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Rok 1914Rok 1914Rok 1914Rok 1914    

Letos uplyne sto let od vypuknutí války, kterou dnes nazýváme první světovou. V roce 1914, když 

začala, nikdo netušil, že bude dlouhá, rozsáhlá a tolik ukrutná, brzy se jí bude říkat Velká válka a 

po ní už nebude nic jako dřív. Hřiměždický kronikář o roce 1914 napsal:   
„Již delší dobu před rokem 1914 bylo ovzduší v Evropě naplněno nebezpečnými politickými ply-

ny, mračna stále houstla, obzor byl zachmuřen, schylovalo se k bouři.  

Zdvihla se ruka se smrtící zbraní, ze které vypálené rány zasáhly Sarajevem projíždějícího následní-
ka trůnu rakousko-uherského, arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este, a jeho choť. Rakousko po-

dalo Srbsku ultimátum. Mnozí naši lidé domnívali se, že ultimátum toto je pouhý strašák a že i 

tentokráte z mračna toho nebude déšť. Avšak den sv. Anny, 26. července 1914, promluvil jinak.  

Byl to den, kdy v naší obci koná se pouť, která je vždy navštívena davy lidu. V hodinách odpoled-
ních přijeli úředníci z Příbrami a přivezli s sebou mobilizační vyhlášky, které ve chvilce byly vyvě-

šeny. Každý spěchal, aby se seznámil s jejich obsahem, zejména muži – záložníci rakouské armády. 

Obsah těchto byl zdrcující. Celý pražský armádní sbor mobilizován, do 24 hodin všichni záložníci 

do 39 let stáří měli nastoupiti činnou vojenskou službu u svých pluků. 
V noci z 26. na 27. června snad nikdo zde nespal. Jedni pořizovali poslední vůli, jiní dávali rady 

domácím pro nastávající žně a vedení hos-

podářství, jiní zaskočili se rozloučiti s pří-
buznými  a známými.  Náves naše skýtala 

k večeru 27. července neobvyklou podíva-

nou. Záložníci na vojnu volaní, obklopeni 

ženami, dětmi a příbuznými, loučili se s 
nimi. Nasedali na vůz, zaznělo ještě po-

slední sbohem na rozloučenou a vůz dal se 

do pohybu na nádraží do Dobříše. Někteří 

šli pěšky se svými ženami a dětmi na ná-
draží do Sedlčan neb Příbrami. Na nádra-

žích spousty lidstva, zpěv, pláč, scéna za 

scénou. Nikomu nebylo však do smíchu. 

Naši záložníci většinou narukovali k pěší-
mu pluku č. 102 do Benešova, k pěšímu 

pluku  č. 11  do Písku  a k pěšímu pluku 

č. 28 do Prahy. Po odchodu k vojsku po-
volaných bylo v Hřiměždicích smutno. 

Teprve nutné práce polní vzmužily zbylé 

HŘIMĚŽDICE 

PAMĚŤ REGIONU 
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obyvatelstvo, že s neobyčejným odhodláním chopilo se práce. Podle sil svých zastávali na vojnu 

odešlé hospodáře, čeledíny a synky.  
Hned první den mobilizační narukovali k vojsku tito naši muži: Fr. Janota – učitel, Fr.Engelhart – 

absolvent obchodní akademie, Fr. Chvátal – truhlář, Fr. Mašek – číšník, Fr. Lomoz – kovář, Karel 

Koza – kameník, Fr. Němec – čeledín, Karel Vlasatý – čeledín, Josef Dvořák – kameník, Antonín 

Krejčík – zedník, Karel Kocourek – kameník, Alois Klouda – obchodník, Fr. Plavec – šafář z Hři-
měždic, Fr. Kocourek – kameník, Bohuslav Dolejš – dělník z Hájů, Alois Jech – kameník, Bedřich 

Chvátal –rolník ze Záběhlic, Jan Fou-

sek – mlynář, Jindřich Šimek – řez-

ník, Antonín Škarda – cestář, Antonín 
Kratochvíl – pekař, Jan Kocourek – 

obuvník, Fr. Prošek – syn rolníka, 

Josef Hron – kameník, Antonín Král 
– kovář, Antonín Škarda – truhlář z 

Vestce, Josef Velebil – kameník, 

Fr.Kobík – rolník, Jan Šťastný – ka-

meník, Václav Masopust – čeledín, 
Josef Marhoul – číšník, Antonín Žá-

ček – chalupník z Lipin, Fr. Lundák – 

domkář, Fr. Masopust – rolník, Josef 

Šebík – rolník, Josef Tábor – dělník, 
Fr. Chvátal – kameník, Josef Kočí – kameník, Antonín Sobotka – kameník ze Žebráka,   Stanislav 

Hrubý – rolník z Přívozce, Josef Hájek – rolník, Alois Slepička – rolník z Buzic, Vilém Chvátal – 

rolník, Štěpán Velebil – kameník z Bučil,  Jan Marhoul – kameník z Hájů-Županovic.  

Také  bylo  pro vojenskou  potřebu  hned  na počátku války  ze zdejší obce  vzato 8 koní,  později 
1 dvouspřežný povoz, který se více nevrátil, a v červnu 1915 pak dalších 5 koní. 

V době od 1. do 9. září 1914 odešli za svou vojenskou povinností: Josef Krupička – krejčí, Josef 

Krejčík – rolník, Alois Kocourek – kameník, Josef Šťástka – zedník, Fr. Lomoz – syn rolníka ze 
Záběhlic, Josef Petřina – rolník z Rovišť, Josef Vacek – kameník, Adolf Janda – kameník, Jan Pi-

pota – cestář, Josef Bulín – dělník ze Žebráku, Josef Němec – hostinský ze Zrůbku, Fr. Štefan – 

kameník z Bučil. V době vypuknutí války konalo činnou službu vojenskou 6 vojínů: Karel Krejčík 

– pekař, Václav Prošek – dělník, Jan Chvátal – pekař ze Záběhlic, Ladislav Krejčík – truhlář, Vác-
lav Lomoz – truhlář a Fr. Švagr – čeledín z Hájů.  

