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

Co je v tomto vydání
O našich lípách a Hostíně v
médiích, co se událo i co se
chystá, akce pro děti nejen na
jaro/léto, rozhovor s Tondou
Linkem, starostovy starosti,
pokračování příběhu Gosteně
a další zajímavosti.

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 9. čísla bude
přibližně 15. června 2018.
Příspěvky a náměty posílejte na
email
obecniurad@hostin.cz
nebo magda@hostin.cz.

O lípách republiky
Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou stromy, které byly vysazeny
na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České
republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň
připomínají naši národní svobodu či demokracii.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku
republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR
v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích.
Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty,
proslovy i verše. Mnohdy nechyběly školní děti.
Lípy republiky jsou pro své poselství zařazovány mezi významné
stromy, některé z nich již byly vyhlášeny jako památné stromy (dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným
symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy
oslavují vznik našeho státu.
Hostínská lípa republiky byla zasazena při příležitosti 50. výročí
založení samostatného československého státu uprostřed návsi u
požární nádrže. Slavnostního sázení se účastnila prakticky celá obec.
pokračování na další straně…
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Pokračování z předchozí strany…
Vzpomínky na tuto důležitou a významnou akci Vám zprostředkujeme v podzimním čísle Hostínských
novin, kdy si budeme připomínat 100 let od založení samostatné republiky.
Proč je lípa českým národním symbolem? Porazila dub!
Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní strom? Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i
vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií
zbaví člověka chmurných myšlenek.
Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Volba padla na
lípu právě proto, že naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí. Druhým takovým stromem
byl dub. Dohromady s lípou tvořily silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského prvku, lípa
ženského. Tuto symboliku přijali za svou v pozdějších dobách Slované, Baltové a Italici.
Lípa je rozšířená po celém mírném pásu severní polokoule, kde se vyskytuje asi 30 až 40 druhů. V České
republice jsou původní jen dva druhy: lípa velkolistá a lípa malolistá neboli srdčitá. V době národního
obrození ale doznala symbolika stromů významných změn. Ve středoevropském kontextu byl dub stále
více spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu
v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů i oﬁciálně v reakci na přijetí dubu jako symbolického
stromu Německa. Od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi.
Lípy republiky
Seriál Lípy republiky začala vysílat regionální televize Praha TV. Na internetových stránkách
www.prahatv.eu můžete v Archivu pořadů v rubrice Středočeský magazín shlédnout první díl seriálu, který
byl vysílán 2.3.2018. Je zde představena i hostínská lípa republiky zasazená k 5. výročí založení
Československé republiky 28.10.1968. Následovat by měly další díly, které přinesou bližší informace.
http://prahatv.eu/porady/stredocesky-magazin/stredocesky-magazin-02-03-2018-14-43

Událo se na Hostíni
2.12.2017 - rozsvěcení vánočního stromečku
Tradiční setkání při příležitosti rozsvícení
adventního osvětlení v obci a obecního
vánočního stromečku přilákalo spoustu lidí,
kteří si přišli společně zazpívat koledy,
vychutnat voňavý svařák nebo pochutiny
z dílny Gastro Týmu. Oblíbenost těchto setkání
časem roste a přestože se letos obešlo bez
sněhu, na dobré náladě to nikomu neubralo a
předvánoční duch rozsvítil nejen vánoční strom
u úřadu, ale také vánoční osvětlení hlavní ulice.

13.12.2017 - koncert kapely Čechomor
V rámci hostínských kulturních akcí se jako
pravděpodobně jedna z posledních akcí před
rekonstrucí místní rychty konal těsně před vánoci
koncert oblíbené kapely Čechomor, kteří přijeli na
pozvání Agro Liblice. Zaznělo mnoho známých i
méně známých písní a muzikanti jen neradi
opouštěli dobrou náladu a stejně dobré pohoštění.
Rádi jsme si zazpívali, popovídali se sousedy a
přáteli a naladili se na nadcházející svátky. Děkujeme
klukům z Agro Liblice za pozvání!
Hostínské noviny
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6.1.2018 - ochutnávka gurmánské kávy
První lednová sobota patřila na Hostíni výpravě za kávou a za
poznáním různých způsobů její přípravy. Degustaci fairtradových
káv spolu s výkladem o původu, druzích kávy a způsobů pražení, ale
hlavně s ukázkou více či méně známých způsobů přípravy pro
nadšence místní i přespolní připravil Alexander Atanasov, který se
tomuto tématu věnuje profesionálně už řadu let a můžete jej znát
buď z galerie v mělnické věži nebo z kavárny v líbeznickém
zahradnictví…

