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STAROSTKA OBCE
Vážení spoluobčané,
máme za sebou více jak 14 dní mimořádného stavu a karantény. Není to pro nikoho z nás vůbec jednoduchá
doba. Skoro každý den naše vláda mění svá nařízení a není vůbec jednoduché se v nich vyznat. Vždy se
snažíme Vás co nejrychleji a srozumitelně informovat, ale někdy se bohužel stane, že se přes noc vše změní a
informace už nejsou aktuální. Musím Vás ale všechny moc pochválit a poděkovat Vám za dodržování všech
nařízení vlády, za Váš zodpovědný přístup a za Vaše vstřícné a ohleduplné chování. Jsem velice potěšena, že si
dokážeme v této nelehké situaci vzájemně pomáhat a podporovat se. Jedině společně můžeme všechno
zvládnout. Naše šikovné čistecké ženy již ušily skoro 600 roušek. Krizový štáb rozhodl, že roušky obdrží nejdříve
naši nejstarší a poté ostatní. V současné době jsou pokryti rouškami všichni občané od 60 let, více jak 60 dětí a
další občané, kteří si roušku přišli vyzvednout na OÚ nebo do prodejny Coop. Dále 80 roušek bylo předáno do
Domu sociální péče v Kralovicích. I nadále naše ženy šijí roušky, které budou k vyzvednutí v dalším určeném
termínu. Roušky pro občany šijí p. Božena Vopatová, p. Zdeňka Stárková, p.Ilona Tintěrová, p.Slavěna
Razýmová, p. Eva Vopatová, p. Jaroslava Kožíšková, p. Jaromíra Tintěrová, p.Kateřina Coufalová, p. Helena
Kulhánková, p.Daniela Červená, p. Lenka Gebouská, p. Anna Ryvolová a p. Blanka Čebišová. Tímto všem velice
děkujeme za jejich obětavost a pomoc. Velice si vaší práce vážíme. Zároveň děkujeme také těm, kteří nám
poskytli zdarma materiál na šití. Rovněž děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do distribuce letáků a našim
hasičům za pomoc při koordinaci nakupujících před prodejnou Coop. Poděkování patří také všem zaměstnancům
obce, kteří se nadále starají o běžný chod obce.
Zároveň bych Vás chtěla informovat, že se naše obec společně se ZŠ a MŠ Čistá rozhodla pomoci lékařům,
záchranářům a všem, kteří jsou nejohroženější skupinou v boji s nemocí Covid-19. Začali jsme ve čtvrtek tisknout
ochranné štíty na nových 3D tiskárnách v naší škole podle originálního postupu p. Josefa Průši. Prvních 38 štítů
už bylo předáno k distribuci praktickým lékařům na rakovnicku. Oslovili nás další zájemci z řad lékařů a zařízení,
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pokusíme se vyrobit co nejvíce štítů, které pomohou těm nejpotřebnějším. Držte nám palce. Bohužel nám
dochází materiál (čelní plexisklo), které v současné době není nikde na skladě. Děkuji také našim občanům, kteří
nám nabízejí pomoc. Určitě vaši nabídku využijeme, protože boj s koronavirem ještě neskončil.
Vážení spoluobčané, koronavirus je pro nás všechny velkou zkouškou, ale věřím, že to opravdu společně
zvládneme, jsme i nadále připraveni Vám pomoci na tel. 313 549 454, 724 379 879. Věřím, že za nějaký čas se
začnou opatření pomalu uvolňovat, a že s příchodem léta přijde i výraznější uvolnění a budeme si moci užít
prázdniny, tak jako nikdy.
Přeji nám všem hlavně trpělivost, pevné nervy, pevné zdraví a radost ze všech dostupných aktivit.
Za krizový štáb Blanka Čebišová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odečty vodoměrů již k datu 20. 4 2020 - změna DPH u vodného a stočného
Snížení daně z přidané hodnoty u poplatků za vodné a stočné bylo posunuto až od 1. 5. 2020. Vzhledem k této
změně, bude spotřeba vodného a stočného počítána za uplynulých 10. měsíců (tj. od 1.7.2019 do 30.4.2020),
tedy již k 30. dubnu 2020.
