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Pojďme se ještě jednou vrátit k našim pradědům, veteránům první světové války. Kronika obce z poválečných let je stručná a 
popisuje spíše politický aspekt doby. Dovolila jsem si ji protentokrát vynechat a nahradit lidským příběhem. 

O Škardovi 

Velká válka skončila, politici si rozdali nové karty a vojáci se vydali na cestu domů.  

Veteráni z jižních front zpravidla neměli cestu komplikovanou. Vezli se vlaky s vojenskými transporty, 
z posledního nádraží pak chodívali pěšky. Chlapci, kteří se chlubili členstvím v československých legiích, 
se vraceli sebevědomě a s jistotou, chlapci, kteří do konce války bojovali na straně rakousko-uherské mo-
narchie, s jistými obavami, jak je nová vlast přijme.  

Muži, které osud zavál na východní frontu – do Ruska, měli návrat složitější a jejich válka trvala o několik 
roků déle. Vestecký truhlář Antonín Škarda se ke své rodině vrátil až v roce 1924. Vraťme se ale na chvíli 
o pár let zpět.  

Pan Antonín Škarda bydlel ve Vestci čp. 21. Živil se truhlařinou a věnoval se muzicírování. Se svojí man-
želkou Aloisií, rozenou Tesárkovou z Dolejších Hájů, vychovával sedm dětí. V září roku 1914 mělo přijít 
na svět jejich další miminko. Osudného dne, 26. července, kdy byla vyhlášena první mobilizace, hrál na 
pouti v Hřiměždicích na klarinet a na housle. Zábava byla ukončena o půlnoci a muži, jichž se mobilizace 
týkala, se začali chystat na cestu. Škarda byl mezi nimi a 27. července odjel do kasáren.  

Paní Škardová napětí a stres z nastalé situace nevydržela a porodila. Osmé dítě – dcerka – prvně zakřičelo 
do světa den po tátově narukování. Holčička i maminka přestály toto předčasné zrození ve zdraví a paní 
Škardová začala o děti pečovat sama. Šikovná hospodyně rodinu uživila. Škardová byla žádaná pekařka a 
cukrářka – v širokém okolí se svatby, křtiny, posvícení a další příležitosti neobešly bez jejích koláčů. Pora-
dila si také jako švadlena – pro kupce ze Štěchovic šila šatičky na panenky. Později šila i pro lidi. Mimoto 
ještě vodila procesí a předzpěvovala.  

Pana Škardu válečný osud zavál na východní frontu – do Ruska. Zde byl během války zajat a jako zajatec 
se dal zapsat k jednotce revolučního dobrovolného vojska – základu československých legií. V Rusku pů-
sobila již od roku 1914 známá Česká družina, která zde vznikla s politickou podporou českých a sloven-
ských spolků. Jejím smyslem bylo vzepřít se Rakousku-Uhersku, podpořit slovanskou svornost s Rusy a 
projevovat loajalitu carovi. Po říjnové revoluci vypukla v Rusku občanská válka a dobrovolným oddílům, 
vlivem různých politických kliček, nebyl umožněn odchod do vlasti.  

Legionáři, kteří zůstali carovi věrni, se ocitli v opozici vůči novému Leninovu režimu. Vydali se, podporo-
váni Masarykem, východním směrem a na své pouti se zapojovali do bojů s bolševiky. Tato cesta je známa 
jako „sibiřská anabáze“. Muži se pohybovali po transsibiřské magistrále, zažívali hlad, zimu, nemoci. Škar-
da o tom později často vyprávěl. I o tom, že jeho jednotka osvobodila Jekatěrinburg – město, kde byla 
vyvražděna carská rodina. Říkával: „Zabili je krátce před tím, než jsme přijeli. Kdybychom tam bývali byli 
o pár dní dříve, asi by se to nestalo…“  

Nakonec se Škarda a jeho vyčerpaní druhové dostali do Vladivostoku, velkého ruského města na Dálném 
východě, na pobřeží Tichého oceánu. Z Vladivostoku se legionáři přeplavili do Ameriky. V amerických 
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přístavech chlapci zažili srdečné vítání a projevy uznání. České krajanské spolky pro ně pořádaly kulturní 
akce, pohoštění a zábavy. Pak ještě plavba přes Atlantik, cesta přes kus Evropy – a konečně doma… 

Jaké to bylo překvapení, když se táta, jistě už oplakaný, objevil! První, kdo se k nově příchozímu hlásil, byl 
prý pes. Manželka se přidala, až když uvěřila vlastním očím, a děti se musely s tatínkem po šesti letech 
znovu seznámit. Pan Škarda byl doma, paní Škardová brzy zjistila, že je těhotná, a v náležitý čas se jim 
narodil synek Standa. Pohádkové štěstí se ale nekonalo. Škarda si z válek přinesl podlomené zdraví. Špatně 
dýchal, postonával. Dokud mohl, věnoval se své lásce – muzice. Učil nové muzikanty na klarinet a na 
housle. Žil ještě pět nebo šest let.  

S vnukem Škardových, panem Spilkou, si povídala Ivana Nováková.  
 

Sbor dobrovolných hasičů v letech 1935–1946 

Rok 1935: Oborští hasiči v tomto roce uspořádali pět tanečních zábav a zúčastnili se sjezdu Spolku rodá-
ků a přátel v Kamýku nad Vltavou, valné hromady příbramské župy a župního sjezdu ve Velké, kde před-
vedli cvičení se sekyrkami a s motorovou stříkačkou. Také došlo ke změnám ve výboru. Novým místosta-
rostou sboru se stal František Poslušný (čp. 37) a pokladníkem byl zvolen Václav Holobrada (čp. 44). 

Rok 1936: Sbor oborských hasičů se zúčastnil župního sjezdu v Narysově, okrskových cvičení ve Skalici a 
v Jelencích, samaritánského kurzu v Příbrami a Dnů brannosti a Leteckého dne tamtéž. 45 členů sboru 
mělo obdržet zlatou nebo stříbrnou medaili, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků byla medaile 
předána jen šesti členům, kteří si ji sami zaplatili. Medaili získalo i devět členů Spolku rodáků a přátel Ka-
mýka nad Vltavou a okolí. 

Rok 1937: V tomto roce měl sbor 81 členů. Uspořádal tři taneční zábavy, zúčastnil se valné hromady 
VDO v Příbrami, župního sjezdu v Cetyni, okrskového cvičení v Dolních Hbitech a čtyřnedělního in-
strukčního župního kurzu v Příbrami. Dále se oborští hasiči účinně podíleli na hašení požáru domku Jiří-
ho Rysa z Obor (čp. 13), drtírny v lomu Roudný a pěti domků ve Višňové. 

Rok 1938: Oborští hasiči se zúčastnili dvou valných hromad příbramské župy, valné hromady VDO, žup-
ního sjezdu v Jablonné a samaritánského kurzu v Příbrami. Sbor také uspořádal dvě taneční zábavy, zapla-
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til přešití vycházkových blůz a odstranil staré leziště z místa, kudy povede nová silnice, za což dostal 
495 Kč.  