10.2.2018 - zabijačkové hody
Doslova zabijačkovou hostinu připravili řezník
Michal Hájek ve skvělé harmonii s Gastro Týmem.
Spousta lidí u toho sekundovalo a spousta lidí si
přišlo vychutnat neuvěřitelné dobroty – obě
polévky byly samozřejmostí stejně jako ovar, guláš,
jitrnice či kroupáky, ale čekala nás i skvělá tlačenka,
paštika nebo skvostná škvarková pomazánka.
Žádné jídlo se neodnášelo „domů“, protože
účelem akce bylo se sejít, společně povykládat,
popít a hlavně vychutnat umění místních mistrů. A
to se úžasně podařilo!

7.4.2018 Jarní brigáda
Jarní brigáda, jejímž cílem je zvelebit a připravit na
novou sezónu celou obec, se uskutečnila v sobotu 7. dubna v rámci celonárodní akce „Ukliďme Česko“.
Zúčastnilo se 40 dospělých a 14 dětí. Děti vytřídily okolí cesty směrem na Harbasko a našly přitom starou
černou skládku. Dospěláci vysázeli ovocné stromy v parku a pod Hostínem, natřeli a uklidili okolí dětského
hřiště, připravili tenisový kurt a vybudovali nový záhon před obecním úřadem - ten ještě budeme osazovat.
Uklidily se též příkopy podél cest na Hostín. Celkem se vytřídilo odhadem kolem 900 kg odpadu.
Po práci si všichni pochutnali na výborném gulášku a hovězím na houbách od Ludvy a Pavly.

Pravidelné aktivity
Dětské klubíky každou středu od 16:00 do 18:00
Program přizpůsobujeme počasí - při nepřízni je sraz v sálu vedle hospůdky, ale když to aspoň trošku jde,
tak se sejdeme na hřišti a vyrážíme ven. Čeká nás jarní příroda, sluníčko a spousta dobrodružství.

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.

Hostínské noviny
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Co nás čeká a nemine
30.4.2018 – stavění májky a pálení čarodějnic
Každoroční stavění obecní májky na návsi nás čeká i v letošním roce. Hostínská májka mívá výšku kolem 20
metrů a v duchu starých tradic ji staví místní siláci pouze s pomocí lan a tyčí. Akce pravidelně přiláká
násobně více diváků, kteří fandí a pomáhají aspoň přáním, ať vše dobře dopadne.
Po úspěšném zasazení a zajištění májky bude následovat tradiční pálení čarodějnic na hřišti a zábava pro
malé i velké.

26.5.2018 – zahajovací tenisový turnaj
Na první turnaj nové sezóny zveme všechny příznivce tenisu a to jak aktivní hráče, tak oddané fanoušky.
Obvyklý turnaj smíšených čtyřher symbolicky zahájí novou tenisovou sezónu a k vidění budou jako každý
rok vynikající výkony místních borců i začínajících sportovců. Abychom vyrovnali výkony a zajistili lepší
zábavu, dvojice se losují těsně před hrou a párujeme vždy zdatnější hráče s hráčem odvážnějším. A kromě
skvělých sportovních výkonů se můžete samozřejmě těšit i na skvělé výkony kulinářské, kterými naše
chuťové pohárky potěší skvělý Gastro Tým.