Ze všech těchto 66 ke službě povolaných vrátili se tři jako neschopni domů (Jos. Petřina z Rovišť, 

Ant. Král, Jos. Hron z Vestce), ostatní všichni ve válce brali účastenství, a to dílem na bojišti jiho-

východním proti Srbsku a Černé Hoře, dílem na bojišti severovýchodním proti Rusku. Některá 
naše oddělení vojenská, zejména těžkého dělostřelectva, poslána byla na pomoc Německu proti 

Francii.  

Že však bylo ještě potřebí čerstvého vojska, byly vypsány odvody mladíků narozených v letech 
1892, 1893 a 1894. Odvedeni byli: Pavel Kunst – čeledín, Fr. Spilka – strojník, Josef Zinermann 

– kovář z Hájů, Josef Fousek – obuvník, Karel Škarda – dělník, Josef Pipota – syn rolníka z Vestce, 

Fr. Marhoul – syn rolníka, Fr. Masopust – čeledín z Lipin, Fr. Sobotka – kovář ze Žebráku, Jan 

Malenda – syn rolníka z Bučil.  
V prosinci 1914 pak byla nová prohlídka domobranců, nevojáků narozených v letech 1878 až 

1890, z nichž za schopné uznáni a povoláni byli: Fr. Růžička – čeledín, Josef Šebor – truhlář, Josef 
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Chvátal – čeledín, Richard Krejčík – kameník z Hájů, Antonín Chvátal – kameník, Fr. Daňhelka – 

kolář z Vestce, Fr. Vaněček –rolník z Rovišť, Matěj Vršecký – domkář ze Žebráku, Jan Vylít – ka-
meník,  Fr. Lundák – dělník  z Lipin,  Josef Kadlec – dělník z Buzic,  Ferdinand Černý – hostinský 

z Hájů-Županovic, Antonín Hejhal – kameník ze Záběhlic.  

Hned na počátku války, když Rusové do Haliče vtrhli, uprchlo mnoho obyvatelstva odtud a velké 

množství z těchto uprchlíků do Čech bylo odkázáno, takže skoro v každém městě i větší osadě byli 
ubytováni a pro jejich dítky školy zřizovány. V naší školní obci na Zrůbku byly dvě rodiny. 

V prvním roce války padlo na bojištích nebo zemřelo a v daleké cizině je pohřbeno z naší obce osm 

mužů: Fr. Daňhelka z Vestce padl na bojišti v dubnu 1915 a tam pohřben. Fr. Engelhart z Hřiměž-

dic padl na bojišti v Karpatech 13. března 1915 a 14. toho měsíce pohřben u vesničky Polanky. Fr. 
Mašek z Hřiměždic v září 1914 těžce raněn v Srbsku, při převážení přes Sávu potopena nepřítelem 

loď, na níž byl převážen, a zahynul.  Fr. Němec z Hřiměždic těžce raněn v Srbsku,  podlehl zranění 

v nemocnici ve Slavonii a tam pohřben. Zůstala po něm vdova se dvěma dětmi. Alois Jech ze Zá-
běhlic  těžce  raněn  na ústupu  v Rusku 

v září 1914 a tam zahynul, zůstala po 

něm vdova se čtyřmi dětmi. Alois Slepič-

ka z Buzic padl v Srbsku na podzim 
1914. Zůstala po něm vdova s jedním 

dítětem. Josef Velebil  z Lipin padl  na 

bojišti v Srbsku na podzim 1914, zůstala 

po něm vdova. Jan Kocourek z Vestce 
zemřel na tyfus v zajetí v Srbsku v únoru 

1915. Zůstala po něm vdova se dvěma 

dětmi.  

Raněni a jako invalidé domů přišli nebo 
za neschopné k další službě vojenské 

uznáni byli a propuštěni jsou: Jan Fou-

sek z Vestce, Josef Šimek, Antonín Žáček z Lipin, Fr. Lomoz ze Záběhlic, Jan Pipota ze Žebráku, 
Josef Šťástka, Josef Chvátal z Hřiměždic. Raněni a po uzdravení opět do služby povoláni byli: Karel 

Krejčík, Antonín Krejčík, Josef Krupička, Alois Kocourek, Karel Blažek, Václav Šorer z Hřiměždic, 

Jindřich Šimek z Vestce, Jaroslav Malenda z Bučil. Do zajetí nepřátelského přišli: Václav Prošek, Fr. 

Janota, Karel Koza, Antonín Kratochvíl, Pavel Kunst, Josef Šebor, Fr. Chvátal, Antonín Hájek, 
Josef Kocourek, Josef Dvořák z Hřiměždic, Václav Lomoz, Bohuslav Dolejš. 

Vláda vybízela obecní úřady a správy škol ke sbírkám teplého prádla a bylin.“ 

Zápis z obecní kroniky byl zkrácen pro kapacitu časopisu ML.  

Ivana Nováková 

 

 

    

    

V Nečíni před 100 letyV Nečíni před 100 letyV Nečíni před 100 letyV Nečíni před 100 lety    

Starosti nečínských občanů před sto lety byly většinou jistě dost odlišné od těch dnešních. V létě 
roku 2014 k nim však přibyly ještě další, které si dnes jen těžko dokážeme představit. Něco se o 

nich dozvíme z obecní kroniky:    

NEČÍN 
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obceobceobceobce    



5   MEZI LOMY  

 

Po zavraždění následníka trůnu Ferdinanda d´Este a jeho manželky v Sarajevu poslala rakouská 

vláda Srbsku ultimátum. Srbská odpověď Rakousko neuspokojila, a tak už 26. července oznamova-
ly noviny, že rakouský vyslanec opustil Bělehrad a srbský Vídeň. Téhož dne v 11 hodin dopoledne 

přijel automobilem do naší obce úředník z c. a k. hejtmanství a vylepil zde žluté plakáty.  Zástupy 

lidí si pak mohly přečíst císařské nařízení o vyhlášení války a mobilizaci. Požadovalo se, aby každý 

voják v záloze opustil do 24 hodin své bydliště a přihlásil se u svého pluku. Zpráva vyvolala u mno-
ha čtoucích pláč, některé ženy se však radovaly. Samozřejmě že ne z vyhlášení války, ale proto, že 

jejich muži nebyli vojáky a nikam tedy nemuseli. Jak se však později ukázalo, byla jejich radost 

předčasná. 

