
H Ř I M Ě Ž D I C E      N E Č Í N      O B O R Y

             1 / 2 0 0 7

•  •  

MEZI LOMY

H Ř I M Ě Ž D I C E      N E Č Í N      O B O R Y

             

č t v r t l e t n í k  o b č a n s k é h o  s d r u ž e n í  a  o b e c n í c h  ú ř a d ů  r e g i o n u

1 / 2 0 0 7

•  •  



 Uprostřed Povltavské pahorkatiny leží poblíž levého břehu řeky Vltavy v žulovém údolí nevelká 

vesnice Hřiměždice.

 Ves tato je prastará. Své jméno odvozuje od svého zakladatele, českého pána Hřiměždy. Připomíná 

se již ve XII. století při zboží Zduchovickém, s nímž patřila do roku 1270 Břevnovskému klášteru. 

Té doby je král Přemysl Otakar II. za jiné zboží vyměnil a počítány byly ke Kamýku. Záhy zde 

zřízen byl statek manský, příslušný k Dobříši.

 Do roku 1560 měly Hřiměždice v držení páni Vojkovští ze Mhostic. V roce 1579 náležely 

Hřiměždice pánům Ježkovským z Lublaně a po nich dědili je v roce 1601 Vratislavové z Mitrovic. 

Po nich byl majitelem Hřiměždic Leopold Mates z Rosenfeldu, který odkázal Hřiměždice těmto 

držitelům: Adamu z Maltéřova, Josefu Vítkovi ze Salzburku, roku 1710 Mladotovům ze Solopysk. 

Za nich byl ustanoven panský učitel, jenž měl dítky poddaných vyučovati. Další majitelé od roku 

1787 byli Josef Fliegelsfeld, dále Jan Miller, za něho byl do Hřiměždic povolán učitel zkoušený ku 

vyučování celé farnosti. Roku 1801 je vlastníkem Hřiměždic svobodný pán Emil Štyelfi ed a po něm 

rodina Endlova... Roku 1860 odkoupil Hřiměždice František Wanka. 

 V obci byl též velkostatek a při něm pivovar, v němž se vařilo pivo až do roku 1922. Velkostatek 

měl 350 ha pozemků. Všechno roku 1860 odkoupil pan František Wanka.

 O přestavbě kaple na kostel a o potížích se jménem názvu obce Hřiměždice a co všechno k obci 

Hřiměždice patřilo si povíme v příštím čísle.

Vacek František, Hřiměždice č.113

NEČÍN 

 Nečín patří svou rozlohou a počtem obyvatel spíše k větším obcím okresu.

 V současné době asi třetina obyvatel nežije přímo v Nečíni, ale v okolních osadách. Tyto pak 

zabírají většinu nečínského katastrálního území. Nečín s Jablonci zaujímá rozlohu 862 ha, Ska-

lice s Bělohradským polesím 1087 ha, Žebrák s Vaječníkem 323 ha, Lipiny 351 ha a Strupina 

425 ha. Celá rozloha katastru je 3048 ha. V současné době zde žije přibližně 700 obyvatel. Počet 

se dlouhodobě neustále snižuje, zřejmě následkem stěhování lidí do měst za prací a větším kom-

fortem.. Největší úbytek zaznamenávají malé osady. Zatímco v 19. století byly živými zalidněnými 

vesnicemi, nyní některé mají jen několik obyvatel. V roce 1870 zde žilo 1335 obyvatel, v roce 1900 

to bylo 1259, v roce 1930 1161, v roce 1960 825, v roce 1990 už jen 691 obyvatel. V Žebráku klesl 

počet lidí za posledních 120 let z 213 na 58, ve Skalici z 249 na 101, v Lipinách z 212 na 36.

 Naše obec je historicky poměrně mladá. Zatímco Hříměždice nebo Borotice existovaly již 
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ve středověku, na místě Nečíně a okolních vesnic byly v té době jen lesy. První zmínka o Nečíni je 

až z roku 1570, kdy se v jedné zprávě pro dobříšské panství objevuje „nová víska Nečíně“. Její jméno 

je zřejmě odvozeno od majitele louky či pozemku, kde vyrostly první chalupy. Zprávy o okolních 

vesnicích a osadách jsou ještě pozdějšího data. Skalice nedávno slavila 400 let vzniku a Žebrák 350 

let.

