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HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

Tématické povídání o adventu 
a Mikuláši, další vzpomínky na 
historii Hostína, něco málo pro 
malé děti, inspirace pro větší 
děti a další příběh Gosteně a 
jeho přátel. Hezké čtení a ještě 
hezčí svátky vám všem…   

Gratulujeme Pavlu 

Coufalovi !  

V sobotu 9.12. Pavel vyhrál 
Mistrovství ČR ve šplhu a stal 
se opět Mistrem republiky pro 
rok 2017 v kategorii nad 40 
let. Velká gratulace a spoustu 
energie do dalších sezón…   

     

Co příště ? 

Rádi byste četli i něco jiného? 
Pošlete nám vaše náměty na 
články (popř. rovnou hotové 
články a fotky), které můžeme v 
novinách publikovat. Rádi se 
budeme zabývat podepsanými 
náměty. Uzávěrka 8. čísla bude 
přibližně 15. března 2018. 
Příspěvky a náměty posílejte na 
email  obecniurad@hostin.cz 
nebo magda@hostin.cz.

Pro všechny „nejen“ hostíňáky, pro ty, které zajímá, co se děje v naší malebné vesničce.

Tiráž 
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S ČERTY JSOU ŽERTY! 
Povídání s Hostínským Mikulášem 

Každý rok vyráží do ulic Mikuláš, Čerti a Anděl, aby potěšili ty 
nejmenší obyvatele Hostína, zachovali tradici a v neposlední řadě si 
užili spoustu legrace. Možná jsou Vám povědomí, ale věřte, že v očích 
dětí jsou skuteční a tak to zůstane i v tomto článku.  
 

Mikuláši, předem Ti chci poděkovat, že sis na nás našel chvilku. 
Jak vlastně probíhají přípravy na Hostínskou nadílku? 
Je mi potěšením. Málokdy se stane, aby Svatí mohli promlouvat do 
médií. :-) A k tomu času – přípravy jsou v plném proudu a opět je to 
pro celou naši družinu poměrně náročné.  Na začátku listopadu se 
spolu s Andělem snažíme sehnat čerty. Jsou to nezbedové, stále se 
někde poflakují a každý rok vyhrožují, že místo za dětmi půjdou do 
hospody. Nakonec se nám vždy podařilo je přemluvit a věřím, že i 
letos budeme úspěšní. Však oni si cestu k nějakému tomu pekelnému 
moku najdou i během nadílky. 

Je opravdu nutné, aby Vás čerti doprovázeli? Přece jen, děti se 
bojí, někdy pláčou… 
Jde o rovnováhu, která musí být všude, v  přírodě i v  dodržování 
tradic. Dokud kapitoly v Knize hříchů přibývají, mají čerti v mé družině 
své čestné místo. Ovšem musím podotknout, že zpravidla necháváme 
děti u svých rodičů. 

pokračování na další straně…
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Pokračování z předchozí strany… 

Nerad bych si to rozházel s naším Andělem, který se za děti vždy přimluví. Většina dětí má strachjen 
několik minut naší návštěvy. Například u Salamánků museli naši čerti „zasahovat“ hned dvakrát po sobě. 
Jen co jsme opustili práh domu, zapomněl chlapec na pláč a ošklivě se ohradil vůči své mamince. Čerti to 
slyšeli a vrátili se. Po našem druhém odchodu se z domu rozléhal už jen smích. Tolik ke strašení dětí. 

Dobře, zůstaňme ještě u těch příprav. 
Po celý rok sleduji, jak se dětem vede. Zajímá mě, z čeho mají radost a kdy se jim naopak moc nedaří. Tím 
vzniká obsah Knihy hříchů. Pomáhají mi i rodiče. Několik dní před nadílkou si připravujeme oblek. Jde o 
sváteční akci, proto si všichni dáváme záležet. Čerti se na několik hodin naloží do octového nálevu, Anděl 
vybělí šaty a já si upravím vous. Především musíme klást důraz na spodní vrstvy. Mám pocit, že každý rok 
je větší a větší zima. Na cestě jsme několik hodin a neustále absolvujeme prudké změny teplot. I my Svatí 
trpíme na rýmu. Ovšem jakmile vyrazíme do Hostínských ulic, převládne dobrá nálada a zdravotní 
následky řešíme až druhý den, kdy máme nebem povolené volno. 
 

Na co se při Hostínské nadílce nejvíc těšíš? 
V první řadě samozřejmě na děti. Jsem vždy zvědavý, jak se po roce změnily a vyrostly. Někde dokonce 
přibydou sourozenci, to je vždy krásné setkání. Nezapomenutelná byla nadílka u syna pana hajného, kam 
nás každý rok dováží andělský vůz. Před dvěma lety nebyla hajného manželka doma, protože zrovna 
rodila. Rok na to už jsme mohli nového člena spatřit na vlastní oči. Tomu říkám pravý vánoční dárek. 

Některé děti vídáte pravidelně již spoustu let. Kdo Ti utkvěl v paměti? 
Každý rok je jiný a vždy nás něco překvapí.  Třeba u Vítů nikdy nevíme, kolik lidí nás přivítá, mám pocit, že 
stále přibývají. Před rokem jsme u nich nadělovali nejen dětem, ale i jednomu asi čtyřicetiletému pánovi.   
Takřka na jistotu však chodíme třeba do rodiny Coufalů, kde se vždy můžeme těšit z nějakého hudebního 
vystoupení. Nebo Zuzanka s Barunkou. Každoročně slibují, že se nebudou pošťuchovat. Letos to však 
vypadá, že se opravdu polepšily. 