2.6.2018 – dětský den
Oslava Dne dětí nás na Hostíni čeká v sobotu 2.6. Odpoledne na hřišti plné her, zábavy, soutěží, dobrého
jídla i pití pobaví všechny děti, potěší rodiče či prarodiče. Můžete se těšit na oblíbenou kavárničku,
sportovní i dovednostní soutěže a dílny pro děti. Pokud nám bude počasí přát i letos svými slunečními
paprsky a modrou oblohou, bude to opět famózní zážitek pro všechny zúčastněné.

23.6.2018 – Hostínský triatlon
Loni v úzkém přátelském okruhu vyzkoušený, tří-etapový závod (400m plavání, 21 km kolo, 3,5 km běh)
tentokrát uspořádáme pod záštitou obce Hostín a zveme všechny, kdo si na tuto výzvu troufají. Loňský
vítěz dosáhl času 1 hodina a 16 minut, což se jistě dá překonat ;-)
Plaveme ve Mšeně, odtud pokračujeme mimo hlavní silnici na kole na Hostín a na závěr běžíme na lesní
„Kolo“ a v parku. Večer pak vyhlásíme výsledky v rámci chystané ochutnávky vín (viz níže).

23.6.2018 – Degustace vín
Pro ty znalé letních hostínských akcí je to určitě vítaná zpráva: čeká nás už třetí degustace vín v hostínském
parku, na kterou srdečně zveme všechny milovníky dobrého vína a letní zábavy. Spolu se
znalcem Tomášem Trejbalem nás čeká „putování“ po více či méně vzdálených vinicích.

Dětský hostínský triatlon - datum upřesníme
Abychom naše mladší až nejmenší neochudili o sportovní zážitky, soutěžení a napětí, uspořádáme i pro ně
speciální dětský triatlon. Bude pro děti do 15 let, které rozdělíme do několika věkových kategorií a podle
toho odstupňujeme i náročnost trasy. Triatlon se celý odehraje na Hostíni - plavání v kalu na návsi, kolo i
běh budeme pak směrovat do parku.
Možné zájemce z řad hostínských dětí, ale i příbuzných a klidně i nějakého toho kamaráda přihlašte na
mail magda.hrudkova@gmail.com a můžete začít trénovat :-)
Všechny děti budou odměněny, bude se vybírat symbolické startovné. Pro více informací sledujte webové
a facebookové stránky Hostína, kam brzo dáme informace o termínu akce a propozice závodu.
Hostínské noviny

Strana 4

vychází čtvrtletně

8. vydání

30.4.2018

Akce pro děti
U nás na Hostíni není mateřská ani základní škola a děti, i když spádově patří do Byšických škol, jsou odtud
rozptýleni do různých škol od Mělníka až po Byšice. Bohužel většina vrstevníků spolu nesdílí stejnou třídu,
školu nebo společné cesty do školy, kde se nejlépe tvoří kamarádství a vztahy… To ale nevadí, sdílí totiž
stejné místo k životu.
Proto se snažíme pro děti vymýšlet různé jednorázové i pravidelné akce a aktivity, které je spojí
dohromady a mohou pak sdílet zájmy a čas. Všechny aktivity pro děti jsou založeny na dobrovolnosti a
obec je velmi podporuje. Pro děti ve více či méně pravidelných intervalech připravujeme různé akce:
Pravidelné středeční kluby
Pravidelné setkávání dětí s účelem víceméně se opravdu sejít, pohrát si spolu, užít čas. V zimních
obdobích trávíme čas s dětmi v Obecním sále, kde tvoříme, hrajeme si, povídáme. Když je jen trošku
pěkné počasí, jdeme do lesa, na hřiště nebo do parku. Pokud bude někdy v budoucnu vybudované
plánované komunitní centrum, aktivity se přesunou převážně sem.
Chodí sem děti od 4 do 11 let, pravidelně se setkává asi 12 dětí. Kluby začínají vždy ve středu v 16 hodin a
trvají dvě hodiny. Rodiče, pokud chtějí, se na aktivitách také často podílejí a to mimo jiné třeba tím, že
občas dětem koupí materiál na výrobu, nějaké pamlsky nebo pro ně sami navrhnou program.
Pro více informací, náměty či připomínky: magda.hrudkova@gmail.com, tel. 604 231 063
Příležitostné tvoření
Při příležitosti pálení čarodějnic, vánočního setkání nebo například nadcházejících oslav 100. výročí
založení republiky chystáme pro děti tématické tvořivé dílny. Informace o nich můžete sledovat na
obecním webu a facebooku, většinou informace také posíláme emailem. Vítáme zde všechny děti, které
mají čas a chuť se zapojit. A to ne nutně jen děti místní, ale i místních vnoučátka a neteře či synovce…
Rybářské závody a noční rybářské výpravy
Rybáři se víc a víc potkávají u vody v parku, kde spolu tráví
dlouhé hodiny a každou sezónu přibudou noví malí rybáři. Na
letošní jaro mají pruty od Ježíška nachystané již další děti.
Nadšení je potřeba podporovat, proto pro rybáře
organizujeme závody, ale i neoﬁciální akce – noční rybaření
s možností přespání u rybníka. Je to velmi atraktivní
prázdninová akce, o které se ale málo ví, protože rybáři
nebývají moc sdílní (někteří). Svítící splávky na tmavé hladině
mají opravdu atmosféru, přijďte to vyzkoušet.
Divadelní představení
V loňském roce se nám podařilo
uspořádat pro děti dvě divadelní
představení. Jedno pod širým nebem
v parku v rámci oslav Dne dětí a druhé
pak před Vánoci v obecním sále. Obě
představení měla velký úspěch a
věříme, že to tak bude i do budoucna.
Dokonce i účinkující si to vždy užili a
někteří se rádi vracejí.