 Nečínské lesy ale liduprázdné nebyly. Svědčí o tom archeologické nálezy z doby bronzové. 

Nejznámější je objev bronzových jehlic v lomu pod Besídkou, nyní uložený v Národním muzeu 

v Praze. Stal se podkladem známé knihy Eduarda Štorcha Bronzový poklad.

 Nejvyšším bodem obce je vrchol Besídka - 508 metrů nad mořem, nejníže položené místo leží 

na hranici katastru u obce Vestec - 300 metrů nad mořem (hladina Vltavy je zde 269 metrů). Má 

nadmořskou výšku 444 metrů, její zeměpisná poloha je přibližně 49° s. š. a 14° v. d.

Mgr. Jaromír Tejkal

OBORY 

 V povltavské krajině Středních Čech, mezi obcemi Příbram a Sedlčany, se nachází a podél Jin-

drovského potoka rozléhá obec Obory.

 Dnes má 233 obyvatel, rozlohu 1034 ha a leží v nadmořské výšce cca 371 m. n. m. Úředně 

Obory spadají pod obec Příbram. Církevně do farnosti Hřiměždice, kde na tamním hřbitově také 

odpočívá většina našich rodáků. Internetové stránky obce jsou www.obory.wz.cz.

 Historicky bylo území osídleno už v mladší době bronzové (1000 př. Kr.), jak dokazují archeo-

logické nálezy z období přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Během pětiletého průzkumu se 

Pohled na původní tok Vltavy, v popředí Vestec, za řekou dnes již zatopená osada...

3 P A M Ě Ť  R E G I O N U

Z kroniky
 obce 



v oblastech Hromádky, v polích před místním obchodem a v okolí cesty z Jablanců na Sedla našlo 

85 žárových hrobů, z nichž některé obsahovaly i bronzové ozdobné předměty, jako náramky, je-

hlice… Na stejných místech byly také nálezy laténské kultury, tedy kultury Gallů neboli Keltů (1. 

st. př. Kr.). Dnes je nejbližší dochované keltské hradiště u obce Hrazany na pravém břehu Vltavy.

 První písemná zmínka o wsi Wobory je ze soupisu dobříšského panství v roce 1572. Další pak až 

v „Berní rule Podbrdského kraje“, kde se uvádí, že ve wsi Wbory bylo roku 1653 devět rolníků a 

deset chalupářů. Ke změně názvu došlo podle bádání našeho kronikáře Václava Bryndy v r. 1850, 

kdy měly být Wobory a Wápenice přejmenovány na Obory a Vápenice. V té době také Obory i 

Vápenice patřily k obci Luhy. O osamostatnění obce se přičinil až rolník a hostinský Jan Sobotka 

(1830–1903), který se stal v roce 1869 prvním oborským starostou. Zasloužil se o postavení školy 

(1866) a založení sboru dobrovolných hasičů (1890 – první 

stříkačka).

 Citace z obecní kroniky: „Všem občanům obce Obor přeji, 

aby prožívali plnohodnotný život, přeji jim, aby se jim splnilo 

to, co si pro sebe a své rodiny naplánovali, a konečně jim 

přeji, aby jimi zvolená místní zastupitelstva se i v budoucnosti 

stále starala o rozkvět celé obce. 

 Váš Václav Brynda, ředitel základní školy 1. – 5. ročníku 

v Oborách v r. 1950–62.“
 Jan Plavec mladší
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Obory, pohled od jihu

(Zpravodajství o událostech a akcích v Hřiměždicích, Nečíni a 
Oborách, které se uskutešnily v roce 2007, bude uveřejněno v prvním 
čísle roku 2008)



Vážení spoluobčané, 

jistě jste zaznamenali v poslední 

době v naší obci větší počet geo-

detického měření nebo alespoň 

přibývající značky v okolí svých 

domů a na komunikacích. Jedná se 

o zaměřování pro stavbu splaškové 

kanalizace a čistírny odpadních vod. 

