
KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zprávy z obce 
 
Veřejné zasedání obecního úřadu se bude

Bližší informace sledujte na obecní desce.
 
Jak v současné době nakládat s odpady 
 
 
V době nouzového stavu jsou mnohé rutiny 
nemožné, jiné jsme narychlo museli pozm
Ale život v domácnostech jde dál a s ním i pot
dále nakládat s odpady v domácnosti. 
Lidé si teď proto logicky kladou mnoho otázek 
týkajících se nakládáním s odpady: 
Zůstal sběr odpadu zachován jako dříve, t
nadále? 
Mám třídit, i když jsem zrovna v karantén
Co mám udělat s vytříděným odpadem v dob
  
Dovolte nám proto zaslat vám základní informace, 
které nakládánís odpady v době ohrožení 
koronavirem vysvětlují a nabízí rychlé a jednoduché 
odpovědi na vznesené otázky.  
Děkujeme předem za jejich šíření. 
S pozdravem 
Andrea Vodňanská 
PR Agentura ex voto 
603 820 152 
 
 
 
Jednorázové roušky a respirátory 
Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v
ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u
odkládat do směsného komunálního odpadu
dalšího plastového obalu a zavázán. 
 
Kontejnery na jedlé tuky a oleje 
V obci byly rozmístěny 2 ks kontejnerů na sb
Použité zbytky olejů a tuků musí být v uzav
KRAVÍNA a druhá na silnici směrem na VALY.
 
 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s

č. 05květen  www.spk-krompach.wbs.cz
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adu se bude konat 7.5.2020 
Bližší informace sledujte na obecní desce. 
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POZOR!!! 
 

Kontejnery pro odpad umístěné v obci Krompach jsou určeny pouze pro občany Krompachu. 
A to pro místní obyvatele a místní chalupáře. 

Dovážet do obce odpad z okolních obcí je naprosto nepřijatelné a může být stíháno. 
 