Vojáci, jichž se vyhláška týkala, pořádali hned odpoledne své záležitosti a loučili se s příbuznými. 
Odpoledne se pak sešli v hospodě a rokovali o tom, kam který pojede. Říkali si také, že za čtyři ne-

děle bude po všem. „Kdepak, Srbsko je proti Rakousku malé. A taky ty moderní zbraně!“ Žádný 

ani v duchu nepomyslel, jak dlouho tam bude a co na něho čeká. 
Když tato vyhláška o mobilizaci přišla do obce,  byla právě neděle,  svátek svaté Anny,  a tedy pouť 

v Hřiměždicích. Každý hned pospíchal z pouti domů a také kramáři, kteří museli narukovat, hned 

skládali své krámy. Hřiměždice se vyprazdňovaly a bylo po pouťové náladě. Kronikář vzpomíná na 

jednoho z kramářů, který na pouti prodával všelijaké drobnosti a přitom provolával různé průpo-
vídky a povzbuzoval lidi ke koupi. I ten musel narukovat. Druhý rok se na pouti objevil opět, měl 

však už chromou ruku, z války zmrzačenou. 

Druhý den ráno vojáci rukovali. Šlo o záložníky do 36 let. Na návsi bylo živo. Scházeli se záložníci, 

pobíhalo zde mnoho usoužených lidí. Mezi všemi panovala velká stísněnost, protože téměř nebylo 
rodiny, aby její člen nebo blízký příbuzný nešel do války. Před polednem se celý zástup hnul z ob-

ce. Nové vojáky vyprovázely manželky s dětmi. A také jejich kamarádi, kteří nemuseli rukovat. Ně-

kteří z odcházejících už svůj 

domov nikdy neviděli.  
V obci zůstalo smutno a ti-

cho jako po vymření. Každý 

jen čekal, kdy se muži zase 
vrátí. Všeobecně se soudilo, 

že to dlouho trvat nemůže. 

Uběhl však měsíc, pak dva, a 

konec nebyl. Zato však přišla 
druhá výzva a povoláni byli 

záložníci do 42 let. Zůstali 

tedy jen starší muži a ti, kdo 

nebyli vojáky. Brzy ale přišla 
řada i na ně. Počaly se konat 

další odvody. Jezdilo se k nim do Benešova, Příbrami a do Dobříše. Byli odváděni muži, kteří byli 

dříve prohlášeni za neschopné služby. Říkalo se: „Tak dlouho budeš chodit k odvodu, dokud tě 
neodvedou, a tak dlouho tam budeš, dokud tě nezabijí.“ A skutečně se stalo, že byl branec u odvo-

du desetkrát a pojedenácté ho vzali.  

Prvním příznakem války bylo zdražování potravin. Rakouská vláda spotřebovala mnoho potravin 

pro vojsko, vystěhovalce a zajatce, navíc tam, kde se válčilo, se nesklízelo a mnoho se také zničilo. 
Mezi lidmi se vzmáhal nedostatek, ba hlad. Ceny všeho rapidně stoupaly. Když už se nedalo naku-

povat za peníze, nabízeli lidé za potraviny různé cenné věci. Toho někteří využili, aby se obohatili. 
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Takové pokoutní obchody ale nebyly povoleny, nesmělo se nic prodávat. Proto ti, kteří něco se-

hnali, se skrývali před četníky, neboť byla obava, že by jim to vzali. O tom taky kolovala písnička: 
„Já jsem si ty brambory do ruksaku dal, když jsem přišel na dráhu, četník mi je vzal.“  

 

Mgr. Jaromír Tejkal 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v poválečných letechSbor dobrovolných hasičů v poválečných letechSbor dobrovolných hasičů v poválečných letechSbor dobrovolných hasičů v poválečných letech 

Během války byla činnost hasičů zastavena, neboť mnoho mladých mužů muselo odejít na fronty a 

bojovat, ale již v roce 1919 se činnost SDH v Oborách opět rozeběhla naplno. Byla uspořádána 

čtyři cvičení, lednový věneček a májová zábava, členové SDH se zúčastnili oslavy Božího těla 
v Hřiměždicích, 21 členů bylo na přednášce dr. Prokopa Drtiny v Kamýku nad Vltavou, pan Ma-

těj Holobrada oborské hasiče reprezentoval na župním sjezdu v Příbrami. Dále se členové zúčastni-

li svěcení pomníku padlých vojínů ve Višňové a svěcení křížku v Oborách. 

V srpnu 1919 se stal předsedou hasičského sboru nový řídící učitel Josef Míka. 26. 12. 1919 od-
souhlasila valná hromada přistoupení sboru k nově vzniklému Vzájemně dobročinnému odboru 

pohřebnímu pro hasičskou župu příbramskou. Do tohoto pojištění bylo zapojeno všech 40 členů a 

25 manželek členů. Za hasiče se ročně platilo 80 Kč. 