Vše je zatím ve fázi výběru staveniště 

pro ČOV a projektu celé akce. Na základě 

projektu budeme teprve žádat o dotaci, bez 

které nemůže být stavba provedena, neboť 

její odhadovaná cena je asi 20 milionů Kč. 

Pokud ke stavbě dojde, a já 

věřím, že ano, bude to vyžadovat 

ze strany všech obyvatel obce 

velkou dávku trpělivosti a tole-

rance, neboť kanalizace povede 

z velké části po obecní komuni-

kaci, a bude tak ztížen příchod 

a příjezd k Vašim domovům. 

Současná likvidace odpadů však 

již není možná, a proto bude třeba, aby se 

připojila každá domácnost. Vaše připomínky 

rádi uvítáme. 

Václav Lundák, starosta obce Obory                                                         

SLOVO STAROST Y
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kdo se narodil  v Hřiměždicích Aneta Janušková, Jakub Kříž, v Nečíni 
Karel Vejvoda, v Oborách Radek a Jiří Gažákovi  kdo se přistěhoval  do 
Nečíně rodina Tomšíčkova, Václav Peták, Václav Vojtíšek, do Skalice JUDr. 
Milan Fára k životnímu jubileu gratulujeme  panu Ladislavu Girschikovi 
z Hřiměždic, paní Daniele Matějkové, panu Jaroslavu Kobíkovi a Ladisla-
vu Hejhalovi z Nečíně, paní Marii Pilecké, Anežce Vackové, panu Miloslavu 
Petřinovi, Františkovi Poslušnému a Janu Rysovi z Obor 

naposledy jsme se rozloučili
s paní Marií Lukšanovou
s paní Jiřinou Vandasovou
s panem Stanislavem Chmelíkem

••
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Do Nečíně jsem se přistěhovala před 18 lety ze severních Čech. Když jsem v neděli večer viděla auta 

směřující ku Praze, pociťovala jsem vzácné obdarování-můžeš zůstat. Lidé, kteří sem jezdí z města za 

přírodou, klidem, prací na zahrádce a příbuznými, se dálnicemi vracejí do měst a ty - můžeš zůstat. 

Tady je Tvůj domov. Prošla jsem v životě mnoho cest a mnoho míst po Čechách a jistě nebudu 

přehánět, když řeknu, že krajina, ve které leží Nečín je jednou z nejhezčích. Není to jen příroda, 

která ji dává malebnou krásu, je to i dílo lidských rukou: cesty, pole, lomy, citlivě umístěné stavby, 

aleje i soliterní stromy. Na druhé straně je to lidská ruka, která dokáže ničit, znehodnotit, poškodit 

a necitlivými zásahy někdy i trvale narušit to, co za staletí vytvořila příroda nebo člověk. Ráda bych 

přispěla k tomu, aby krajina a prostředí, ve kterém tu lidé v obcích žijí, bylo upravené, čisté a vkusné, 

aby cesty, po kterých chodí, byly  bez odpadků a černých skládek, prořezané, vyčištěné, s lavičkami a 

odpočívadly…Vím, že nejsem sama, kdo si něco podobného přeje, ale od podzimu minulého roku 

vím, že nejsem sama, kdo chce přiložit ruku a svým dílem přispět k tomu, aby se věci dobré a užitečné 

mohly uskutečnit. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ       V červnu bylo založeno Občanské sdružení za životní prostředí re-

gionu Hřiměždice, Nečín, Obory. Program  sdružení je koncipován do tří směrů: Cesty pro veřejnost, 

Regionální časopis a Zvýšení estetické úrovně urbanizovaného území. Sdružení má v současné době 13 

členů, výbor tvoří zástupci tří obcí: Jan Plavec (Obory), František Vacek (Hříměždice), Eva Zirhutová 

(Nečín). K aktivitám, které sdružení organizuje, se přidává mnoho dalších lidí. Někteří pomáhají při 

akcích úklidových nebo na rekultivaci cest a černých skládek, 12 lidí spolupracuje na tvorbě regionál-

ního časopisu, svou profesí se zapojují i lidé žijící mimo region. Aktivnější je v současné době Nečín, 

ale věříme, že i Hříměždice a Obory nezůstanou pozadu.

