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OBECNÍ ÚŘAD
Vážení a milí spoluobčané,
jak jsem již psala v červnovém zpravodaji, Anenská pouť bude.
Jsem ráda, že se nám podařilo sestavit program, ze kterého si
zase každý vybere, to co má rád. Z důvodu rizika a možné nákazy
nemoci covid-19, jsme se společně s kulturním výborem a
zastupiteli obce rozhodli, že páteční koncerty se nebudou konat na
náměstí Václavském, ale uskuteční se v Cihelně. Od 19.00 hodin
vystoupí rakovnická kapela Coffee To Help a od 21.00 hodin Brass
Avenue, dechový showband z Prahy. Není to žádná klasická
dechová kapela, jak by si někteří mohli myslet, ale skupina
mladých mužů, kteří hrají nejen na dechové nástroje celosvětově
známé melodie např. od Adele, Ricky Martina atd. Když jsme v
lednu plánovali program letošní pouti, tak jsem navrhla právě tuto
kapelu, z důvodu toho, že v loňském roce měli naši pánové na
pouti krásné děvčice, tak proč my dámy, bychom nemohly mít čistě
mužskou kapelu. V sobotu nás potom čeká pouťový jarmark na
náměstí Václavském, účast nám potvrdili stálí i noví prodejci,
nabídka bude opravdu pestrá. K poslechu i k tanci zahraje čistecká
kapela Šlapeton, pro naše nejmenší vystoupí divadélko Nána
Mileny Jelínkové a budou připraveny tradiční hry a soutěže. Po obědě čeká návštěvníky jedno velké překvapení.
Tím překvapením je příjezd vojenských historických vozidel 2. světové války a vyprávění vlastivědného publicisty
Romana Hartla na téma „Čistá a válka“. Jelikož jsme letos nemohli společně oslavit 8. květen, Den vítězství,
rozhodli jsme se, že do programu letošní pouti zařadíme i tuto vzpomínku na události v květnu 1945. O plné
žaludky a pitný režim se postarají naši hasiči ve svém stánku a restaurace u Šimků.
Odpoledne na hřišti bude probíhat fotbalový turnaj a večer taneční zábava se skupinou Cheaps Tools. V neděli
nás čeká tradiční mše v kapli sv. Anny. Po obědě vystoupí na hřišti dechová kapela Kralovanka z Kralovic a
proběhne zápas starých gard TJ Čistá – Čechie Smíchov.
Já doufám, že i přes nastalé problémy, jsme pro Vás připravili pestrý program. Na všech akcích bude
dbáno na vaši bezpečnost a hygienu, u vstupů bude rozmístěna dezinfekce na ruce.
Teď už jen zbývá, aby nám přálo příjemné počasí a všichni jsme se sešli na naší pouti. Proto Vás všechny
jménem svým a jménem všech organizátorů srdečně zvu
Blanka Čebišová, starostka obce
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Čistecký zpravodaj
Máte doma psa? A chodíte ho venčit?
Většina z nás asi ano. Právě těmto majitelům, kteří své pejsky venčí na veřejném prostranství, připomínáme, že v
obci platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou jsou stanovena pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství obce Čistá a jejích místních částech a která vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.
V čl. 1 písm. b) se jasně zakazuje vstup se zvířaty na školní hřiště a dětské hřiště ve sportovním areálu, a to je
právě ten problém, proč tuto vyhlášku připomínáme.
Rozmáhá se totiž venčení psů ve sportovním areálu a bohužel velká většina majitelů psů neřeší, že jejich pes
provádí svou potřebu nejen na trávě, ale také do dětského pískoviště. Uvědomte si, že není příjemné si neustále
hlídat kam a do čeho v trávě šlapete, a hlavně - ani vy byste nechtěli, aby si Vaše děti dělaly bábovičky z psích
exkrementů místo z písku.
V příloze OZV č. 2/2015 jsou jasně stanovena místa, kde je možné psy venčit :
Čistá – Komenského ul., prostranství okolo návesního rybníka, park Tyršova ulice, Vrchlického náměstí,
prostranství okolo bytovek.
Zdeslav, Nová Ves, Kůzová a Lhota – obecní návsi.
I na těchto místech je však nutnost a hlavně slušnost po svých psech uklidit.
Pro volné pobíhání psů jsou rovněž ve vyhlášce vymezeny prostory mimo obec.
Doufáme, že se budete uvedenou vyhláškou řídit a toto připomenutí stačí. Děkujeme za pochopení.