Vzhledem k současné situaci nebude odečty vodoměrů provádět pověřený pracovník OÚ, proto žádáme všechny
občany odebírající vodu o součinnost, a to o provedení odečtu Vašeho vodoměru a nahlášení jeho stavu
nejpozději do 20. dubna 2020, aby mohl být proveden výpočet vodného a stočného za uplynulé období.
STAV VODOMĚRU nahlaste na tel.č. 313 549 454 pí. Valigurčinové nebo vhoďte na papíru (kde bude
kromě odečtu také jméno majitele vodoměru, číslo popisné a datum odečtu) do schránky u obecního
úřadu.
Pokud nebude stav vodoměru nahlášen v uvedeném termínu (nejpozději do 20. 4. 2020), bude Vaše spotřeba
stanovena odhadem, s přihlédnutím k poslednímu nahlášenému stavu vodoměru a spotřebě za poslední
odečtové období k 30.6.2019. Vzhledem ke změnám, žádáme občany, aby úhradu vodného a stočného prováděli
až po obdržení faktury nebo složenky !!! Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Plán umístění obecního kontejneru na bioodpad 2020
DUBEN: 18./19. - Zdeslav, Křekovice, Lhota, 25./26. -Nová Ves, Kůzová
KVĚTEN: 2./3. - Zdeslav, Lhota, 9./10. - Kůzová, Nová Ves, Křekovice, 16./17.- Zdeslav, Lhota, 23./24. - Kůzová,
Nová Ves, 30./31. -Zdeslav, Křekovice, Lhota
ČERVEN: 6./7.- Kůzová, Nová Ves, 20./21.- Zdeslav, Lhota, 27./28.- Kůzová, Nová Ves, Křekovice
ČERVENEC: 11./12.Zdeslav, Lhota, 18./19. - Kůzová, Nová Ves, Křekovice
SRPEN: 1./2. -Zdeslav, Lhota, 8./9.- Kůzová, Nová Ves, 22./23.- Zdeslav, Křekovice, Lhota, 29./30. - Nová Ves,
Kůzová
ZÁŘÍ:12./13.- Zdeslav, Křekovice, Lhota, 19./20.- Nová Ves, Kůzová, 26./27.- Zdeslav, Lhota
ŘÍJEN: 3./4.- Nová Ves, Kůzová, Křekovice, 10./11. - Zdeslav, Lhota, 17./18. - Nová Ves, Kůzová, 24./25. Zdeslav, Křekovice, Lhota
LISTOPAD: 7./8.- Nová Ves, Kůzová, 14./15. - Zdeslav, Křekovice, Lhota

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 16 ze dne 27. února 2020
Návrh usnesení č. 173/20:ZO schvaluje navržený program jednání 16. zasedání ZO. Pro - 7 všemi hlasy,
Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 173/20 BYLO SCHVÁLENO.
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Návrh usnesení č. 174/20: ZO souhlasí s podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 120480 ze dne
1.4.2004 s firmou Vodafone Czech Republic a.s. Pro - 7 všemi hlasy, Proti – 0,Zdržel se - 0, USNESENÍ č.
174/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 175/20: ZO schvaluje Ceník svozu a využití separovaných odpadů – papíru, navýšený o
recyklační poplatek, platný od 1. 3. 2020. Pro - 7 všemi hlasy,Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 175/20
BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 176/20: ZO schvaluje od 1.5.2020 cenu vodného bez DPH ve výši 28,70 Kč/m3 a cenu
stočného bez DPH ve výši 23,48 Kč/m3. K těmto cenám bude vždy připočtena DPH v aktuální výši v
souladu se zákonem. Pro - 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 176/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 177/20: ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele
splaškové kanalizace a ČOV obce Čistá a návrh vzoru zadávací smlouvy o dílo obce Čistá, zpracovanou
firmou J&M Solutions, s.r.o. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 177/20 BYLO
SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 178/20: ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce kulturního
domu Čistá. Pro– 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 178/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 179/20: ZO schvaluje podání žádosti na SZIF z Programu rozvoje venkova o dotaci na
dotykový panel s prezentací pro Muzeum Čistecka. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ
č. 179/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 180/20: ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci vodárenského
zařízení. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 180/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 181/20: ZO schvaluje podání žádosti na MF o dotaci na rekonstrukci učeben ve 3.