Rok 1939: V tomto roce měl sbor 76 členů. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava bylo omezeno konání 
všech hasičských sjezdů a okrskových cvičení a byl zaveden příděl benzinu pro motorovou stříkačku. I 
přesto Zemská hasičská jednota v Čechách za spolupráce Svazu československého hasičstva přijala nové 
stanovy, podle kterých byl zvolen i nový hasičský výbor v Oborách. Předsedou se stal František Rys (čp. 
28), místostarostou František Poslušný (čp. 37), pokladníkem Václav Holobrada (čp. 44) a jednatelem 
František Plavec (čp. 76).  

 Rok 1940: Oborský sbor měl 76 členů. Od tohoto roku byla hasičům zakázána veškerá shromáždění 
v uniformách, nekonají se ani hasičské schůze. Z let 1941 až 1945 máme o činnosti oborského sboru dob-
rovolných hasičů k dispozici jen kusé zprávy, například o tom, že koncem roku 1941 měl sbor 74 členů 
nebo že v září 1942 se jeho členové zúčastnili hašení požáru u pana Havlíka v Jabloncích. 

Rok 1946: První valná hromada po osvobození Československa se konala až 26. ledna tohoto roku. Byl na 
ní zvolen nový výbor. Starostou sboru se stal František Poslušný (čp. 37), místostarostou Antonín Sirotek 
(čp. 46), jednatelem František Plavec (čp. 76), pokladníkem Václav Holobrada (čp. 44), velitelem František 
Poslušný (čp. 20), podvelitelem Antonín Hošenský z Jablonců, zbrojmistrem Alois Sirotek (čp. 24) a cviči-
telem Václav Sirotek (čp. 58). V tomto roce sbor dvakrát zasahoval s požární stříkačkou při požárech 
v Horních Hbitech a Oborách. Také uspořádal dvě taneční zábavy a v listopadu se konalo společné zase-
dání s místním národním výborem ke zpracování dvouletého budovatelského plánu. 

           Pavel Gažák 

NEČÍN 

O osadách Jablonce a Strupina 

V první z osad, tehdy zvané Jablonec, bylo v roce 1935 (tedy v roce, kdy byla psána obecní kronika) sedm 
popisných čísel a v nich bydlelo 38 obyvatel. (V roce 1869 jich zde napočítali dokonce nepředstavitelných 
62). 
Majitelé domů byli: čp. 1 (U Fejtů) František Sobotka, rolník, čp. 2 Matěj Petřina, rolník, čp. 3 (U Jechortů) 
Karel Pilecký, rolník, čp. 4 Marie Králíčková, domkářka, čp. 5 (U Pejlů) Antonín Hošínský, rolník, čp. 6 
Jaroslav Havlík, domkář, čp. 7 Václav Kadlec, dělník. 
Osada měla kapličku a pastoušku, domek pro pastýře. Jablonečtí totiž chovali ovce a vydržovali si svého 
ovčáka, který jim je pásl. Za to mu dali k užívání kousek pole a bydlení v tomto obecním domku. Když se 

s chovem ovcí přestalo, byl 
domek čp. 7 posléze prodán. 
Osadou protéká potok pra-
menící na Lušovských lukách 
pod Nečíní. Vlévá se do 
Oborského potoka, který na 
Samotách pod Oborami po-
háněl mlýny. Na hranicích 
katastru jablonského a obor-
ského stávala boží muka. Ta 
byla při stavbě okresní silnice 
do Obor přemístěna; při tom 
se pod nimi našly lidské kosti. 
Boží muka se nacházela na 
rozcestí, kde ze silnice vychá-
zely cesty k jihu na Samoty a 
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k severozápadu na Strupinu. Měla kamenný podstavec a na něm železný kříž. Původně však na podstavci 
stál kamenný sloup, který byl skácen snad větrem a potom přeražený ležel u podstavce. (Něco podobné-
ho potkalo i boží muka u Nečíně. Zatímco ta nečínská jsou teď krásně zrenovovaná, jablonecká zmizela.) 
V první světové válce padli dva jablonečtí občané. Za německé okupace byl zrekvírován zvonek z kaplič-
ky, po válce se tam však naštěstí vrátil. Jablonce ale byly po válce zcela rozvráceny:  
Usedlost čp. 6 vyhořela a byla zrušena. Rodina Poslušných se vystěhovala do pohraničí a čp. 4 bylo rov-
něž zrušeno. B. Pilecká z čp. 3 byla pro neplnění dodávek vystěhovaná; statek pak vyhořel. Jeho pozemky 
potom obhospodařovalo JZD, stejně jako ty, které patřily k čp. 1 a jejichž majitelé zemřeli. A. Hošínský 
z čp. 5, jeho manželka a bratr byli v roce 1956 pro protistátní činnost zatčeni a odsouzeni k trestu ve vě-
zení. Jejich majetek propadl státu a též ho pak obhospodařovalo JZD.  
Významným jabloneckým rodákem byl František Sobotka (Jablonecký). Propagoval svůj rodný kraj 
v mnoha českých časopisech a novinách. Do časopisů přispíval také odbornými články a hospodářskými 
pojednáními, psal rovněž básně a povídky pro kalendáře. Byl činný v družstevnictví a odborných organi-
zacích, byl i známým hádankářem. Po roce 1945 se v Nečíni zapojil mimo jiné jako člen MNV, pak jako 
jeho tajemník, obecní knihovník a kronikář. 
 
O Strupině se v obecní kronice píše: 
Osada Strupiná má tři popisná čísla s 11 obyvateli. Majitelé domů byli: čp. 3 Alois Pokorný, domkář, 
čp. 4 Štefanie Pilecká, domkářka, čp. 5 Josef Janušek, domkář. (Osada měla společné číslování s Bělohra-
dem, kde byly domy s čísly 1 a 2.) Čp. 3 je dřevěný, krytý doškem. Dříve to bývala hájovna, která patřila 
dobříšskému knížeti. Předkové nynějšího majitele hájovnu odkoupili, ale bez stavební parcely, takže vlast-
nili jen stavení. V podmínkách měli stanoveno, že je – až na krytinu – nesmějí opravovat, takže až stavení 
doslouží, budou se muset vystěhovat. Pozemkovou reformou po první světové válce však byly pozemky 
vykoupeny a dům už pak stál na vlastním. Dům čp. 4 patříval původně rodině Skalových a byl také doš-
kový. Když se pak do něho přiženil F. Pilecký z Nečíně, dům opravil a dal na něj taškovou krytinu. Dům 
čp. 5 je zděný, krytý šindelem.  
Dům čp. 3 později shořel po zásahu bleskem a již nebyl obnoven. 

Pole mají obyvatelé většinou okolo domků. Jsou však málo výnosná, protože se nacházejí ve stráních, 
takže jejich vlastníci musejí hledat vedlejší výdělek. Strupinou protéká potok směřující k Oborám. Osada 
nemá žádný majetek. Spadá do katastru nečínského a do Nečíně je také přiškolena. Patří však k višňovské 
faře, takže ve Višňové křtí narozené a pohřbívá zemřelé. 
Název osady pochází pravděpodobně od toho, že v jejím okolí je plno různých vršků a kopečků, jakoby 
strupů. 