Zájezd do divadla U hasičů
Neuskutečněný jarní zájezd do divadla na představení „Instalace“ byl divadlem přeložen na sobotu 12. září 2020
od 15 hodin. Odjezd z autobusové zastávky v Čisté ve 12.30 hodin a cena vstupenky s dopravou 580,- Kč.
Vstupenky můžete zakoupit u pí. Valigurčinové, 313 549 454.

Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Čistá č. 18 ze dne 11. června 2020
Návrh usnesení č. 199/20 : ZO schvaluje navržený program jednání 18. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlasy, Prot – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 199/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 200/20: ZO schvaluje závěrečný účet obce Čistá za rok 2019 bez výhrad.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 200/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 201/20: ZO schvaluje účetní závěrku obce Čistá za rok 2019.
Pro - 10 všemi hlasy, Proti – 0,Zdržel se - 0,USNESENÍ č. 201/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 202/20: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá za rok 2019.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 202/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 203/20: ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 22.282,- Kč ZŠ
a MŠ Čistá. Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 203/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 204/20: ZO předběžně schvaluje prodej oplocené části pozemku parc.č. 160 v k.ú. Nová Ves u
Rakovníka za minimální cenu 100,- Kč/m2.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 204/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 205/20: ZO předběžně schvaluje prodej části pozemků parc.č. 729/1 a 745/2 v k.ú. Čistá u
Rakovníka, jejíž výměra bude stanovena geometrickým plánem, za minimální cenu 100,- Kč/m2.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 205/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 206/20: ZO ruší zadávací řízení na rekonstrukci kulturního domu.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 206/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 207/20: ZO souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na rekonstrukci kulturního domu.
Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se – 0, USNESENÍ č. 207/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 208/20: ZO schvaluje bezúplatný převod kabin TJ Čistá ve sportovním areálu do majetku
Obce Čistá. Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 208/20 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 209/20: ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na rekonstrukci učeben v 3. Nadzemním
podlaží základní školy. Pro – 10 všemi hlasy, Proti – 0, Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 209/20 BYLO SCHVÁLENO.
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DOŠLO DO REDAKCE
Výzva k dodržování předepsané rychlosti na místních komunikacích v obci
Vážení občané,
prosíme o dodržování maximální povolené rychlosti v obci 50 km/h. V naší obci se nachází obytná zóna, kde
smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Do obytné zóny smí vjet řidič, ale smí jet maximální
rychlostí 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti
musí zastavit vozidlo. V posledních týdnech jsme ze strany občanů upozorňovány na agresivní a rychlou jízdu
řidičů, kteří jsou obyvateli naší vesnice. Žádáme vás o vzájemnou ohleduplnost, kázeň a respektování
dopravních předpisů. Chraňte zdraví své i svých spoluobčanů.

Prosba o spolupráci
Rády bychom vás (dospělé i děti)
požádaly o spolupráci při výrobě cedulí,
které by upozorňovaly řidiče na snížení
rychlosti v naší obci. Zkuste namalovat
obrázek na A4 formát (velikost velkého
sešitu), na kterém by byl motiv, který by
upozorňoval řidiče, že je nutno sundat
nohu z plynu. Nejpovedenější náměty
vybereme na zastupitelstvu obce a
necháme vyrobit cedule, které budou
rozmístěny po naší obci. Obrázky
namalujte do 25. 7. 2020 a vhoďte do
schránky u obecního úřadu. Předem
děkujeme za spolupráci.
Blanka Čebišová – starostka obce,
Kateřina Lauberová – místostarostka

