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Roky 1917 a 1918  

Válka nenasytně pokračovala a lidem se zdálo, že snad ani neskončí. Na jedné straně se rozmáhala nouze, 
na druhé straně kvetla lichva a keťasení, tedy prodej nedostatkového zboží za přemrštěné ceny. Nepřálo 
ani počasí - v roce 1917 dlouho mrzlo a pak přišlo sucho a neúroda. Uschlo tehdy i mnoho ovocných 
stromů. 
Byly zrušeny dobytčí trhy - dobytek, stejně jako obilí, nadále vykupoval jen válečný ústav. Odtud bylo zbo-
ží dodáváno do obcí podle počtu obyvatel a prodáváno na lístky. Byly sníženy dávky potravin, například 
příděl mouky klesl až na 1/5 kg na osobu a týden. Povolen prodej cukerínu. Byly zavedeny lístky na mlé-
ko, a to 1/4 litru na osobu. Nedostávalo se paliva. Dříví drahé a uhlí žádné. Na základě zdražování 
a nových rekvizic lidé soudili, že se situace zhoršuje. Doba přála fámám a dohadům. A strachu. 
Dnes už se dá jenom odhadnout, jaké informace o válečném a politickém vývoji se k našim prarodičům 
dostaly a kterak lidé tyto zprávy vnímali, s jakou nadějí či beznadějí žili. Zda venkovští věděli o T. G. Ma-
sarykovi a jeho revolučních vojenských sborech, později nazvaných „československé legie“, jak chápali 
republikánské ideje, nebo jestli věděli o tom, jak se jejich císař Karel I. snaží rozjetou válečnou mašinerii 
zastavit.  
Měli starostí nad hlavu se svým vlastním holým živobytím a většinou se asi více zajímali o to, co se děje 
„tady a teď“, než o světovou politiku. K dostání byly pouze cenzurované noviny, jiná legální média ne-
existovala. České nacionální skupiny vydávaly protimonarchistické letáky, ale šíření těchto tiskovin bylo 
přísně zakázáno a těžko říci, zda hřiměždičtí některé četli. Kronika o tom mlčí. Četbou nejmilejší a nej-
dražší jim jistě byla polní pošta - dopisy od mužů ve válce. Otázkou zůstává, jaké by byly sousedské vzta-
hy, pokud by lidé věděli, že jejich synové někde stojí proti sobě na opačných stranách fronty. 
V únoru roku 1917 byly vypsány další odvody. Ze zdejší školní obce byli uznáni schopnými: Jan Benda - 
číšník z Hřiměždic, Alois Prošek - dělník z Vestce, Jar. Hacaperka - syn domkáře ze Žebráku, z mladších 
pak Alois Spilka - čeledín z Vestce a Fr. Kymla - čeledín z Roviště. 
V březnu proběhly odvody pro muže narozené v letech 1872 - 1891. Uznáni za schopné ku zbrani byli: 
Jos. Černík - učitel, Fr. Chvátal - obuvník, Jan Jechura - kameník, Jan Kocourek - čeledín, Jan Novotný - 
sládek, Jos. Procházka - kameník, Jos. Šťástka - zedník z Hřiměždic a Jan Švec z Hájů. Josef Černík byl 
Zemským vojenským velitelstvím v Praze vojenské povinnosti zproštěn, tudíž nenarukoval. 
V létě byli povoláni do zbraně: Adolf Krákora - čeledín z Hřiměždic, Oldřich Krejčík - kameník z Hájů 
a Fr. Lomoz - syn rolníka z Hájů. Další prohlídka branců se konala v únoru 1918. Ze zdejší obce byl odve-
den jediný muž, a to Arnošt Zimmermann - syn lesního z Hájů. 
Rok 1918 přinesl ještě větší prohloubení bídy.  Nedostatek znamenal rozkvět černého trhu, krádeže, pod-
vody a morální devastaci. Kronikář situaci vylíčil takto: 
„Všude viděti zchátralost a hroznou demoralizaci. Nejbolestivější a nejosudnější byl mravní úpadek dětí 
zaviněný zanedbáním mládeže v domácnostech a špatnou návštěvou školy. Zameškání školy musilo se 
dětem omlouvati. Pro nedostatek uhlí bylo v posledních letech války i vyučování zastaveno. Mládež zvlči-
la, žebrala, podvodů se dopouštěla, kradla. Anarchie byla v rodinách, obcích, okresech, ve státě. Anarchie 
v armádě, anarchie mezi civilisty. Vojáci houfně dezertovali, schovávali se v lesích, nedostavovali se včas 
ke svým plukům z dovolených, čekali, až četnictvo pro ně přijde a odvede je. Nejpřísnější hrozby prachem 
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a olovem, nebo šibenicí naprosto již nepůsobily. Civilové dávali při rekvizici obilí a dobytek jen z přinuce-
ní nasazenými bodáky a ulevovali si takovými řečmi před státními orgány, za které by na začátku války 
byla šibenice. Státní a vojenské orgány stávaly se bezmocnými.“ 
Na podzim, po těžkých vyjednáváních a pokusech o různé kompromisy, válka končí. 28. říjen přinesl Če-
chům vyhlášení samostatnosti. Republiku, stát společný se Slováky a nové naděje. 
11. listopadu v 5.05 hodin bylo ve štábním vagónu vrchního velitele dohodových vojsk francouzského 
maršála Foche v Compiègne podepsáno příměří, které zavládlo na všech frontách v 11:00 hodin téhož 
dne (11. 11. v 11). Formálně válka končí podepsáním Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.  
Do řady našich padlých přibyli tito muži: Čeněk Dolejš, Fr. Hejhal, Jos. Jandera, Alois Kocourek, Jos. Ko-
courek, Fr. Kocourek, Karel Koza, Oldřich Krejčík, Josef Krupička, Fr. Němec, Václav Prošek, Ant. Rů-
žička a Jos. Šebor. 
Pro některé naše pradědy válečná anabáze skončila až o několik roků později. Pro legionáře z Ruska, kteří 
se do vlasti museli vracet kolem světa. Z našich spoluobčanů to byli například truhlář Antonín Škarda 
z Vestce čp. 11, Richard Krejčík, kolář z Hájů, a František Spilka, listonoš z Hřiměždic. Ale to už je histo-
rie prvorepubliková, a o tom zase příště.     