Na valné hromadě dne 26. října 1919 byl zvolen nový výbor hasičů ve složení: 
Josef Míka, řídící učitel – předseda 

Matěj Sedláček, rolník – místopředseda 

František Poslušný, kolář – jednatel 
Matěj Holobrada, domkář – pokladník 

Josef Plavec, rolník – velitel 

František Rys, domkář – náměstek velitele 

František Kadlec, rolník – cvičitel 
Josef Mochán, chalupník – zbrojmistr 

Jan Plavec, domkář – revizor účtů 

František Poslušný ml., obuvník – revizor účtů 

Hasiči se zúčastnili požárních cvičení a sjezdu v Luhu, ve Vestci a v Občově. K 30. výročí založení 
sboru byla u Tesárků pořádána taneční zábava, kde se na vstupném vybrala částka 941 Kč. Nákla-

dy taneční zábavy byly tyto: 320 Kč hudebníkům, 73 Kč večeře a pivo pro hudebníky, 100 Kč za 

pronájem sálu, 4,40 Kč za plakáty a hřebíky, 2 Kč za kolek na žádost o povolení zábavy, 50 Kč 

obecnímu úřadu na tzv. chudinský fond za překročení policejní hodiny.  
Členové sboru si platili pojištění, a tak na ukázku uvádíme i tyto platby: V letech 1919 a 1920 se 

jednalo o 0,30 Kč za člena, r oku 1921 o 1,20 Kč,  roku 1923 tato částka vystoupila na 2,50 Kč a 

o dva roky později na 5 Kč. Roku 1920 činil župní a sjezdový příspěvek 20 Kč a předplatné Hasič-
ských rozhledů 12 Kč. V roce 1923 se zvedl hasičský příspěvek na 25 Kč ročně. Každý rok platil 

hasičský sbor tzv. poselné. Např. v roce 1919 Rudolfu Sirotkovi 3 Kč, v roce 1920 Josefu Mochá-

novi 13 Kč a v roce 1926 Matěji Holobradovi 20 Kč. 

Pavel Gažák 

OBORY 
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SLOVO Z  RADNICE 

Do uzávěrky časopisu jsme příspěvky z obcí neobdrželi. 

 

Vážení spoluobčané, všichni musíme dodržovat zákony, tedy i my, redakce časopisu Mezi lomy. 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nám nedovoluje vést Živou kroniku způso-

bem, na který jste byli zvyklí. Proto tentokrát zůstává rubrika nenaplněna. 

Otevírá se tím prostor všem z Vás, kteří se chtějí v rubrice Živá kronika podělit o svoji rodinnou, 

či jinou událost, ať už půjde  o narození,  úmrtí,  výročí,  blahopřání,  poděkování  a podobně.  
Svůj příspěvek napíšete sami, může být i s obrázkem a pošlete nám jej na e-mail: 

iva-nova@centrum.cz,  nebo pošlete SMS či zavoláte na telefon: 604369174. 

Časopis vychází v únoru, v červnu a v říjnu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na novou formu 

spolupráce s Vámi. 
Redakce časopisu Mezi lomy 

ŽIVÁ  KRONIKA 
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ŽI VOT N Í P RO ST Ř ED Í  

Lesní zahradaLesní zahradaLesní zahradaLesní zahrada    

V červenci bude o]ciálně otevřena lesní zahrada 

v Nečíni. V současné době už jsou umístěny na 

ploše náletového lesíka všechny dětské prvky, 
proběhla certi]kace herního mobiliáře. Zbývá 

ještě upravit přístupové cesty, vysázet podél nich 

keře a umístit informační tabule.  
V Aktulitách ML 16 přikládáme mapku, kde se  

Lesní zahrada nachází a již nyní Vás zveme na 

prohlídku. 

Za realizační tým Eva Zirhutová 

foto Michal Spišák 
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CO SE D Ě JE ZA  H U MN Y  

ZeměrájZeměrájZeměrájZeměráj    

Na zemi leží lidská kostra. U lebky se povalují dva kroužky, přes kosti dolních končetin je položen 

obrovský kámen, u nohou stojí nádoba. Nedaleko rodiče se třemi dětmi prohrabují písek. Tatín-

kovy hrábě právě narazily na drobný předmět, který se na slunci zablýskl. Rychle jej zase ukryl do 

písku a nejmenší holčičce nenápadně naznačil, kde má hrabat. Klárka poslechla a za pár okamžiků 
už v ruce drží třpytivý nález a jásá: „Hurá, našla jsem korálek!“ 

O půl hodiny později si rodiče i děti zouvají boty a kráčejí naboso po klikaté lesní cestičce. Jejich 

chodidla uvyklá pohybu v botách nejdříve váhají nad každým krokem, ale brzy si zvykají a vychut-

návají jemnou masáž chůze po šiškách, větvičkách nebo kamínkách. Děti s výskotem balancují na 
kládách, skáčou po pařezech, brodí se bahnem i vodou. Jiřík se zaujetím zkoumá, jestli rozpětí 

jeho rukou dosahuje rozpětí křídel orla, Terezka zkouší, jestli doskočí dál než blecha, a nejmenší 

Klárka nechce odejít od rybářských prutů, kterými může z potoka vylovit rybu, raka nebo žábu. A 
zatímco děti řádí v zastřešené herně, tatínek zkouší bosýma nohama vytvořit z klacíků hranici a 

postavit z kostek věž. 

Nejvíce času ale nakonec děti stráví v zákoutí u potoka, kde lze do kyblíčků nabírat vodu, lít ji do 

dlouhých dřevěných korýtek, vytvářet tekoucí vodě z kamínků, písku nebo větviček různé překáž-
ky a dole ji zase chytat do kyblíčku. Jiřík, Terezka i Klárka dovádějí a cákají, maminka na lavičce u 

pískoviště připravuje svačinu a tatínek už stihl obejít všechny stoly s hlavolamy. Teď dumá nad 

posledním – do dřevěného rámu se snaží vtěsnat čtyři „téčka“. 

