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Zima, zima, zima. 
Chtěl bych jménem nás, co žijeme přes zimu tady na 
Valech, i za chalupáře, co občas přijedou na neděli do 
Krompachu, vyjádřit poděkování Honzovi Hruškovi za 
pečlivost a obětavost s jakou se stará o naše cesty. Díky 
Honzovi si můžeme občas dojet nakoupit a nezahyneme 
tady na kopci hladem, nebo nedej bože žízní. Často mě 
v noci vzbudí typický zvuk traktoru a drnčení radlice. 
„Á, Honza s pluhem.“   A hned zase usnu s příjemným 
pocitem, že se o nás někdo stará. A ještě mi hlavou 
blikne: „Nechtěl bych být v jeho kůži.“ A pak, když brzy 
ráno v půl desáté vstávám a podívám se z okna, tak 
vidím hezky protaženou cestu a ptáčky na krmítku, 
polije mě pocit štěstí. A to z toho mám takovou radost, 
že si jdu často ještě znovu lehnout. To už ale nespím, 
povaluju se a čtu si. Co v Praze, tady je líp a nejsou tu 
epidmie. Takhle nějak jsem si představoval penzi.  
Honzo, nedej zahynouti nám, ni budoucím. Velké díky. 
J. Pomahač 
 

     

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

Č.02/19      www.spk-krompach.wbs.cz     únor 2019 
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Ohlasy: 
 

− Jarda Střelka - ochotnické divadlo 12.1.2019 v 19 hodin v zasedačce Obecního úřadu 
 

 

 
 
 
Divadelní představení „ Zahraj ty Ejsíky “ 
 
V podání jednoho muže, autora a herce Jardy Střelky 
bylo skvělé. Námět hry nás, myslím, všechny přiměl 
zamyslet se nad dobou, ve které jsme vyrůstali a žili.  
Poděkování patří všem, kteří se organizačně i jinak 
podíleli na jejím uvedení v Krompachu. 
 

 IJ

 

− Recitál písničkáře Martina Rouse 26.1.2019 v 19 hodin v zasedačce Obecního úřadu  
 

 

 
Další velice povedený folkový koncert, tentokrát 
v podání zpěváka Martina Rouse. Litovat mou ti, 
kteří nepřišli a tento jedinečný koncert si nechali 
ujít. 
Věříme, že se podaří uspořádat více takových 
představení. 
Děkujeme touto cestou panu Jakubovi Horákovi 
a ostatním za skvěle strávený sobotní večer. 
 

     
 redakce

 
Plán dalších známých kulturních akcí pro rok 2019  

 

Akce Termín 

Masopust 16.2.2019 od 10:00 

Napříč Islandem na motorce s Petrem Nevřalou (zasedačka OÚ nebo Hřebenovka) 23.2.2019  v 19:00 

Společenské setkání s překvapením - Hřebenovka 2.3.2019  v 19:00 

Canyoning - adrenalinové zdolávání skal s Petrem Kubátem  9.3.2019  v 19:00 

Detektor lži - divadelní představení divadla KoS Kytlice -v zasedačce OÚ 23.3.2019 v 19:00 

Kurz první pomoci se záchranářem 13.4.2019 

Divadlo Cirkus Žebřík - pro děti i rodiče 20.4.2019 

Pálení čarodějnic 30.4.2019 

Divadélko Matýsek - pro děti 4.5.2019 

Workshop pletení košíků s Hankou a Radkou 18.5.2019 

Dětský den okolo 1.6. 2019 

Společný koncert Pražského sboru ČVUT a jeho hosta 25.5.2019 

Zámecký den 8.6.2019 
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Jarmark Krompach umí 2019 15.6.2019 

12. Cyrilometodějské slavnosti 6.7.2019 

Soutěž SDH - požární útok 3.8.2019 

150 let SDH Krompach 3.8.2019 

Českoněmecké setkání s hudbou a občerstvením - louka za 
Hřebenovkou 

16.8.2019           18 hodin 

Folkové koncerty - letní kino - divadelní festival červenec,srpen, září 2019 

Ukázka dravců s výkladem  od Ing. Martiny Hendrychové z Rumburku srpen 2019 

Buřtobraní -  sousedské setkání září 2019 

Adventní věnce pro děti a dospělé 30.11.2019 

Rozsvěcování vánočního stromku - sousedské setkání, vánoční 
výstava v knihovně 

30.11.2019 

Andělská slavnost 6. - 8.12.2019 

Činnost krompašského divadelního spolku ĎAS, který je kolektivním 
členem SpK z.s. 

rok 2019 

PLUS:  
Dětský klub v ned ěli jednou za m ěsíc? Obsahem by bylo spole čné 
zpívání d ětských písní, hry, p řípadn ě promítání. 