podlaží ZŠ. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 181/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 182/20: ZO souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na přestavbu MŠ na
parc.č. 69 v Čisté za nabídkovou cenu 298.144,- Kč včetně DPH. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0,
USNESENÍ č. 182/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 183/20: ZO souhlasí se zpracováním zastavovacího plánu Dostavby obecního
sportoviště Čistá na pozemcích parc.č. 1570 a 1592 v k.ú. Čistá u Rakovníka. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0,
Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 183/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 184/20: ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na Rekonstrukci rybníka
ve Lhotě za částku 79.000,- Kč bez DPH. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 184/20
BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 185/20: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6022119
Čistá – nový kNN p.č. 87/3 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč a pověřuje starostku jejím
podpisem. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0,USNESENÍ č. 185/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 186/20: ZO schvaluje záměr prodeje nákladního vozidla Avie HM 4x4 za minimální
prodejní cenu ve výši 199.000,- Kč, dle znaleckého posudku č. 594/2020. Pro – 7 všemi hlasy, Proti – 0,
Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 186/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 187/20: ZO souhlasí se zrušením poplatku za Čistecký zpravodaj od 1. března 2020. Pro
– 7 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 187/20 BYLO SCHVÁLENO.

ZŠ A MŠ ČISTÁ
Podpora distanční výuky - Online vzdělávání na naší škole
Základní škola a Mateřská škola Čistá spouští dne 30.03.2020 nový systém online
vzdělávání s názvem MS TEAMS OFFICE 365. Veškerý vzdělávací proces bude
probíhat přes toto internetové prostředí, které umožňuje online vzdělávání.
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Microsoft Teams je sdílený prostor, který slouží ke konverzaci, přináší vzdělávací obsah a aplikace do jednoho
místa a je součástí služby Office 365 pro vzdělávací organizace. Díky využívání nástroje Teams mohou učitelé
snadno a rychle přecházet od přehledu konverzací do vzdělávacího obsahu a to hlavně bez složitého přepínání
aplikací a dalších nástrojů. Teams zajišťuje nejčastější a jedinečné potřeby každé skupiny žáků, která spolu
potřebuje komunikovat. Umožní jim se interaktivně spojit, diskutovat nad probíranou látkou, sdílet materiály,
prezentace, ale i vyplňovat kvízy a testy.
Tento druh vzdělávání zahrnuje online výuku, chatování, zadávání úkolů, procvičování, testování žáků a jejich
následné hodnocení. Systém usnadní žákům, rodičům i učitelům distanční vzdělávání po dobu uzavření školy.
Microsoft Office 365 je pro žáky naší školy zdarma a k dispozici je i mobilní aplikace pro chytré telefony.
Zavést novou technologii do vzdělávání není jednoduchý úkol, ale jsme schopni se vypořádat i s takto složitou
situací, která nastává se zavřením škol a změnou výuky během krize, která s šířením koronaviru nastala.
Ing. Marie Kruntová, ředitelka školy

DOŠLO DO REDAKCE
Zlatý Ámos s čisteckou účastí
Semifinále 27. ročníku ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo
ve středu 11.3.2020 v zrcadlových sálech ministerstva
školství. Na startu soutěže bylo rekordních 92 učitelů z
celé České republiky. Do semifinále nás postoupilo 15.
Patnáct semifinalistů přivítal a štěstí v anketě popřál
náměstek Karel Kovář. Úkolem nás soutěžících bylo,
aby nám žáci na cestu do Prahy přibalili tři předměty,
které symbolizují náš vzájemný vztah. Do Prahy jsem si
vzala plakát s nádhernými vzkazy od žáků, pálku na
stolní tenis a kladívko s ručně vyráběnými
matematickými hrami. V konkurenci výborných kolegů
jsem do užšího finále nepostoupila. Ministr školství
Robert Plaga nám všem poděkoval za naši práci a
energii, kterou předáváme svým žákům. V odpoledních
hodinách nás všechny semifinalisty přijal na Pražském
hradě prezident České republiky Miloš Zeman. Musím
říci, že to pro nás pro všechny byl ohromný zážitek. Pan
prezident se nám věnoval 75 minut a poté jsme si s
panem průvodcem prošli část Pražského hradu. Na závěr
dne jsme všechny paní učitelky jako poděkování za naši
práci obdržely od pana prezidenta nádherný pugét květin.