Z Pamětní knihy obce Hřiměždic čerpala Ivana Nováková. 

V Žebráku před 80 lety 

V roce 1935 bydlelo v Žebráku 180 lidí v 35 domech. Vlastníky domů tehdy byli: 
Čp. 1 - Jos. Petřina, rolník (U Šebíků), čp. 2 - Jos. Šourek, rolník, čp. 3 - Fr. Masopust, rolník, čp. 4 - 
Bedřich Sirotek, obchodník, čp. 5 - Matěj Vršecký, domkář, čp. 6 - Jos. Vlček, domkář a kameník, čp. 7 - 
Bohumil Kimla, domkář a kameník, čp. 8 - Jos. Vostarek, domkář a kameník, čp. 9 - Fr. Sobotka, domkář, 
čp. 10 - Václav Herán, domkář a kameník, čp. 11 - Ant. Šimek, domkář a zedník, čp. 12 - Jos. Procházka, 
domkář a zedník (U Pokorných), čp. 13 - Fr. Pokorný, domkář, čp. 14 - Jos. Bulina, domkář a kameník, 
čp. 15 - Fr. Sirotek, domkář a kameník (U Vincků), čp. 16*), čp. 17 - Amálie Vermachová, dělnice, čp. 18 -
- Ant. Vacek, domkář, čp. 19 - Fr. Prošek, čp. 20 - Jos. Šedivý, domkář a kameník, čp. 21 - Jaroslav Lun-
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dák, domkář a kameník, čp. 22 - Jaroslav Hacaperka, domkář a kameník, čp. 23 - Jan Zizler, hajný, čp. 24 - 
Václav Pomahač, domkář, čp. 25 - Fr. Matějka, domkář a zedník, čp. 26 - Fr. Vančát, domkář a kameník 
(U Vacků), čp. 27 - Fr. Chvátal, domkář a kameník (U Kočů), čp. 28 - Jos. Teplý, kameník (U Táborů), čp. 
29 - Ant. Sobotka, domkář, a Václav Sirotek, kameník, čp. 30 - Bohumil Chvátal, domkář, čp. 31 - Karel 
Velebil, domkář a kameník (U Kroupů), čp. 32 - Adolf Janda, kameník, čp. 33 - Rudolf Vršecký, kameník 
(Ve Volší), čp. 34 - Jaroslav Pípota, kameník, čp. 35 - Jana Vančátová, dělnice. 
Co se ještě dozvíme z kroniky:  
 „Osada jest větším dílem z kamene stavěná, se smíšenou krytinou, tj. taškami a došky. Vyskytne se ale 
ještě i stavba úplně dřevěná. Obyvatelstvo je národnosti české a vyznání římskokatolického. V osadě jsou 
tři rolníci, jeden obchodník, obchodník dobytkem (Fr. Lundák), tři prodejny piva v lahvích, čtyři zedníci, 
jedno hokynářství, jedna trafika. Ženy šijí po domácku rukavice. Většinou se však osadníci živí polním 
hospodářstvím jako domkáři a přitom pracují v kamenolomech. Průmyslové závody jsou v osadě dva.*)   
Na vodu je osada Žebrák chudá. Až do poslední doby byla tam jen jedna studna, a to u zahrady*) pod vsí. 
Je asi 2 m hluboká a měla vždy dostatek vody pro celou osadu. Protože ale nošení vody do kopce bylo 
velmi namáhavé, někteří osadníci si už pořídili studny vlastní, i když se značnými náklady. Pod osadou 
u studánky ve Volší je rybníček, který osadníci společnou rukou udržují v dobrém stavu. Slouží jim ke 
koupání husí a taky k napájení dobytka. V roce 1936 ho vyčistili a obezdili, protože je to jejich jediná ná-
drž, odkud by v případě požáru čerpali vodu na ochranu svých majetků. 
V roce 1935 byl do kapličky zakoupen nový zvonek, a to za obnos 278 Kč. Zvonkem se zvoní poledne 
a klekání, zemřelým občanům se odzvání hodinka a vyprovázejí se na poslední odpočinek. Zvonění obsta-
rává starý osadník Antonín Vostarek, jemuž za to občané poskytují roční odměnu 3 Kč. Při pohřbech do-
stává jistou odměnu od pozůstalých. 
Přes Žebrák dosud nevede silnice. Pouze vozová cesta vede na východ do Dřevníků a z ní za osadou od-
bočuje cesta k Hřiměždicím. Na západ vede cesta ke Dvorským, z níž pak doleva odbočuje cesta k Nečíni. 
Vedle osady je už však vyměřená silnice.“ 
V kronice najdeme i pokus o vysvětlení původu jména osady: „O vzniku Žebráku se vypravuje, že před 
lety se zde v lese usadil žebrák a žil tady v baráčku. Pak poblíž postupně přibývaly další chalupy, až vznikla 
vesnička - a taky její název.“ Jméno ale pravděpodobně pochází spíše ze skutečnosti, že osada byla posta-
vena „na žebru“, tedy na úbočí Besídky. 
Tento kopec byl dříve majetkem velkostatku Dlouhá Lhota. V kronice je zapsána tato pověst: Na vrcholku 
se prý kdysi začal stavět kostel. Co se ale přes den postavilo, do rána bylo pryč - a to až na Svaté Hoře. 
Stavba kostela proto musela být zastavena. 