Vážení čtenáři. 
Z tohoto příběhu, který se kolem nás odehrává, jde až děs. Internet, televize, rádia, noviny a především sociální sítě – 
odevšad ta hrůza každou minutu vyskakuje. A víc a víc. Je to jako zrychlený film od Hitchocka…. Nebo dávka ze 
samopalu, který má ale bezedný zásobník nábojů.  Až někam k nebi letí den co den statistiky nových desetitisíců 
nakažených a tisíců mrtvých. Na světě je v karanténě už miliarda lidí. Nová vlna nákazy dorazila zpět do Číny. Koronavir 
zůstává ve vzduchu až tři hodiny. Na oblečení den. Na botách dva dny. Na plastech kdovíjak dlouho. Lékaři v Itálii a 
Španělsku už nechávají staré nemocné lidi často bez pomoci, všechny nemocniční postele, plicní ventilátory i přístroje na 
mimotělní oběh jsou obsazené. Lidé s nemocemi srdce, cukrovkou a vysokým tlakem jsou ohroženější než onkologičtí 
pacienti. Velkým problémem je i nadváha. A zřejmě kouření. Umírají hlavně ti starší a jinak nemocní, ale průměrný věk 
nakažených je ve světě kolem 50 let. Vakcína stále není. A vypadá to, že koronavir neodejde ani s teplejším počasím, jak 
vědci původně doufali. Prý tady s námi bude dva až pět let. Anebo taky napořád. Jako chřipka, jen s vyšší úmrtností.  I 
ekonomické prognózy jsou mrazivé. Dobře už prostě bylo….                                                                    
Dost! Možná by bylo nejlepší rozšířit teď karanténu i na sociální sítě. Jinak nás dřív než tenhle zpropadený vir zabije 
deprese či mrtvice. I bez těch ničivých zpráv je to totiž sakra náročné. Všem se obrátil život naruby. Máme strach. 
Nemůžeme ven. Naše životy, až dosud pádící za úspěchem, penězi, zábavou nebo prostě jen tak ze zvyku, najednou 
zamrzly doma na několika desítkách metrů čtverečních. Mnozí kvůli tomu teprve teď, po mnoha letech manželství, zjišťují, 
s kým že to vlastně žijí. A také třeba, jak těžkou profesi mají učitelé, protože teď se s dětmi doma musíme učit sami.                         
Zároveň ale v sobě objevujeme spoustu toho lepšího já, na které jsme v tom předchozím spěchu už zapomněli. Tváří v tvář 
hrozbě jsou najednou lidé schopni obrovské obětavosti. Ústupků. Vynalézavosti. Solidarity. Šijí a zdarma rozdávají roušky. 
Vyvěšují na nástěnky v domech nabídky pro starší lidi, že jim dojdou nakoupit. Odborníci v ČVUT vyvinuli za pár dnů 
respirátor, který se dá vytisknout na 3D tiskárně a je lepší než ty z Číny. O lékařích a zdravotních sestřičkách, z nichž 
mnozí v prvních dnech i bez roušek a respirátorů riskovali zdraví, nemluvě. A platí to i o hasičích, policistech, vojácích 
nebo třeba prodavačkách v obchodech. I politici se najednou trochu vykašlali na politikaření a ve spoustě věcí táhnou za 
jeden provaz. Opozice dokáže pochválit vládu. Vláda se dokáže lidem omluvit, že udělala chybu a že jim ztěžuje 
nezbytnými zákazy život. A jedná rychle. A když lidé vidí na ulici záchranáře, vykloní se z oken a balkonů a pochvalně 
jim začnou tleskat. Z té vlny jedné velké kolektivní energie běhá až mráz po zádech. A je to moc příjemné mrazení. 
Vlastně je to paradox, že musí přijít taková katastrofa, abychom znovu mohli být hrdi na to, že jsme Češi. A na to, jací 
jsme.V talmudu, soupisu rabínských diskusí, je citát, který na to přesně sedí: “Jsme jako olivy – teprve když jsme drceni, 
vydáváme ze sebe to nejlepší.“ Najednou se dokážeme semknout. Přestáváme být kverulanty a jsme vesměs 
disciplinovanější a ukázněnější než všichni ti Francouzi, Španělé, Britové a Němci. Možná je to i tím, že oni od druhé 
světové války větší trable nepoznali. A že my si ještě pamatujeme, že může být i pěkně ouvej. Máme na to nos, jsme 
obezřetnější a vnímavější k blížícímu se nebezpečí. Ať jde o masovou migraci, nebo koronavirus. Svět teď bude jiný. 
Spousta věcí se změní. Určitě i my. Z téhle šlamastiky se ale nakonec vyhrabeme. Silnější. Snad i semknutější. Jako v roce 
1989. Nebo při olympiádě v Naganu. A obohaceni o poznání, že jsme v tom Česku lepší, než jsme si sami o sobě mysleli. 
Ještě pořád nemáme vakcínu na koronavirus. Ale jiný lék jsme možná našli. Jasně, že to zlé odpluje, zase se vrátíme ke 
svým starým životům, pohodlnosti, že i toho egoismu bude víc. Ale už budeme mít jistotu, že to dobré v nás je. A to vůbec 
není málo.                                                                                                                                                    Díky, že jste takoví. 
Držte se! 
 
Tento článek, toto zamyšlení nad dnešní situací, jsem nenapsal já, ale šéfredaktor časopisu TÉMA pan Zdeněk Šustr. 
Jelikož ale mně a nejenom mně naprosto mluví z duše, dovolil jsem si článek s jeho laskavým svolením v plném znění 
otisknout v našem občasníku. 

JP 
 
Babinec 
Na babinec si ještě počkáme, ale určitě se dočkáme. 
Jarka 
 
Farma Hvozd - otevření "okna do Lužických hor" 
 
Nechce se Vám vařit? Nebo jen tak půjdete, pojedete okolo?  Naše “okno do Lužických hor” je pro Vás otevřené. 
Termín: 30. 4. - 3. 5. 2020 
Čas: 11:00 - 18:00 hodin a další následující víkendy do konce mimořádných preventivních opatření. 
Rádi Vám jídlo připravíme a nachystáme předem, abyste nemuseli čekat. 
Volejte + 420 725 322 462 
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Pište: info@farmahvozd.cz<mailto:info@farmahvozd.cz 
Těšíme se na Vás 
Veškeré nápoje a jídla jsou určena pouze k odnesení s sebou! 
Tento provoz se řídí aktuálními nařízeními vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii. 
Sledujte nás na FB a Instagramu. 
 