1 x měsíčně 

Turistický kroužek - výprava jednou za m ěsíc až dva 1-2 měsíce 

Plánované termíny se mohou dle okolností upravit, o čemž budete pravidelně informováni. 
 
ĎAS 
Pro příznivce krompašského divadelního amatérského spolku ĎAS, derniéra představení „Čekání na Čechova“ se 
koná  2.2.2019 v Mařenicích v sále na obecním úřadě. 
Přijďte nás podpořit na představení!  

 
 
„Čekat na Čechova se vyplatí...“ 
 
Divadelní hra „Čekání na Čechova“ se zanedlouho 
dočká své derniéry. To, když ochotnický soubor ĎAS 
zavítá do nedalekých Mařenic (2.2.), které se tak přidají 
k Petrovicím, Dolnímu Podluží, Praze, Jablonnému v 
Podještědí, Novému Boru, Cvikovu a domácímu 
Krompachu, kde byl tento kus reprízována hned 
čtyřikrát. 
 
Amatérské divadlo není jen o samotné prezentaci hry. 
Schovává se za ním vše od návrhu a realizace pódia a 

kulis a jejich montáží a demontáží, desítek hodin 
zkoušek, nervozity, vybírání kostýmů, dočasných ztrát 
paměti, pečlivosti při práci se světlem a zvuky, tvorby 
plakátů, propagační činnosti, nejistoty z odezvy publika, 
času tráveného na cestách apod.  
 
Skupina nadšenců vedená laskavou i přísnou 
profesionálkou Stanislavou Jachnickou, která se za 
podpory autorky úprav textů Evy Sukové do nastudování 
hry ponořila tak poctivě, až chvílemi dávala účastníkům 
pocit, že je příští angažmá čeká v jednom z pražských 
divadel, si ovšem přes všechny vyřčené výdaje odnáší 
velkou odměnu v podobě mnoha lidských setkání, 
spojení, zábavy a radosti. ĎAS nepropojuje jen „chataře 
s trvalými“, obyvatele obce s těmi z okolních vesnic, 
nebo mladší s věkově pokročilými. ĎAS ukazuje, že 
tvorba a úsilí bez myšlenek na zisk a slávu má i dnes 
svoji cenu a zdůrazňuje hodnoty, které byly, jsou a 
budou platné.  
 
Jako autor tohoto mini-článku využívám příležitosti, 
abych poděkoval za možnost trávit minulou divadelní 
sezónu ve společnosti výše zmíněných dam, manželů 
Kalitových, Jirmáskových, Audesových, Horáčkových a 
Halbových, Jarky Davidové, Denisy Friede, Josefa 
Egerta a Karla Spala. Jak jsem již zmínil, nešlo tu „jen“ 
o divadlo.  
 
p.s. A Čechov by na nás byl pyšnej!  
 
Kuba Horák 
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Knihovna sděluje:  
Příjem knih do místní knihovny je až do odvolání zastaven!!! O případné změně budete včas informováni 
prostřednictvím Krompašských Rozhledů. Prosíme, nenechávejte knihy anonymně v krabicích na schodech OÚ 
nebo za dveřmi. 
Děkujeme. 
 
Další díl vzpomínek pí. J. Cihelníkové 
(Další vzpomínky pí. Cihelníkové jsme pro rozsáhlost textu rozdělili na několik dílů.) 
 
Další vyprávění teď přenechám vzácnému člověku p. Mánkovi. Ze vzpomínek na manžele Písařovi vypráví Pepíček 
Mánek starší – otec p. Mánka, který provozuje malou hospůdku pod názvem „U Nás“ ve Světlé. 
 
