 - 10:00  ordinační doba lékaře 

         14:00 - 16:00 návštěvní služba 

 

Pá    6:30 - 7:00 odběry prováděné sestrou 

         7:00 - 9:30  ordinační doba lékaře 

         14:00 - 16:30 návštěvní služba 

 

 

Hříměždice Borotice 

Po   12:30 - 15:00 Út  10:30 - 13:30 

Pá  9:30 - 13:30 

NEČÍN - prodejna COOP 

Otevřeno: Po - Pá:   6:00 - 17:00 

                            So:  6:30 - 11:00 

DREVNÍKY - Koloniál 

HŘIMĚŽDICE - SMÍŠENÉ ZBOŽÍ 
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SEDMIKRÁSKA 
 
je jako děvče v lidovém kroji, prostá, krásná a 
užitečná. 
Kromě svých sedmi krás má půvab i pro ty, co 
mají hlad. 

 
Kdyby vám někdo nabídl preparát, který obsahuje 
spoustu vitaminů a minerálů a nemá vedlejší účin-
ky, určitě byste o něm uvažovali a byli byste při-
praveni otevřít peněženku. 
A což teprve, kdyby byl zdarma? Stačí si ho najít, 
nasbírat, užívat… a vážit si ho. Pojďme se podívat 
na opomíjené bylinky či přímo plevely. 
 
Není umění vařit draze a zdravě – umění je vařit levně 
a zdravě! A k tomu pomůže i tahle drobná kytička. 
Projdete-li se ráno po zahrádce a tu a tam něco uškub-
nete, jako byste pozemek zbavovali plevele.             A 
při tom ten plevel zužitkujete i na oběd: vezmete mla-
dé lístky ze sedmikrásky, ale taky třeba z fialky, jitro-
cele, polníčku, popence, řebříčku… Na ozdobu můžete 
vzít i pár sedmikráskových kvítků. Doma uděláte ble-
dou jíšku, tu rozředíte vodou, přidáte biobujón würzl, 
který je k dostání v prodejnách zdravé výživy, pak 
vhodíte usekané bylinky a krátce je povaříte. Chcete-li 
polévku výživnější, rozmícháte a povaříte tam ještě 
vajíčko. 
Sedmikráskové kvítí se používá také při problémech s 
průduškami. Sedmikráska obsahuje mimo jiné saponi-
ny a slizy, a to dělá sliznicím moc dobře. Rozpouští 
hleny, působí protizánětlivě a dezinfekčně. 
 Taky je v ní vitamin C, který zvlášť na jaře jako když 
najdeme. Cenný je i dobře využitelný vápník. 
 Látky obsažené v sedmikrásce také napomáhají zvýše-
ní látkové výměny v játrech.  Doporučuje se také při 
chorobách žlučníku. 
 Účinkuje také při zánětu ledvin. 
 Nálev ze sedmikrásky se používá i jako přísada do 
koupele. 
 Nálev či odvar je vhodný na obklady, zejména na špat-
ně se hojící rány, na akné, lupénku, vyrážky a vředy. 