Podle zápisu v obecní kronice sepsal Mgr. Jaromír Tejkal 

. 
*) Rukopis kroniky je uložen 
v okresním archivu, kde pro obec 
vyhotovili kopii. Na ní ale bohužel 
chybějí poslední řádky mnoha strá-
nek, takže v tomto textu vznikly 
mezery. Pro jejich případné doplnění 
bude potřeba navštívit archiv. 

 

Pohled z Besídky východním směrem 
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Sbor dobrovolných hasičů v letech 1928 - 1931 

Rok 1928: V tomto roce měl oborský sbor 60 členů. Hasiči uspořádali pět tanečních zábav u Tesárků 
a u Pileckých. Dále se zúčastnili konference VDO v Příbrami, župního sjezdu v Raděticích, veřejného cvi-
čení v Nečíni a dvoudenního celostátního hasičského sjezdu v Praze.  
Rok 1929: V průběhu tohoto roku se konaly tři taneční zábavy s čistým ziskem 718,90 Kč. Zástupci sboru 
se zúčastnili župní valné hromady v Příbrami a také hasičských oslav v Horních Hbitech a Dalekých Duš-
níkách. 
Rok 1930: Na župní valné hromadě bylo na žádost SDH Obory rozhodnuto, že nadcházející župní sjezd 
se bude konat v Oborách, neboť náš sbor měl právě v tomto roce oslavit 40. výročí svého trvání. Oborští 
hasiči i obecní zastupitelé měli se zajištěním této velkolepé události spoustu práce. 
Za 1 060 Kč bylo postaveno nové hasičské leziště, na které darovali dříví oborští a vápeničtí rolníci. 1 384 
Kč stála látka, z níž krejčí Jan Plavec (čp. 49) ušil 24 hasičských obleků (za každý oblek si účtoval 36 Kč). 
Dále bylo zakoupeno 2 000 kusů upomínek, 20 hesel, 20 různých nápisů, plakáty a jiné. Generální cvičení 
se konalo 19. června za účasti župního starosty Františka Horycha. Kromě místního hasičského sboru zde 
se stříkačkami a žebříky cvičili také hasiči z Vestce, Nečíně, Višňové a Velké. Před samotným sjezdem byly 
na okrajích obce postaveny slavnostní brány. 
Župní sjezd se konal za velice příznivého počasí v neděli 22. června. Přítomni byli oborští občané i členo-
vé SDH, zástupci Spolku rodáků a přátel Kamýka nad Vltavou a především členové vedení příbramské 
hasičské župy v čele se župním starostou Františkem Ulrychem. Přítomen byl též jednatel podbrdské župy 
se sídlem v Hořovicích. 
V uniformách se kromě místních předvedlo celkem 483 hasičů z těchto dobrovolných sborů: Radětice, 
Německá Lhota, Trhové Dušníky, Brod, Oseč, Drahlín, Jablonná, Podlesí, Vysoká Pec, Borotice, Příbram
-Drkolnov, Zdaboř, Velká, Vestec, Nechalov, Drmlovo Pole, Bratkovice, Kamenná, Káciň, Županovice, 
Zduchovice, Bohutín, Lazsko, Venkov, Daleké Dušníky, Obecnice, Pičín, Bohostice, Druhlice, Milín, Je-
senice, Příbram, Občov, Konětopy, Hluboš, Dubno, Višňová, Lazec, Horní Hbity, Nečín a Hřiměždice. 
Tímto župním sjezdem bylo důstojně a velkolepě oslaveno 40 let trvání SDH Obory. K úspěchu celé akce 
přispělo i vystoupení se stříkačkami a žebříky (v podání oborských hasičů a členů sborů ze čtyř okolních 
obcí) a také taneční zábavy u Tesárků, u Pileckých a na zahradě Josefa Kadlece (čp. 12). Oslavy se vydařily 
i po finanční stránce, příjmy činily celkem 6 528, 80 Kč. 
Kromě uvedených zábav a župního sjezdu se v tomto významném roce konaly ještě čtyři další taneční 
zábavy a hasiči se zúčastnili též hasičských oslav v Příbrami, Lazci, Županovicích, Druhlicích a Raděticích. 
Sbor měl 71 členů a od obce obdržel 1 000 Kč. Předsedou byl starosta obce Josef Plavec (čp. 14), jednate-
lem Alois Lebeda (čp. 30), velitelem František Rys (čp. 28) a pokladníkem Matěj Holobrada (čp. 44). Ten 
však funkci pokladníka, v níž setrval 27 let, po těchto oslavách přestal vykonávat. 
Rok 1931: Hasiči v průběhu tohoto roku zorganizovali tři taneční zábavy, zástupci sboru se zúčastnili val-
né hromady VDO v Příbrami, župního sjezdu v Lešeticích, hasičských oslav ve Stěžově, Cetyni a Zducho-
vicích, svěcení motorové stříkačky ve Višňové a oslav 40. výročí trvání hasičského sboru v Nečíni. Obec 
hasičům vrátila částku 1 037 Kč, kterou jí sbor zaplatil jako dávku z tanečních zábav v letech 1928-30.  