 
 

Můj děda Petrovič. 
 
Byl jsem velice potěšený a hrdý, když jsem v minulém čísle Krompašských rozhledů v článku signovaném JP s názvem 
Velikonoce, našel zmínku o panu Petrovičovi v souvislosti s pletením pomlázek. 
Ano, můj děda, Rudolf Petrovič, byl svéráznou krompašskou postavou a dovolím si o něm napsat pár slov. 
Jeho rodina pocházela z bývalé Jugoslávie, on se již ale narodil v bývalém Československu, ve slovenské Lubině. 
Putováním za prací se dostal až do okolí Nymburka, konkrétně do Bošína, kde sloužil u sedláka jako podkoní a tam se také 
seznámil s děvečkou, což byla moje babička. Ta v té době již měla syna Emila a v roce 1941 se jim narodila dcera Hana, 
moje maminka, o dva roky později pak ještě syn Rudolf. Po II. světové válce je zlákala výzva osídlování pohraničí a přišli 
tak do Krompachu. Děda dostal osídlovací dekret na hospodářskou usedlost, dům čp. 126 hned vedle hospody na rynku, 
kde dnes bydlí starosta. Toužili však po něčem menším, skromnějším, a tak ji v roce 1947 vyměnili za domek čp. 45, druhý 
nad rybníkem směrem k tisu. Zde se jim narodila dcera Zdena. Děda nebyl nikdy velký vypravěč, moc o minulosti 
nemluvil, ale vím, že výměna baráků v Krompachu ho stála flašku rumu a začátky bydlení zde nebyly v poválečné době 
vůbec jednoduché. 
Moje období přišlo až později, moje maminka se vdala do Rtyně v Podkrkonoší, kde můj otec pracoval jako horník a 
dostali tam společně byt. Maminka se ale cítila doma vždycky na Krompachu, jezdívali jsme sem hodně často a já tady měl 
druhý domov. Víkendy, prázdniny a volna byly vždy u dědy a babičky. Pro mě jako kluka to byl ráj. Slepice, králíci, 
kačeny, husy, koza a prase ve chlívku, prostě to, co klukovi z městečka doma chybělo. 
Dědu pamatuju jako velkého dobráka a pracovitého člověka, který měl taky rád pivečko a v hospodě U zámku pár chvilek 
u stolu štamgastů strávil. Když jsme přijeli, většinou v pátek, přivítali jsme se s babičkou a ta mě poslala pro dědu do 
hospody. Vždy, když mě uviděl ve dveřích, hlásil svým hlubokým hřmotným hlasem: „Á děti jsou tady…“ a na 
hospodskýho: „dej mladýmu limonádu…, dopiju tohle pivo a půjdu“. Samozřejmě nešel. Když jsem přišel podruhé, měl 
zase pivo a na porcelánovém tácku přibývaly čárky. Na můj třetí pokus už šel většinou se mnou domů. Jen jednou jsem 
zažil, že šla se mnou pro dědu babička. Byla to proti dědovi drobná žena, se svými 150-ti centimetry, proti dědovým 185-ti, 
ale stačilo, aby se postavila do dveří hospody a řekla: „Rudo!“. Děda beze slova zaplatil a šel.  
Babička se starala o domácnost a drobné zvířectvo, příležitostně chodila uklízet, děda pracoval u Průmstavu a denně 
dojížděl do České Lípy, kde se stavělo sídliště. Platil za poctivého a šikovného pracovníka, ruce jako lopaty a nikdy se 
nebál žádné práce. Dříve měl mobilní cirkulárku a jezdil s ní po chalupách řezat dřevo. Pro Krompach a okolí klepal kosy, 
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jeho dřevěná trojnožka a sada kladívek byla v kůlně na výsostném místě a zvuky klepání kos se vždycky rozléhaly po celé 
vesnici. Naklepané kosy zabalil do novin a s napsaným jménem dával do chodby na skříň, odkud jsme je s babičkou za 
pětikorunu vydávali majitelům. Jeho velkou chloubou byla králíkárna, co já pamatuju vždycky plná králíků. Hlavní samec 
na krytí a několik samic a plno mladých dorůstajících králíčků. Chovy po Krompachu se mísily, takže k dědovu samci 
docházeli lidi se samicemi a děda občas se svými samicemi chodil na krytí po sousedech. Samozřejmě to byl hlavně zdroj 
masa a pozorovat dědu při zabíjení a stahování kůže byl zážitek. Suchých kožek napnutých na vidlicích byl plný dřevník a 
podomní výkupčí si vždycky pochvaloval jejich kvalitu a platil plnou cenu. Taky dlouho trvalo, než mě děda nechal 
samotného stáhnout prvního králíka. K chovu králíků také patřilo sekání trávy a sušení sena. V sekání byl děda opravdový 
mistr, kolikrát vstával brzo ráno a za ranní rosy sekal celou louku za barákem až k vodárně. Učil mě držet kosu a sekat. 
Později jsem mu chodil pomáhat, ale nikdy mi to nešlo tak lehce jako jemu. Rád také chodil na houby, měl svoje místa a 
přesně věděl, kde porostou. Když jsem chodil s ním, vždycky mě poslal tu do houští, tam za strom, že tam je kozák, 
křemenáč, či babka, a většinou se nemýlil. Sbíral holubinky, pro mě to byla prašivka, ale hlavička houby opečená na plátu 
kamen a nasolená, to byla opravdová lahůdka. Pletení jeho pověstných pomlázek bylo popsáno v minulém článku, taky mě 
to učil a naučil, ale košíček za držadlo krásně kulatý se mi dodnes nedaří, tak jako dědovi… 
Dnes už děda Ruda a moji rodiče nejsou, jezdím na chalupu s rodinou, která si to tady oblíbila stejně jako tehdy já. 
Krompach se stal naším druhým domovem, v mém případě někdy i prvním. Chalupu jsme postupně rekonstruovali, nová 
střecha, horní pokoje, kuchyň a nová kůlna… Jen si vždycky pomyslím, co by na to asi řekl děda Petrovič. 