Hostínské noviny
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Hostínský tábor
Každý rok připravujeme tábor pro děti od 6 let. Tábor pojímáme
jako „příměstský“ – vždy od 9 do 17 hodin. Minulé dva tábory
byly tématické – první byl zaměřený na dopravu a dopravní
prostředky. Druhý pak na zvířata a řemesla. Jezdíme s dětmi na
výlety, trávíme čas na hřišti a v parku, připravujeme pro ně hry,
poznávají okolí a vždy se něco hodně zajímavého dozví. Zveme
hosty, užíváme si a když jsou hodné, připravíme pro ně vždy i
jednu „nocovačku“ na hřišti ve velkých stanech. Téma i program
táborů je vždy tajný, ať mají děti překvapení a my jsme moc rádi,
že s námi rodiče tuhle hru hrají.
Tábor má kapacitu 25 dětí a vždy ho zcela naplníme. Na letošní léto máme už dokonce převis 5 zájemců,
což nám snad dělá dobrou vizitku :-)
Náměty, návrhy, nabídku pomoci či jakékoli připomínky nám pište na: obecniurad@hostin.cz

Starostovy starosti
Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými…
Želbohu se nám zpozdilo vydání hostínského čtvrtletníku a tak můj vtipný
příspěvek s velikonoční tematikou skončil v propadlišti dějin. Nebo přesněji
v propadlišti času. Ostatně je zajímavé, jak slovo propadliště ﬁguruje ve
všemožných spojeních a konotacích a málokdo přitom vidí jeho původní,
šibeniční předlohu. Snad alespoň význam zůstává stejný, tedy že konec
v propadlišti je koncem deﬁnitivním a nezvratným. Ovšem tímto časovým
posunem se nám zase přiblížilo nejen léto, ale i podzim a s ním spojené
volby do obecních zastupitelstev.
Trápilo mě to před 4 roky a trápí mě to stále intenzivněji, a sice skutečnost,
že volby do zastupitelstva obce, kdy je na 7 mandátů, tedy zastupitelů,
pouhopouhých 7 kandidátů, jsou spíše parodií na volby. I pro samotné kandidáty, kteří v takovém případě
dopředu vědí, že nemohou být nezvoleni, je to špatně. Svůj mandát totiž musí zákonitě považovat za
slabý, protože voliči prostě neměli možnost jiné volby. Proto bych chtěl apelovat na všechny, kteří mají
pocit, že obci mohou něco přinést a jsou jí ochotni věnovat část svého času a úsilí, aby zvážili možnost své
kandidatury. Je na to relativně dost času, volby budou někdy v říjnu, což znamená, že termín pro podání
kandidátních listin na registrační úřad bude v první polovině srpna. Ale je pravda, že stávající volební
systém je pro malé obce značně nešikovný. Jsem přesvědčen, že na malé vesnici, kde se všichni navzájem
znají, nemají být volby do zastupitelstva o nějaké politice a politických stranách, mělo by jít o nezávislé
kandidáty, a to i v případě, kdy někteří z nich jsou třeba členy některé z politických stran. Bohužel však
neexistuje možnost, aby si volič mohl vybrat z kupř. 20 jmen oněch konkrétních 7 lidí, které chce mít
v zastupitelstvu. Pokud by totiž těchto 20 kandidátů kandidovalo každý sám za sebe, na samostatné
kandidátce, tak volič může vybrat pouze jednoho z nich, kterého pak hodí do urny. A pokud by se tito
kandidáti dohodli, že budou kandidovat na jedné kandidátce jako tzv. sdružení nezávislých kandidátů, kde
s pořadím může volič svými preferenčními hlasy zamíchat, tak zase volební zákon neumožňuje aby tato
kandidátka měla více než 9 kandidátů (v případě 7-členného zastupitelstva). Ale samozřejmě může být
více takovýchto společných kandidátek, kde se pak hlasy nějakým mně nepochopitelným způsobem
přepočítávají. Zkusím absolvovat školení, abych pak případně mohl zodpovědět konkrétní dotazy.
V této souvislosti ještě poznámka – vyplňoval jsem přehled výsledků komunálních voleb na Hostíni po
roce 1989. Z tohoto přehledu mimo jiné vyplývá, že nejnižší volební účasti, a to výrazně, byly při volbách,
kdy se obsazovalo 7 mandátů ze 7 kandidátů. Což koresponduje s výše uvedeným. Pokud by někdo měl