          Pavel Gažák 
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Vážení spoluobčané, 
v roce 2014 byla v obci Obory 
vybudována kanalizace a čistírna 
odpadních vod. Na ČOV natékají 
veškeré odpadní vody z obce přes 
čerpací stanici. Tu tvoří jímka osa-
zená dvěma čerpadly pro čerpání 
odpadních vod do objektu hrubé-
ho předčištění. Tato čerpadla však 
nejsou schopna bezpečně přečer-
pat větší kusy nečistot, které se nalézají v odpadní 
vodě a které do kanalizace nepatří, jako jsou větší 
kusy látek (ubrusy, ručníky, kapesníky, kusy oble-
čení atd.), hygienické potřeby (pleny, tampony, 
vložky, čisticí ušní tampony), biologický odpad 
(např. zbytky jídel) a další. Na ČOV by dále nemě-
ly natékat chemikálie a nebezpečné látky (barvy, 
ředidla, kyseliny, mazadla, oleje, zbytky čisticích 
prostředků, zahradní chemie, ropné látky, infekční 
látky atd.). 
Na ČOV Obory byly v poslední době zazna-
menány časté problémy především s vlh-
čenými hygienickými ubrousky (používají se 
hlavně při přebalování). Tyto ubrousky jsou 
nerozložitelné a při jejich vniknutí do čerpadla 
hrozí jeho vážné poškození. V této souvislosti je 
třeba upozornit na to, že všechny opravy čerpadel 
musí obec dle platných právních předpisů promít-
nout do ceny stočného. Za nekázeň některých 
při vhazování výše uvedených předmětů do 
kanalizace tak nakonec zaplatí všichni občané 
napojení na kanalizaci. 

Na ČOV je stále možné napojovat 
další obyvatele. Používání různých 
septiků, trativodů apod. nebo vy-
vážení jímek na pole je dnes zá-
konem zakázáno. Podle § 118 
odst. 1 vodního zákona se fyzická 
osoba, která nezajistí zneškodnění 
odpadní vody akumulované v bez-
odtokové jímce, dopouští přestup-
ku a může jí být uložena pokuta 

až do výše 50 000 Kč. Při opakování přestupku 
se pokuta zvyšuje na dvojnásobek. 
Ten, kdo provozuje žumpu, je podle § 38 odst. 6 
vodního zákona povinen na výzvu vodoprávního 
úřadu nebo České inspekce životního prostředí 
doložit zneškodnění odpadních vod v souladu 
s vodním zákonem. K tomuto účelu může sloužit 
například doklad o zaplacení vyvážení odpadních 
vod na obecní ČOV. Při kontrole nestačí před-
ložit jeden doklad o vyvezení jímky, ale je vy-
žadováno dokladování pravidelného vyvážení 
dle spotřeby vody. 
Na závěr Vás chci ujistit, že pro rok 2015 se 
cena stočného nebude zvyšovat, pro lepší kon-
trolu vyúčtování činí 4 Kč na osobu a den.  
Přeji všem spoluobčanům hodně úspěchů 
v osobním i pracovním životě, hodně štěstí a hlav-
ně zdraví v letošním roce i letech příštích. 

Václav Lundák, starosta obce Obory 
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CO SE DĚJE ZA HUMNY 

Historie a současnost dobříšského zámku II  
(dokončení) 