Za tento krásný den bych velmi ráda poděkovala svým
žákům, kteří mě na cenu Zlatý Ámos nominovali. Děkuji
především Emě Novotné, Rozálce Musilové a Romance
Stárkové.
K.Lauberová
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Slet čarodějnic
Zdravím všechny v této zvláštní době. Slet čarodějnic v dubnu nejspíš nebude, ale kdyby náhodou od 1. května
bylo něco povoleno, pak by Čarodějnice být mohly hned toho 1. Já se na ně připravím.
Tak se všichni opatrujte a hrajte si. Je přece známo, že kdo si hraje, nezlobí a navíc nestárne. Těším se brzy na
setkání.
Katka Coufalová

Z HISTORIE
Jak to bylo s vařením a prodejem piva v Čisté.
Když v roce 1526 na přímluvu
čistecké vrchnosti Kapituly sv.Víta
na hradě Pražském král Ludvík
Jagelonský ves Čistou znovu na
městečko vysadil (již dříve byla vsí
trhovou,ale za války husitské
majestát shořel a osadníci práva
potratili) a udělil jim práva a milosti
jako ostatní jiná městečka mají.
Na konci měsíce října vyslal
rychtář Vavřinec a ostatní konšelé
jménem celého městečka Čisté
Václava Mrzkoše, Jana Hallana a
Šimona
Musíka
ke
knězi
Václavovi, t. č. děkanu a knězi
Mikuláši
Houskovi,
t.
č.
scholastikovi a knězi Vilatikovi, t.
č. proboštu Kapituly kostela sv.
Víta na hradě Pražském s
prosbou,
o
udělení
práva
pivovárečního pro městečko Čistá.
Kapitula, co vrchnost, vyslyšela
prosby svých poddaných a svolila
ve zvláštním listu nadání v pondělí
před hodem všech svatých roku
1531, aby měšťané na svůj náklad
a ke své ruce pivovar obecní
vystavět směli, za co platu 6 grošů
míšenských z celého varu a 3
groše míšenské z půl varu
kapitule, co vrchnosti, odvádět
zavázáni byli. A tak získalo
městečko práv a výsad, kterých i
jiná městečka požívala. Vrchnost
také
postoupila
čisteckým
pivovarní pánev na pět věrtelů a

jednu káď směsnou, aby oni jak
nejlépe mohou, buď šenkem, nebo
jiným
způsobem
nabytým
nákladem pivovar zase postavili, a
co k němu náleží, spravili.
Z toho je patrno, že pivovar
v Čisté byl již dříve, byl však
vrchnostenský
a
teprve
co
pobořený a zničený za války
husitské, byl čisteckým postoupen.
Občané tedy majíc pivovar pro
sebe, vařili pivo od toho času po
střídě, tj. jeden po druhém, že
nejvíce 4 sousedé najednou
zavařili, dávajíc každý z nich
patřičné sypání a pak se o várku
dělili. Navařená piva pak šenkovali
doma po střídě tak, jak zavařena
byla. Mimo sousedských várek
byly čtyři várky obecní, pro
zaplacení obecních vydání a daní.
Pivo se v Čisté vařilo již od
nepaměti. Když měšťané začali
vařit pivo se společnými várkami,
měli již určité zkušenosti a věděli
jak se pivo vaří. Na samotách se
vařilo pivo nejdříve. S určitostí se
vařilo pivo v Drahotovic mlýně,
kde také později v 17. století byla
postavena sladovna. Dále se pivo
vařilo v Jiříkově mlýně, u kterého
bylo možno ještě v 19. století
spatřit chmelnice. Na vaření piva
se v roce 1600 již podílelo 54
měšťanů a v pivovaře se proto
vařilo střídou. Naši předkové, kteří

pivo vařili, také pro svou potřebu
chmel pěstovali.
Když z rozkazu nejvyšších
úředníků bylo v roce 1620 zabráno
čistecké zboží kapitule a prodáno
Janu Adamovi z Nostic na
Kounově, odebral tento nový
majitel čisteckým i pivovar a lesy
obecní, k nebývalým robotám je
potahoval a také všechny výsady
odňal. Proto si také u nejvyšších
soudců na Nostice stěžovali a
prosili, aby nad nimi ochrannou
ruku drželi. Při konfiskační komisi
v roce 1622 prokázal Nostic, že
proti králi v ničem se neprovinil a
svých 10 dětí k náboženství
katolickému přihlásil, ale přesto
byl odsouzen ke ztrátě poloviny
jmění a statek čistecký vrátil v
roce 1622 kapitule pražské zpět.