Můžeme jím také kloktat, máme-li zánět krku nebo 
dásní. 
Sedmikrásku také můžeme použít ve směsi jarních 
bylin společně s fialkou, kopřivou, meduňkou apod. 
pro přípravu výluhu. Získáme tak energeticky nabitou 
vodu, v níž citlivější jedinci, kteří chuťové buňky ne-
mají otupělé kouřením či konzumací slazených a umě-
le ochucovaných nápojů, ocení i jemné bylinkové chu-
tě či vůně. 
Jaký je rozdíl mezi výluhem, nálevem a odvarem? 
Na výluh se používá studená voda - to proto, aby se 
nezničily vonné složky nebo slizovité látky. Bylinku 
zalijeme vodou a necháme stát - hodinu až čtyřiadva-
cet hodin. 
 Nálev připravujeme podobně jako klasický čaj - bylin-
ku zalijeme vroucí vodou a necháme pod pokličkou 
louhovat podle potřeby. Většinou to bývá do patnácti 
minut. Pak scedíme. 
 Pro odvar dáme rostlinu do hrnce, zalijeme studenou 
vodou a uvedeme do varu. Následně vaříme podle to-
ho, jaké části bylin vaříme. Kořeny a kůra se všeobec-
ně vaří déle než květy. Vzniklý odvar pak necháme 
pod pokličkou louhovat a pak ho scedíme nebo přelije-
me přes pláténko. Vody dáváme o třetinu více při de-
setiminutovém varu, ovšem při hodinovém varu dává-
me i dvojnásobné množství, než kolik potřebujeme 
odvaru. 
Sedmikráska uvolňuje křeče a pomáhá i při astmatu. 
Sedmikrásková poupátka můžete naložit do slaného 
nálevu jako kapary. 
 Mladé lístky se hodí i do zeleninových či bramboro-
vých salátů. 
 Jezte sedmikrásky, ušetříte za léky a taky za herbicidy, 
tedy za chemikálie, které mají 
dopomoci k anglickému tráv-
níku. 
 Samozřejmě jsou myšleny 
sedmikrásky obyčejné, ty pla-
né, nešlechtěné.  To ale platí o 
mnohém – o jahodníku a 
mnohdy i o lidech: čím prostší 
navenek, tím hodnotnější. 

                                                                                                                                                              
Hanka Synková 

 

O ROSTLINÁCH 

POKLADY NAŠICH ZAHRÁDEK aneb JEDLÉ PLEVELY 
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Tajemné přízraky 
 
 

P řed mnoha lety, když lidé ještě neznali auta, ani elektřinu, silnice byly cestami pro koňské povozy  
a vlaštovky sedávaly na stromech, udál se tento příběh…. 
„Na Horních Hájích straší!!!“ 
„Neříkejte, já na strašidla nevěřím…“ 

„Je to tak! Straší tam! Včera večer šel náš Venda z Žebráku na Dolní Háje a ta strašidla zahlédl!“ 
„Náš strejka viděl minulý týden, až ze Zvírotic, že se na hájeckém břehu něco nekalého děje…“ 
„Máte pravdu sousedko, můj také něco divného zahlédl...“ 
„A nejsou to pytláci?“ 
„Ne, to nejsou pytláci. Pytlák se pozná…“ 
„Tohle jsou prý velcí černí chlapi, vede je ten největší a nejčernější. Nesou pytle pře ramena a jdou tiše  
a rychle nocí. Nikdo neví kam jdou a co nesou …“ 
„Slepice ani husy se neztrácejí…“ 
„Kdo jen to může být? Duchové? Strašidla? Přízraky? A proč zrovna v Hájích?“ 
 
Takhle si povídali lidé z okolních vesnic. A Háječáci? Ti večer zavřeli dobytek a slepice, odvázali psa od boudy, 
aby hlídal, zamkli se v chalupě a ještě zastrčili petlici. Děti by nešly večer ven ani za nic.  A dospělí také ne. 
Několik málo chaloupek bylo tenkrát na Horních Hájích. Jedna z nich stála pod lesem Amerikou.  Dnes je tam už 
jen ruina zarostlá šeříky, ale tenkrát tu byla nová chalupa. Postavil ji mladý Synek na místě vyhořelého dřevěného 
stavení. Hospodařil tu se svou ženou a s jejími rodiči. Synek byl pracovitý a šikovný člověk, Synková se vesele 
otáčela v kuchyni i v chlévě, stará Motlová, máma Synkové byla hovorná ženská, od které hladový pocestný 
dostal vždycky kousek chleba a starý Motl s věčnou fajfkou byl trošku nemluva a bručoun, ale v jádru dobrý 
chlap, který notný kus práce kolem stavení zvládl. Mladá Synková se těšila na miminko, často bylo slyšet ze 
Synkovny její písničku.  
Lidé měli Motlovu a Synkovu rodinu rádi. Přáli jim, že Synek postavil na spáleništi nový dům a že se jim v něm 
dobře daří. Děti se starého Motla trochu bály, ale když se osmělily a Motl měl dobrou náladu, rozdal drobotině ze 
sousedství i pár kousků cukroví. Tenkrát bylo cukroví velká vzácnost a dětem se dostalo málo kdy. Hospodyně se 
nejednou pozastavily nad tím, kde Motl ta cukrátka bere… 
 