                                                                                                     Mgr. Jaromír Tejkal 
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SLOVO Z RADNICE 

Vážení spoluobčané,  
dovolte mi, abych Vás v tomto 
čísle časopisu Mezi lomy v pár řád-

cích informoval  o  pokračování 
prac í na akcích zmíněných 
v minulém vydání.  
Tělocvična při ZŠ a MŠ Nečín  

V současné době má obec Nečín 
podanou žádost o vydání územní-
ho rozhodnutí na umístění stavby 
„Tělocvična při ZŠ a MŠ Nečín“. 18. září 2015 
v 9.00 se v kanceláři Stavebního úřadu Dobříš 

konalo veřejné ústní jednání k územnímu řízení, 
které proběhlo bez připomínek. Po tomto jednání 
vydal Stavební úřad Dobříš „Rozhodnutí o umís-
tění stavby“ a po nabytí právní moci bude dodava-

tel PD pracovat na dokumentaci ke stavebnímu 
povolení, na kterou má podle smlouvy 100 dní.  
Další informace o tělocvičně budou zveřejněny 
v příštím vydání. 

Nečín – bioodpady + třídění odpadů  
Od dubna mají občané Nečíně a přilehlých osad 
možnost vozit posečenou trávu a shrabané listí do 
kontejneru, který je umístěn v areálu ZD Nečín a 
zpřístupněn každý den (mimo sobotu a neděli) od 

7.00 do 16.00. Jiný termín je možné dohod-
nout  pouze individuálně s vedením ZD Nečín. Po 
dohodě se ZD Nečín by bylo možné kontejner na 
trávu a listí na některý víkend osadit na Skalici, 

vyžadovalo by to však dohled osadního výboru.  
Větve je možné ukládat po dohodě s velitelem 

SDH Nečín na Hrozném vršku, 
kde bude provedena likvidace štěp-
kováním.  

Obec Nečín se připojila k žádosti 
o dotaci na pořízení domácích bio-
kompostérů, která byla podána 
společně s obcemi Ouběni-

ce, Obořiště, Svaté Pole a Daleké 
Dušníky. Dotace byla 90 %, 10 % 
spoluúčast obce. Na konci srpna 

jsme se dozvěděli, že dotace bude poskytnuta. 
V současné době jsou kompostéry po dohodě 

s místním ZD uloženy v jeho areálu. Na obecním 
úřadě mohou občané obce Nečín a přilehlých osad 
žádat o bezplatné přidělení kompostéru oproti 
podpisu na předávacím protokolu. Období udrži-

telnosti projektu je 5 let. Po uplynutí této doby 
přechází kompostér do majetku občana.  
Kompostéry budou vydávány na OÚ, po dohodě 
bude možné kompostér dopravit až k nemovitosti. 

Aby kompostování probíhalo úspěšně, je vhodné 
dodržovat postupy, které jsou uvedeny v příručce 
přiložené ke kompostéru.  
Likvidaci velkoobjemového odpadu (matrace, ko-
berce, lina, drobný dřevěný a plastový nábytek,…) 

obec Nečín provedla v sobotu 10. října 2015. Cel-
kem se v obci Nečín a osadách Žebrák a Skalice 
naplnily 4 kontejnery.                                                                          

                                                                           

 Ing. Josef Kaiser, starosta obce Nečín  

MEZI LOMY, ročník IX. 2015 | Vydává O.S. Místo pro život ve spolupráci s OÚ Hřiměždice, 
Nečín a Obory | IČO 28560183 262 13 Nečín 169 | Redakční rada: Eva Zirhutová, Ivana Nováko-
vá, Martina Zirhutová, Jaromír Tejkal, Pavel Gažák, Ivan Veselý (přispěvatelé), Luděk Zirhut 
(grafika), Michal Spišák (foto) | Evidenční č. MK ČR E 17700 | Sazba písmem Garamond | Tisk 
Tiskárna a grafické studio Dobříš | Redakční uzávěrka tohoto čísla 15. 10. 2015 
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SLOVO Z RADNICE 

Vážení spoluobčané,  
máme za sebou velmi teplé léto. 
Jsem rád, že jsme nemuseli řešit 

žádný požár. Děkuji Vám všem, že 
jste v tomto suchu dbali na zákaz 
pálení ohňů. 
V Hřiměždicích jsme v tomto roce 

provedli opravu několika místních 
komunikací, byla opravena střecha 
na staré hasičské kolně. Nyní žádá-
me o kolaudaci fotbalového klubu a do konce ro-
ku by měl být v provozu bezdrátový rozhlas. Pro-

střednictvím akce „Recyklujte s hasiči“ probíhá 
sběr elektroodpadu. 
Pravidelně v tento podzimní čas organizujeme 
koncert vážné hudby v kostele. Bohužel v době, 

kdy píšu tyto řádky, přesný termín neznáme. 

Dozvíte se ho včas z nástěnek.  
V sobotu 28. 11. Vás všechny zveme 
na „Rozsvícení vánočního stromu“, 

které proběhne v Hřiměždicích na 
návsi u kostela. Přijďte s námi zahá-
jit advent, poslechnout si vánoční 
písně zpívané dětmi ze základní ško-

ly a ochutnat dobroty místních peka-
řek. Samozřejmě nebude chybět oh-
ňostroj. 

Jelikož se jedná o poslední letošní vydání, dovolte 
mi jménem svým i jménem ostatních zastupitelů 

popřát Vám i Vašim blízkým klidné prožití vánoč-
ní svátků, pevné zdraví a hodně spokojenosti 
v roce 2016. 

  Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice 

V letošním roce se v Hřiměždicích konalo hned 
několik akcí pořádaných naším SDH. V květnu zde 
proběhla okrsková soutěž, v červenci „Pohár za-
sloužilých členů SDH Hřiměždice“, v září soutěž 
žen „O pohár starosty OSH“ a v říjnu námětové 
cvičení 25. okrsku v osadě Kovárna. 

Největšího množství soutěží se zúčastnilo naše 
družstvo starých pánů – tj. mužů nad 35 let. Soutě-
žili s nejnovější požární stříkačkou, ale i s „bábou“, 
tedy PS 8. V Novém Kníně a ve Zhoři vyhráli a  
v místní soutěži obsadili 2. místo se ztrátou 
0,1 s na vítěze.  

Družstva mladších mužů a žen se zúčastnila pouze 
místních soutěží.  

Naši nejmladší hasiči se zúčastní dalšího ročníku 
hry Plamen, nově v kategorii mladší i starší. Proza-
tím nemůžeme konkurovat nejlepším družstvům, 
ale každá soutěž je pro tyto děti velká zkušenost, 
a když se povede medaile, září jako sluníčka. 

       
 Marie Junková, SDH Hřiměždice   

SDH Hřiměždice 
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ŠKOLA 

Léto a podzim v nečínské škole 
Začátek léta přináší každým rokem krásné zážitky z výletů nebo ze sportovních klání, ale i bilancování 
a loučení.  