CO JE PŘED NÁMI           V nejbližší době se chceme zabývat ve spolupráci s obecními úřady 

problematikou odpadů. Politika v tomto směru klade na občany větší nároky a požadavky oproti 

předešlé době. Budeme iniciovat větší informovanost a větší pomoc od obecních úřadů, hledat řešení 

likvidace dřevného odpadu, svozu podzimního listí, možnostmi ukládaní pevného odpadu - zeminy 

na veřejných obecních skládkách… Přáli bychom si, aby i lidé začali k této problematice přistupovat 

nově, s větším ohledem k přírodě. Bez třídění odpadů se v budoucnu nikdo z nás neobejde. Budeme 

si muset zvyknout i na to, že likvidace něco 

stojí. Nelze ze dne na den zabránit těm, kteří 

naloží odpad do auta a za vsí ho vyhodí, 

ani těm, kteří stáhnou okénko a vyhodí do 

příkopu petláhev, ale jde o to, aby bylo víc 

lidí, kteří tyto způsoby praktikovat nebudou. 

Situace v našem regionu není  stejná. Nejdál 

•

•



Kaplička ve Vesci - rok 2007

Kontejnery a ohrádka na pytle komunálního odpadu, 
Nečín - rok 2007

7 Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

jsou v tomto směru Hřiměždice, naopak v okolí  

Nečíně je situace horší, rekultivace zde bude mno-

hem obtížnější než jinde.

CO JE ZA NÁMI      Úklid návsi v Nečíni, 

vyčištění kontejnerů a příprava jejich přemístění, 

rekultivace první části černé skládky Na Dvor-

ských, první číslo časopisu.  

       

CO NÁS V POSLEDNÍ DOBĚ POTĚŠILO

Ve Vesci opravená a natřená kaplička, v Hři-

měždicích a Vesci upravená a čistá veřejná pros-

tranství, květinová výzdoba kolem autobusových 

zastávek, v Nečíni sečení travních ploch na návsi, 

přemístění kontejnerů na podloží se zámkovou 

dlažbou, zodpovědnější přístup občanů k ukládání 

komunálního odpadu, v Oborách sečení travních 

ploch na veřejných prostranstvích a zapojení 

mládeže do úklidu a čištění obce, využití krajské 

dotace na opravu silnice v Horních Oborách.

                                             Eva Zirhutová, 

Občanské sdružení za životní prostředí regionu

•
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Začátkem srpna jsme mohli vidět v Nečíni dvě mladé 

ženy, jak si pozorně prohlížejí budovy, ploty a zídky na 

návsi i okolí, fotografují a něco zakreslují. Byly to dvě 

architektky, které přijely udělat naší vesnici (zdarma) 

architektonický návrh návsi.

Dobrý den, můžeme vás na chvíli vyrušit?

Samozřejmě.

Většina z nás nikdy neviděla, jak se takový ar-

chitektonický návrh dělá. Můžete nám svoji prá-

ci trochu přiblížit?

Dříve než přistoupíme k samotným návrhům, 

je třeba projít celou obec. Zjistit, které architek-

tonické prvky se tu vyskytují nejčastěji, které jsou 

pro toto území typické. Tady u vás jsou to především 

kamenné zídky, kamenná dlažba a plaňkové ploty. Bu-

dovy na návsi, které velkou měrou ovlivňují řešení, jsou 

tu velmi nesourodé. Od klasických vesnických staveb s 

bílou omítkou a sedlovou střechou přes stavby šedesátých 

a sedmdesátých let (restaurace) se střechou plochou až po 

stavby, které se spíše hodí do městské zástavby. Pro návrh 

je také důležité vědět, jakou podobu měla náves dříve. 

Vše, co se zjistí, je třeba zapsat, nakreslit, nafotit.

A pak?

Pak se můžeme odebrat mezi čtyři stěny, k počítači a začít 

pracovat.

Čím začínáte nejdříve?

Plochou. Ta tu bude téměř nejdůležitějším prvkem. 