zájem podívat se, jaké kdy byly v novodobé historii Hostína volební výsledky a kdy kdo zastupiteloval,
mohu poslat excelovou tabulku. V tabulce přitom vyniká Tonda Linek, který je v zastupitelstvu obce,
převážně ve funkci starosty či místostarosty, nepřetržitě již od prvních voleb v roce 1990, tedy 28 roků.
Což je výkon téměř nelidský :-)
Přeji všem hezké léto, než začne upršené jaro !
Hostínské noviny
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Hostín - moje největší záliba Rozhovor s Tondou Linkem
U příležitosti jeho kulatého životního jubilea jsme si popovídali s Tondou
Linkem nejen o Hostíni…
Tondo, ty jsi takový náš místní Karel Čáslavský, o historii obce toho víš
jako málokdo, přibliž nám nějaké události a tvé zdejší počínání.
Hostín byl do r. 1961 samostatná obec. Poté došlo ke slučování obcí a byli
jsme sloučeni s Byšicemi a Liblicemi do střediskové obce (Národní výbor
Byšice, Občanský výbor Hostín). Po revoluci v r. 1989 se ale obec Byšice již o
nás nechtěla starat, a museli jsme řešit naše rozdělení. Takže víceméně
z nutnosti jsme sestavili kandidátku a po volbách na podzim 1990 začal
fungovat nový Obecní úřad Hostín ve složení Josef Žežulka (starosta),
Zdeněk Pečený, Marie Borecká, Jan Vozáb, Josef Kahler, Miroslav Kadlec,
Václav Fišer, Josef Šimůnek a já. Od této doby jsem stále aktivní v dění obce
– do r. 94 člen zastupitelstva, 1994-96 místostarosta (starostka M. Borecká),
1996-2002 starosta, a od r. 2002 až dodnes opět místostarosta (2002-2006
starosta A. Merta, od 2006 J. Špytko).
Vybudovalo se tu spousta věcí, za což jsem moc rád. Ještě na konci 80-tých
let se začal budovat tenisový kurt a vzniklý Tenisový klub Hostín přinesl
velké oživení společenského života i v podobě plesů a zábav s bohatou
tombolou. Vývojem prošla i dnešní Obecní hospůdka, tedy bývalá prodejna
potravin. V roce 1992-93 z iniciativy pí Aleny Šimůnkové, která v tu dobu
provozovala místní prodejnu potravin, vznikl z části skladovacích prostor
výčep s posezením, vlastně základ dnešní hospůdky. Celý objekt se pak díky
úsilí M.Borecké povedlo od Jednoty odkoupit a v roce 1998 zde s pomocí
dotace byla zhotovena sedlová střecha. V takto vzniklém půdní prostoru
pak za starostování J.Špytko vznikly 2 obecní byty. Mezitím, v roce 2000,
byla vybudována dnešní podoba obecní hospůdky. Vlastní prodejna
potravin přitom z ekonomických důvodů skončila ke konci roku 2006. Rok
1999 přinesl částečnou rekonstrukci školy – byla opravena fasáda a
rekonstruován obecní byt v přízemí. Byla opravena i historická mapa na
chodbě (Pavel Kahler). Nová terasa před obecní hospodou a zámková
dlažba před úřadem se zhotovila tuším v roce 2000, a v r. 2005 došlo i na
opravu požární nádrže. Obecní park, dětské hriště či promenádní cesta
k Harbasku pak vznikly v posledních letech za starostování J. Špytko.
A co Linkovi na Hostíni?
Linkovi jsou tu od r. 1902, kdy sem přišel můj děda Antonín (obuvník a hasičský zdravotník v 1. světové
válce), který bydlel ve Slivně. Já jsem třetí Antonín v řadě. Byl jsem vždycky vedený rodiči k práci a
vychovaný pomáhat (Tondovy zlaté české ručičky můžeme jen potvrdit! Pozn. redakce). Jsem vyučený
elektrikář, přes dvacet let jsem pracoval na elektrárně v Horních Počaplech a od r. 1994 pracuji v Auto
Lada. Patří ke mně můj pes Betyna, která je vyhlášenou fotbalistkou. Největší mojí zálibou je zcela jistě
Hostín. Když můžu, s čímkoliv rád pomůžu a zajímám se i o vše, co se kdy zde událo. Rád vzpomínám i na
Chatu děsu, kde jsme se pravidelně s kamarády z Hostína i okolí scházeli a mimo jiné pořádali tzv. Zpěvy
páteční. Hostín byl vždy vyhlášený svou družnou atmosférou a spoustu přátel zde mám i dnes…