 
Letos jsme se rozloučili  s nepo-
četnou 9. třídou paní učitelky Jitky 
Vondřichové.  Všem bývalým žákům 
přejeme mnoho úspěchů v pra-
covním i osobním životě. Na foto-
grafii zleva: Pavla Zapachová, paní 
učitelka Vondřichová, František Pla-
vec, Josef Černý, Viktorie Košařová, 
Markéta Hrabíková, Kateřina Nová-
ková, Eliška Přeborovská, Matouš 
Horký a Adéla Kozohorská.  

 
 
 
 

 
Ještě ani neoschla vydaná vysvědčení a již započaly rekon-
strukce ve škole. Letos došlo na výměnu oken ve vestibulu 
školy a na chodbě okolo šaten. Také byla provedena výmě-
na dveří do MŠ. Pak přišla na řadu sociální zařízení 
v budově staré školy, kde mají své dvě třídy mladší děti 
z MŠ. Ty teď mají k dispozici nejen pestré a krásné, ale pře-
devším velmi funkční prostory umývárny a toalet. V části 
školy se také malovalo a hned začaly přípravy tříd na nový 
školní rok. 
 
 

 
1. září bylo slunečné a žáky přivítal 
před školou nejen současný ředitel, 
ale i p. Krahulík, který v této funkci 
na nečínské škole začínal právě před 
50 lety. Dnešním žákům vyprávěl, 
jak to ve škole vypadalo a fungovalo 
dříve. Pak se žactvo přesunulo do 
lavic. Pro 17 prvňáčků to bylo popr-
vé. V krásném prostředí podkrovní 
třídy děti přivítala paní učitelka Dag-
mar Gregorová, která je bude po 
následující léta provázet na cestě za 
poznáním.  
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Jen co začala škola, rozjela se zájmová čin-
nost. Při škole bylo otevřeno celkem 12 
kroužků, z toho 7 se sportovním zaměřením.  
V září a říjnu také každoročně probíhají sbě-
ry. Zatímco sběr elektroodpadu a papíru je 
již za námi, sběr sušených bylin se uskuteční 
19. a 20. října. Ve stejném termínu proběhne 
také sběr kaštanů a žaludů.  
Nečínská míle je závod, který se běžel již 
podesáté. Letos trať okusili zatím jen žáci 
II. stupně ve čtyřech kategoriích. Mladší 
chlapce ovládl Filip Sklenář, starší Ondřej 
Chýla, mladší děvčata Karolína Canincová, 
starší Karolína Vacková. Gratulujeme! 
Děti z MŠ již 10. září stihly pražskou výstavu 
„Večerníček slaví 50 let“. Dále zhlédly Červenou karkulku v příbramském divadle, se svými učitelkami 
napekly dobroty a už se těší na další hravé lyžování. Jestli ovšem bude nějaká zima! 
A na co se můžete do konce roku 2015 těšit i vy? Například na besídky a dílny ve školce nebo na tradiční 
„Vánoční zpívání“, které proběhne 4. prosince před školou.  
Podrobnosti k tématům a dění ve škole sledujte na www.zsnecin.cz. 

Mgr. Petr Tyrmer, ZŠ a MŠ Nečín 

SPORT 

Desperados Highjump 2015 
„Wonderful! No prostě nádherné! A to úžasné množství diváků sedících na skalách, které lemují hladinu 
bezvadně čisté vody. Nic takového jsem ještě nezažil. Celé to prostředí mi připomíná samé začátky našeho 
sportu, o nichž jsem hodně četl.“ 
Tak se vyjádřil o srpnových závodech 16. ročníku Highjumpu, závodů ve skocích do vody z extrémních 
výšek v Hřiměždicích, teprve 13letý juniorský mistr Evropy Angličan Aidan Heslop. Ještě chlapec, jenž ve 
volných chvílích nejraději sleduje televizní seriál Simpsonovi, dal takzvaně na frak celému startovnímu 
poli. Mohl být sice klasifikován jen v kategorii juniorů, ale celkovým ziskem bodů by předčil i nejlepší mu-
že! 
Ten vzpomínaný vznik sportu je opředen legendou, podle níž se v dávných dobách mladí Havajané před 
zraky dospívajících dívek vrhali ze skal do hlubokého říčního kaňonu. Ne aby snad předváděli své štíhlé, 
svalnaté tělo – to ostatně měli všichni –, ale aby dokázali svou odvahu tím, že skočí z vysokého skaliska do 
dravého proudu, a získali si tak srdce některé z přihlížejících krasavic. 
Historie hřiměždických závodů není tak dlouhá, zato měla strmý růst. Dva kamarády, Filipa Šutryho ze 
Žebráku a Tomáše Kučeru z Rybníků, syny chalupářů, které spojovala vášeň ke sportu, vodě a taky 
k bikinám, napadlo, že uspořádají v zatopeném žulovém lomu v Hřiměždicích, kam se chodili pravidelně 
koupat, závody ve skoku z místní skály. Přišlo pár odvážlivců a pár desítek zvědavců. Jenže některé nápa-
dy mnohdy nečekaně žijí vlastním životem, takže akce časem zaujala řadu vážných zájemců i skutečných 
závodníků a z původního hecu se stala soutěž světového významu.  
Na skálu byla v prvních letech připevněna dřevěná konstrukce, aby se mohlo skákat ze stále větších výšek. 
Nyní je zde již bytelná věž z lešenářských trubek, ale protože ani ta některým odvážlivcům nestačí, 
k dispozici je i zdvižný jeřáb, který vysune svou plošinu třeba až do 35 metrů. A stejně rychle rostla účast 
soutěžících a především jejich kvalita. 
„Závody již tradičně vyhlašujeme jako otevřené mistrovství republiky v cliffdivingu, tedy ve skocích do 
vody z extrémních výšek ve volné přírodě. Letos se přihlásilo na 60 závodníků s rekordní mezinárodní 
účastí z Austrálie, USA, Havaje, Německa, Ruska, Švýcarska, Anglie, Ukrajiny, Lucemburska a Rakouska. 
V pátek musela proběhnout kvalifikace, protože všichni by se do finálových soutěží ve skocích z 12 a 16 
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metrů a v tzv. houpačce nevešli. Někteří borci předváděli skutečně vrcholné výkony. Bezpochyby jim 
k tomu pomáhalo mnohatisícové publikum, které skvěle fandilo a aplaudovalo každý povedený skok,“ 
hodnotila závody předsedkyně poroty Lucka Absolonová, odbornice na slovo vzatá. Vždyť než přešla 
k extrémním skokům, byla několikanásobnou mistryní republiky a českou reprezentantkou ve skocích 
z 10metrové věže (společně s tehdejší olympijskou vítězkou Milenou Duchkovou).  
Porotu ze zahraničních závodníků vedle již zmíněného Angličana Heslopa nejvíce zaujal švýcarský mistr 
Evropy Andreas Hulliger, jenž ostatně vyhrál všechny tři soutěže – tedy skoky z 12metrové i 16metrové 
věže i v houpačce. Mezi ženami kralovala Američanka Genevieve Bradlová, třetí místo Češky Petry Smolí-
kové bylo velkým úspěchem. Bronzovou medaili si na houpačce ovšem vybojoval i Adam Klemm. Ten 
obsadil 3. místo i na mistrovství ČR, a to za Jakubem Kunáškem a vítězným Janem Bílým.  
Domácí obecenstvo bylo asi zvlášť zvědavo na vystoupení loni bronzového hřiměždického rodáka Honzy 
Kocourka, ale nedočkalo se. Je totiž v armádní uniformě momentálně kdesi v daleké cizině. Zato mohlo 
znovu tleskat tak trochu šílencům provozujícím tzv. splashdiving, při němž je úkolem skokana plácnout 
tělem o hladinu tak, aby vyhodil gejzír vody do co největší výšky. Součástí této exhibice byl i dech vyrážejí-
cí skok Australana Liana Atkinse, který si nejprve zapálil speciální oblek a pak se hořící vrhl do vody.  
Závody mají tradičně doprovodný program, kdy na přilehlých prostranstvích lomu probíhají nejrůznější 
sportovní soutěže o ceny. Stejně tradiční je ovšem i večerní vystoupení hiphopových, punkových či rocko-
vých kapel, z nichž mnohé rovněž nepostrádají mezinárodní věhlas a kvalitu. Jenže ty přeci jenom stále 
zůstávají trnem v oku některých místních občanů. 
„Tato akce samozřejmě přináší některá negativa, ale důležité je, že toho pozitivního je daleko víc. Přede-
vším přináší do obecní pokladny částku téměř 200 000 Kč, mnoha občanům navíc nabízí další jednorázo-
vý výdělek. Před časem rada obce vypsala jakési referendum, zda se má soutěž ve skocích pořádat. Ti, co 
byli pro, přinesli petici s více jak 100 podpisy, odpůrci nepřinesli žádnou, protože podpisů měli jen pár. 
A to je rozhodující,“ řekl po loňském jubilejním ročníku, kdy si Highjump doskákal pro občanku, dlouho-
letý starosta Hřiměždic Jiří Novák. To samozřejmě platí i nadále. A ostatně: Která takhle malá vesnička 
může tvrdit, že se o ní ví v mnoha významných zemích světa i daleko za mořem, byť jim tam vyslovit její 
jméno dělá třeba potíže.  
Ať tak či onak. Highjump vykročil do další etapy. A vzhledem k letošní účasti se zdá, že poroste jenom do 
krásy.  