V současné době je náves spíše pro auta než pro lidi. Tvoří 

ji jen silnice a parkoviště. Chybí tu chodníky, místa, kde 

se čeká na autobus, bezpečný prostor, kam nemůže vjet 

auto…

Tedy méně asfaltu a více travnatých ploch?

Méně asfaltu, více dlážděných kamenných ploch, které 

by v určitých částech mohly prorůstat zelení. Zeleň, 

která tu chybí, je stromová zeleň. Pod ní se dobře sedí 

a odpočívá. 

Ještě jste se nezmínily o naší čekárně. Jak se vám líbí?

Tu nevidíme jako problém. Plechovou čekárnu jednou 

nahradíte. Horší by bylo, kdybyste tu měli další objekt, 

který by byl sám o sobě hezký, ale celkovému řešení a doj-

mu  nepomohl, spíše naopak.

My bychom se možná raději přiklonili k čekárně jed-

noduché, která by se dobře uklízela. 

Několik návrhů už máme. Všechny jsou řešeny kamennou 

zdí s jednou bočnicí nebo bez bočních stěn, s lavičkou 

zavěšenou na zadní stěně čekárny.

A ty plaňkové ploty, kde je ve vašem návrhu najdeme?

Nebudou to ploty, ale lavičky a obaly na odpadové pytle, 

které budou navrženy z latěk. Charakter plotů si ponesou 

v modifi kované podobě.

Mohli bychom se podívat na některé návrhy už teď? 

-if-

Celý návrh uvidíme v některém z dalších čísel.Skicy kamenné dlažby a prostoru kolem restaurace

J A K  B Y  J E D N O U  M O H L A  V Y PA D AT  N E Č Í N S K Á  N ÁV E S
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Pojďme se podívat do ŽUPANOVIC. Zanedlouho začne sjezd rodáků. Jediná silnice, kterou se 

tam můžeme dostat vede z Drevník, ale ještě v roce 1954 bychom mohli využít lanový přívoz přes 

řeku a v roce 1904 dokonce zažít nevšední událost. Ve třech kočárech sem přijíždí komise z Dobříše, 

zprovozňuje přívoz a pan Velebil začíná svou práci jako převozník. 24 let z levého břehu na pravý 

a zpět. Naposledy veze svého syna v lednu 1928, kdy mu ledová řeka bere život. U řeky bylo stále na 

co se dívat: plavby vorařů a těžkých nákladních lodí se dřevem směřujících ku Praze, jarní povodně a 

v roce 1927 dokonce na mohutný požár na protějším břehu ve Zvíroticích. Hořel mlýn i pila zároveň, 

žhavé oharky létaly do vzdálenosti tří kilometrů a ohrožovaly i županovické střechy. Nejsmutnější 

pohled se naskytl v roce 1954 na 120 županovických obyvatel opouštějících domovy podél řeky.

Dnes mají sjezd, je 2. června 2007, právě je vítá pan starosta a členové Sboru dobrovolných hasičů, 

kteří celou akci připravili. Předání pamětních desek, vystavení obecní vlajky, ukázka hasičské techniky, 

hudební vystoupení, břišní tanečnice, ohňostroj, občerstvení, vše se líbí, ale vrcholem je bezesporu 

krásná výstava starých fotografi í, kterou připravil pan starosta Zdeněk Skopec.                           -mč-

C O  S E  D Ě J Ě  Z A  H U M N Y



ZÁKLADNÍ ŠKOLA   3. září přivítání prvňáčků 

SPORTOVNÍ AKTIVITY   fotbal: Hřiměždice 

hrají 3. třídu, Nečín soutěž 1. B třídy, Obory 

3. třídu, všechna mužstva zvou své příznivce 

a fanoušky na fotbalové zápasy;  jóga s paní 

Jarošovou každou středu v ZŠ Nečín;  SBOR 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ   sběr kovového 

odpadu Hřiměždice - říjen, Nečín - říjen  KUL

TURNÍ AKCE   22. září vystoupení hudební 

skupiny Heligonka pro důchodce v Nečíni 

u Matějků, výlet na Zahradu Čech (Obory 15. 