Z HISTORIE
Na žádost Čisteckých povolila
roku 1699 vrchnost opravit
pivovar. Sladovny však ještě
zůstaly v domech měšťanů. V
roce 1710 byl pivovar znovu
opraven a měšťané si opatřili
sládka, který vařil 15 várek s
varem 8 čtvrtvěderních sudů
(sud čtyřvěderní 229 listů). Na
jednu várku se sypalo 16 strychů
ječmene (strych 93 litrů).
V roce 1717 bylo v pivovaře
svařeno 15 kontribučenských
várek (várka piva, po jejím

prodeji se peněžní obnos odvedl
na daně), každá po 16 strychů a
8
sudů
piva.
Pro
tyto
kontribučenské várky dodávali
sousedé ječmen a chmel sami
dle velikosti svých živností.
Chmel pro všechny várky se
pěstoval v místě po domácku.
Sládků i bednářů bylo v místě v
této době více.
V
počátku
těchto
kontribučenských várek byl v
pivovaře sládkem František
Ipolt, poddaný na Chříči (tedy ne

domácí), a požíval co deputátní
sládek následující příjmy. Bydlel
v obecním domě, dostával ročně
28 zlatých, za pšenici a hrách 4
zlaté, žita 9 strychů, ječmene 2
strychy a soli čtvrtňátko (6 litrů).
Ze sudu u něho vyčepovaného
dával 9 krejcarů a dostával 4
sáhy dříví. František Ipolt pak
později bydlel v obecní chalupě
č. 170, kde měl také výčep.
Říkalo se tam „U Poldů“.
Koňská
burza
nebo
také
„Poldovna“,
zvaná
podle
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jednoho majitele Leopolda, byla
stará typická budova čistecká.
Byl v ní hostinec a stála naproti
pivovaru a radnice u silnice.
Tato budova byla z hrázděného
zdiva, se kterým se spíše
setkáváme
v
příhraničních
poněmčelých oblastech, nežli v
českém vnitrozemí. Byla snad
vystavěna nějakým Němcem,
původ vzniku ani stáří není
známo. Budova měla zvýšené
přízemí, do něhož vedly strmé
schody. Tam byly tři místnosti a
pod nimi byla další místnost, do
které se vcházelo po třech
schůdkách ze silnice. Původně
to byl asi sklep, ve kterém
později měl nějaký obchodník ze
Zbirožska
skladiště
železářského zboží a nářadí, se
kterým jezdil po jarmarcích.
Tehdy
byla
budova
ještě

hospodářským
stavením
a
patřilo k ní sousední stavení č.
246. Hostinec s řeznický krámek
tam byl zřízen až později. Dům
byl také určitou dobu v majetku
rodiny Guthů. Zvláštností domu
byla
dřevěná
pavlač
pod
střechou, po celé délce strany
při silnici. Střecha byla kryta
šindelem, který byl v roce 1928
nahrazen eternitem. Celý tento
dům byl v roce 1933 zbourán a
na jeho místě byl v roce 1934
postaven řezníkem Františkem
Vlachem zděný dům, ve kterém
zřídil hostinec a řeznický krám.
V té době to byl nejmodernější
hostinec v celém okresu.
V roce 1720 se v Čisté uvádí
pivovar na 149 sudů piva ročně.
V Čisté jsou 3 sládci a 2 bednáři
a chmel se zde pěstoval na
rozloze 6,1 strychu (výměra
pozemku se obvykle
vyjadřovala
pomocí
množství
obilí
potřebného k jeho
osetí. Tak došlo k
tomu, že jednotka
objemu a plošného
obsahu měla stejná
jména. To platí pro
korec, pintu, věrtel
apod., strych-korec =
93litru).
Chmelnice
byly pod Hájkem, pod
Karasovou horou a u
Drahotovic mlýna.
Obec postoupila v
roce 1735 kus pole na
průhoně
Josefu
Kočkovi, mlynáři U
Plačků, aby je mletím
sladu zásoboval, a
bečváři Matěji Tajblovi
platila 4 zlaté ročně,
aby sudy pivovarní
opravoval. Dne 27.
února 1738 byl v