Je vidět, že Vaše nadílka nemá věkové omezení. Jak na Vás reagují ti starší, školou povinní? 
Většinou z nás mají legraci a to je dobře. Není naším cílem vyděsit každého na potkání. Děti, které jsou, 
jak říkáte vy lidé, v  pubertálním věku, nemají problém zatahat čerta za ocas nebo dokonce laškovat 
s naším Andělem. V obou případech shovívavě přihlížím. Mezi nejstarší děti, kterým každý rok nosíme 
nadílku, patří Eliška. Ve zpěvu ji vystřídala mladší sestra Anežka, ale nadílku nosíme oběma. Musím říct, že 
naši čerti pro ni mají slabost a nedivil bych se, kdyby ji jednoho dne k sobě do pekla opravdu odnesli. 
Letos jsem zvědavý, jak dopadlo její předsevzetí, přihlásit se na vysokou školu. 

Není tajemstvím, že si od dětí také odnášíte nadílku. 
To je pravda. Děti nám dávají milé obrázky. Většinou je zabaví Anděl a vyzdobí s nimi nebeské chodby.  
Co se týče čertů, dostávají především kapku pekelného nápoje, který jsem už zmiňoval. Po celovečerní 
nadílce si pak odnáší, slovy Vás lidí, pěknou opici. Já nepohrdnu čokoládou, nebo vínem, což je jediný 
povolený alkohol, který mohu přenést přes svůj nebeský práh. 

Hostínské děti navštěvuješ už spoustu let. Co Tě každý rok motivuje, vyrazit znovu do ulic?  
Upřímně řečeno nad tím přemýšlím každý rok. A každý rok si uvědomím, že dětské oči plné naděje, 
vzrušení a radosti stojí za to. Obdivuji jejich schopnost vnímat přítomný okamžik, jejich upřímné reakce a 
také milující rodiče, u kterých vždy najdou bezpečnou náruč. A nesmím zapomenout mou doslova 
SVATOU SPOLEČNOST. Čerti Mann Fleisch, Thomas Sym, Stan Hora a Anděl Leonardo vždy zaručí, že 
bude o zábavu postaráno! 

Abychom náš rozhovoro neskončili příliš sentimentálně, vzpomněl by sis na nějakou vtipnou 
historku nebo tzv. trapas? 
Trapně se cítím vždy, když se čert Mann Fleisch zamotá do hříchů, poplete jména dětí, když mi „klesne“ 
vous pod bradu, nebo když se Andělovi zaseknou křídla mezi futra. Ještě štěstí, že děti mají v  tu chvíli 
úplně jiné starosti… :-) 

Povídání připravili – Leona Minaříková a  Mikuláš „Svatý Váňa“
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23.9.2017 - podzimní tenisový turnaj  

Dvacet tenistů, kteří se už důvěrně znají a v  podstatě 

tuší, co od sebe mohou očekávat, změřilo síly v  klání, 

které mělo opět úžasný věkový rozptyl – nejmladšímu 

hráči bylo 11 a nejstaršímu 76 let. 

Putovní pohár zaslouženým sektem naplnili vítězové 

Martin Novák a Vojta Rendl. Stříbrnou příčku obsadili 

Joska Duchan s Ondrou Zloským a třetí místo vybojovali 

Vašek Novák a Jirka Holomek.  

O blaho všech tenistů i fanoušků se postaral jako vždy 

úžasný Gastro Tým s neodolatelným menu.  

15.10.2017 - Hostínské dýňování  

Naše hřiště se opět tradičně stalo velkou dlabací 

dílnou, kde se krásné a velké dýně pod rukama 

dětí a jejich rodičů proměnily v různá strašidýlka, 

domečky či zvířecí světýlka. Rozmístěné po návsi 

je pak děti měly možnost rozsvítit během 

lampionového průvodu, který se jako vždy těšil 

velké radosti všech zúčastněných. Na hřišti se 

děti mohly i posilnit opečenými buřtíky, dospělí 

se pak zahřáli dobrým pocitem ze své tvořivosti, 

domácím svařákem nebo dobrým čajem.  

Přibližně dvacet dýní pak chodily děti každý den 

rozsvěcet na náves, která tak získala každoroční 

tajuplný ráz…  

2.12.2017 - Adventní setkání  

Každý rok se také setkáváme na návsi při příležitosti 

rozsvícení obecního vánočního stromečku a 

světelných ozdob. I tentokrát jsme se sešli v hojném 

počtu, zazpívali si koledy, ochutnávali svařák, čaj, 

domácí vánoční dobroty a pochutiny z dílny Gastro 

týmu – to vše v  předvečer první adventní neděle. 

Jsem moc rádi za hojnou účast a přejeme všem 

klidný adventní čas !

Událo se na Hostíni



vychází čtvrtletně 7. vydání  15.12.2017

Hostínské noviny

�

Strana �4

Dětské klubíky 
Od října probíhají pravidelná středeční setkání dětí. Program je uzpůsoben vždy podle počasí, se 
sychravým podzimem se ze hřiště a parku přesouváme do sálu vedle Obecní hospůdky. S dětmi hrajeme 
hry, tvoříme různé výrobky (krmítka pro ptáčky, čeká nás vánoční tématika, masopust…), promítneme si 
pohádku, než se s jarem zase pustíme do venkovních aktivit.  

Scházíme se vždy ve středu od 16 do 18 hodin a rádi vás přivítáme v našich řadách. 