3.část: 
Cesta do Prahy.  
Doma se připravovala aktovka, která byla na dvoje zapínání, ve které měly být ukryty veškeré peníze, které jsem měl 
převážet a vypadalo to tak, jakoby se jednalo o tajného válečného kurýra, který převáří strašně důležité zprávy. Ale 
nedivme se, svět je proradný, a co kdyby se našel nějaký filuta a pod nějakou záminkou mě peníze vyfoukl.Takže 
následovalo tisíce rad před odjezdem a aktovka byla opatřena ještě řemenem, abych ji musel mít stále u sebe. Tak jsem 
ten řemen měl přes rameno a musel jsem slíbit dvě věci: za prvé, že nikde tu tašku neodložím ani na okamžik a že na ní 
budu mít stále položené ruce a tím ji chránit a za druhé, že veškeré výlohy spojené s cestou do Prahy a zpět, budu panu 
Písařovi hradit z peněz, které mám u sebe. Moji rodičové ale nevěděli to, do jakých rukou jsem byl svěřen, že se mnou 
jede pan Písař, a ten na mne i na to ostatní dá pozor, aby vše dobře dopadlo. V Praze jsme přijeli na Žižkov, kde pan Písař 
kdysi bydlel, a tak to dobře znal, i toho pána jsme brzo našli a byli jsme již očekáváni.Ten místo Es saxofonu měl ještě na 
prodej baryton, ten se mě ještě více líbil, ale ten byl za 15,000.-Kčs a ty jsem já sebou neměl, a tak jsme koupili to, pro co 
jsme původně přijeli, rozloučili se a nastoupili cestu zpět do Světlé. Domů jsme dojeli v pořádku a hned jsme se stavili u 
pana Písaře a on ukázal nástroj i jeho pani. Byl celý stříbrný se zlatými klapkami, tedy pozlacenými, a kufřík na něj byl 
krásně polstrovaný tmavě modrým plyšem, byl to překrásný nástroj a výborně hrál, to prohlásil i pan Písař a později jsem 
to poznal i sám, když jsem na něj pak uměl hrát. Pan Písař mě ukázal, jak se drží v ruce, udělal hodně oškrabaný plátek, 
abych to ufoukal, a řekl: "Doma na to stále foukej, ať si zvykneš." Určil rovněž den, kdy si dáme první hodinu. Já jsem šel 
potom domů, celý štastný jsem spíš letěl než šel a ve svém pokojíčku na to do noci frkal. Když mě již pusa bolela, nástroj 
jsem vytřel a schoval do pouzdra. Mezitím se vrátil můj otec a přišel se také na ten nástroj, který stál tolik peněz, podívat, 
když maminka jej již viděla a pochválila mě ho. Když ho spatřil, povídá: „Je to pěkný, ale tak mně taky na to něco 
zahrej.“ Dal jsem nástroj opět dohromady a upozorňuji, zabrnkal jsem písničku "Stavěli tesaři zedníkum lešení", a protože 
můj otec byl zedníkem, vyhrkly mu slzy do očí radostí a dodal: „Jen abys u toho kluku vydržel.“ A takto se tedy šťastně 
skončila cesta do Prahy pro tak drahý nástroj.  
Než se dám do dalšího vyprávění o našem učení v hraní, rád bych se zmínil o neméně důležité věci, jak jsme v zimním 
období hrávali divadlo, a to pod vedením některého učitele a za přispění rodiny Vinschových, kteří se přistěhovali z 
Varnsdorfu do již zmíněné poštovní chaty Nová Brazilka. A jak se do podhorské vesničky začal vkrádat podzim a začlo 
foukat od strnišť, již přišli s nějakou tou divadelní knížkou za mým otcem, co tomu říká a že by se to mohlo nacvičit. 
Namátkově si vzpomínám na Muzikantskou Lidušku nebo Maryšu. To se pak hrálo na Juliovce, kde byl sál s jevištěm,  a 
také se také jezdilo hrát do Heřmanic, jako výměnou, že my zahrajeme jim a oni zase nám. Vzpomínám si na jednu 
takovou legraci, kdy odpoledne hráli heřmaničtí pro nás a my večer pro ně. Při jejich vystupování se stalo, že ti jejich 
herci to neměli tak dobře secvičené, a tak v prostřed výstupu bylo najednou nějaké podezřelé ticho a herci se tam 
pohybovali beze slova, a to byla nápověda slyšet až pomalu v zadních řadách, ale herci pořád nic, až jeden z nich se 
postavil do prostřed jeviště, dupnul si, protože lidé si již začali šuškat a pochechtávat se, a jak si dupnul, tak povídá: 
„Krucifix, buďte zticha, já neslyším nápovědu!“ Nemusim popisovat, jak se diváci smáli, a tím také jejich odpolední 
představení skončilo.Večer jsme hráli my a dobře to dopadlo, měli jsme to pěkně nacvičeno a lidem se to  podle tleskotu 
na otevřené scéně a podle ohlasu líbilo. Ale venku zatím pršelo a zároveň mrzlo, jak to v tuto roční dobu na konci 
listopadu bývá, a protože jsme měli sebou koně s žebřiňákem, na kterém jsme měli i kulisy,,tak jsme museli, kde to bylo 
s kopce, dávat i na zadní kola řetězy, abychom šťastně dojeli domů.  
Jinak se u nás v té době dobře rozvíjel Ukrajinský taneční kroužek, kde tančila čtyři děvčata a čtyři chlapci. Vedoucím byl 
Ukrajinec, bývalý financ Popaďuk, a děvčata tancovala tanec Volný vítr s velikánským úspěchem, a pak byl společný 
tanec a na závěr tanec šavlový, který jsme i někdy na přání dvakrát opakovali. Děvčata i velmi pěkně zpívala, i v autobuse 
při cestě domů z práce, a mohu říci, že lidé se na jejich zpěv těšili a pobrukovali si s nimi. 
Mezi další pěkné zvyky patřilo i draní peří v zimní době, kdy se chodilo od jednoho hospodářství k druhému, a i po 
chaloupkách, prostě, kde bylo třeba a dralo se peří. Přitom se vyprávělo o všem možném i veselé příběhy z mládí. Když se 
dodralo, udělala se doderná, kdy se napeklo koláčů, masa, čaje s rumem, někdy i zazpívalo, vyrovnalo se s dračkami  a 
nebo se šlo zase na oplátku drát k jiným. Lidé se vzájemně znali, a takto si pomáhali. 
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Bylo to opravdu moc pěkné období a rád si na to vzpomínám snad i proto, že byl člověk mladý a těch starostí tolik neměl, 
ale přesto všechno se domnívám, že lidé tak nějak drželi více při sobě, i když výjimky také byly. Vzpomínám, jak naši 
hostinští, jak na Horní Světlé, tak náš, kterému jsme říkali Pachlíček, tak z Juliovky a Krompachu aby, když byla 
tancovačka, měli podlahy naleštěné jako sklo, se předháněli a přidávali včelího vosku a vše možné a říkali tomu, že je to 
jejich tajemství, inu bylo zde veselo.¨ 
Také Mikuláš se zde slavil tím způsobem, že se oblékli dva dobrovolníci a obcházeli po Světlé, kde byly malé děti 
v rodinách, a nemyslete si, nebylo to nikterak těžké, jen se muselo dávat pozor, kolik se toho vypije, protože za tuto 
službu většinou v každé rodině nalili skleničku něčeho dobrého. A protože těch rodin v té době bylo hodně a míchalo se 
to, tak to většinou končilo velkým veselím u pana Písaře. Měli děti, a tak jsme tam s panem učitelem přišli, jelikož tento 
rok to jaksi vyšlo na nás, a již posilněni z předešlých návštěv u různých rodin, jsme tam pořádně řádili a já, který jsem 
dělal čerta, jsem si nevšiml v té masce a kožichu, že Písařovi mojí uprostřed světnice malá kamínka a od nich rouru přes 
půl světnice do komína a ke všemu ještě dost nízko. A tak jak jsem řinčel řetězy a poskakoval jako správný neposedný 
čert,  jsem onu rouru nechtíc srazil a do toho slavnostního času, kdy děti říkaly básničky Mikuláši, se do cinkotů řetězů za 
občasného zahudrování čerta, začal valit i kouř a lítaly i jiskry ve světničce. Pan Písař rychle spravoval pobourané trubky, 
pani Písařová tlačila čerta ven ze světnice se slovy:"Čerte to stačí, děkujeme". A tak se to i přes tuto nešťastnou příhodu s 
kamny v dětských očích a ve vzpomínce jistě zachovalo jako nejhezčí Mikuláš. 