Ivan Veselý 
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HISTORIE STŘEDNÍHO POVLTAVÍ 

Vltava 
1. Zrození řeky 

Vltava je osou našeho kraje, a tak od nepaměti určovala jeho ráz i život zdejších obyvatel. Vznikla 
dřív, než sem přišli první lidé - to ale neznamená, že tu byla věčně. Její zrození provázely drama-
tické změny, jejichž stopy uchovala paměť skal na říčních březích. 
Dnešní Vltava od pramene pod Černou horou na Šumavě až po soutok s Labem měří 430 kilometrů 
(některé zdroje uvádějí 440 km) a největší část jejího toku neomylně míří z jihu na sever. Možná proto pře-
kvapí, že v době geologicky velmi nedávné tekla přesně opačným směrem. A kraji, kterému se dnes podle 
ní říká Povltaví, se o jejích vodách mohlo jen zdát. 
Čas velkých jezer 
V období třetihor, které skončilo před asi 2,5 miliony let, z dnešních Čech naposledy ustoupilo moře a pře-
vážná část zdejší krajiny byla rovinatou souší. Na jihu se vytvořila dvě velká jezera, po nichž zůstaly mohut-
né náplavy v oblasti současného Českobudějovicka a Třeboňska. Českobudějovické jezero vzniklo díky 
přírodní hrázi v místech, kde je dnes Čertova stěna u Vyššího Brodu, a táhlo se od Budějovic k Sušici 
a Strakonicím. Jeho hloubka místy dosahovala až 100 metrů. Protože vody, které se v něm shromažďovaly, 
nemohly přes Čertovu stěnu na sever, musely odtékat na jih. V místech, kde je dnes střední Povltaví, tedy 
tou dobou bylo evropské rozvodí – střecha Evropy. 
Koncem třetihor se ale začala Šumava vlivem podzemních sil zvedat a hráz Čertovy stěny povolila. Jezerní 
vody se vyvalily severním směrem a tak vznikla prvotní Vltava. Ale ani ta nezamířila rovnou na sever. Mís-
to toho tekla od Rožmberku k jihovýchodu do míst, kde je dnes Rakousko, a tam se vlévala do Dunaje. 
Na severní straně dnešního středního Povltaví tekla jiná mohutná řeka, která mnohem později dostala jmé-
no Berounka. Její koryto tehdy mělo dost podobný průběh jako dneska – a některý z jejích jižních přítoků 
se v průběhu věků pomalu prokousával na jih. Říká se tomu zpětná eroze: Jak voda odnáší půdu a prohlu-
buje údolí, prameniště se zvolna posouvá proti proudu. Je možné, že z jihu se vodám Berounky stejným 
způsobem vydal naproti některý přítok pravěké Vltavy. 
Zdvih pohraničních hor ale dál pokračoval a později vltavským vodám zabránil v cestě do Dunaje. Směr 
říčního toku se obrátil a nakonec „načepoval“ přítok Berounky. Tak se narodila dnešní Vltava proudící 
z jihu na sever. To se stalo přibližně před dvěma miliony let. 
Přesto bychom tehdejší Vltavu ještě asi nepoznali. Tekla rovně téměř bez zákrut v poměrně ploché krajině 
přibližně o 80 metrů výš než dnes. Teprve prudké klimatické změny, k nimž docházelo během čtvrtohor, 
vedly k mohutné erozi a tím i k postupnému poklesnutí toku na dnešní úroveň. 
Kdo dal řece jméno 
Vltavský tok tvořil přirozenou spojnici mezi úrodnou a od pravěku osídlenou krajinou v Poohří a Polabí 
na severu a mezi nalezišti kovů (včetně zlata) na jihu země. Archeologické nálezy naznačují, že právě podél 
řeky začali lidé osidlovat poměrně nevlídnou a málo úrodnou krajinu středního Povltaví: Kontrolovat zdej-
ší stezky mohlo být lukrativnější než obdělávat půdu nebo lovit. 
Nejstarší památky na soustavnější osídlení poříční oblasti pocházejí z období pozdního paleolitu (mladší 
doba kamenná, 6 až 11 tisíc let př. n. l.) z Novoknínska a z doby zvané eneolit (3. až 4. tisíciletí př. n. l.) 
z oblasti Sedlčan. 
Jak řece říkali nejstarší obyvatelé, nevíme. Dnešní jméno řeky, 
kterou čeští vlastenci považovali za symbol země, pochází od 
Germánů, konkrétně ze slova „Wilth-awa“ (prudká voda). Ještě 
i kronikář Kosmas řeku zmiňuje jako Wiltaua. Dnešní jméno 
v podobě Wltawa se začalo soustavně používat až od 17. století. 
Je paradoxní, že německé pojmenování řeky (Moldau) zase po-
chází z češtiny – poprvé se objevuje ve 13. století jako Moltaua. 
Samotná Vltava tak nejlépe symbolizuje prolínání kultur, které po 
ní přicházely, aby utvářely podobu zdejšího prostoru. 
 