V minulém čísle jsme v našem popisování historie dobříšského zámku dospěli do roku 1942, kdy byl 
Colloredo-Mansfeldům odejmut, prohlášen za německé vlastnictví a využíván nacistickým protektorem 
v českých zemích. Po skončení války zámek samozřejmě připadl obnovenému československému státu, 
který ho hned v roce 1945 přidělil k užívání Syndikátu českých spisovatelů. Ten byl v roce 1948 zrušen 
a nahrazen Svazem československých spisovatelů, pod nějž zámek také spadal a jehož někteří členové zde 
dokonce bydleli. 
Nejznámějším obyvatelem byl zřejmě Jan Drda (mimochodem absolvent příbramského gymnázia), jemuž 
se přezdívalo „zámecký pán“, neboť se na zámku zcela usadil, a dokonce tu v roce 1970 i zemřel. Pobý-
vali tu ovšem i významní zahraniční návštěvníci, o něž tehdejší režim stál - například Nazim Hikmet, Bo-
ris Polevoj, Nicolas Guillén, Jorge Amado či Dolores Ibárruri. To se o provoz zámku staral od roku 1954 
Český literární fond koncipovaný jako hospodářská organizace Svazu spisovatelů, jež byla v té době vý-
borně finančně zajištěná. 
Všechno se ale změnilo s nástu-
pem normalizace po roce 1969. 
Údajně „pravičácké“ vedení sva-
zu v čele s předsedou Jaroslavem 
Seifertem bylo zlikvidováno a 
nahrazeno Kozákovým a Skálo-
vým vedením, finanční fondy 
byly direktivně omezeny a pře-
směrovány přímo na ministerstvo 
kultury a stát zastupovaný Stře-
dočeským střediskem památkové 
péče uzavřel s Českým literárním 
fondem smlouvu o užívání zám-
ku. Za jeho brány od té doby 
neměla proniknout ani jediná 
„antisocialistická“ myš.  
Tuto poválečnou etapu života na dobříšském zámku bezpochyby nejtrefněji charakterizuje názor Adolfa 
Branalda vyslovený v roce 1994: „Nebyl a není to ani zámek Kafkův či Klímův, ani pelech rozkoše a re-
jdiště baronů. Je to typický plod své doby, koktejl namíchaný z ingrediencí vzájemně se prolínajících. 
Z hlediska Českého literárního fondu: danajský dar státu. Z hlediska památkové péče: lepší tohle než ho-
tel. Pro některé spisovatele: jak chutná moc. Pro jiné: pracoviště. Pro ještě jiné: zbytečný luxus. A hlas 
lidu: pelech vyžírků.“ 
Po roce 1990 nastal velký třesk. Příležitost pobývat a psát na zámku dostala řada spisovatelů, kteří ji 
v 70. a 80. letech neměli, a konalo se zde i velké množství nikoliv bezvýznamných akcí mezinárodního 
významu jako nakladatelská sympozia či odborné konference. Jenže tento lákavý objekt se záhy stal před-
mětem zájmu nejrůznějších podnikatelů, jedni z něj chtěli vybudovat luxusní hotelové sídlo, jiní jej pláno-
vali přeměnit na univerzitu, další by si z něj rádi udělali jakékoliv výdělečné místo, ale i sebelukrativnější 
nabídky byly Fondem úspěšně odmítány.  
Zámek nicméně učaroval i jiným pánům, především tehdejšímu ministru kultury J. Kabátovi a jeho stra-
nickému kolegovi J. Luxovi, kteří měli dohromady 11 dětí, takže si na cestu do Dobříše brali rovnou mi-
krobus a o víkendech na zámku pravidelně obsazovali řadu pokojů. Že to dělalo zlou krev, je nasnadě. 
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V nastalých sporech pochopitelně vyhrálo ministerstvo a Českému literárnímu fondu byla smlouva 
o trvalém užívání zámku k červenci roku 1994 vypovězena. Středočeští památkáři se pak o zámek soudili 
s restituentem Jeronýmem Colloredo-Mansfeldem, který jej rozhodnutím soudu v roce 1997 definitivně 
získal (mimochodem, za měsíc od rozsudku starý pán zemřel). Zámek i s přilehlým panstvím jeho rodu 
patří dodnes. 
Veřejnosti je po většinu roku zcela přístupný. Interiéry nabízejí prohlídku jedenácti pokojů s výzdobou 
ve stylu pozdního baroka, rokoka a klasicismu. Skutečnou perlou je zrcadlový sál o rozloze 220 m2 
s bohatou štukovou výzdobou a freskami od Jana P. Molitora, v němž se konají veřejné koncerty i svat-
by. Svatebčané se přitom mohou na zámku i ubytovat, a to ve čtyřhvězdičkovém hotelu s kapacitou 22 
lůžek, přičemž nechybí ani přepychové svatební apartmá. Zámecká restaurace se 120 místy včetně dvou 
salonků nabízí denně speciality české i mezinárodní kuchyně. 
Zámek ve svých prostorách pořádá také divadelní představení, výstavy, galavečery a jiné společenské 
akce, ale úplně nejkrásnější jsou stejně zámecké zahrady, především francouzský park, skvost, jaký jinde 
v Čechách nenajdete. V letech 1745-76 jej vytvořili architekti Jules Robert de Cotte a Giovanni Niccolo 
Servandoni. Zahrada je založena přísně symetricky na 200 metrů dlouhé ose a udivuje dokonale orna-
mentálně tvarovanými a barevně sladěnými květinovými záhony, které po stranách lemují přísně geome-
tricky sestříhané aleje s kulovitými a jehlanovitými keři. Jejím stěžejním bodem je fontána slunečního 
boha Hélia ve spodním parteru, střední parter je ukončen vodní kaskádou a celé dílo je právem považo-
váno za jeden z nejzajímavěji řešených vodních prvků u nás. Při procházce zahradou se na mnoha mís-
tech setkáváte s kamennými sochami od Ignáce Františka Platzera připomínajícími osobnosti a mýty an-
tického světa a jejich rafinované uspořádání vás chtě nechtě vtahuje do atmosféry dávných pohanských 
dob. Za francouzskou zahradou a následující oranžérií se rozléhá anglický krajinářský park, založený na 
začátku 19. století v místech původní bažantnice. Protéká jím Chotěbuzský potok, jenž posléze vtéká do 
Huťského rybníka. 
Není divu, že úžasná scenérie dobříšských zámeckých zahrad už nejednou přilákala i filmaře. Vždyť pro-
středí pro pohádky, mystické příběhy či historická dramata tady mají jako na dlani. Svou otevřenou náruč 
dobříšský zámek nabízí i vám. Přijďte jej navštívit. Vždyť to máte opravdu za humny.             