V Čisté v této době působil
farář František Nejedlý, kterému
obec v roce 1629 povolila, aby ke
své potřebě a snadnější vyživení
každého
roku, pokud jejich
farářem bude, dvě várky piva
ječného v pivovaře si svařit ke
svému výpitku mohl. Tento
závazek později byl mlčky plněn i
jeho nástupcům. Faráři však
později svá práva zneužívali a svá
navařená piva do hospod jako jiní
sousedé vystavovat chtěli, z čehož
pak rozepře nastaly.
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Za války třicetileté pivovar
sešel a proto měšťané vařili
střídou, druh po druhu. Při prodeji
domů je často řeč o kotlu,
pivovarním nádobí a sladovně.
Vařili tedy měšťané zřejmě pivo

doma a pořad pak určovali
konšelé. Některý měšťan čepoval
ve svém domě pivo sám, jiný
svěřil prodej krčmáři. V městečku
v této době byly tři hospody, v
radnici, v obecní lázni a v bývalé

rychtě (č. 31). Slady připravovali
místní sladovníci. Ve druhé
polovině 17. století byly v
městečku tři sladovny.
Jaroslav Sklenář, kronikář
(Bez redakčního zásahu)

PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ
DUBEN
Název tohoto měsíce v Čechách se odvíjí od skutečnosti, že se v tomto čase duby odívají listím. U ostatních
národů je to jiné. Tam se většinou nazývá Apríl podle prvního dne, který je spojený s různými žertíky a drobnými
zlomyslnostmi. U Slováků Apríl, u Angličanů April, u Němců April, u Francouzů Avril, u Španělů Abril, u Italů
Aprile, u Rusů Aпрель (Aprel), což je také Apríl. Jenom Poláci mají pro duben poetický název Kwiecień. Tradice
vyvádění aprílem vznikla jako reakce na změnu ročního období – ze smutné zimy na veselejší jaro. Kolik humoru
si během roku užijeme, a pořád je ho málo.
Duben je nestálý měsíc, a přesto má několik pevných bodů. Na samém začátku je tedy prastaré vyvádění
aprílem, na konci filipojakubská noc, nebo také Valpuržina, kdy hoří ohně a pálí se čarodějnice.
Ale především mezi koncem března a prvními týdny dubna jsou proměnlivé svátky velikonoční, které připadají na
první neděli po prvním jarním úplňku. Stanovují se podle lunárního kalendáře. Velikonoce patří k nejstarším
svátkům vůbec. Jejich základem z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního
období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Byly slavené různou formou už u Keltů, starých
Slovanů a Germánů.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová

PLACENÁ INZERCE
Koupím Vaše restituční nároky. Cena nároků do budoucna bude jen klesat, díky
plánované restituční tečce.Tel 604374807.

KULTURNÍ PŘEHLED
Divadelní soubor Tyl pro Vás zveřejňuje video-nahrávky svých her. Premiéra
vždy v pátek od 18 hodin na youtube kanálu. Odkaz najdete na stránkách naší
obce.
https://www.youtube.com/channel/UC7lRuUJu4UToQFDSCWUI40g
Součástí zpravodaje je tentokrát literární příloha, která bude na pokračování. Čteme z knihy Ve dvou se to lépe
táhneod Z. M. Kuděje a to z kapitol, kdy Jaroslav Hašek se svým druhem navštívili obec Čistou. Příjemné čtení v
této nepříjemné době přeje redakce zpravodaje.
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA
Z. M. Kuděj, Ve dvou se to lépe táhne
Hrst vzpomínek na pestré cesty po Čechách se zesnulým Jaroslavem Haškem, Praha 1923, str.