Tonda Linek v dubnu oslavil své kulaté 60. narozeniny. Zvláštní gratulaci posíláme i přes naše noviny, jelikož
Tonda se angažuje pro obec již 28 let, tedy od roku 1990. Jeho obrovské pomoci, kterou obci poskytuje a
málokdo o ní ví, a stejně tak i jeho nezištného přátelství si moc vážíme a Tondovi přejeme nadále velký
životní elán, dobrou náladu a pevné zdraví.
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Příběh na pokračování od Václava Hlůžeho

Gosteň podřimoval. V jeho komoře bylo uvolněné prkno, které speciﬁcky po sešlápnutí zaskřípalo. Lidé
neumí vypnout sluch a podezřelé zvuky je v podstatě bezpečně vzbudí. Sedl si a ospalýma očima
propátrával přítmí. Záhy se mu rozjasňoval obrys postavy sedící na truhle, až na mírně protáhlé uši v ní
poznal Záviše (alias Jana). „Šmarja Záviši? Stalo se něco? Co tu děláš?!“, s hraným sebevědomím otázal se
Gosteň. Záviš na truhle odpověděl:
„Vím, že trápí tě ta věc dosti, která v představách láme ti kosti, kvůli které spát ti nejde.
Však nech se vést a pravda vzejde z toho, co se dále dovíš...“
Gosteň jen odpověděl: „Aha.“ Něco se mu zdálo na projevu i vzezření Záviše podivné, nicméně byl zřejmě
ještě rozespalý. Ani si neuvědomil a už se soukal do svršků. Nikdo to neřekl, ale on prostě věděl, že se
vydají na cestu. Před chalupou stál kočár, ale jaký! Bylo by velice zdlouhavé jej popisovat. Kočár byl
neobyčejně vzletný, honosný, snad zlatem vykládaný? Kola, co kola, kolesa, byla tak kulatá, že snad
kulatější ještě neviděl. Byla to ta nejvíc nejkulalitější kola na světě. Vnitřek, ten si raději ani nepředstavoval,
měl brokátové záclonky. Kozlík? Kozel a na něm muž, který vůbec nebyl oblečen jako kočí. Měl jen tuniku,
takovou, jako za pradávna nosili někde v Římě, Řecku? Na hlavě měl listovou korunu. Vrbové to bylo listí,
nebo vavřínové? A zas ty protáhlé uši. Muž se na něj otočil a s úsměvem mu povídá:
„Nasedej můj milý bratře, uvnitř máš víno, by neškrábalo tě na duši ni patře.“
Gosteň byl schopen odpovědět opět jen „Aha?“ Najednou mu to vše přišlo ještě divnější. Chtěl se otočit a
utíkat, ale když se rozeběhl, mával jen rychle rukama jako při sprintu, zatímco jeho nohy se pohybovaly
velice pomalu. Muselo to vypadat směšně. Co To? On vypadal směšně, proto se otočil a s horkostí ve
tvářích již smířeným krokem přistupoval k dopravnímu prostředku. Muž v tunice se velice široce usmíval. A
na povzbuzenou mu povídá:
„Neboj se a přistup směle, uvnitř přivítá tě někdo vřele.
A směj se sobě, nejsi hloupý. Kdo totiž dokáže to, sobě koupí, úsměv po celý svůj život.“
Gosteň už ani nevyslovil myšlenku a slovo „Aha“ si nechal pro sebe. Stejně tak, jako vtíravý pocit, že větu
kočího už někde slyšel, či četl? Nějaký citát? Ale od koho?
Přemýšleje chtěl vzít za kliku, ale dvířka se sama otevřela s potichým zvukem bzzzzt.. Úplně stejným
způsobem se otvíraly dveře u přibližovadla netopýřího muže, nicméně to Gosteň přece vůbec nemohl
vědět. A ani nevěděl, že nastoupil. Seděl na překvapivě nepohodlném sedadle. Jak mohlo, sakra, tak