Ivan Veselý 
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Druhé zastavení na místech, kde tráví volný čas děti a mládež, uděláme v Oborách. Před třemi lety tu 
v těsné blízkosti fotbalového hřiště vyrostlo polopřírodní hřišťátko pro nejmenší občánky. Oproti běž-
ným typům hřišť má několik zvláštností.  
Oborské dětské hřiště vzniklo ze spolupráce zastupitelstva, místních lidí a občanského sdružení Místo 
pro život. Na návrzích prvků a jejich rozmístění se podílel architekt a k jeho podobě i celkovému charak-
teru se mohli vyjádřit občané. I když je herní mobiliář originální, nepřekročilo jeho pořízení 100 000Kč. 
Letos dostaly herní dubové prvky nový kabát a výhledově obecní úřad plánuje obnovu plůtku kolem hřiš-
tě. Podle slov pana starosty Lundáka i rodičů se hřišťátko lidem líbí a svému účelu - pro hry dětí a setká-
vání rodičů a prarodičů - dobře slouží. 
Pro děti ve věku 8-13 let zatím herní prostory (kromě fotbalového hřiště) v obci nejsou. Zastupitelstvo 
by chtělo i pro tuto věkovou kategorii vybudovat herní plochy, které by byly adekvátní zájmům a potře-
bám těchto starších dětí. Získání příspěvku ze státních nebo evropských fondů zatím obci podvakrát ne-
vyšlo. Tak možná do třetice… 

Eva Zirhutová 
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KONÍČCI -  KONĚ 

Poslední část našeho povídání o pivě 

se bude týkat sběratelství. Vy se, 

pane Kabáte, tomuto nevšednímu 

koníčku věnujete již mnoho let 

a Vaše sbírka je jednou z nej-

vzácnějších na našem území. Zatím-

co o sběratelství uměleckých předmě-

tů, mincí nebo známek si všichni 

dokážeme udělat představu, o 

„pivním sběratelství“ ví něco víc jen 

málokdo. Můžete nás, neznalé, zasvětit? 

Sběratelství pivovarské reklamy se rozšířilo poměrně 
pozdě. Důvod je prostý - vlastník pivovaru ve středo-
věku nepotřeboval reklamu, měl tzv. mílové právo, 
které mu až do roku 1788 zaručovalo odbyt piva bez 
konkurence do vzdálenosti jedné české míle (8 km). 
Právo vařit pivo (právovárečné domy) směly mít jen 
tři stavy: panský, měšťanský a duchovní. Teprve od 
roku 1869 se stává pivovarnictví svobodným podni-
káním, staví se akciové a občanské pivovary, nastu-
puje reklama a ruku v ruce s ní i sběratelství. 
Já sbírám především pivní tácky, těch mám 103 000 
z celého světa. Z území bývalé ČSR včetně Zakarpat-
ské Ukrajiny pak staré pivní láhve z pivovarů (2 800 
lahví) a deputátní mince, na kterých je vyražen počet 
piv, jejž může odebrat ten, kdo pivovaru poskytne 
nějaké služby, např. ledování nebo kácení dřeva. 
Těch mám 600. 
Jak jste mohl shromáždit tak velkou sbírku, když uvážíme, 

že mezi Vašimi artefakty jsou i starší tácky ze Západu? Do 

roku 1989 bylo přece problémem už jen vycestování, natož 

pak převážení čehokoliv. 

Je to paradoxní, ale pro sběratele důchodce nebyly 
hranice na západ za komunismu uzavřeny. Kdo chtěl, 
mohl vyjet a v cizině i zůstat. Ovšemže bez pobírání 
důchodu. Měl jsem mezi sběrateli důchodci přátele, 
kteří mi věci do sbírky ze Západu přiváželi. Moje 
sbírka se plnila díky kontaktům na sběratele 
z celého světa, výměnou a koupí na českých bur-
zách a po roce 1989 i na burzách zahraničních - 
v Německu, Rakousku, Lucembursku. Jsem 
v kontaktu například se sběrateli ze Sao Paula. 
Jak vypadaly první pivní láhve? 
Možná by bylo dobré zmínit se nejprve o obsa-
hu. Dříve, než byla zavedena od 1. 1. 1876 litrová 
soustava, se pivo totiž odměřovalo na mázy. 1 máz 
je 1,41 litru. Láhve o obsahu jednoho mázu se vyrá-
běly například v Dobrovicích. Ani po zavedení litro-

vé soustavy nebyl obsah láhví 
jednotný. Ve sbírce mám láhve o 
obsahu 0,3 l, 0,45 l, 0,6 l, a do-
konce i 0,8 l a 0,9 l. Naprosto 
ojedinělá je láhev z pivovaru Le-
vice o obsahu 0,38 l. Láhve o 
obsahu 0,5 l a 1 l byly nejčastější 
a používaly se v pivovarech a 
stáčírnách.  
Rozdílná byla i barva a tvar. 

Láhve na piva Porter měly tvar francouzských koňa-
kových nádob, Měšťanský pivovar v Litoměřicích 
používal láhve hruškovitého tvaru. Velmi vzácná je 
láhev ze stáčírny hotelu Heinz na Dobříši, která byla 
vyrobena před rokem 1890. Pro první typy láhví jsou 
charakteristické lité nápisy. Teprve když se začaly 
používat láhve strojní výroby bez litých nápisů, začaly 
plnit funkci reklamy papírové etikety. Ty jsou nyní 
nejrozšířenějším sběratelským artiklem, okrajově se 
sbírají i korunkové zátky, účtenky nebo otvíráky. 
Druhým nejrozšířenějším „pivním sběratelským oborem“ jsou 

tácky. Pro nás laiky je na nich zajímavé i to, že jsou hezké 

napohled.  