V Boroticích, v pondělí po pouti, šel kostelník uklidit květiny, které zdobily kostel při nedělní mši.  Bylo hezké 
ráno, kostelník si prozpěvoval a že odemkne. Ale co to? Dveře kostela se otevřely nějak podezřele snadno.  Že by 
včera býval nezamkl? Vstoupil dovnitř a nevěřil vlastním očím. Několik obrazů pryč, zlatá soška anděla také pryč,
… jen ty povadlé květiny byly všechny.   
„Pane faráři! Pane faráři!! Pomoc!!! Zloději!!! Vykradli kostel!!!!“ 
 
Byl to už několikátý případ vyloupeného kostela v okolí. V kraji řádili loupežníci, kteří měli spadeno na kostely, 
kaple a zámky. Brali obrazy, zlato, vzácný porcelán a podobné cennosti. Četníci z toho měli hlavy zamotané, 
usilovně pátrali po zlodějích i po ukradeném zboží, ale stále marně…  
Tentokrát však  něco našli - pod kazatelnou knoflíček od košile….  
 
Při večeři kouká  Motlová, že jejímu muži chybí knoflík - zrovna na rukávu u košile. „Musím mu ten knoflíček 
přišít“ řekla si a hledala v šití stejný, či podobný. Nakonec našla jenom podobný. Chvilku mudrovala nad košilí: 
„Kdybych ustřihla nejspodnější knoflík a přišila jej na rukáv a tenhle náhradní na místo  toho ustřiženého, nebylo 
by vůbec nic poznat, nejspodnější knoflíček je stejně zastrčený v kalhotách“. Ale pak se jí nechtělo přidělávat si 
práci a přišila náhradní knoflíček na rukáv. 
V neděli šel Motl do hospody ve spravené košili. Nějaký cizí člověk se tam na něj zvědavě zahleděl… 
 
Jednoho večera se vydal Motl do lesa a ráno se nevrátil… Nevrátil se ani za týden, či za rok...  
Zmizelo také několik chlapů z okolí…. 
Nikdy už nikdo nezahlédl tajemné, tiché, tmavé postavy, jak kamsi kráčí černou tmou….  
Cennosti se přestaly ztrácet… 
 
Lidé si začali vyprávět o černých obrech, o Motlovi a o tom, že možná sklepy Synkovny ukrývají poklad. 

Ivana Nováková 

POVĚSTI 
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4) Víte co je na tohle? 

Řešení:  

1) Háje - podzim 2012 

2) Schodiště na rozhlednu na Veselém 
Vrchu 

3) Znak Křížovníků s červenou hvězdou          
u sv. Františka v Praze - do roku 1848 
vlastnili Županovice 

4) Forma na výrobu cihel 

5) Asi první polovina 50tých let, v popředí 
Josef Kocourek  - cihlář, za ním jeho žena 
s bidlem v ruce, ostatní mi nejsou známi 

HÁDANKY 

2) Co je na obrázku ? 3) Co znamená tento 
znak? 

4) Kdy byla fotografie pořízena a kdo je na ní? 

1) Víte co je na obrázku?  



Cestička jak můstek bílý, 

z polí klenut do lesů, 

koho vidím chodit po ní, 

jako když jde do plesu. 

 

Chodí po ní velcí páni: 

jelen s laňkou po boku, 

a ty srnky baletnice 

s kůzlaty vždy do skoku. 

 

Chodí zajíc, uchem, tváří 

v komika se přitvoří, 

a veverka neposeda 

ta se po něm pitvoří. 

 

Chodí větřík, zahvízdá si, 

na patách se otočí, 

a když tam jde srdce moje, 

jako pták si poskočí. 

Vítězslav Hálek 

Ze sbírky V přírodě 
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