                Jan A. Novák 
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CO SE DĚJE ZA HUMNY 

Jak se žije ve Vietnamu 

Jak daleko jsou humna? Dvě, tři hodiny cesty? Touto otázkou jsme začínali rozhovor v jedenáctém čísle časopisu Mezi lomy 
o Anglii s Josefem Hajákem, absolventem nečínské školy, který tou dobou v Anglii žil a pracoval. Podobně začínáme i roz-
hovor dnešní s Phong Nguyen Dinh (počesku Tony), synem vietnamských rodičů provozujících v Nečíni krámek 
s potravinami.  
Rozhovor začneme otázkou zeměpisnou. Jak daleko je z  Čech do Vietnamu?  
Vzdušnou čarou přibližně 8 300 km. Cesta letadlem trvá 13 hodin s přestupem v Dubai. 
My Češi o Vaší zemi ze školy víme, že leží v Asii, někde poblíž rovníku a že Vaše dějiny  jsou poznamenané občanskou 
válkou, ve které hrály hlavní roli dvě světové mocnosti:  USA a bývalý Sovětský svaz. V důsledku toho se země rozdělila na 
severní a jižní. Jistě by nebylo ke škodě dozvědět se víc. 
Rozdělení Vietnamu už je minulostí, dnes je zase sjednocený pod jednou vládou a jedním režimem. Komu-
nistickým s tržním mechanizmem. :)  I v Asii jsou malé země ohrožovány těmi mocnějšími stejně jako 
v Evropě.  Vietnam byl téměř tisíc let pod nadvládou Číny, v 19. a na počátku 20. století se stal francouz-
skou kolonií. Francouzská kultura je dodnes ve Vietnamu ještě stále patrná. Na rozdíl od okolních zemí 
například píšeme latinkou a v našem slovníku je hodně francouzských slov. 
Tím jsou si naše země podobné, u nás takto zakořenila němčina. Rozdílů ale bude asi víc! 
Vietnam je větší, má 90 miliónů obyvatel. Leží u rovníku, je zemí přímořskou, takže má i jiné klima, flóru, 
faunu.  V lesích (pralesích) u nás žijí tygři a opice. Uvnitř země jsou vysoké až třítisícové hory.  
Jak vypadá vietnamský venkov? 
Vietnamské vesnice jsou větší, spíše jako malá česká města.  Na venkově stále ještě převažují bambusová 
přístřeší – s elektřinou, televizí, DVD, ale jinak mnohem skromnější. Je tam méně asfaltových cest, více 
pískových. Jako kluk jsem měl písek všude i ve vlasech. Nepříjemné jsou  časté tajfuny. 
Hlavními zemědělskými plodinami je rýže a káva. V exportu kávy je Vietnam druhý hned za Brazílií. 
A co dobytek? 
Francouzi nás naučili jíst hovězí a chovat krávy na maso. Do té doby se v zemědělství používali buvoli, ale 
pouze jako tažná zvířata. Krávy se u nás nevyužívají na mléko. Většina Vietnamců má na mléko alergii, tak-
že se nekonzumují a téměř neprodávají mléčné výrobky. Nedovedu si představit, že bych si šel do krámu 
koupit třeba smetanu. Jako Vám připadá nechutné jíst červy, tak nám pozřít kysané mléko. 
No a samozřejmě, poněvadž jsme zemí s dlouhým pobřežím, rybolov a obchod s ním spojený. 
Když už jsme se dotkli tématu jídla, liší se ještě něčím jiným, co stojí za zmínku?  
Vietnamci jsou zvyklí na vydatnou snídani, která se téměř vyrovná české-
mu obědu. Více nežli tady chodí do restaurací. Hlavním jídlem je ale veče-
ře a ta se připravuje doma. Vietnamské ženy na rozdíl od českých nepečou 
pečivo (buchty a koláče), na přípravu jídel nepoužívají trouby. 
A svatostánky? Ty jsou asi v každé větší obci, stejně jako u nás kostely. 
Ano, téměř v  každé vesnici je buddhistický chrám. Většina obyvatel je 
buddhistického vyznání, křesťanů je asi 10%, ateisté ve Vietnamu téměř 
nejsou. 
Můžu se zeptat jaké je Vaše vyznání? 
Nejsem ortodoxní buddhista ani ateista. Nedokážu se zařadit. Ctím tradici 
a rodinu. Ta je pro mě, stejně jako pro každého Vietnamce posvátná. Úcta 
k rodičům je u mě na prvním místě. Vietnamské děti by nezvýšily hlas na 
své rodiče. To je téměř nemyslitelné. Chováme se k rodičům tak, aby z nás 
měli radost, neměli důvod se zlobit, nemuseli se za nás stydět. Čeští učitelé 
se často podivují, jak dobře se vietnamské děti učí. Myslím si, že nemají 
vyšší IQ nebo nějaké lepší dispozice k učení než děti české. Mají velikou 
touhu potěšit rodiče a ta je jejich motorem. Ve škole jsou soustředěné 
a doma pilné. 
Vztah rodičů a dětí je jedním z důvodů, proč jsme tady v Čechách nebo 
obecně v Evropě. Rodiče dřou od rána do večera den co den, aby zabez-
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pečili děti, umožnili jim vzdělání a děti jim to pak ve stáří vracejí a starají se o ně. Ve Vietnamu nejsou do-
movy důchodců a domy se sociální péčí. 
Nebojíte se, že v naší kultuře, která nemá takovouto silnou vazbu rodičů a dětí, postupně toto generační pouto zeslábne?  
Samozřejmě. Sám to pozoruji u vietnamských studentů na vysoké škole. Ještě na základní a střední škole je 
silný motiv k učení ovlivněný touhou udělat rodičům radost, u vysokoškoláků, zvláště těch, kteří studují 
dál od rodičů a nejsou s nimi v každodenním kontaktu, rodinný motiv slábne, přejímají se různé zlozvyky. 
Výsledky vietnamských vysokoškoláků už nejsou zdaleka tak dobré jako na nižších školách.  
Jak dlouho žijete v Čechách? 
Můj táta je tu od roku 1988, maminka přišla o sedm let později. Já jsem se narodil ve Vietnamu, v Čechách 
žiju od svých dvou let. Cítím se být zároveň Čechem a zároveň Vietnamcem. Mám to půl napůl. 
Když jste „rozkročený“ mezi dvěma tak odlišnými kulturami, mohl byste je porovnat, pokusit se nastínit jejich dobré strán-
ky, případně naznačit, na co pyšné být nemusí? 
V naší kultuře se mi nelíbí role ženy. Když se narodí děvče, není tak vítané jako chlapec. Děvče, budoucí  
nevěsta, odejde z domu do rodiny manžela, jednou se bude  starat o jeho rodiče, nepřispěje rodinné tradici 
a kontinuitě. Češi jsou oproti nám cílevědomější, přímější, dokáží vyjádřit svůj názor, vystoupit  na veřej-
nosti ... 
A negativa? 
Na negativa se nesoustřeďuju, neobohacuje mě to, tak to nedělám. 
Co rasismus, s tím jste se osobně nesetkal? 
Toho jsem si užil jako každý Vietnamec a každý cizinec v Čechách, je to ale v současné době lepší než 
dříve. 
Můžeme náš rozhovor zakončit malým nahlédnutím do Vašeho soukromí?  Prý znáte pět jazyků, jste výborný šachista, ve 
třinácti letech jste vyhrál klubové mistrovství republiky.  
Šachy jsem hrál závodně ještě jako dorostenec. Teď už si zahraju jen rekreačně. Hodně času mi zabere 
studium. Kromě vietnamštiny a češtiny umím anglicky, německy, a protože jsem studoval jeden rok na 
střední škole v Belgii, tak i vlámsky, což je v podstatě holandština. 
Studujete lékařskou fakultu. Co plánujete po skončení školy? 
Rád bych vycestoval do zahraničí, ať už do USA nebo do Německa. Mým vysněným oborem je kardiochi-
rurgie. Chtěl bych se stát dobrým doktorem, a to především proto, abych, jak už jsme o tom mluvili, doká-
zal dobře zabezpečit rodiče a vrátit jim, co mi dali a co pro mě udělali. 
Děkuji za rozhovor. 