Josef Sedláček 

 
HASIČI RADÍ OBČANŮM  
 
Evakuace 
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti 
ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.   
Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané o náhradní ubytování postarají 
vlastními silami a prostředky (např. u příbuzných nebo známých). V případě řízené, dlouhodobější evakuace jde o 
přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor pro nouzové ubytování a 
stravování, pro menší evakuovaná zvířata a uskladnění věcí. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory základních 
škol nebo internátních zařízení. 
 
Kdo a kdy může nařídit evakuaci? 
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci 
území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území 
svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a 
kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného systému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně 
pokud se v bytech nebo objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo.Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se 
o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie 
nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize a 
Českého rozhlasu. 
 
Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci? 
Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle 
ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy 
znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a 
záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je 
zahájeno správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 
Kč. 
 
Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci? 
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domácnosti, kanceláře či jiného objektu. 
 
Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin): 
• Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu. 
• Uhaste otevřený oheň. 
• Vypněte topení (plynový kotel). 
• Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky. 
• Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče. 
• Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí. 
• Pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak hendikepovaným. 
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Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných): 
• Připravte si evakuační zavazadlo. 
• Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu. 
• Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody. 
• Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu. 
• Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě Vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení. 
Vhodné je také připojit číslo Vašeho mobilního telefonu. 
•  
Evakuační zavazadlo 
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova na více než 
jeden den. Každá osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně 
telefonním kontaktem. Obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu 
v přírodě. 
 