Pokračování příště. 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo - pondělí 4. února - v 19 hodin 
Divadelní spolek Frída - Jakub Nvota 
ROŠÁDA 
Laura žije se svým manželem Viktorem, ve šťastném 
vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno 
postará…, ale poslední dny se začíná chovat divně. 
Laura tuší, že se něco děje a musí vzít situaci pevně do 
svých rukou, aby všechno bylo tak, jako dřív. 
Hrají: Martin Trnavský, Bára Munzarová, Radim Novák 
a Marika Procházková. 
Vstupné: 390 Kč 
 
Městské divadlo - úterý 12. února - v 19 hodin 
Divadelní soubor Krupka 
MARYŠA 
Nejznámější dílo bratří Mrštíků v podání krupských 
ochotníků. 
Ke každé vstupence káva zdarma - výběr ze dvou druhů! 
Vstupné: 100 Kč 
 

 
Městské divadlo - sobota 16. února - v 10 hodin 
Divadlo SemTamFór  
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO 
Jak to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil první 
člověk, a byl na všechno úplně sám? Přijďte se podívat 
na příběh starý, jako lidstvo samo, příběh pro malé i 
velké. 
Vstupné: 80 Kč 
 
Městské divadlo - pondělí 18. února - v 19 hodin 
Divadlo Kalich - John Fiske 
TITANIC 
Komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob… račte si 
nastoupit! 
V mnoha rolích hrají: FILIP BLAŽEK a MIROSLAV 
VLADYKA 
Vstupné: 390 Kč 
 
 
 

Kultura Cvikov  
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K procvi čení mozku abychom nezakrněli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  
2.2., 23.2. 2019  
mob.: 777 174 836 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 
www.spk-krompach.wbs.cz 

 
Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 

Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 
 

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 
spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz 
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