 

Cvičení v sále vedle Obecní hospůdky pro všechny zájemce 
Od  listopadu se rozšiřuje frekvence cvičení (nejen) pro ženy na 2x týdně: 

• Úterý od 18:00 hodin vede Monika Šulcová hodiny tzv. bodystyling cvičení (tj. silovější a intenzivnější 

cvičení pro formování postavy) 

• Čtvrtek od 19.30 hodin vede Lída Zemanová hodiny kondičního cvičení pro zlepšení a upevnění 

fyzické kondice. 

16.12. 2017, od 17:00 - divadelní představení pro děti v sále vedle hospody 
Divadelní soubor Toy Machine připravil pro děti loutkové představení Betlém, loutkovo – hudební 

pohádku pro celou rodinu. Zavede nás do dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi ovečkami, kravičkami a 

jiným dobytkem jsou ve slámě jesličky. V nich Ježíšek a okolo něj ti, kteří ho mají rádi. Andělé pěli písně, 

králové jej navštívili. Ale jednomu králi se narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král Herodes a udělá vše pro to, 

aby se ho zbavil. Jak to s Ježíškem dopadlo? 

Pohádka je vhodná pro děti od tří let. Vstupné je 50 Kč / dítě. Dospělý doprovod neplatí.  

Hrají: Tomáš Běhal, Tomáš Podrazil 

10.2.2018 - Zabijačkové hody 
Další hostínské zabijačkové hodování nás čeká v sobotu 10.2.2018. Od ranních hodin budou Gastro Tým 

se řezníkem Michalem Hájkem a pomocníky chystat všechny dobroty, které k pravé zabijačce patří. Za 

dobrovolné příspěvky budete moci ochutnat polévky, guláš, jitrnice, tlačenky a další pochutiny.  

Pravidelné aktivity

Co nás čeká a nemine
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Předávání cen Vesnice roku – celostátní kolo 

Na sklonku léta proběhlo celostátní kolo soutěže 

Vesnice roku, do kterého Hostín vstoupil jako vítěz 

Zelené stuhy ve Středočeském kraji. Tohoto klání už se 

účastnily jen vesnice, které zabodovaly v kole krajském. 

Při prezentaci jsme tedy svou pozornost zaměřili na 

zeleň – péči, údržbu a rozvoj.  

Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se 

uskutečnilo 25. září v prostorách Senátu ČR. Hostín zde 

zastupovali starosta Jan Špytko s  místostarostou 

Antonínem Linkem.  

Titul v  oblasti péče o zeleň si odnesla obec Poříčí u 

Litomyšle. Hostín se umístil na pomyslném 4. místě, což 

v  celostátní konkurenci není vůbec špatné. Z  debaty 

v kuloárech víme, že náš přístup k péči o zeleň a vzhled 

obce celkově byl velmi kladně hodnocen. Rozdíly mezi 

hodnocenými obcemi byly velmi velké, což celostátní 

hodnotitelskou komisi dost překvapilo. Může nás těšit, 

že Hostín patřil do té zdatnější skupiny, kde se 

rozhodovalo o vítězích.  

Prodejna masa a masných výrobků na Hostíni 

Zvěřinový závod Maxmilián otevřel prodejnu, v níž je k dostání zvěřina a základní výrobky z ní. Zpracovává 

se zde daněk, divoké prase, muflon či sika. Koupit tady můžete také maso z králíka. Z výrobků z masa 

nabízí prodejna klobásy, sekanou, salám nebo paštiku, které stejně jako maso připravuje řezník Michal 

Hájek v místní udírně. 

Otevřeno je vždy v pátek dopoledne, ale pro maso si můžete po telefonické domluvě přijít kdykoli.

Z á v o d M a x m i l i á n 

hledá brigádníky do 

s v é h o p r o v o z u n a 

Hostíni !  

Zvěřinový závod Maxmilián nabízí 

pracovní př í lež itost ve formě 

brigády ve výrobě i zpracování, 

dále v živočišné výrobě. Zájemci 

o bridágu se mohou hlásit přímo  

u J a n a V o z á b a n a t e l . 

725 460 800. 
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Stránka pro děti  
Proč nosí Mikuláš dárky? 

Mikuláš není vymyšlená postava. Před více než mnoha a mnoha lety opravdu žil ve městě jménem Myra, 
byl biskupem a byl velmi oblíbený. Byl znám svou štědrostí a laskavostí.  

Podle legendy zachránil před otroctvím rodinu zchudlého šlechtice. Ten měl tři dcery, ale neměl dost 
peněz na věno, aby se jeho dcery mohly vdát. Když už se schylovalo k nejhoršímu a šlechticovy dcery měly 
upadnout do otroctví, Mikuláš nepozorovaně hodil oknem do jejich ložnice tři sáčky se zlaťáky. Dcery tak 
získali věno a mohly se vdát. Mikuláš tím zachránil celou rodinu před vězněním či otroctvím.  

Jako připomínka štědrosti a laskavosti tohoto laskavého biskupa se pak po letech začala rodit tradice, kdy 
v předvečer svátku sv. Mikuláše (5. prosince) obchází Mikuláš se svou družinou domy, kde žijí děti. Těm 
přinese drobné dárky a pamlsky. Doprovází ho vždy anděl a čerti. Ti se snaží strašit a trestat zlobivé děti, 
Mikuláš je však nikdy nenechá dětem ublížit.    