září 2007), keramický kurz pro dospělé - středisko 

Alter Nečín (říjen-prosinec), hudební, výtvarné 

a dramatické kurzy pro děti  - středisko Alter 

Nečín (říjen-leden) AKCE ČISTÁ KRAJINA 

Hřiměždice 6. října, Nečín 15. září a 10. listopa-

du, Obory 29. září, vždy od 8.00 do 11.30 hodin 

(sraz na návsích), SVOZ NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU sobota 1. září a 20. října 2007 Ska-

lice v 8.55 hod, Nečín v 9.10 hod, Žebrák v 9.30 

hod, Přední Háje v 9.40 hod, Hřiměždice v 9.45 

hod, Obory v 10.10 hod.

          PODZIM V REGIONU  
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Jednou za dva měsíce v sobotu dopoledne se můžete přidat k akci

ČISTÁ KRAJINA
Jedná se o dobrovolnou aktivitu občanů Hříměždic, Nečíně
a Obor zaměřenou na úpravu a čištění bezprostředního okolí 
obcí, cest, lomů a divokých skládek.
haronogram najdete v rubrice PODZIM V REGIONU

Bližší informace:
p. K. Máchová (Hřiměždice), p. V. Matějka (Nečín), 
p. Z. Luhan (Obory)



KAMENÍCI

Pane Veselý, jste tady jeden z posledních kamení-
ků…
Ještě Jarda Vandas v Nečíni a mladší kameníci v Hří-
měždicích a Drevníkách.
Vzpomenete si, kolik lidí ve zdejších lomech dřív 
pracovalo?
To nevím, ale když jsem přišel k Radům, dělalo tam 
tehdá 70 lidí. V republice v tý době bylo 30 000 
kameníků. Po válce jich zůstalo jen 3000.
Jak jste se ke kamenictví dostal?
Dřívávejc, to tady byl skoro v každej chalupě kameník 
nebo aspoň pomocnej dělník. To byl dům, tři cimry a 
v každej jedna rodina.
Já jsem se vyučil u Radů. Deset učedníků dostalo 
výuční list, ale ve skále nakonec zůstalo jen šest. My 
s výučním listem jsme dělali pomníky.
Byla to těžká práce?
Kameničina se musí umět! Někdo se učí celej život 
a nepozná, kde je hont (vrstva jako léta u stromu). 
Ale těžká práce to je, ať děláte pomníky, kostky nebo 
lámete kámen. Na pomníkách je největší riziko. To 
dostanete hrubou desku, a když hotová, má mít 120 
na 80, tak to muselo bejt 120 na 80, ani o půl centi-
metru míň. Tejden práce na ní, a když se uštíp růžek, 
tak za to člověk nedostal nic.
A když tam něco na tom kameni měl, tak ani nespal. 
Nejhorší bylo, když přešel na jinej kámen. Na tom 
svom věděl, co si může dovolit.
Říkáte týden práce?
Kameník dostal nahrubo připravenou desku, tu musel 
vopáskovat (objet dlátem), vyšpicovat jemným dlátem, 
pak na ní pracoval hrubákem (kladivem se zoubky) a 
pak teprve šla k brusičům na leštění.
Člověk musel vobčas dělat riskantně. Kdyby dělal 
pořád vopatrně, tak si nevydělá. Samosebou, když už 
měl zkušenosti, tak ty mu pomáhaly.
Pane Veselý, vy jste dělal celý život u pana Rady? 
Kromě pár let, kdy jsme bydleli v Bratkovicích. Tam 
jsem dělal na stavbě, ale po skále se mně stejskalo a 
po Nečíni taky. Jinak jsem dělal u Rady. Měl největší 
lom v Nečíni. Kde se naučil kameničině, nevím, ale 
rozuměl jí. Však taky za celou dobu, co vím, se tam 
nestal těžkej úraz. Jinak to byl ohromnej obchodník. 
Když mu komunisti sebrali lom a vilu, přestěhoval 
se do Prahy a tam myslím i zemřel. Za komunistů se  
v lomu  přestaly dělat pomníky, dělala se jen hrubá 
kamenická - kostky a stavební kámen… a to je prý ta 
naše žula jedna z nejlepších ve střední Evropě.
Čím je kvalitní?
Tady v těch lomech v Nečíni je na skrývce bílá žula 