Krásnou sérii mám z belgického pivovaru Stella Ar-
tois, který vydal přes 3 000 tácků s tematikou hradů 
a zámků (64 kusů v sérii), folklóru, přírody a krajiny, 
výročí Rubense, fauny a flóry nebo sportu včetně 
olympiád. Německý pivovar Krone (Koruna) má 
zajímavou sérii 28 korun různých panovníků, mezi 
nimiž nechybí ani koruna svatováclavská, koruna 
perského šáha nebo středověká papežská tiára. Mezi 
rarity v mé sbírce patří tácky z Papuy-Nové Guiney, 
Pobřeží slonoviny, republiky Palau, ostrova Aruba 
nebo z Království Tonga – v této jediné tichomořské 
monarchii patří pivovar v hlavním městě na ostrově 
Tongatapu králi. Ve sbírce mám tácky z nejseverněj-
šího pivovaru na světě v norském Tromsø, kde se do 
piva před varem přidávají žloutky z vajec mořských 
racků, a také tácek z vévodského pivovaru 
v německém městě Rehsen v blízkosti Dessau. Tam 
ani s pomocí místních archivů nikdo nedokáže určit, 
kde přesně se pivovar nacházel a kdy zanikl 
(předpokladem je rok 1855). Takových rarit mám ve 
své sbírce více. Samozřejmě že mi toho mnoho schá-
zí, ale také o tom to sběratelství je. 
Pane Kabáte, moc Vám děkujeme za poutavé povídání o pivo-

varnictví i o Vašem zajímavém koníčku. 

Eva Zirhutová 

TŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEM 
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PROFESE - UČITELSTVÍ 

Trojí „historické“ ohlédnutí za profesí učitele dnes zakončíme 

vzpomínkami těch, kteří seděli v lavicích, tedy žáků. Na za-

chycení této vzácné živé paměti se podíleli starostové deseti obcí 

„nad Vltavou“ a naše občanské sdružení Místo pro život 

v rámci společného projektu WOSA. 

„Ve škole nás byl houf, myslím, že tak tři sta dětí. 
Seděli jsme i na zemi a někdy jsme museli i stát.“  
„Učitelé tehdy měli jiné výchovné metody - rákosky. 
Ten respekt u dětí byl potom úplně jinej! Nejhorší 
byl Procházka. To jsme vždycky koukali, kterou no-
hou nás kopne do sedu… Ten byl strašně zlej!“  
„Trestalo se rákoskou. On už Komenský říkal, že 
metla vyhání děti z pekla. A já jsem byl nějaký lupí-
nek! To snad nebyl den, abych nedostal na ruku. 
A taky takovou, že mi paní učitelka i prosekla dlaň. Já 
jsem si to namazal cibulí, pálilo to - a týden jsem pak 
ve škole nemusel psát.“  
„První třída (v roce 1935) mě zklamala. Když jsem 
přišel do školy první den, tak jsem dostal pytlík cuk-
roví. A já myslel, že to tak bude každý den. Ale pan 
řídící Rabyška už pak žádné cukroví nerozdával. Až 
časem jsem se dozvěděl, že to cukroví koupila moje 
maminka tady u Piklů a dala ho panu učiteli.“  
„Většinou nám všem utkvěly vzpomínky na to, jak 
jsme chodili ven. Člověk je v té přírodě rád - a ty děti 
taky. To byla výuka přírodopisu! Venku! A všechny 
ročníky spolu!“  
„Nejvíc vzpomínám na pana učitele Vacíka. Rád nám 
učení něčím ozvláštňoval. Když chtěl slyšet odpověď 
na nějakou otázku, tak třeba vyvolával v říkankách. 
Obrátil se například na Vaška a povídá: 
Pan Sedláček tady není, 
Václav Tabák nastoupí. 
Komu není v hlavě dáno, 
v apatyce nekoupí. 
 

Ale za komunistů to neměl lehké. Měl auto, a když za 
ním přišly řádové sestřičky, co tady pracovaly, že 
chtějí někam odvézt, svezl je. A pak z toho měl ne-
příjemnosti… Nakonec musel pryč. Jeho paní byla 
nábožensky založená a on taky chodil do kostela, tak 
mu dali nůž na krk: Buď - anebo! Tak on si vybral… 
Byl tu asi do roku 1960.“  
„Pamatuju si, že s námi do třídy chodili nějací kluci, 
kteří pořád propadali. Vůbec jim to nešlo, až nakonec 
vycházeli z páté třídy. Ale když vyšli z té páté třídy, 
uměli se tak postavit k práci, že se to nevidí! Není to 
o jedničkách, ten život…“ 
Dotaz pana starosty z Nechvalic: „Vzpomenete si na 
spolužáka, který to někam dotáhl?“ „Spíš obráceně. 
Mám spolužáka, kterého pak zavřeli.“  
„Já se doma moc neučila. Mně říkali: Ty se nemusíš 
moc učit, tobě stačí, když budeš umět orat. Takže já 
na to hřešila. Je ale pravda, že v zemědělství se muse-
lo umět všechno: košíky plést, košťata dělat, dříví…“ 
„Když jsem přišel domů, tak jsem měl napsáno na 
lístečku: ,Oběd je v troubě.‘ A pak že musím naštípat 
dříví, dát králíkům, nanosit vodu a jít pást krávy. Ale 
to vůbec nebylo jednoduché - to se páslo na malých, 
úzkých mezích a taky třeba tři nebo čtyři krávy. Já 
jsem měl od pana učitele Prejska sešit s černými des-
kami plný básniček a na té pastvě jsem si ty básničky 
předříkával. Já je říkal jako před lidmi, jako bych byl 
nějaký herec. Pak jsem se dozvěděl, že jsem byl slyšet 
od Musíka až na Červenej.“  
„Když se řekne zpěv, tak mi vždycky vytane na mysli 
písnička Geroj Čapajev - ruská, vojenská, pochodová. 
Nejlíp ji zpívala Helenka Robinšáková z Křemenice, 
a přitom její rodiče, chudáci, tam někde byli uvězněni 
a nemohli se ani setkat. A ona uměla tuhle písničku 
nejlíp! To byl takovej paradox…“ 
„Já bych bývala ráda šla dál do školy, ale v deseti mi 
zemřeli rodiče a já se musela postarat o bráchu. Ne-
bylo mi to dopřáno, abych studovala.“  
„Měli jsme sraz v Počepicích, ani nevím po kolika 
letech. V devítce nás učila paní učitelka Hejlová a ta 
na ten sraz taky přijela. Stáli jsme v kroužku a bavili 
se, když se ke mně obrátil Zdeněk Šimek a povídá: 
,Tebe znám, tebe znám, ty jsi Zdeňka Kožmínová.‘ 
A teď uhodil na učitelku: ,Nemůžu si vzpomenout, 
která ty jsi.‘ A ona říká: ,Já jsem tě učila.‘ Tak to bylo 
takový pěkný…“ 