pivovaře zasazen nový kotel a
hned toho dne byla uvařena
jedna várka. Deputátního sládka
měli čistečtí až do roku 1752,
kdy se městům a městečkům
doporučilo aby své pivovary a
dvory pronajaly a takoví pachtíři,
aby dle uznání měst a městeček
kauci složili. Toto pronajmutí
bylo na šest let a v Čisté mimo
poplatku vrchnosti v částce 27
zlatých dali obci k užitku 2 625
zlatých.
První pachtýři se uvádějí: Matěj
Loukota (radní), Matěj Růžek
(radní), Václav Korb (radní),
Ondřej Rusý (radní), Václav
Scheiner (kontrolor), Antonín
Tajbl, Ondřej Hampl a Karel
Hampl
(sousedé).
Nájem
pivovaru, obecního dvora a
mlýna v roce 1759 dal čtvrtletně
čistého užitku 127 zlatých. Byli
zde pachtýři Václav Engelthaler
a Václav Korb.
Nová spilka a klenutý hvozd byly
v pivovaře postaveny v roce
1766 za sládka Karla Hampla,
který spolu s pachtýři dával již
700
zlatých.
Na
žádost
čisteckých povolila milostivá
vrchnost ve Chříči dne 25.
června 1777, vaření piva opět po
střídě a první várka téhož dne
byla zavařena ve prospěch obce
ke
snadnějšímu
placení
kontribucí. Toto vaření však
netrvalo dlouho a bylo vše opět
do pachtu dáno až do konce
trvání pivovaru. V této době bylo
v č. 171 obecní hospicium, tj.
chudobinec a nemocnice, špitál.
Pod hospiciem byly pivovarské
sklepy a lednice. Bydleli zde
také obecní zaměstnanci, posel,
ponocný, pastucha dokud pro ně
nebyla v roce 1777 postavena
obecní pastuška.
Jaroslav Sklenář, kronikář
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KULTURNÍ PŘEHLED
Klub Čistá Radost
10. 7. od 19:30 rocková diskotéka – prostě pustíme si
rockové fláky a hity osmdesátek a devadesátek. Tak si
přijď zakřepčit.
11. 7. od 19:30 kapela Big Cover (rock) Praha, torzo
kapely Iron Maiden revival, kterou už jsme v klubu měli,
hraje směs rockových pecek, včetně oněch Maidnů.
15. 8. od 19:30 kapela Liberate (ghotic metal) Sokolov
je to fakt unikát – kluci, kteří hrajou metal a zpívají
latinsky. To musíš vidět a slyšet!
28. 8. od 19:30 kapela Beat sisters (rock) Beroun – dvě
ségry, krásný mladý holky a dva jejich kámoši, hrají
svoje věci a je to bomba.
12. 9. divadelní festiválek Čistecký moučník soubory v
jednání
19. 9. od 19:00 kapela Falešný obvinění (punk rock)
Kladno – Kladenský pankáči a tentokrát to prej vyjde!

Kroniky Čistá
Státní archiv digitalizoval kroniky obce a je možné v nich listovat po zadání jednotlivých internetových adres:

https://ebadatelna.soapraha.cz/a/941/1
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/959/1
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/961/1
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/960/1

- Kronika městečka 1836-1960
- Kronika městečka 1932-1954
- Kronika městečka Čistá do 1872
- Kronika městečka do 1932