měkoučké sedátko na pohled, tak nepříjemně tlačit? Naproti němu seděl nějaký starý pán - pod očima
pytle, zacuchané vousy, prořídlé vlasy. Slušně chtěl pozdravit toho starého kmeta, proto se mírně nadzvedl
a také předklonil, napřahujíce ruku. Hned se však zarazil a spíše ucukl zpátky. Člověk naproti němu měl
totiž úplně stejný nápad, takže se už už téměř ducli. Usmál se poněkud trapné situaci a muž mu úsměv
ihned oplatil. AHA, teprve nyní mu to došlo, že totiž postava naproti němu je jen obraz, jeho vlastní obraz
v zrcadle.
Zas ho to rozesmálo, ale zároveň chápal zlost, kterou mohla cítit jistá macecha, co měla spanile sněhovou
nevlastní dcerku, když jí zrcadlo ukazovalo, co nepředpokládala a co rozhodně nechtěla vidět…
Na stehno mu však položila ruku teď již opravdová druhá osoba. Sám o sobě to byl dotyk příjemný. Otočil
se doprava a tělem mu projel pocit údivu. Zároveň jím však také projel (zároveň je relativní pojem, někdy
může pocit zároveň znamenat jen zdání, o tom by mohla povídat své Veithovic Anička, když ji ze stupínku
nejvyššího bravurně skopla Esterka 0,01?) pocit hřejivého ulehčení. Tak ona žije moje holčička! Byl to jen
zlý sen! Taková noční… „Můra?“ dořekla nahlas za něj Eliška, jež sedíc vedle něj se také široce usmívala.
Byla hezčí a dospělejší než si ji pamatoval a na rozdíl od jejich kolegů jí protáhlé uši docela slušely.
pokračování na další straně…
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„Můra je jen motýl v stínu.
Pod světlem září, že svého splínu
z ní se snadno ihned zbavíš.
Je to jak když klavír ladíš.
Ťukneš sem a ťukneš tam,
a že používáš vlastně klam,
jelikož né v dokonalosti jsi doma
a tím odstraníš Phytagorské koma.
Přináší ti hudba štěstí,
resp. nesvíráš pak zlostí pěsti
a víc se můžeš dovědět...
Chceš ještě něco povědět?“
Gosteň si jen pro sebe pokládal otázky... Co to říkala? Piano? Můry? Motýli? Phytagoras? Nenene... Nahlas
odpověděl: „Aha...?“
Eliška jen procedila mezi zuby hlasité tssss a začla už bez rýmu: „Ježiš tati, teď jsi v elfím světě. Jestli nevíš
co to je, tak se na to Neptej. Prostě občas se tu objevíš a až se tu zorientuješ, možná se ti skrze tento svět
podaří cestovat časem. Rozumíš? Tati?
Gosteni... Gosteni..!!.“.
Když Gosteň otevřel oči, bylo už ráno. Hlavou mu ještě vířila podivná skrumáž a dozníval i přes všechnu
zmatečnost a nelogičnost pocit hřejivého šimrání v břiše, jako rej motýlů. Jediné, co mu kazilo příjemno po
probuzení, byl tlak do jeho zadnice. Sáhl si tam rukou. Aaa, vybrané spisy Senecovy, mršky. Z vedlejší
místnosti se zase ozvalo: „Gosteni, vstávej a pojď k snídani!“
Tak vstal a šel.
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Víte, že:
Pokud chcete využít obecní tenisový kurt, je nutné si uhradit hrací poplatky (buď roční nebo hodinové)!
Kategorie
S odpracovanou brigádou
Trvale hlášení pobytem na Hostíni
500,Ostatní
1000,Děti do 15 let a senioři nad 65 let mají 50% slevu z uvedených poplatků.