Obsah evakuačního zavazadla: 
• trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž 
• peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty 
• běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky k dennímu užívání 
• oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv 
• spací pytel, deka, případně karimatka 
• mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití 
• předměty pro vyplnění volného času - knihy, menší společenské hry a hračky pro děti  
Další rady pro občany naleznete pod tímto odkazem https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-

obyvatelstvu.aspx 

 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 
koordinátorka preventivně výchovné činnosti  

 HZS Libereckého kraje 
 
Tak něco z přírody 
 
V LUŽICKÝCH HORÁCH SE POHYBUJÍ MINIMÁLNĚ ČTYŘI VLCI. V ČESKÉM RÁJI BUDOU JEJICH 
MOŽNOU EXISTENCI PROVĚŘOVAT NOVĚ PROŠKOLENÍ DOBROVOLNÍCI 
6.2.2020, Hnutí DUHA 
Překvapivý objev se povedl v zimní sezóně pracovníkům a dobrovolníkům Hnutí DUHA v Lužických horách. 
Během tzv. Vlčích hlídek na fotopasti zaznamenali několikačlennou vlčí smečku. 
Jeden z lužických vlků byl loni sražen vozidlem nedaleko České Kamenice 
Výskyt vlčího páru v Lužických horách dobrovolníci hlídek potvrdili na počátku roku 2018 [1]. Dvě stopní dráhy svým 
charakterem odpovídaly chování vlků. Od té doby výzkumníci zapojení do monitoringu velkých šelem pravidelně 
nacházejí i další pobytové znaky, jako je trus či stržené kořisti. Analýzy takto získaných vzorků DNA a také záběry z 
fotopastí  vlky skutečně potvrdily. To, že se chráněným šelmám v Lužických horách zalíbilo, potvrdila i zima na přelomu 
let 2018/19, kdy se podařilo Vlčím hlídkám zmapovat přítomnost alespoň tří zvířat. V únoru 2019 však jednoho z těchto 
vlků srazil automobil poblíž České Kamenice. Šlo o dospělou vlčici, jejíž pitva potvrdila onemocnění prašivinou a rovněž 
prokázala, že samice se s největší pravděpodobností v předchozím roce rozmnožovala. Během léta 2019 se již nepodařilo 
získat důvěryhodné informace o dalším možném rozmnožování vlků v Lužických horách. O to větší překvapení přinesla 
letošní zima, kdy se na záznamech z fotopasti podařilo zachytit za sebou čtyři různé vlky. 
Vlci v Lužických horách regulují stavy přemnožené zvěře 
Pokračující osídlení pohoří vlkem je dobrou zprávou pro přírodu, protože šelmy pomáhají snižovat stavy přemnožených 
kopytníků a také škody na lesních porostech. Na pozoru se ovšem musí mít místní chovatelé hospodářských zvířat, kterým 
doporučujeme své chovy zabezpečit. Jako účinné se prokázalo použití elektrických ohradníků, ve větších ohradách ideálně 
v kombinaci s pasteveckým psem. 
  
Smečka v Lužických horách je pokračováním trendu přirozeného návratu vlků do Čech 
Přítomnost smečky v Lužických horách zapadá do celkového obrazu vývoje vlčí populace v České republice. Díky 
zákonné ochraně se vlci šíří do Čech od roku 2014, kdy byla potvrzena první česká smečka v Podbezdězí. Od té doby 
přibyla další osídlená území na našich hranicích – v loňském roce se povedlo Hnutí DUHA potvrdit vlčí reprodukci mimo 
Podbezdězí například ve Šluknovském výběžku, v Krušných horách, na Broumovsku i v dalších částech Čech a Moravy. 

Miroslav Kutal 

koordinátor ochrany velkých šelem, Hnutí DUHA Olomouc 
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Ptactvo 
 

 
Biganovská Hanka 

 
Změna plánu kulturních akcí v Krompachupro letošní rok. 
 