Bylo
27. 6. 2020 od 20 hodin proběhlo vzpomínkové setkání občanů v parku pod kostelem sv. Václava na připomenutí
70 let od justiční vraždy Dr. Milady Horákové a také připomínka Dne obětí komunistického režimu. Bylo nás tam
opravdu hodně. Děkuji všem za chvilku pro demokracii.
Daniel Váhala
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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:
Vše, co jsme z Čisté viděli, byly jen tmavé siluety domů a domků a ozářená okna. Vyhlídka na dobrou
večeři a příjemný večer ve světle a teple povzbudila naše unavené nohy k bystřejší chůzi, ale tato
radostná myšlenka byla v mé duši kalena obavou, že si nevzpomenu na jméno toho proklatého Éty,
které se mi vytrousilo úplně z paměti a že z toho vzniknou nějaké nepříjemnosti. A to již předem mohu
prozraditi, že mne toto neblahé tušení nezklamalo. Veliký, matně ozářený průjezd zájezdního hostince
nám kynul lákavě, abychom vstoupili.
Vešli jsme do hostinské místnosti. Nebylo tu žádných hostí, a to bylo špatné znamení. Hostinský,
obrovský, svalnatý, starší již muž, zachmuřeného a nevlídného vzezření – podle všeho zámožný
sedlák, seděl u stolu, pokrytého jakýmisi papíry a knížkami, a psal cosi těžce a pomalu tak, jako píší
lidé, kteří se zabývají spíše fysickou, těžkou prací, nežli písemnostmi. Při našem příchodu zdvihl hlavu,
podíval se na nás jaksi rozmrzele a pokračoval ve svém psaní, jako bychom nestáli za to, aby nám
věnoval svoji pozornost. Konečně skončil, podškrtl energicky poslední slovo – patrně podpis, vstal –
přišel ke stolu, u něhož jsme zasedli, a otázal se nevlídně, co si přejeme. Ačkoliv jsme měli hlad jako
vlci, poručili jsme si jen pivo, poněvadž na víc naše pokladna nestačila.
Když se hostinský vzdálil do výčepu, použil Hašek této poslední příležitosti, aby se mne otázal: „Tak
co? Ještě sis nevzpomněl na to, jak se vlastně ten Éta jmenuje?“ Nakrčil jsem čelo, myslil intensivně,
ale nevymyslil jsem ničeho. „Tohle je pěkná historie!“ řekl Hašek. „Tak, co budeme teď dělat? Ještě
kdyby tu byl někdo, s kým bych se mohl pohádat! Ale tohle – fuj – to je pěkná kaše. A ten hostinský se
mi, bratře, nelíbí. Viděl jsi, jak si nás, mizera, měřil?“ „Ne – nevšiml jsem si toho.“ „To jsem si myslil.
Tak, čeho si, člověče, vlastně všímáš? Já se ti divím! Ty nemáš žádné starosti! A což jestli nás odsud
vyhodí?“ „Tak budeme venku! Ostatně – proč by nás vyhazoval? Když je Éta odtud, tak ho tu jistě znají.
Zeptáme se ho prostě na to, který mládenec odtud studuje v Praze medicinu, a bude to!“ „Tobě se to
řekne „a bude to“. Ale což, jestli ho vůbec nezná?“ „Jarko, to jsem nevěděl, žes takový strašpytel. Na
takovémhle hnízdě se lidé znají až do desátého kolena. Vsaď se – že ho zná!“ „O co – vždyť nic
nemáš!“ „To je jedno – ty také ne! – Třebas o pohlavek jako špalek!“ „Ten ti rád vlepím i bez sázky, ty
vrtáku!“ „Jen si dej pozor, abys ho nedostal sám.“
Myslím, že bychom se byli opravdu pohádali, kdyby na štěstí nebyl vešel opět do místnosti hostinský,
nesa dva napěněné půllitry, které postavil mlčky před nás a vrátil se opět ke svému stolu. Přiťukli jsme
si a napili jsme se. Nevím, byli-li jsme tak vyžíznivělí, anebo bylo-li to pivo skutečně tak dobré – ale „říz“
mělo jako křen, a já se musil přemáhati vší silou, abych nevyluskl sklenici naráz. „Hrome – to je ale
smůla!“ řekl Hašek tiše. „Takový malvaz a žádné peníze! No – to je jedno – musíme začít.
– Pane hostinský.“ řekl hlasitě. Hostinský zdvihl hlavu a podíval se na nás. „No? – Co je?“ zavrčel
nevrle. “Neznáte tu nějakého pana Étu?“ „Ne!“ odsekl hostinský úsečně a pokračoval ve svém pracném
škrábání. „Promiňte, že vás vyrušuji z vaší těžké práce,“ pokračoval Jarka. „Ale řekněte mi laskavě nestuduje tu některý z mladých lidí v Praze medicinu?“ „Medicinu?“ opáčil hostinský. „Ne!“ „Ale to není
možné!“ řekl Hašek. „My tu máme jednoho dobrého známého – v Praze mu říkají Éta – ten je odtud z
Čisté a studuje medicinu. Jenže jsme jeho pravé jméno zapomněli, a teď si ne a ne na ně vzpomenout!“