Bez odpracování brigády
900,1400,-

Pronájem kurtu je zpoplatněn 100,- Kč/hodinu za každého hráče, který nemá zaplacený roční poplatek.
Poplatky je možné uhradit během úředních hodin na úřadě nebo po domluvě s úřednicí či starostou.

Hostín má k dnešnímu dni 140 čísel popisných, k 18.4. je zde trvale hlášeno již 312 obyvatel.
Pokud vás to zajímá, tak nejčastější jména na Hostíni jsou: Václav (12), Josef & Miroslav (9), Marie, Jan &
Jiří (8), Alena, Lukáš & Pavel (7).

Kde byste rozhodně neměli chybět
Zapište si do diářů a zúčastněte se s námi.
30.4.
26.5.
2.6.
23.6.

9.8.
1.9.
8.9.
9.9.

čarodějnice a stavění májky
zahajovací tenisový turnaj
dětský den
hostínský triatlon pro dospělé
hostínský triatlon pro děti (termín bude ještě potvrzen)
třetí ročník hostínské degustace vín
letní koncert v hostínském parku
rybářské závody
podzimní tenisový turnaj
setkání seniorů

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 na závěr co se nám líbí a co ne…
Dáváme palec nahoru:
Dáváme tentokrát všem, kdo se podíleli na skvělých zabijačkových hodech v sobotu 10.2..
Jmenovitě si poklonu a poděkování za úžasné dobroty zaslouží řezník Michal Hájek a všem
známý Gastro Tým. Skvělou atmosféru vytvořil David Borecký, koblihy, koláče a sladké rohlíčky
pocházejí z dílny Marie Borecké, Aničky Rytířové, Zdeňky Škraňkové a Pavly Wertheimové a o
všechny hosty skvěle pečovala Lída Zemanová!

A palec dolů:
V tomto vydání poprvé dáváme palec dolů dvojitý. První za ukradenou tlačenku na zabijačce!!
Druhý Magdě Hrudkové a dalším, kteří nechávají své psy volně pobíhat po vsi. To může mít
fatální následky, což si jejich majitelé uvědomí vždy, až když je příliš pozdě.
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