A věděli jste, že Anděl, který chodí s Mikulášem, může doručit Vaše dopisy pro Ježíška přímo do nebe? Prý 
to dokáže úplně spolehlivě :-) 

  
Úkol: Najdi 7 rozdílů a obrázky dle libosti můžeš vybarvit 

 

Soutěž pro děti 

Jistě jste si všimli, že naše dětské hřiště střeží malý dráček. Pochází z dílny šikovného hostínského řezbáře 

Romana Kříže. Dráček je to hodný a má moc rád děti. Jediné co mu ale schází, je jméno. 

Pomozte nám, milé děti, dráčkovi jméno vymyslet! Udělejte si s dráčkem na hřišti fotku – selfíčko nebo se 

nechte vyfotit kamarádem či rodiči a pošlete nám tuhle fotku i s návrhem jména pro draka na emailovou 

adresu redakce@hostin.cz. Ale pozor, dráček je ještě mláďátko, tak mu sesedejte na zádíčka ani na 

hlavičku, foťte se vedle něj ! 

Z návrhů pak jméno vybereme a vítěze odměníme. Fotky pak otiskneme v dalších novinách a dáme i na 

internetové stránky.
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Vzpomínání Standy Tatara aneb “Vzpomínky mi zůstanou…” 

Když jsme posledně v neděli už po šesté hráli kamarádům a všem známým v hospůdce hostínské, 
napadlo mi zavzpomínat si na dobu před více než padesáti lety.  

Vracel jsem se po osmi letech kantorských v Sokolově na rodný okres. Byl jsem dekretován coby ředitel 
ZŠ do Hostína u Byšic, psal se rok 1964. Trochu jsem se děsil toho, že po letech ve školství na 2. stupni 
budu učit na jednotřídce. Tož, školní rok začal. V jarém věku 27 let bylo mi rozpačitno, když starší paní a 
babičky zdravily mně “pane řídící”. Vzpomněl jsem Jiráska, kdy na vesničkách byly tři osobnosti: pan 
starosta, pan farář a pan řídící (školy). V roztopení školy a vzorném úklidu excelovala školnice paní 
Linková. K tělesnu potravnímu jsem se seznámil s další významnou osobností, paní Věrou Boreckou. Vše, 
co hrdlo a žaludek ráčil, dalo se nalézt v malém krámku Jednoty.  

Spojení se světem obstarávaly autobusy - směr Liblice Toník Špička a na Vrutici Pepík Kohout. Josef 
Jakubec starší mně seznámil s partou svazáčků a svazaček, a že bych mohl v rámci ČSM něco podniknout.  

Tehdy letělo mezi obyvateli ČSSR heslo “drobnými krádežemi zvyšujeme reálnou mzdu”. Všechno bylo 
všech, takže když jsem se zmínil, že mi došly brambory, druhý den byl pytel brambor opřen o dveře školy. 
Jelikož jsem si od mládí vařil sám a rád, potěšil mně děda Brajer: “Pane řídící, chcete králíka na neděli ?” 
Nadšeně jsem souhlasil, ale druhý den donesl v tašce králíka živého. Vraždění domácího zvířectva u nás 
doma prováděl pouze tatínek, ale zachránil mně Vašek Jakubec - vytrhnul plaňku z plotu, ušákovi dal za 
uši a v neděli byl oběd na stole.  

V chřipkovém čas byl jsem silně postižen chrchláním, kašlem a rýmou, tak jsem dětem udělil na sobotu 
volno (učilo se tenkrát i v sobotu). Kolem poledne se u školy sešly tři maminky a donesly chorému 
pedagogu oběd. Nepamatuju se už po letech, které to byly, ale přesto jim dodatečně děkuju.  

V té době jsme začali s mlaďasy studovat 
divadlo. Nejpve jsme stvořili kabaretní pásmo 
jen s harmonikou a začali s nácvikem hry V+W 
Balada z hadrů. Byl zimní čas zabíjaček, take 
jsem ve školním bytě v zadním pokoji, kde se 
netopilo, měl ve dvojitém okně vrstvu jitrnic, jelit, 
ovaru, tlačenek i uzeného tolik, že jsem dva 
měsíce kupoval jen pečivo a chleba.  

S partou mladých i dříve narozených jsme 
vymalovali a opravili sál v místním pohostinství a 
uspořádali taneční merendu. V té době jsem 
vzdělával tři žáčky ve hře na harmoniku: Olinku 
Vozábovou, Miloše Pečeného a Libora Boreckého. Ti tři potom s námi účinkovali v kabaretech, třeba k 
MDŽ. Na 30. dubna jsme vymysleli pálení čarodějnic. Bylo už hodně po půlnoci, zbyla pouza pánská jízda, 
tak jsme vyrazili dívkám, co s námi chystaly Baladu z hadrů, postavit májky. Čtyři zastavení, čtyři lahve 

veselého moku a s rozedněním jsme šli zahrát s Liborem a 
Milošem do kravína dojičkám z JZD. Po májovém deštíku 
jsme ještě vyběhli na hřiště zahrát si jakože fotbal a ráno 
přijel odvoz na Mělník na oslavy 1. máje. Žízeň jsme měli, ale 
U beránka byl výčep spasitel. Takže jsme vyrazili se 
sparťanskou vlajkou a harmonikou do průvodu. Všichni 
jásali. Provolávali schválená hesla, my kráčeli kolem hlavní 
tribuny se zpěvem “Ta naše jedenáctka válí”. A na tribuně se 
ptal soudruh první tajemník vedoucího odboru nečehosi: 
“Kdo je ten mladý chlapec s harmonikou ?” Bylo mu 
sděleno, že ředitel školy z Hostína. A od té doby jsem byl 
pilně sledován bdělým okem strany. 