„To musí být váš móc dobrý známý!“ řekl hostinský posměšně. „Patrně taky nějakej takovej flamendr.
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Možná, že si z vás jen tak vystřelil. Tady studuje jen jeden chlapec na profesora a jeden na pátera. Ale
takovej, jako vy říkáte, tu vůbec není!“ „Ale vždyť on nám sám říkal, že je z Čisté a zval nás výslovně
sem. Já se divím, pane hostinský, jak hned můžete mluvit o flamendrech? Takové řeči se přece pro
obchodníka a hostinského, jako jste vy, nehodí!“ „Ať se hodí nebo nehodí – vy mně tu moc kázat
nebudete!“ řekl hostinský vztekle. „Takové ptáčky, jako jste vy, já už znám dávno! Předevčírem tu byl
jeden takový mladík, kterému jela huba tak, jako vám. Vy nemáte peníze – co?“ „Nemáme – to jest – na
tohle pivo máme.“ řekl Hašek chvatně. „Ale běží nám o to, abychom se mohli někde vyspat. Teď je již
pozdě – toho Étu dnes již pravděpodobně nenajdeme, ale ráno bychom se po něm podívali a vypořádali
svůj účet za nocleh.
Spokojili bychom se s trochou slámy na zemi, anebo s přeležením někde na lavici.“ „To věřím,“ řekl
hostinský. „A vy myslíte, že jsem takový hlupák a že vás tu nechám? To se silně mýlíte! Jen pěkně
zaplaťte a koukejte, abyste zčerstva našli, kde nechal tesař díru! Tady není žádná noclehárna pro
všelijaké lajdáky. Ten chlap, který mne tu předevčírem okradl, to říkal zrovna tak. Člověk se nad
takovým lumpem smiluje – a co z toho potom bylo? – Vybral mi, holomek, celou tržbu ze stolku a zmizel
jako duch. Ne, panáčkové – na mne si nepřijdete!“ „ Ale dovolte – my přece nejsme žádní zloději!“
ohradil se Hašek. „My jsme . . .“ „To já nepotřebuji vědět od vás – co jste,“ přerušil ho hrubě hostinský.
„Vždyť to vidím na své vlastní oči! Zaplaťte a táhněte, nebo bude zle! Dvě piva – to je čtrnáct krejcarů.
Tondo! Jendo! Pojďte sem!“
Dveře, vedoucí do místnosti odkudsi z kuchyně, se otevřely a jimi vstoupili dovnitř dva venkovští
kolohnáti, kteří si nás měřili velmi nepřátelsky. „Tohle jsou také takoví dva holomci, jako byl ten chlap
předevčírem,“ představil nás hostinský. „Ale dovolte!“ „Mlč, rošťáku!“ zařval hostinský jako tur. –
„Čtrnáct krejcarů a – ven!“ Nedalo se nic dělat. Zaplatil jsem obě piva a pak jsme se vyšourali
zkroušeně ven. Pračka by nám byla nepomohla, protože bychom byli bývali podle všeho řádné zbití, a
vyhlídka na příští nocleh v obecní šatlavě nebyla také nikterak lákavá.
Když jsme se zase octli na temném náměstí a ušli asi padesát kroků od hospody, dal se Hašek
pojednou do sveřepého smíchu, a řekl: “To jsme pěkně pochodili! Zrovna jako ti sedláci u Chlumu, kteří
ostatně nebyli o nic hloupější, nežli ten chytrý generál Kec u Jankova. Skecali jsme to také. Kdyby nás
byl alespoň ten surovec nechal vypít ještě jednu, abychom mu zůstali něco za trest dlužni, anebo kdyby
nás byl alespoň nechal odříkat celou řeckou alfabetu, aby se přesvědčil, že jsme skutečně vzdělaní lidé.
Ale to řekneš Éta – a on již zuří jako divoký kanec. Ten jistě měl syna, který propadl na gymnasiu z
řečtiny.“ „Ale, co nyní?“ „Teď? – Teď to začíná být jak se patří zajímavé. Inu, teď to bude patrně asi jako
v té smutné písničce: Půjdu polem, půjdu lesem, zabloudil jsem, nevím, kde jsem, noc tmavá, cesta zlá
- - -„ zadeklamoval Jarka beze zpěvu.
„Půjdeme dál, kamaráde, kam nás oči povedou a nohy ponesou, a přenecháme to ostatní osudu. Snad
se přece někam dostaneme.“ Přešli jsme náměstí a ocitli se v ulici, která byla ještě méně osvětlena.
„Kruci – to je ale tma! Tu sem jistě také nanosili přes den v pytlích, jako v Kocourkově,“ řekl Jarka,
kobrtnuv o jakýsi kámen. „Poslouchej – mně se zdá, že na tu dnešní noc tak hned nezapomeneme? Ale
tím vším jsi vlastně vinen ty! Kdybys byl věděl, jak se ten Éta jmenuje, tak by to bylo dopadlo všechno
dobře. Ale ty jsi starý hlupák a víš . . .“ A pronesl slovo, které projelo mým mozkem, jako elektrická
jiskra, neboť jsem si v tomtéž okamžiku vzpomněl na Étovo vlastní příjmení.
/pokračování příště/
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