Archeologické naleziště, kilometr dlouhá stezka naboso, hlavolamy, úkoly. To je jen zlomek toho, 
co mohou děti i dospělí vyzkoušet a prožít v zážitkovém parku Zeměráj, který byl v lokalitě Budař 

u Kovářova otevřen teprve loni v květnu. Na ploše devíti hektarů se velcí i malí zabaví na celé 

dlouhé hodiny. Navíc se hravou a nenásilnou formou mohou i leccos dozvědět a naučit. Například 

při prohlídce vesnice z období raného středověku má každý možnost vytočit si na hrnčířském kru-
hu misku, upříst nit nebo si v roubené chýši se střechou ze slámy umlít mouku. 

Společnost ArcheVia se rozhodla jít jinou cestou než tvůrci většiny podobných zařízení pro děti. 

Nenechala se inspirovat hlučnými zahraničními zábavními centry, ale českou krajinou, přírodou a 
historií. Zároveň návštěvníkům nabízí bohatství smyslových zážitků a propojuje je se získáváním 

nových vědomostí. 

V Zeměráji tak můžete 

nejen trénovat svou 
fantazii, kreativitu, 

zručnost, obratnost 

nebo třeba schopnost 

měnit zažité stereotypy, 
ale také na každém kro-

ku obdivovat fantazii, 

kreativitu a hravost 
jeho tvůrců. 

Martina Zirhutová 
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K O N Í Č C IK O N Í Č C IK O N Í Č C IK O N Í Č C I ––––     K O N ĚK O N ĚK O N ĚK O N Ě     

TŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEMTŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEMTŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEMTŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEM    

Pane Kabáte, myslím, že v u nás v Čechách se kaž-
dý druhý muž považuje za znalce piva. Je to tak? 
Ano. Řekl bych, že takřka každý. Naše znalosti 
ale většinou končí u oblíbené značky, maximálně 
několika dalších. Jen málokdo ví, co se dnes děje 
na trhu s pivem, jak se z komerčních důvodů 
začíná vařit třeba pivo bílé (pšeničné), příležitost-
ně na Velikonoce pivo zelené nebo po vzoru bel-
gických a německých výrobců piva s menším 
obsahem alkoholu a s příměsí extraktu ovocných 
sirupů (maliny, třešně,  černý rybíz apod.). 
Jak jste se k „pivařských znalostem“ dostal Vy? 
To by bylo dlouhé povídání, tak jen stručně. 
Příčinou byla sběratelská vášeň. Zhruba před 
padesáti lety jsem začal sbírat pivní suvenýry. 
Sbírka pivních tácků z celého světa čítá 102 000 
kusů a je jednou z největších v Evropě, pivních 
lahví z Čech a Slovenska mám 2800, sbírám i 
deputátní pivovarské mince. Tyto mince kdysi 
nahrazovaly peníze, např. sedlák, který pro pivo-
var kácel dříví, dostal za tuto službu deputátní 
mince v hodnotě ½ nebo 1 litr, žejdlík nebo 
máz. Kdykoliv v roce je mohl v pivovaru za pivo 
vyměnit. Za největší ohodnocení sběratelské čin-
nosti považuji získání ocenění Zlatý pivní korbel. 
V současné době se více než sběratelstvím zabý-
vám shromažďováním dat z archivů, kronik obcí, 
dobových časopisů o pivovarech. Pořádám výsta-
vy, píšu a publikuji odborné články o historii 
pivovarnictví. V roce 1992 mi vyšla dvoudílná 
knížka Z historie pivovarů. 
Vidím, že pro rozhovor na téma pivo jsme si ne-
mohli vybrat člověka povolanějšího. Co dalšího 
zajímavého se tedy můžeme od Vás dozvědět? 
Vaření piva je i dnes v moderních podmínkách  
alchymie, zvláště u speciálů vařených v minipivo-
varech. Hlavním surovinami je chmel, slad, kvas-

nice a voda. 
Chmel k nám přišel se stěhováním národů ze 
střední Asie, ale dlouho nebyl pro výrobu piva 
používán. Hořkosti piva se docilovalo přidává-
ním pelyňku, dubové kůry nebo např. i kůže 
z hadů. Kvalita chmelu je závislá především na 
půdě, ve které chmel roste. V Čechách jsou velké 
lokality s vynikajícími půdními podmínkami: 
Žatec, Úštěk, moravské Tršice. Zajímavostí mů-
že být, že i tady na Sedlčansku se našla malá úze-
mí s dobrou půdou. Většina kvalitního chmele se 
ale prodává do ciziny, u nás se vaří pivo převážně 
z druhořadého, dovezeného.  
Na výrobu sladu se používá ječmen, pšenice, 
výjimečně žito, v horách východního Norska 
oves, v USA převážně kukuřice a v jihovýchodní 
Asii rýže. I kvalita těchto surovin má vliv na kva-
litu piva. Sladovnickým hitem je v současné době 
nopal, jeden z mnoha druhů kaktusů, který roste 
na lávových polích v Mexiku. Má obrovské 
množství vitamínů a neobsahuje cukr, takže pivo 
z něj je vhodné i pro diabetiky a celiatiky. 
Možná někoho překvapí, jak důležitá je pro kva-
litní pivo voda. V našich zemích máme štěstí na 
dobrou pramenitou měkkou vodu, která se ne-
musí příliš chemicky upravovat. Nebylo tomu 
tak ale vždy, ve středověku se používala převážně 
voda povrchová. 
Pro přehlednost znalci piva u nás rozdělili piva 
do kategorií. Možná by bylo dobré čtenáře 
s tímto přehledem seznámit. 
1 – extra silná nad 20 % obj.  alkoholu; 2 – svět-
lá výčepní do 4 % obj. alkoholu; 3 – světlé ležá-
ky; 4 – tmavé ležáky; 5 – polotmavá piva; 6 – 
tmavé speciály kolem 13 – 16 % obj. alkoholu; 7 
– světlá výčepní z minipivovarů; 8 – nealkoholic-
ká; 9 – světlé ležáky z minipivovarů; 10 – po-
lotmavá z minipivovarů; 11 – speciály světlé 
z minipivovarů; 12 – tmavá výčepní; 13 – speciá-
ly tmavé z minipivovarů; 14 – speciály světlé; 15 
– pšeničná piva; 16 – sladové nápoje; 17 – pivo 
typu Ale; 18 – ochucená piva; 19 – kvasnicová 
piva; 20 – Stout a Porter; 21 – světlé ležáky Pre-
mium; 22 – míchaná piva; 23 – ne]ltrovaná piva 
Pane Kabáte, děkujeme za rozhovor a těšíme se na 
jeho další pokračování, ve které se bychom se rádi 
dozvěděli víc, nejen o pivu ale o Vás. 