Vzhledem k současnému stavu koronavirové pandemie se pro letošní rok ruší: 
Květnový koncert ČVUT 
Jarmark Krompach umí 

Cyrilometodějské slavnosti 
 
Pokud by se situace do září stabilizovala k lepšímu a dojde k uvolnění ze strany státu, budeme uvažovat o Buřtobraní 
s pokud možno širším programem. Bohužel zatím v této situaci nelze nic závazně slíbit. 
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit, že vše se příští rok vydaří. 
Sdružení pro Krompach z.s. a další pořadatelé – pí. B. Horáčková (Jarmark Krompach sobě) 
 
Dětský domov Krompach 
 
Vzhledem k mimořádné situaci jsme nuceni zrušit komunitní akci Zámecký den 9.5.2020. 
Mgr. Stiblíková Regina 
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47 
 
Nový Bor 
 
Vážení diváci, 12.3.2020 vyhlásila vláda nouzový stav.Do odvolání tedy rušíme všechna představení. 
 
Cvikov  
 
V souladu s Usnesením vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu rušíme od pátku 13.3.2020 do odvolání 

veškeré kulturní akce konané v Kulturním centru Sever včetně Galerie. 
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Jaroslav Ježek očima Václava Holzknechta
popularizátora 
 
Vážení přátelé, 
Od příštího čísla bude vycházet na pokra
Dnes přetiskujeme úvod k tomuto vyprávě
k 50. výročí narození Jaroslava Ježka, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a um
název Život Jaroslava Ježka, podtitul Kapitola z p
 
Úvod: 
 
K sepsání této koláže z knížky Václava Holzknechta mne p
účastníků Pražských perliček. Bylo to 4.3.2020 a na další návšt
povídání v Modrém pokoji mne vzpomínky Václava Holzknechta zaujaly. Mám k Osvobozenému divadlu a jeho 
protagonistům více materiálů, ale rozhodla jsem se zprost
ze zvýrazněného textu, použila jsem tučné písmo pro citace z knížky, a to v
stylu využití středníků. Běžné písmo představuje text, kterým jsem zkrátila n
Měla jsem Jaroslava Ježka vždycky ráda, ale nyní je mi

 

 
K procvičení mozku, abychom v té karantén
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ima Václava Holzknechta, českého klavíristy, hudebního vědcea 

ísla bude vycházet na pokračování vyprávění o Jaroslavu Ježkovi ze vzpomínek Václava Holzknechta.
ění, které zpracovala Mgr. Jaroslava Náprstková(na základ

í narození Jaroslava Ježka, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a um
itola z připravované knihy). 

K sepsání této koláže z knížky Václava Holzknechta mne přiměla návštěva Ježkova Modrého pokoje s první skupinou 
ek. Bylo to 4.3.2020 a na další návštěvu 20.3. se již druhá skupina nedostala. Ji

povídání v Modrém pokoji mne vzpomínky Václava Holzknechta zaujaly. Mám k Osvobozenému divadlu a jeho 
, ale rozhodla jsem se zprostředkovat zkrácenou verzi Holzknechtova vypráv

né písmo pro citace z knížky, a to včetně původního pravopisu a Holzknechtova 
edstavuje text, kterým jsem zkrátila některé pasáže knížky. 

la jsem Jaroslava Ježka vždycky ráda, ale nyní je mi o hodně bližší. A totéž bych přála i 

 

té karanténě nezakrněli. 
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dcea hudebního 

ní o Jaroslavu Ježkovi ze vzpomínek Václava Holzknechta. 
(na základě neprodejného výtisku 

í narození Jaroslava Ježka, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1956. Má to 

va Ježkova Modrého pokoje s první skupinou 
vu 20.3. se již druhá skupina nedostala. Již při přípravě na 

povídání v Modrém pokoji mne vzpomínky Václava Holzknechta zaujaly. Mám k Osvobozenému divadlu a jeho 
edkovat zkrácenou verzi Holzknechtova vyprávění. Jak je patrné 

vodního pravopisu a Holzknechtova 
které pasáže knížky.  

ála i čtenářům tohoto textu.  
J. Náprstková + V. Čmelík 
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Trochu na obveselení 
 
„Představ si miláčku, že dneska mě v metru pustili 
muži sednout“. „A vešla ses Jaruško“? 
 
Píše Slovák starej mame dopis. „Darísa mi dobre, je nás 
tu osemSlovákov a dvadsaťčehunov“. Babi
„Som velmi rada, že sa ti dobře darí a že už mát
tolkozajatcov“. 
 