pokračování  příště…
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Starostovy starosti 
Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými… 

Navzdory názvu rubriky se mi v tomto předvánočním čase nechce psát o 
žádných starostech,  notabene které jsou stále dokola stejné.  Smysl 
tohoto předvánočního období  je, přesněji řečeno měl by být ,v něčem 
jiném.  Vánoce se již po staletí slaví jako svátek narození Ježíše Krista, 
které podle církevní nauky připadá na 25.prosince. A je celkem 
nepodstatné, že podle většiny historiků se Ježíš rozhodně nenarodil v 
prosinci a prosincové datum bylo pouze církví stanoveno ad hoc jako 
protiváha pohanských svátků zimního slunovratu v tehdejší Evropě.  
Vánoce by zejména měly být „klidné svátky“, kdy si lidé užívají pohodu, 
klid a zvolnění tempa využívají k jakémusi duševnímu úklidu a k posílení 
či narovnání vzájemných vztahů. Bohužel toto poslání Vánoc už je asi 
jednou provždy v nenávratnu.  A tak místo svátečních úvah či meditací 
třeba nad tím, kolik atomů je možné poskládat vedle sebe do řady, aby ta řada byla kratší, než je šířka 
lidského vlasu, vyráží každý předvánoční víkend šňůry aut do Prahy. Přitom jen zlomek těchto 
„návštěvníků“ se jede do Prahy projít po náplavce, naprostá většina zamíří do některého z  nákupních 
center, kde pak nakupuje věci, které nepotřebuje a často ani nechce, jen zcela ve vleku nejrůznějších slev 
a supervýhodných akcí. 

Samozřejmě je spousta věcí, které nám mohou vadit, ale se kterými nemá smysl se příliš trápit, protože je 
nemůžeme ovlivnit. Ať už se jedná o nehorázné nadužívání palmového oleje v potravinářství či zhůvěřilý 
humbuk kolem biopaliv. Ale ve spoustě případů můžeme sami pohnout „světaběhem“ správným směrem. 
Ale je třeba nejdřív se vymanit z všeobecně rozšířené pandemie prokrastinace, dokonce její zmutované 
formy, kdy nejen neděláme, co bychom dělat měli, ale o to víc děláme to, co bychom dělat neměli. 

A právě adventní čas je ideální pro zastavení a provedení soukromé inventury životních priorit.  Většinou 
zjistíme, že těch opravdu důležitých věcí je jen pár a ani v jejich případě není třeba příliš tlačit na pilu, on si 
Život většinou poradí sám, stačí mu jenom jít naproti. Ostatně - alespoň se ta pila neztupí tak rychle 
přílišným tlačením. 

Takže – klidné svátky !

Co možná nevíte o Hostínské kampeličce 
I obec Hostín zdobí budova kampličky, ve které se dnes nachází Obecní úřad.  Tato kampelička je nejen 
symbolem své doby, ale i památníkem významného národního buditele,  lékaře a průkopníka 
svépomocného družstevnictví, Františka Cyrila Kampelíka (1805-1892).  Tento všestranný člověk byl 
mimořádně veřejně činný, stál o zrodu pražské Měšťanské besedy, zasloužil se m.j. o přejmenování  
Koňského trhu na Václavské náměstí a Dobytčího trhu na Karlovo náměstí.  Za aktivní účast v revolučních 
událostech roku 1848 na něj byl vydán zatykač, musel se uchýlit do emigrace a po návratu již zůstal pod 
policejním dohledem.  Z  pohledu naší kampeličky je jeho nejvýznamnějším literární počinem dílo 
„Spořitelny po farských kollaturách orbě, řemeslu ze svízelu pomohou“, ve kterém popsal dokonale 
propracovaný systém spořitelen a pojišťovnictví. Kampelíkovy myšlenky na zřizování družstevních 
peněžních ústavů se však ve své době nesetkaly s velkým ohlasem, protože  Český venkov byl příliš 
konzervativní. Teprve po jeho smrti začaly vznikat družstevní záložny, které byly v Čechách na jeho počest 
nazývány kampeličky. Do doby vzniku kampeliček poskytovala finanční půjčky pouze církev nebo zámožní 
feudálové, teprve tyto kampeličky umožnily drobným zemědělcům pořízení strojního vybavení či rozvody 
elektřiny či vody pro obce. 

pokračování na následující straně
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pokračování z předchozí strany 

Hostínská kampelička, která představuje jeden ze tří typizovaných projektů, byla postavena v roce 1908 a 

vedení účetnictví v  ní měl na starosti většinou místní učitel. Po 2.sv.válce docházelo k  útlumu činnosti 

kampeliček a definitivní tečku za jejich činností znamenala měnová reforma v roce 1953. 

Podle příspěvku kaninského kronikáře p.Václava Tomka

S Erasmem+ po světě 
Většina z Vás pravděpodobně o Erasmu+ a jeho projektech možná ani neslyšela a pokud ano, tak znáte 

spíš samotný program Erasmus a máte ho spojený se studiem vysoké školy a výjezdem do ciziny na 

semestr a více, nebo znáte předchůdce Erasmu+, a to byl do roku 2004 projekt s názvem Mládež v akci. 