Eva Zirhutová 
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P R O F E S E  P R O F E S E  P R O F E S E  P R O F E S E  ----     U Č I T E L S T V ÍU Č I T E L S T V ÍU Č I T E L S T V ÍU Č I T E L S T V Í     

Paní Tejkalová, 35 let jste stála za katedrou. Školu jste 

poznala jako učitel, rodič a žák. Jaká Vy jste byla žáky-
ně? 

Hodně jsem se učila. Naši byli v tomto na mě přísní. 

Neexistovalo vymlouvat se, že nemám na učení čas. 

Na základní škole to ještě šlo samo, stačilo dávat ve 
škole pozor, těžší to pak bylo na gymnáziu. Hodně 

látky a tedy také hodně domácí přípravy. 

Z prvního stupně základní školy ráda vzpomínám na 

paní učitelku Němečkovou. Byla pečlivá, starostlivá a 
hodně naučila. Tehdy to neměly ženy ve školství jed-

noduché, musely si vybrat mezi školou a rodinou. Ty, 

které se rozhodly učit, se nesměly vdát a mít vlastní 

rodinu. Na druhém stupni jsem měla ráda paní uči-
telku Pávovou, kterou jsme měli na matematiku a 

fyziku, pro její názorný výklad a metodiku. Vzpomí-

nám také na pana učitele Rungeho, který učil chemii. 

Tehdy mě chemie tak bavila, že jsem dokonce uvažo-
vala o jejím dalším studiu. Také jsem milovala příro-

dopis v podání pana učitele Synka. Na gymnáziu jsem 

nejvíc obdivovala paní profesorku Čejkovou. Uměla 

několik jazyků, a přitom byla tak prostá! Plnit povin-
nosti nás přiměla svou přirozenou autoritou. Pan 

doktor Prejtem nás dokázal získat pro četbu. Jezdil 

s námi hodně i do divadel a na výstavy, pan profesor 

Holzel mě zase připravil ke studiu dějepisu na vysoké 
škole. Na gymnáziu jsme měli bezvadný třídní kolek-

tiv. Dodnes se scházíme. 

Kdy jste se rozhodla pro učitelské povolání? 

Když jsem studovala na gymnáziu, bylo mým přáním 
učit v mateřské školce nebo na prvním stupni základ-

ní školy. Nehrála jsem ale na žádný hudební nástroj a 

bez toho to nešlo. Tak jsem šla na pedagogický insti-

tut studovat dějepis a ruský jazyk pro druhý stupeň. 

Český jazyk by se mi býval líbil víc, ale o ten byl velký 
zájem, tak jsem raději vsadila na jistotu. Na vysokou 

školu vzpomínám ráda. Studovala jsem ji v šedesátých 

letech, kdy bylo už dost dobré literatury, učebnic a na 

školách mohly zase učit osobnosti. Vysoká škola mi 
dala vědomosti, ale metodiku výuky jsme měli dob-

rou jen v ruském jazyce, v dějepise to bylo horší. 

Když jsem pak začala učit na škole, dalo mi hodně 

práce si hodiny připravovat, psát každý den podrobné 
přípravy. Učit mě bavilo. Různé předměty. Na malé 

škole to ani jinak nejde. Děti jsem měla ráda, všech-

ny, nejvíc mi ale utkvěly v paměti ty, které jsem měla 

jako třídní. Dodnes se s nimi ráda setkávám, zajímá 
mě jejich život. Konkrétní jména uvádět nechci, ne-

bylo by to spravedlivé. 

Necháte nás nahlédnout do své „didaktické kuchařky“? 

Je  nějaký dobrý recept  na učení? 
Myslím si, že učitel by měl především ovládat svůj 

předmět. Z toho do jisté míry pramení jeho jistota a 

to děti vycítí. Děti vycítí i jiné věci, třeba jestli je má 

učitel rád, a to i tehdy, když je na ně občas přísný a 
musí je potrestat. Osnovy nám předepisovaly, co se 

musí probrat. Podle mě je ale stejně potřebné, ne-li 

potřebnější, látku procvičit tak, aby ji žáci zvládli. 

Bolest školství je u nás v tom, že často není dost času 
na procvičování a opakování. Hodně času se musí 

věnovat psaní prověrek a známkování. Škola, to nej-

sou jen učitelé a žáci, to jsou i rodiče.  Jako třídní 

učitelka i jako výchovná poradkyně jsem se setkala za 
ta léta s velmi rozumnými rodiči a moudrými praro-

diči, kteří neměli na svoje děti přehnané nároky, ne-

stresovali je. S pomocí učitele vybrali další školu, na 

kterou jejich dítě stačí, aby nebylo zbytečně vystaveno 
zklamání a neúspěchu. I když dříve to bylo jednodušší 

nežli dnes. Například u praktických povolání děti 

věděly, nejen čemu se vyučí, ale i kdo je po škole za-

městná. 
V kantořině je důležitá spravedlnost. S tou je to podle 

mě na pováženou, když uvážím, že každý žák má pro 

učení jiné předpoklady a jiné rodinné zázemí. I ti 

slabší potřebují zažít úspěch, slyšet dobré hodnocení. 
Paní Tejkalová, děkuji Vám za rozhovor.  