255 - 275 citace:
…. V sedmém roce jsem uveřejnil svou první větší báseň na stěně jisté odlehlé místnosti školní budovy,
kam jsem byl přinucen choditi proti své vůli, ježto mé vzdělání bylo již ve všech směrech úplné. Tato
báseň zněla následovně: „Náš káťa je velkej vůl a na záda mu patří pořádná hůl.“
Za tento básnický výplod dostal jsem také poprvé honorář, a to hned dvojí. Dílo bylo odměněno dvojkou
z mravů a po příchodu s vysvědčením domů výpraskem. V dvanáctém roce jsem přerušil psaní originálů
a provedl neobyčejně zdařilé nápodobení rukopisu otcova na školní censuře, označující, že můj
prospěch ve většině školních předmětů je zcela nedostatečný. Bohužel, při ukončení tohoto
mistrovského díla mi s pera ukápla kaňka, kterou jsem nešikovně oblízl a která vše prozradila. Za tuto
práci jsem byl nejvyšším tehdy možným vyznamenáním, tj.osmihodinovým karcerem a „konsiliem
abeundi“ odměněn. Ve čtrnáctém roce jsem napsal první zamilovanou, lyrickou báseň v prose na vrata
domu, v němž bydlila slečna, s níž jsem byl tehdy ve velice intimních stycích. Tato báseň zněla:
„Počkej, Fando Zelinkovic, až půjdeš naší ulicí, já ti ten tvůj zrzavý drdol utrhnu, ty mrcho pitomá.“
Bohužel, tato báseň zůstala bez odměny, poněvadž jsem ji z nepochopitelné skromnosti náhodou
nepodepsal.
O dalších mých literárních pracích, kterých je nepřehledná řada, se nebudu, pánové, šířiti, abych vás
neunavoval. To, co jsem uvedl, snad stačí úplně k tomu, aby každý mohl nahlédnouti do mé duševní
literární dílny a pochopil, že cesta ku hvězdám na Parnas je opravdu cestou trnitou a že člověk, který se
tam v potu tváří svých vyškrabal, opravdu zaslouží poctivě, aby byl pokud možno rychle pochován ve
Slavíně, anebo, protože je tam poslední dobou veliký nával i lidí méně slavných – ve Veleslavíně, kde je
dosud místa dost a kde, doufám, že i já najdu útulku po smrti právě tak dobře, jako ho tam nalezl náš
kamarád Karel Toman za živa, což, abych zde přímo uvedl, by zrovna nesvědčilo o nadměrné
skromnosti tohoto všem nám milého poety, kdyby nebylo té skutečnosti, že tam žije inkognito, pod
pseudonymem Antonína Bernáška, který si bůhví kde na svých toulkách po světě přisvojil. Květinové
dary na moji rakev se s díkem odmítají. Peníz na ně vynaložený nechť je věnován dobročinným účelům,
zejména budiž pamatováno na předsednictví strany mírného pokroku v mezích zákona.
Ústup z Rakovníka a výpad na Čistou
Schůze nově založené odbočky strany mírného pokroku v mezích zákona v Rakovníce se protáhla až
do pozdních hodin ranních. Potom začaly řady přívrženců řídnouti. Jak tato památná schůze skončila,
na to se, bohužel, již nepamatuji. Jen jako ve snách vidím ještě redaktora, deklamujícího své básně s
očima pozdviženýma ke stropu, a Haška, ležícího si s hostinským v náručí, oba vzlykající a ujišťující se
navzájem o svém věčném přátelství, které skutečně také potrvalo plné tři dny. Probudili jsme se až
večer v hostinském pokojíku v podkroví, umyli se, sešli dolů a začali znovu. Toho dne se počet nových
členů ještě více rozmnožil, přes to však peněz v naší cestovní pokladně nepřibylo, ba naopak – začaly
se tratiti i ty, které jsem dosud žárlivě střehl jako reservní fond. Chvílemi sice byl jakýsi příliv, ale hned
zase nastal, díky Haškovi, jenž byl stížen marnotratností opravdového Kroesa, zase odliv, který byl ještě
větší. Přešel druhý den, nastal třetí, již daleko méně hlučný a potom i čtvrtý. To již jsme seděli