Erasmus+ však nabízí naprosto jiné možnosti, je to příležitost pro mladé lidi ve věku od 13 do 30 let 

vycestovat do zahraničí. Nemusíte být studenty, ani nemusíte splňovat žádné jiné podmínky, jediné, co je 

podstatné, je vaše aktivní účast a zpětná vazba, a pokud toto splníte, dostanete se téměř kamkoliv po 

Evropě skoro zadarmo. Ani znalost angličtiny není tak důležitá, jak by se zdálo, vždy máte jistotu, že 

pojede z vaší země nejméně jeden člověk, který angličtinu ovládá perfektně a který vám bude ochotný 

kdykoliv poradit. Máte několik možností, jaký projekt si zvolit. Existují Výměny mládeže, což jsou 1-2 

týdenní programy zaměřené na určité téma, ale zároveň jsou volnější a člověk má čas seznamovat se 

s  ostatními národy, zvyky, kulturou atd. Pak existují Tréninkové kurzy, které znamenají několikadenní a 

velmi intenzivní soustředění s  jedním hlavním tématem. Poslední jsou Evropské dobrovolné služby, což 

jsou několikaměsíční programy, kde je účastník zapojen do dlouhodobější činnosti a odpracovává si 

výdaje na svůj pobyt.  

V  České republice existuje mnoho organizací, které tyto projekty zprostředkovávají. Nebližší nám je 

mělnická organizace Tmelník, pod jejíž záštitou jsem se dostala už na 4 výměny mládeže. Při studiu na 

mělnickém gymnáziu jsem navštívila Rumunsko, Španělsko, Kypr nebo strávila týden v  jižních Čechách 

s mladými Jordánci, a dnes mohu říci, že mám dobré přátele ve více než 10 zemích světa. Tmelník přidává 

pravidelně na své facebookové stránky informace o nejnovějších projektech, komunikuje s vámi a snaží se 

vyhovět všem vaším požadavkům. Pokud tedy máte zájem, odvahu a trochu té chuti poznávat nové země - 

neváhejte!  

                                                                                                                                 Lucie Špytková
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Probuzen po 800 letech… Příběh na pokračování od Václava Hlůžeho 
Gosteň seděl na svém obvyklém místě. Sledoval mraky, jak plují po obloze, listy stromů, jež se ve větru 
třepetaly, květy ještě opožděně předávající svou krásu světu. Přemýšlel o něčem, co dokážou chápat jen 
osoby na sklonku života. A usmíval se. Jeho rozpoložení by nemělo být tak harmonické, ale Gosteň 
v životě a po něm zažil mnoho. Radost, smutek, štěstí, smůlu, euforii, nadšení a stejně tak chronický strach 
nenávist a děsy. Vše na vlastní kůži. To mu dávalo pocit harmonie, porozumění a nadhledu… Jaauu! 
Najednou ho z  meditace probrala tatranka, co dostal vlhkou dlaní přes zátylek. „Himlhergot! Vy lotři!“ řval 
v  duchu. Hned mu došlo, že skupinka pubescentů, co před chvílí prošla okolo, byla zdrojem jeho 
infarktického vytržení, když jednoho z nich zřejmě nenapadlo nic lepšího, než mu fláknout dlaní za krk. 
Nejraději by transformoval tělo a viníkovi ukázal, že podráždil nejen jeho fungující nervová zakončení, ale 
také ego. Vztek jím lomcoval ještě dlouho, ale nakonec společně s ústupem pálení zátylku odešla i touha 
po fyzickém násilí a dostavila se shovívavost. A to společně se vzpomínkou z jeho reálného života. 

V osadě žilo tenkrát již poměrně dost osob, něco málo přes stovku. Většina se věnovala produkci potravin. 
Ti ostatní se uplatnili jako řemeslníci navázáni na většinu a jen pár jednotlivců mělo za úkol rozvíjet vztahy 
s okolím a případně obchodovat. Gosteň sám se ujal ochrany tohoto místa, proto udržoval či dále budoval 
vztahy s měšťany, šlechtou, církví a čas od času i panovníkem. Nutno říci, že nelibě nesl vzrůstající zájem o 
jejich ves, a ten zájem byl tím větší, čím se jim dařilo hlavně hospodářsky lépe.  Nicméně si žili v harmonii, 
jeden pomáhal druhému, nikdo nikomu moc nezáviděl. Pravda, spojoval je strach a vzpomínky. Jediné, co 
občas narušilo toto až rajské soužití, byly děti, které se buď narodily, nebo jako malinké přišly do vesnice, 
nevěda nic o zlu. Obzvláště v narušování vynikal Pepík a jeho dva kamarádi, Pavel a Svatopluk. Pepík byl 
synem pracovitého koželužníka Ignáce. Ten se staral jak o hospodářství, tak vydělával ještě kůže. Práce 
byla jeho život. Vzhledem k tomu, že chtěl, aby se jeho chlapec měl lépe než on v dětství, nenutil ho tolik 
pracovat a dřít, jak to zažil sám. Tím pádem ale neměl čas na jeho výchovu. Tak se stalo, že při oslavě 
sklizně obilí, kdy se všichni sešli s pocitem ulehčení podpořeným plnými sýpkami a neméně plnými 
korbely, že v nejlepším přiběhl zadýchaný Pepík a spol a překotně halasili, že v seníku hoří. Všichni běželi 
hasit. Když se vrátili ze seníku, kde samozřejmě po ohni nebylo ani památky, po rozpačitém lamentování a 
výhružných gestech kamsi doprovázených hlasitým „Tak teď jste to teda přehnali“, se jali pokračovat 
v přerušené zábavě. Tenkrát to byl Gosteň, kovář Marek a Jan (Záviš), kdo si vlastně s ulehčením připili se 
slovy „Hlavně, že se opravdu nic nestalo…“ . 