Eva Zirhutová 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU  TEJKALOVOU  ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU  TEJKALOVOU  ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU  TEJKALOVOU  ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU  TEJKALOVOU      
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VENKOVSKÁ ŠKOLAVENKOVSKÁ ŠKOLAVENKOVSKÁ ŠKOLAVENKOVSKÁ ŠKOLA    

    

    

    

Venkovské školy „pod křídly ministra Chládka“Venkovské školy „pod křídly ministra Chládka“Venkovské školy „pod křídly ministra Chládka“Venkovské školy „pod křídly ministra Chládka“    

Školství, stejně tak jako ostatní oblasti, doplácí na rychlé střídání politické garnitury vŠkolství, stejně tak jako ostatní oblasti, doplácí na rychlé střídání politické garnitury vŠkolství, stejně tak jako ostatní oblasti, doplácí na rychlé střídání politické garnitury vŠkolství, stejně tak jako ostatní oblasti, doplácí na rychlé střídání politické garnitury v    naší zemi. naší zemi. naší zemi. naší zemi. 

Jen za poslední tři roky se na postu ministra školství vystřídali tři ministři a zJen za poslední tři roky se na postu ministra školství vystřídali tři ministři a zJen za poslední tři roky se na postu ministra školství vystřídali tři ministři a zJen za poslední tři roky se na postu ministra školství vystřídali tři ministři a z    jejich iniciativy vzešly jejich iniciativy vzešly jejich iniciativy vzešly jejich iniciativy vzešly 
tři nástiny strategie, jak řešit „venkovské školství“. tři nástiny strategie, jak řešit „venkovské školství“. tři nástiny strategie, jak řešit „venkovské školství“. tři nástiny strategie, jak řešit „venkovské školství“.     

Téměř likvidační byla koncepce ministra Dobeše, který inicioval a téměř uvedl v život optimalizaci Téměř likvidační byla koncepce ministra Dobeše, který inicioval a téměř uvedl v život optimalizaci Téměř likvidační byla koncepce ministra Dobeše, který inicioval a téměř uvedl v život optimalizaci Téměř likvidační byla koncepce ministra Dobeše, který inicioval a téměř uvedl v život optimalizaci 

regionálního školství, která počítala sregionálního školství, která počítala sregionálního školství, která počítala sregionálního školství, která počítala s    téměř 70% úbytkem venkovských škol. Pozitivní na tomto téměř 70% úbytkem venkovských škol. Pozitivní na tomto téměř 70% úbytkem venkovských škol. Pozitivní na tomto téměř 70% úbytkem venkovských škol. Pozitivní na tomto 

období jeho ministrování byla mohutná vlna odporu, která vybudila vobdobí jeho ministrování byla mohutná vlna odporu, která vybudila vobdobí jeho ministrování byla mohutná vlna odporu, která vybudila vobdobí jeho ministrování byla mohutná vlna odporu, která vybudila v    naší zemi doposud nevída-naší zemi doposud nevída-naší zemi doposud nevída-naší zemi doposud nevída-
nou protireakci. Hned několik organizací dokázalo táhnout za jeden provaz a připravovanou kon-nou protireakci. Hned několik organizací dokázalo táhnout za jeden provaz a připravovanou kon-nou protireakci. Hned několik organizací dokázalo táhnout za jeden provaz a připravovanou kon-nou protireakci. Hned několik organizací dokázalo táhnout za jeden provaz a připravovanou kon-

cepci nejen zabrzdit.cepci nejen zabrzdit.cepci nejen zabrzdit.cepci nejen zabrzdit.    

Na jeho místo nastoupil pan Fiala. Na ministerstvu školství sice nepobyl dlouho, ale i za krátkou Na jeho místo nastoupil pan Fiala. Na ministerstvu školství sice nepobyl dlouho, ale i za krátkou Na jeho místo nastoupil pan Fiala. Na ministerstvu školství sice nepobyl dlouho, ale i za krátkou Na jeho místo nastoupil pan Fiala. Na ministerstvu školství sice nepobyl dlouho, ale i za krátkou 

dobu jeho ministrování se mu podařilo vnést do uvažování o optimalizaci regionálního školství no-dobu jeho ministrování se mu podařilo vnést do uvažování o optimalizaci regionálního školství no-dobu jeho ministrování se mu podařilo vnést do uvažování o optimalizaci regionálního školství no-dobu jeho ministrování se mu podařilo vnést do uvažování o optimalizaci regionálního školství no-
vý směr vý směr vý směr vý směr ––––    při řešení problematiky vzít vpři řešení problematiky vzít vpři řešení problematiky vzít vpři řešení problematiky vzít v    úvahu i to, co je dobré pro žáky. Odpověď pana mistra úvahu i to, co je dobré pro žáky. Odpověď pana mistra úvahu i to, co je dobré pro žáky. Odpověď pana mistra úvahu i to, co je dobré pro žáky. Odpověď pana mistra 

byla: Umožnit dětem vzdělávat se vbyla: Umožnit dětem vzdělávat se vbyla: Umožnit dětem vzdělávat se vbyla: Umožnit dětem vzdělávat se v    místě bydliště. Poněvadž ale nelze opominout ]nanční nároč-místě bydliště. Poněvadž ale nelze opominout ]nanční nároč-místě bydliště. Poněvadž ale nelze opominout ]nanční nároč-místě bydliště. Poněvadž ale nelze opominout ]nanční nároč-

nost zajištění tohoto progresivního řešení, chtěl další pan ministr Štys iniciovat a ověřit nějakou nost zajištění tohoto progresivního řešení, chtěl další pan ministr Štys iniciovat a ověřit nějakou nost zajištění tohoto progresivního řešení, chtěl další pan ministr Štys iniciovat a ověřit nějakou nost zajištění tohoto progresivního řešení, chtěl další pan ministr Štys iniciovat a ověřit nějakou 
dobrou formu propojování „sousedských“ škol. Zůstalo jen u myšlenky, poněvadž za dveřmi byly dobrou formu propojování „sousedských“ škol. Zůstalo jen u myšlenky, poněvadž za dveřmi byly dobrou formu propojování „sousedských“ škol. Zůstalo jen u myšlenky, poněvadž za dveřmi byly dobrou formu propojování „sousedských“ škol. Zůstalo jen u myšlenky, poněvadž za dveřmi byly 

nové předčasné volby.nové předčasné volby.nové předčasné volby.nové předčasné volby.    