a  dole pod ní modrá. Z bílý se dělaly neleštěný pom-
níky. Musí se ale lámat po hontě. Modrá žula láme na 
všechny strany, tak se z ní dobře dělají kostky. Leštěná 
šla do tmavě modra a měla vysokej lesk. Za komunistů 
se z ní dělal podstavec pod Stalina. Jinak jí prej vyváželi 
až do Izraele.
A co veselá příhoda nakonec. Byla by?
Tak to byl nějakej Kocourek a ten říkal: „Mně se nikdy 
nepodaří, abych prošel kolem hospody a nezašel. Jed-
nou,“ povídá, „jsem si umínil, nezajdeš! Tak prej 
du, du, a když jsem došel až k Hrubejm, řek jsem si. 
Vydržels to! Tak jsem se votočil a rovnou do hospo-
dy.“
Nebo kovář Pšenička, takovej divoch, ale řemesník 
velikej. Práce nadělal za dva, musel ale bejt jednička. 
Rada bral na žulu kvalitní ocel ze Švédska a s tou to 
Pšenička uměl. Když načas vodešel do částečnýho 
důchodu, začala se brát jiná ocel, už ne tak kvalitní. 
Pak se vrátil a s tím novým železem to nemoh chyt-
nout, ne a ne zakalit. Přišel za mnou a povídá: „Pepí-
ku, podivej se na toho Zahrádku, von se mi směje, já 
to dlouho nevydržim, já po něm skočim a já ho z tý 
kovárny vynesu.“ To se ví, za ňákej den to chytnul a 
šlo to.
Pane Veselý, něco jste nám ale o sobě neřekl. Vy jste 
prý opracoval sám všechen kámen na nové škole?
No vidíte, na to jsem zapomněl.
Děkujeme za rozhovor a přejeme pevné zdraví ales-
poň do té devadesátky.
To už mám za čtyři.
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STŘEDOČESKÁ KRAJINA

Co je charakteristické pro střední Čechy? Je to určitá mnohost. Mnohost vlivů, 
pestrost základů. Málokdo řekne „já jsem ze středních Čech“, spíš prohlásí, že je 
od Příbrami nebo z Polabí. Jihočech neváhá prohlásit „jsem z jižních Čech“. 
Osudem středu je ovlivňovat a být ovlivňován. Střed je místo komunikace, set-
kávání, smiřování i nedorozumění. Ze středu přicházejí ty nejhorší pohromy. 
Střed má tendenci k hrabivosti, nátlaku, ale jen on sám je schopen prosadit 
přátelská pravidla pro celou zemi. Střed musí být průchozí, nesmí blokovat.
Pro střední Čechy je největší překážkou město Praha. Síť dálnic a komunikací 
vedoucí k hlavnímu městu krajinu rozbíjí na malé kousky. Smetištní charakter 
příměstských území zastírá její původní krásu a činí z ní jakousi popelku. Jinak 
situace není tak špatná.
Střední Čechy jsou nenápadné, ale přitom melodické. Málokde dosahují monu-
mentality, je obtížné najít nějaké společné logo. Nedá se v nich udělat bom-
bastický reklamní obrázek na cigarety Marlboro, ale jen na místní pivo. Jejich 
nejhodnotnější místa bývají malá a zranitelná. Obvyklý návštěvník je snadno 
přehlédne, investor je neváhá zničit.
Pro středočeskou krajinu je charakteristická i jakási zbabělost, vůle ke kompro-
misům, nadšené začátky, nedodělané konce a prostřednost. Není to heroická, ale 
spíš lidská krajina, je v ní víc práce a realismu než smělých výbojů. Dvě desítky 
pravěkých kultur ji vtiskly nějakou únavu, něco klidu, něco moudrosti. Působí 
prostě a přehledně, ale vždy má nějaká zákoutí.
Je půvabná, když se o ní člověk stará.                               Václav Cílek