Obdivuhodně synchronně pak jako jeden muž pak svůj lok vyprskli z úst… „Ty šmejdi nám tam nachcali.“ - 
„Lepší než kdyby nám cpali hrnce,“ snažil se odlehčit Záviš, ale smířlivý tón mu umožňovala jen představa, 
jak drží viníky pod krkem. Takových kousků se místním dostávalo pravidelně. Prostě všude se najdou 
jedinci, kteří svým chováním dokážou znepříjemňovat život. O tom věděla své i Eliška, dcera Jakuba a 
Anežky ze seníku. Bylo jí už bezmála čtrnáct. A protože byla více než hezká, často se stávala terčem jejich 
legrácek. Nastavená noha, štípaní, posměšky… Prostě kdyby žila v  této době, určitě by je počastovala 
mnoha mračíky či dokonce palci dolů na nejrůznějších sociálních sítích. Koncem léta se Gosteň opět vracel 
z ‘diplomatické’ mise. V obci jej ale místo usměvavých tváří přivítala jen skrumáž vykulených vyděšených 
individuí, co evidentně nevěděli, jak jednat. Nejvíc vyděšená byla Anežka ze seníku a Jakub. „Unesli 
Elišku!“  Kdo, co, jak? Anežka jen překotně koktala, Jakub ukazoval směrem k lesu. Takže nejvíce se Gosteň 
dozvěděl od Marka (kováře). „Přišli sem, chtěli jídlo a peníze. Snažil jsem se jim vysvětlit, že sem nemůžou 
přijít a jen tak mírnixtýrnyx… pak už si moc nepamauji…“ Do toho se vložil Šimon s Matoušem. „Bylo jich 
asi dvanáct, ozbrojení, neurvalí, prý si přišli pro daně. Marek se je snažil zastavit, dva z nich nacpal dosudu, 
ale ostatní se na něj vrhli a div ho neumlátili. Poté přiběhla Eliška ho bránit. Ten hlavní, jak ji spatřil, hned 
přikázal ‚Vemte mi ji s sebou’, pak sebrali hodně zásob a odvlekli i Elišku.“ - „Co jste dělali vy ostatní?“ tázal 
se rázně Gosteň. Šimon, Matouš a okolo stojící jen dál vykuleně hleděli… V  zápětí přiběhl koželužník: 
„Nemůžu najt Pepíka!“ Pepík pozoroval, jak se Eliška češe. Věděl, že není správné ji šmírovat. Dokonce 
tušil, že projevy jeho náklonnosti v  podobě posměšků a házení bláta na jí vyprané prádlo, nejsou  
OŘECHOVÉ. A že to dělá, jelikož ji má rád… na blízku. Ze zajímavých představ ho vytrhl křik a pak už jen 
celý zkoprnělý sledoval, jak Eliška utíkala bránit Marka proti tuctu ozbrojenců. Vyděšený sledoval, jak 
nakládají potraviny, drůbež, víno a ano, přes sedlo koně si jeden hodil i Elišku. Pepík na nic nečekal, 
poběží-li kolem divoké vrby (větev podobné vrby švihla jednu paní jménem Rowlingová do tváře a ona ji 
pak dala prostor v  jedné ze svých knížek o čarodějném chlapci) nadběhne jim a na palouku by skupinu 
mohl předběhnout. 

pokračování na další straně…
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Pepík na nic nečekal, poběží-li kolem divoké vrby (větev podobné vrby švihla jednu paní jménem 
Rowlingová do tváře a ona ji pak dala prostor v  jedné ze svých knížek o čarodějném chlapci), nadběhne 
jim a na palouku by skupinu mohl předběhnout. Nepředběhl, ale skupina tam zaparkovala. Velitel zrovna 
chytal Elišku a nehezky jí domlouval, přičemž jí držel za vlasy a strhnul její bílou halenku. Začal jí olizovat 
obličej a špinavou rukou ji nadzvedával sukni. V  tom Pepík zřetelně uviděl, jak Elišky bílé zdravé zuby 
stiskly velitelovu ruku, až mu vytryskly slzy a trocha krve. Zařval bolestí, pobočník byl ale po boku a dívku 
drsně uhodil do spánku. Rozzuřený velitel ji několikrát mocně kopl do břicha, přičemž si pouštěl kalhoty na 
půl žerdi. Když došlo Pepíkovi, co se právě chystá, uvolnilo se v něm teprve to správné množství  
adrenalinu. Ten způsobuje tak markantní změny v organismu, že jedinec získá násobnou sílu a bystrost. 
Pepík sebral dva kameny a ze zálohy je mrštil po pobočníkovi, následně držíc dubový klacek s mocným 
řevem a neméně mocnými údery počastoval velitele a pár dalších banditů. Přesně do hlavy. Okamžitě 
zůstali ležet omráčeni. Rychle uchopil Elišku a majíc ji přes rameno jak pytel, pelášil s ní oklikou zpátky 
k vesnici… Jaká to byla sláva, když se s ní vrátil do vsi… Gosteň nelenil a narychlo sestavil stáž z tuctu lidí. 
Anežka Elišku objala, štěstím jí tekly slzy, ani Jakub se neubránil dojetí. No vlastně krom Pepíka a Gosteně 
s Markem to vypadalo, že všichni přihlížející jsou docela cimprlíni. Když se Anežka začala vyptávat co a jak 
a nabádat ji pro příště k větší opatrnosti, Eliška omdlela. Rychle ji přenesli do postele, kam si hned k ní sedl 
Gosteň. Její ruka byla chladná. Pozoroval její bledou tvář, chvějící se rty a krůpěje potu objevující se na 
krásně klenutém čele. Sáhl jí na břicho. Bylo tvrdé. Gosteň si vybavil zranění, jež jako mladý vídal, když 
sloužil coby pomazávač po bitvách. I jeho polil pot a velká beznaděj. Samozřejmě nevěděl, že Eliška má 
natrženou slezinu a že krvácí do dutiny břišní. Ale věděl, že tento stav se až na vyjímky nepodařilo zvrátit. 
Otočil se na její matku a zakroutil hlavou. Anežka naštěstí šla ihned do mdlob. Eliška pak otevřela oči, 
hleděla přímo na Gosteně, byly tak hluboké. Po tváři jí stekla slza, jen jedna. Zase je zavřela, jako kdyby 
usnula. Gosteně zmítaly dva pocity najednou - Vztek a Smutek. V sebeobranném pudu hledal viníky (to lidi 
mají od nepaměti, za všechno někdo může). Později věděl, že jeho další činy nebudou pravděpodobně ku 
prospěchu obce. Další, co věděl, že nebýt Pepíka, Elišky konec by byl o mnoho horší. Třetím pocitem byla 
vděčnost.  