Eva Zirhutová 
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KONÍČCI -  KONĚ 

Mám ráda zvířata. 
Vymýšlela jsem, jaký tvor by mohl vypásat naši zahradu, která je tak trochu roklí, přitom by ji nerozšlapal a nebyl 
příliš náročný na péči. Něco, co by bylo větší než králík a menší než kráva. Co se nemusí dojit, stříhat, produkuje 
málo hnoje, dá se to ochočit a přitom nevyžaduje moji neustálou přítomnost. Dost dlouho se zdálo, že nic takového 
neexistuje. Kozy jsem zavrhla z toho důvodu, že se obvykle dojí, a navíc mi připadaly příliš svéhlavé. Ovce se zdály 
nepřijatelné, protože se stříhají, a také mi přišly už dost velké.  
Na jaře v roce 2005 se mi dostalo do rukou číslo časopisu Fauna. Našla jsem v něm inzerát na prodej ovcí kamerun-
ských, přičemž chovatel byl ze zdejšího okolí. Ověřila jsem si, co jsou zač ty kamerunské ovečky, a rozjela jsem se 
k chovateli na návštěvu. Prohlídka dopadla uspokojivě a tak se stalo, že jsem si 21. 5. 2005 přivezla první tři kusy. 
Byly to dvě ovce (matka s dcerou) a beránek. Měly se chovat tak, jak jsem si vysnila a jak slibovaly články o tomto 
druhu ovcí. To znamená, že budou respektovat vyhrazený prostor, budou zdravé jako řípy a budou akceptovat růz-
né chovatelské pomůcky a vychytávky. 
Zaregistrovala jsem hospodářství. Oplotili jsme zahradu pletivem určeným pro chov ovcí a udělali ovečkám příby-
tek. Koupila jsem i několik chovatelských pomůcek, jaké s vážnou tváří nabízí chovatelský trh. Některé jsou nutné 
nebo užitečné (vědra, držáky na lizy, krmelce, kleště na kopýtka,…), ale některé komické. Náš beran dostal zástěrku 
proti krytí – je to pomůcka, která má zabránit nežádoucímu nakrytí ovcí. Pověsí se zvířeti pod břicho a zaváže se na 
zádech jako opravdová zástěrka. V době, kdy není vhodné, aby ovce zabřezly, dostane beránek tuhle parádu a může 
v klidu zůstat ve stádu. Tak to stojí v prospektu. Ovečkám jsem nadělila jakousi porodní tyčku. Mohlo se začít.   
Začal boj a úžas, jak nic nefunguje podle představ. Například úředně uznané ovčí pletivo v našem případě svoji 
funkci moc neplnilo – má příliš velká oka, a když není bezchybně napnuté, prohne se a drobné kamerunky zvládnou 
prolézt. Ovce ožraly, na co přišly, halabala ohrazené mladé stromy nevydržely. Beran si dal antikoncepční zástěrku 
na záda a připustil mladou ovečku. Starou také. Mladé ovce mi bylo líto, že je ještě malá a už březí, tak jsem jí přilep-
šovala. Výsledkem byl příliš velký plod a dlouhý, komplikovaný porod, který skončil císařským řezem ve veterinární 
ordinaci. Tady musím vzpomenout, že mi u toho obětavě pomohly moje kamarádky ze sousedství, zkušené chova-
telky. Jo a porodní tyčka byla na nic.  
Ukázalo se také, že beránkovi je nejen do skoku, ale i do trku, musela jsem se ho tedy zbavit. Místo něj jsem přivezla 
ovečku a později jiného beránka. 
Takové byly začátky.  
Za deset let se ze stádečka stalo stádo. Naučila jsem se ovečky značkovat, zastřihnout kopýtka, rozeznat různé kom-
plikace, píchnout jim injekci. Původní pletivo pomalu vyměňujeme za jiné. Berana máme několikátého, žádný už 
netrkal. Žádný už také nenosil zástěru. V době, kdy je zabřeznutí ovcí nevhodné – rodily by moc často nebo by po-
rody vyšly na nevhodný čas nebo by to byla příbuzenská plemenitba – musí být táta beran spolu s mladými beránky 
zavřený v jiné ohradě. Zde se patří podotknout, že kamerunské ovce nemají sezónní říji. 
Původně jsem myslela, že moje ovce budou umírat stářím, postupně jsem přišla na to, že to nejde a že ovčák musí 
znát také dobrého řezníka.   
Dodnes mě ovečky něčím překvapují, stále je co se učit. Je to plemeno zvědavé, neposlušné, chytré, společenské, 
rády se nechají rozmazlit, k cizím jsou ostražité, 
k domácím hodné. Jsou malé, což je pro mě vý-
hoda v tom, že je jakžtakž unesu nebo udržím, 
když je třeba, a v případě nutnosti se ovce vejde i 
do kufru auta. Spasou trávu, ale nespasou kopři-
vy a bodláky. Kopřivy se musí posekat, a teprve 
když zavadnou, ovce je snědí. Když mají potře-
bu, dokážou skákat jako srnky. No a bečí. Bečí, 
když shánějí jehňata, když loudí, aby jim někdo 
setřásl ovoce ze stromu… Takže mít ovce není 
věc úplně soukromá, ale týká se to i sousedů a já 
těm svým upřímně děkuji za trpělivost. 
       