Čech, Američan a Francouz se chlubí 
pohostinstvím. „To u nás v Americe máme hospody a 
tam vždycky navečer máme na všechno slevu“. „To u nás 
ve Francii máme také Happy hour a všechno je taky za 
polovic“. „To u nás, říká Čech, jsou hospody, tam m
klidně jít, dát si co chceš, to nejdražší k
když chceš, tak si můžeš i vrznout a v
neplatíš“. „Počkej, počkej, ty jsi zažil takovou hospodu“? 
„Já ne, ale ségra mi o tom vyprávěla“. 
 
Slovák v obchodě. „Mátě tatami, túžínienku na 
cvičenie“? „Nie to nemáme“. „A takú tu velkú fit loptu to 
mátě“? „Nie, tiežnie“. „A tie pružiny, co sa takto 
natahujúciezplecia, to mátě“? „Nie, to tiežnemame, my 
tuna předáváme iba alkohol“. „Ajajaj, tak mi 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019
 

 
UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s
Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je reda

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (m
spk_krompach@volny
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metru pustili tři 

Píše Slovák starej mame dopis. „Darísa mi dobre, je nás 
ehunov“. Babička odepisuje. 

e darí a že už mátě 

an a Francouz se chlubí svým 
Americe máme hospody a 

er máme na všechno slevu“. „To u nás 
ve Francii máme také Happy hour a všechno je taky za 

ech, jsou hospody, tam můžeš 
žší k jídlu i k pití a 

žeš i vrznout a vůbec nikde nic 
kej, ty jsi zažil takovou hospodu“? 

 tatami, túžínienku na 
tu velkú fit loptu to 

“? „Nie, tiežnie“. „A tie pružiny, co sa takto 
“? „Nie, to tiežnemame, my 

edáváme iba alkohol“. „Ajajaj, tak mi 

dajtedveflaše borovičky, ale boh je mi svedkom, že 
somchtelcvičiť“. 
 
Boxerský zápas. Pražák versus Br
Brňák sedí v rohu provaz
obočí, samý monokl, nap
reportér a ptá se: „Tak jaké jste m
„Éééééé takový bleděmodrý favorit éééééé s
s přehazovačkou“. 
 
Ranní vizita v nemocnici. Primá
jste“? „Hemeroidy“. „A co vám s
ráno přijde sestřička, má špejli s
zkumavky no a vytře mi to“. „A pot
děkuju pane doktore“. „A vy jste tu s
hemeroidy“. „A co vám s
kolegovi, sestřička, špejle vati
něco“? „Ne děkuji“. „A s 
mandle“. „A vám s tím d
vatičkou na špejli vytře krk“. „A máte n
„Ano mám, kdyby zítra mohla za

Inzerce 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2019: 9.5., 30.5. 2020 mob.: 777 174

 

UJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA:
www.spk-krompach.wbs.cz 

 
vky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhled

li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 
Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz

spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz
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ky, ale boh je mi svedkom, že 

zápas. Pražák versus Brňák. Po prvním kole 
rohu provazů, hubu zmydlenou, natržené 

í, samý monokl, napůl v mdlobách. Přijde k němu 
reportér a ptá se: „Tak jaké jste měl první kolo mistře“. 

modrý favorit éééééé s beranama a 

nemocnici. Primář se ptá. „S čím vy tady 
jste“? „Hemeroidy“. „A co vám s tím dělají“? „Každé 

ka, má špejli s vatičkou, namočí ji do 
e mi to“. „A potřebujete něco“? „Ne, 

oktore“. „A vy jste tu s čím“? „Taky 
hemeroidy“. „A co vám s tím dělají“? „Stejně jako 

ka, špejle vatička“. „A potřebujete 
kuji“. „A s čím vy tady jste“? „Krční 

tím dělají co“? „No sestřička mi 
e krk“. „A máte nějaké přání“? 

„Ano mám, kdyby zítra mohla začít u mne“. 

mob.: 777 174 836 

 

NU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

názorem redakce Krompašských Rozhledů. 

kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 
krompach.wbs.cz 
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