Seděl u rybníka a už dávno necítil vztek k chlapci, jenž mu ji načoudil tak šikovně za krk. Spíš se mu vkrádal 
do hrudě časem zaprášený smutek. Nechal ho tam a opět obrátil pohled k mrakům..
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A na závěr co se nám líbí a co ne…

Dáváme palec nahoru: 

Se zákonem zakazujícím kouření v hospodách můžeme i nemusíme souhlasit. Obecní hospůdka 
si vybírat nemohla a musela se přizpůsobit. Ví se, že pro řadu malých hospod může být tohle 
opatření likvidační. U nás se ale s  koncem „terasové sezóny“ začaly točit dvě piva, přibyla 
nabídka utopenců, nakládaných hermelínů, prosecca a dalších oblíbených pochutin. A 
v  hospodě je příjemně voňavo… Takže palec nahoru příjemné zimní nabídce a zútulnění 
interiéru hospůdky pro všechny bez ohledu na druh závislosti :-) Jen tak dál! 

Víte, že: 
Čert je démon z předkřesťanské slovanské mytologie. Podoba čerta vychází z postavy Fauna, který byl v 
antické mytologii bohem pastvin. Čert se v křesťanské teologii nevyskytuje. Tradice oslav svatého 
Mikuláše je památkou středověkého biskupa z turecké Myry. V křesťanském kalendáři připadá svátek 
svatého Mikuláše na 6. prosince. Svatý Mikuláš žil na přelomu 3. a 4. století. Byl skromný, pobožný a 
chránil nespravedlivě obviněné. Podle psychologů je nejhorší strašit děti v období mezi 3. a 4. rokem, a 
kolem 7. roku. Čert musí být černý s umazanou tváří proto, aby představoval špatný charakter a trest. 
Hodné děti dostávají sladkosti, zlobivé pouze uhlí a brambory. V minulosti dostávaly děti dary jen na 
Mikuláše, ne na Štědrý den. Vánoce se poprvé slavily v roce 336 n.l. v Římě. Tradice zdobení vánoční 
jedle, smrku či borovice k nám přišla z Německa (první zmínka je z r. 1570). První vánoční stromek u nás 
byl ozdoben v roce 1812 Janem Karlem Liebichem, ředitelem Stavovského divadla v Praze. Napadlo jej, 
že by mohl zpestřit svým hostům Vánoce. Uspořádal pro ně ve svém sídle na zámečku Šilboch u Prahy 
večírek s překvapením – s nazdobeným vánočním stromem. Skleněné dekorace se prý zrodily někdy na 
konci 19. století kvůli špatné úrodě jablek. Na stromky nebylo jednoho roku co dát, a tak němečtí skláři 
vymysleli červené baňky připomínající jablíčka. I Češi mají jednu specialitu – čokoládové kolekce. Už na 
Vánoce v roce 1897 si mohli ti bohatší koupit lahodné figurky z výroby První české továrny na orientálské 
cukrovinky v Praze. Luxusní pětivrstvé stály okolo 100 korun! Výše postavený úředník si jich za jednu 
výplatu mohl koupit asi deset.

Kde byste rozhodně neměli chybět 
Zapište si do diářů a zúčastněte se s námi.  

16.12. Divadlo pro děti 
10.2.2018 Zabijačkové hody

Pro více informací a aktuality sledujte zejména webové či facebookové stránky obce, nebo vaši 
emailovou schránku, pokud jste přihlášeni k odběru novinek. Data či časy se mohou ještě změnit. 

A palec dolů: 

V červenci jsme jásali, když nám byla přislíbena nemalá dotace na zbudování komunitního centra. 
Spřádali jsme plány, rychlostí světla jsme doladili všechny úpravy vzešlé z požadavků stavebního 
úřadu, hygieny, hasičů aj., ve stanoveném termínu doložili stavební povolení s nabytím právní 
moci, abychom se po 4 měsících dozvěděli, že náš projekt byl přesunut do “zásobníku 
projektů”, tudíž s dotací v tomto kole nemůžeme počítat. Přes protest nám bylo ze strany 
Ministerstva pro místní rozvoj pouze sděleno, že došlo k chybě a projekt měl být od začátku 
veden jako „náhradní“.   Za chybu se sice omluvili, ovšem vynaložené úsilí i prostředky nám to  
nenahradí. Palec dolů tedy úřední moci v případech, kdy vůči ní není možné žádné dovolání.