Eva Zirhutová 
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„Do školy to od nás bylo pět kilometrů. My jsme ale měli takovou partičku, chodilo se přes les 
a kluci furt něco vymýšleli a hecovali nás. Jednou byl obrovskej vítr, ale strašnej! Sešli jsme se takhle 
na návsi a uvažovali: Tak půjdeme do školy, nepůjdeme do školy? Rozhodlo se, že půjdeme. A do 
toho ještě přišla vánice! Došli jsme úplně promočení a představte si, že místní děti zůstaly doma. 
Pamatuju si, jak nám tehdy paní učitelka Sekyrová říkala, abychom ze sebe sundali všechno mokré. 
Přinesla židle, ty jsme rozestavili kolem kamen jako lavice a u těch kamen jsme si sedli a povídali 
jsme si. To byl zážitek, který si pamatuju do dneška.“  
„Chodilo se pěšky. Naboso nebo ve dřevákách. Muž mi vyprávěl, že jako kluci jezdili tady z Trojice 
na taškách z kopce dolů. Ale jinak co jako přespolní prý zkusili, hlavně v zimě! A já mu říkám, že 
jsem sice byla místní, ale taky jsem zkusila. Tatínek mě vzbudil v pět hodin, vypustil krávy, já jsem je 
nahnala dolů na trávník, v sedm hodin jsem je přihnala zpátky a šla jsem do školy. A to jsem ještě 
stihla zajít do kostela.“  
„Tehdy sem chodily děti z Mezihoří. Za Hlubeč, co je les, je vyprovodil někdo z rodičů a pak už šly 
samy. S lucernou. V zimě vyrazily za tmy a domů se vracely taky za tmy. Jana Kochtová říkala, že 
když přišly do školy umáčené od sněhu, tak je pan řídící posílal ke Kochtům, aby jim tam paní usu-
šila boty.“  
„Nás taky chodilo víc. Z Nechvalic do Počepic. Když byly závěje, tak kluci prošlapávali. Ale zlobili 
nás, schválně dělali dlouhé kroky. My dívky jsme takový krok neměly, tak jsme to musely přeskako-
vat. To bylo v zimě. Potom na jaře nebo i v létě nám zase dělal hrozné problémy potok, když byl 
rozvodněnej. Ten Tonerův můstek tam ještě nebyl, takže jsme to museli obcházet po polích až 
k panskému lesíku. A pak u Počepic dvorem teprve na silnici.“  
„Přespolní děti jezdily do školy hodně na kolech, pokud to šlo. Z Líchov sem takhle jezdili dva klu-
ci, to si pamatuju, Lacina a Vystyd. Taky sem chodily dvě dívenky ze Smilovic, to je až za vodou. 
My místní jsme pozdě nechodili, to ne, ale chodili jsme až tak mezi půl a tři čtvrtě na osm. A ty dvě 
dívenky, ty tady byly už ve čtvrt na osm, a to bylo někdy 30 až 40 cm sněhu, neprohrnovalo se jako 
dneska! Když nebyla zamrzlá řeka, tak je tatínek vozil v lodičce, a když byla řeka zamrzlá, tak je pře-
nesl, protože věděl, kde je ten led jistej a bezpečnej.“  
„Kdybych měl říct, co mi ze školních let utkvělo v paměti nejvíc, byl by to rok 1945. Chodila nás 
tehdy do Kamýka celá parta, 15 dětí z Hájů a Hřiměždic. Každý den plaveckou pěšinou 10 km tam 
a 10 km zpátky. Chodilo se pěkně zostra, aby nám to netrvalo víc než hodinu a půl. Měli jsme oko-
vaný boty cvočkama, a jak cvrnkaly o kameny, lítaly jiskry. To se nám líbilo, zvlášť po ránu, když 
byla ještě tma. Konec války byl dramatickej, ale pro nás, kluky, dobrodružnej! Po ‚šestnáctce‘ lítali 
kotláři – americké letouny řízené černochy. Podél silnice ležela odhozená německá munice a nebylo 
nijakou vzácností vidět ve Vltavě plavat mrtvé německé vojáky.“  
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