odpoledne v hostinci sami. Nebylo divu. Lidé byli neustálými schůzemi znaveni a vysíleni a
neodvažovali se již přijíti znovu. I hostinský kamsi zmizel a když jsme se po něm ptali číšníka, řekl nám
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suše, že odejel na několik dní na návštěvu ke své sestře. To byla velice výmluvná zvěst, ku které
nemusil číšník ani přidávat nesmělým hlasem, že náš úvěr je vyčerpán a že od nynějška zase budeme
musit platit. Hašek ji přijal lhostejně na vědomí a poznamenal jen klidně: „Ten zrádce prokletý. Když si
pomyslím, že jsem toho jedovatého hada hřál na svých tučných ňadrech – hrůza mi pobíhá po těle. No,
ať si pobíhá! Nevídáno!“ Byla to ostatně zpráva málo potěšitelná. Redaktora už jsme „pumpli“ – tam to
nešlo, „pumpli“ jsme i profesora, který nám už dal včera vzkázat, že nemůže přijít, „pumpli“ jsme ještě
tři, čtyři občany, kteří za to stáli. Ne – náš další pobyt v staroslavném městě Rakovníce nebyl již dobře
možný.“Ty – Jarko!“ řekl jsem. „Což abychom se zase hnuli o dům dále.“ „Také jsem již na to myslil,“
přiznal se Hašek. „Co jsme zde mohli vykonati, to jsme již vykonali. Musíme jim popřáti zaslouženého
oddechu. Kdybychom zde zůstali ještě déle, vstoupili by časem všichni Rakovničani do strany mírného
pokroku v mezích zákona, a poněvadž by tu nezbyla naprosto žádná oposice, nastala by neodvratně
hrozná politická stagnace, která by mohla přejíti v děsnou revoluci. A tomu musíme zabrániti tím, že se
sami obětujeme jako kdysi prorok Jonáš. Ba, ba, starý kamaráde, mně je již tak jako jemu, když ztrávil
tři dny v břiše velryby a věru, že se už těším, až nás ta velryba – Rakovník vyvrhne zase ze sebe. O
mnoho lépe než prorok Jonáš vypadat nebudeme.“ A Hašek se dal do smíchu. „Poslouchej, Jarko –
tohleto všechno je jen prostě žvanění,“ řekl jsem. „Musíme pomýšleti na to, co bude dále. Vždyť už
nemáme skoro ani vindru.“ „Nu, co na tom. Je to snad v našem životě po prvé? Ty, člověče, mluvíš tak
nudně, jakobys byl býval odjakživa Rotšildem.“
Blazé – tomu – tómu,
kdo nic nema, néma,
kdo nic nema, néma,
kdo nic nema, néma,
nestá-ra se ó – to,
kam to schova – schó-va.
Zazpíval pojednou svým strašným hlasem na nápěv „jenerála Radeckého a dvou vojenských pánů“.
„Člověče, dej s tím svým bučením pokoj!“ řekl jsem trochu popuzeně. „Kam teď?“ „Hm – kolikpak nám
vlastně ještě zbylo?“ Spočítal jsem naše peníze. Bylo toho opravdu málo. Celých dvaapadesát haléřů.
„Šestadvacet krejcarů?“ zvolal Hašek. „Ale vždyť je to obrovské jmění. Já myslil, že nemáme ani „vorla“.
S takovým kapitálem se do Čisté dostaneme jako páni. „Do jaké Čisté?“ otázal jsem se udiveně. „No –
do Čisté u Rakovníka.“ „A co tam?“ „Nu – když jsme založili organisaci naší strany zde, musíme založiti
i sesterskou její organisaci v Čisté. Copak je na tom divného? Síť našich organizací musí být pokud
možno nejhustší.“ „Máš tam nějaké známé?“ „Ne. – Ale ty je tam máš.“ „Já?“ zvolal jsem ještě udiveněji,
nežli před tím. „Ano – ty!“ odpověděl Hašek důrazně. „Snad bys nebyl tak hanebným padouchem a
nechtěl své staré přátele zapírati?“ „To mě ani nenapadá. Ale kdo by to mohl ke všem kozlům být?
Vždyť já tam nikoho neznám.“ „I znáš! Jen se nestav tak hloupým.“ „Tak koho?“ „Umíš ještě z gymnasia
řeckou abecedu?“ „Co je zase tohle za hloupou otázku?“ „Neptej se sám hloupě a odpověz přímo. Umíš
ještě řeckou abecedu nebo ne?“ „Umím.“
/pokračování příště/

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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