       Ivana Nováková, Zadní Háje 
 

 

OVEČKY NA ZADNÍCH HÁJÍCH 
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PROFESE - POSLANEC 

Radim Holeček (39) vystudoval obor dějepis – němčina na Peda-
gogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po 
několika letech pedagogické praxe na střední škole a později na 
katedře germanistiky se v roce 2011 stal vedoucím Centra celoži-
votního vzdělávání na zmíněné fakultě, kde – i když už v jiné 
funkci – působí dodnes. Ve volbách v roce 2013 byl totiž na 
kandidátce ODS zvolen poslancem Parlamentu České republiky 
za Ústecký kraj. Jako člen petičního výboru zde zastává funkci 
předsedy podvýboru pro ochranu soukromí, zároveň je členem 
podvýboru pro lidská práva a podvýboru pro vědu a vysoké školy, 
navíc je členem stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národ-
nostní menšiny. 
Nemá toho na starosti tedy rozhodně málo, přesto tohoto mladé-
ho, téměř stále usměvavého muže můžete u nás občas potkat. Se 
svou rodinou totiž v době volna jezdívá do Žebráku, do bývalého 
hostince U Sirotků. 
Co vás zaválo do zdejších míst? 
Už jako dítko školou povinné jsem jezdil na prázdniny 
ke své babičce do Radouše, vesničky, která je dnes už 
součástí Hostomic. Vzpomínky na dětství bývají pevné 
a mně lesy podbrdského hřebene opravdu přirostly 
k srdci. No a asi osud tomu chtěl, že jsem pak při vstu-
pu na vysokou školu seděl v lavici vedle Lucinky Stu-
decké, jejíž maminka v restitucích po roce 1990 po 
svém dědovi hostinec v Žebráku získala zpět. Já sice 
původně chtěl přestoupit z „peďáku“ na studium práv, 
jenže s Lucinkou jsme se do sebe zamilovali takříkajíc 
na první pohled, no a místo přestupu byla svatba. Jak už 
jsem měl ty brdské lesy pod kůží, tak i krajina kolem 
Žebráku, kam jsme za rodiči Lucinky často jezdili, a 
také tak trochu tajemné prostředí mezi zatopenými lo-
my mi prostě učarovaly. Dohodli jsme se, že svatbu 
budeme mít místo nějakého úřadu či kostela právě tady 
v přírodě. Jsem evangelického vyznání, naše farářka 
z Ústí ochotně souhlasila, že nás přijede do Žebráku 
oddat, a tak se taky 2. srpna 2006 na břehu lomu zná-
mého pod jménem Vančátka stalo. Jeho hladina pokrytá 
nádherně kvetoucími lekníny byla úžasnou kulisou té 
slavnosti, jenže kolem poledne bylo už příšerné horko, a 
tak jsme hned po obřadu všichni, včetně svatebčanů 

i farářky, naskákali do vody. Byla to vskutku netradiční 
svatba, ale šťastná! Dnes máme osmiletého Ríšu a šesti-
letou Zuzanku a nezastírám, že jsem na tenhle náš páre-
ček opravdu hodně pyšný - ostatně, který otec by nebyl, 
když, jak já říkám, jsem penaltu kopnul napoprvé ...  
Jak se pak přihodí, že se z vysokoškolského peda-
goga stane poslanec? 
Nechtěl jsem, jako mnozí jiní, jen tak šmahem všechno 
kritizovat, a přitom nic nedělat. Tak jsem se rozhodl, že 
vstoupím do politiky, což bylo v roce 2005. Vždycky 
jsem byl pravicově zaměřen, takže jasnou volbou byla 
ODS. Jsem zvyklý pracovat usilovně, což ostatní členo-
vé naší ústecké organizace ocenili natolik, že jsem byl 
v roce 2013 zvolen jejím předsedou. Platil jsem za rebe-
la, křiklouna, často jsem byl v opozici proti tzv. linii 
strany, mnohdy nabubřelé, nesoudné, což se plně proje-
vilo, když padla Nečasova vláda. No a pochopitelně se 
v té době uvnitř strany začali hledat nezkompromitova-
ní lidé. Že pak padla volba i na mne, bylo jaksi logické. 
V Poslanecké sněmovně PČR jste předsedou pod-
výboru pro ochranu soukromí. Co taková agenda 
představuje? 
Některé opravdu důležité věci. Byl to podvýbor, který 
už dlouho nepracoval, a já jej znovu obnovil. Protože 
žijeme v době, kdy nás šmírují kamerami, sledují nás 
odposlechy, létají nad námi drony, je nutné mít pravidla, 
a dokonce zákony, které poctivé lidi ochrání. Sem patří i 
celá oblast podmínek odběru DNA a následného naklá-
dání se získanými biologickými vzorky. Většina zemí (a 
například i Slováci) takový zákon už dávno má, my na 
něm v současné době usilovně pracujeme. 
Schůze Parlamentu jsou veřejně přístupné. Jak lze 
takovou návštěvu provést? 
Jednání poslanců jsou opravdu veřejně přístupná, počet 
návštěvníků ovšem limituje kapacita balkonu pro veřej-
nost určeného. Ten je teď navíc poté, co se z něho ja-
kýsi člověk hodlal vrhnout dolů, ale ochranka mu v tom 
na poslední chvíli zabránila, ohraničen stěnou 
z plexiskla. Možná je ale také prohlídka všech prostor 
Parlamentu ve dnech mimo dobu jednání, která není 
nezajímavá, čehož dokladem jsou poměrně časté exkur-
ze. Měla-li by místní škola o podobnou exkurzi zájem, 
mohl bych ji zajistit a žáky Parlamentem provést; mohli 
bychom jim v parlamentní jídelně zajistit i oběd. Exkur-
zi pak lze samozřejmě spojit i s návštěvou Hradu, Kar-
lova mostu, kostela se soškou Pražského Jezulátka či 
jiných pamětihodností Malé Strany. Ostatně, pokud by 
byl zájem, mohl bych přímo ve škole v rámci hodiny 
občanské nauky či dějepisu udělat i přednášku o tom, 
jak Parlament pracuje, vysvětlit postupy přijímání záko-
nů, osvětlit některé pojmy jako první a druhé čtení, 
přednosti v diskusích a podobně. Jak vidíte, učitelská 
krev se ve mně stále nezapře.                      

Za pozvání poděkoval Ivan Veselý. 

ROZHOVOR S POSLANCEM PARLAMENTU ČR MGR. RADIMEM HOLEČKEM 
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VIETNAMSKÁ PŘÍSLOVÍ  

 

Lépe zemřít se všemi, než žít sám. 

  

Pravdivé slovo je jako hořký lék: není příjemné, ale pomáhá. 

 

Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den. 

 

Žába na dně studně je přesvědčena, že nebe není větší než poklička hrnce. 

 

Na chudáka se nevytahuj – na boháče nespoléhej. 

 

 Bohatni z vlastního políčka, ne z cizí meze. 

 

Neboj se, že je v domě těsno, boj se, že je těsno v srdci. 

 

Co do krásného zvonu z olova, když nezní? 