Po nich Ministerstvo školství dostala Sociální demokracie. Pod vedením pana ministra Chládka má Po nich Ministerstvo školství dostala Sociální demokracie. Pod vedením pana ministra Chládka má Po nich Ministerstvo školství dostala Sociální demokracie. Pod vedením pana ministra Chládka má Po nich Ministerstvo školství dostala Sociální demokracie. Pod vedením pana ministra Chládka má 

zelenou koncepce zachování sítě regionálních škol. Začíná se zpracovávat strategie, jak to udělat. zelenou koncepce zachování sítě regionálních škol. Začíná se zpracovávat strategie, jak to udělat. zelenou koncepce zachování sítě regionálních škol. Začíná se zpracovávat strategie, jak to udělat. zelenou koncepce zachování sítě regionálních škol. Začíná se zpracovávat strategie, jak to udělat.     
VVVV    současné době je kvóta pro průměrný počet žáků ve třídě 17, což je pro úplnou školu, která má současné době je kvóta pro průměrný počet žáků ve třídě 17, což je pro úplnou školu, která má současné době je kvóta pro průměrný počet žáků ve třídě 17, což je pro úplnou školu, která má současné době je kvóta pro průměrný počet žáků ve třídě 17, což je pro úplnou školu, která má 

1. 1. 1. 1. ––––    9. ročník, 153 žáků. Při  této obsazenosti dostává škola od státu ]nance na platy zaměstnanců 9. ročník, 153 žáků. Při  této obsazenosti dostává škola od státu ]nance na platy zaměstnanců 9. ročník, 153 žáků. Při  této obsazenosti dostává škola od státu ]nance na platy zaměstnanců 9. ročník, 153 žáků. Při  této obsazenosti dostává škola od státu ]nance na platy zaměstnanců 

vvvv    plné výši. Pokud je obsazenost školy nižší, musí škola žádat o výjimku svého zřizovatele (obec) a plné výši. Pokud je obsazenost školy nižší, musí škola žádat o výjimku svého zřizovatele (obec) a plné výši. Pokud je obsazenost školy nižší, musí škola žádat o výjimku svého zřizovatele (obec) a plné výši. Pokud je obsazenost školy nižší, musí škola žádat o výjimku svého zřizovatele (obec) a 

]nanční schodek řešit jedním ze dvou způsobů: do]nancovávat platy zaměstnanců z]nanční schodek řešit jedním ze dvou způsobů: do]nancovávat platy zaměstnanců z]nanční schodek řešit jedním ze dvou způsobů: do]nancovávat platy zaměstnanců z]nanční schodek řešit jedním ze dvou způsobů: do]nancovávat platy zaměstnanců z    obecního roz-obecního roz-obecního roz-obecního roz-
počtu, nebo spojovat třídy. Situaci výhledově zhoršuje i nepříznivý demogra]cký vývoj počtu oby-počtu, nebo spojovat třídy. Situaci výhledově zhoršuje i nepříznivý demogra]cký vývoj počtu oby-počtu, nebo spojovat třídy. Situaci výhledově zhoršuje i nepříznivý demogra]cký vývoj počtu oby-počtu, nebo spojovat třídy. Situaci výhledově zhoršuje i nepříznivý demogra]cký vývoj počtu oby-

vatelstva. vatelstva. vatelstva. vatelstva.     

VVVV    připravované strategii pana ministra Chládka se počítá spřipravované strategii pana ministra Chládka se počítá spřipravované strategii pana ministra Chládka se počítá spřipravované strategii pana ministra Chládka se počítá s    dvojí úlevou školám, které mají nebo dvojí úlevou školám, které mají nebo dvojí úlevou školám, které mají nebo dvojí úlevou školám, které mají nebo 
budou mít problémy sbudou mít problémy sbudou mít problémy sbudou mít problémy s    obsazeností školy:obsazeností školy:obsazeností školy:obsazeností školy:    

1) snížení průměrné kvóty počtu žáků na třídu;1) snížení průměrné kvóty počtu žáků na třídu;1) snížení průměrné kvóty počtu žáků na třídu;1) snížení průměrné kvóty počtu žáků na třídu;    

2) ]nancování škol nejen podle tohoto jednoho kritéria.2) ]nancování škol nejen podle tohoto jednoho kritéria.2) ]nancování škol nejen podle tohoto jednoho kritéria.2) ]nancování škol nejen podle tohoto jednoho kritéria.    

Pro venkovské školy by bylo dobré, aby pan ministr, jeho ministerstvo i potažmo celá vláda Pro venkovské školy by bylo dobré, aby pan ministr, jeho ministerstvo i potažmo celá vláda Pro venkovské školy by bylo dobré, aby pan ministr, jeho ministerstvo i potažmo celá vláda Pro venkovské školy by bylo dobré, aby pan ministr, jeho ministerstvo i potažmo celá vláda 
„vydržela“ alespoň jedno celé volební období.„vydržela“ alespoň jedno celé volební období.„vydržela“ alespoň jedno celé volební období.„vydržela“ alespoň jedno celé volební období.    

        

Petr Halada, starosta obce Kamýk nad VltavouPetr Halada, starosta obce Kamýk nad VltavouPetr Halada, starosta obce Kamýk nad VltavouPetr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou    

člen poradního výboru ministra školstvíčlen poradního výboru ministra školstvíčlen poradního výboru ministra školstvíčlen poradního výboru ministra školství     

    

    


