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Klubíčko sto let rozmotávané 
Čím to je, že tolik lidí fascinuje minulost? Dokonale jednoduché pravěké kresby, 

magické hroby faraónů, krvavé příběhy husitských vojevůdců, ale i prostá tajemství našich 

prarodičů z těch starých časů, kdy bylo nebe modřejší a louky voňavější. Minulost má 

v sobě tajemné kouzlo. Jako by nám o nás samých chtěla napovědět něco, co bychom měli 

znát, ale co nám zas a stále uniká. Pojďme se vrátit o sto let zpátky, napoví nám o nás naše 

minulost něco víc? 

 

Na cestu časem je zpravidla 

potřeba buď nějaký pološílený vynálezce, 

nebo záhadný zásah nevysvětlitelné síly, ve 

které zpravidla velkou roli hrají divoké 

blesky, běsnící přírodní živly a nutná 

několikavteřinová ztráta vědomí hlavního 

hrdiny, který se náhle pomalu probouzí 

v „jiné“ době. Já nevím, jak je to právě teď u 

vás, ale zatímco píši tyto řádky, za okny 

poprvé v tomto roce padá sníh, což dodává 

krajině tak nějak klidnou a vznešeně tichou 

atmosféru. A k tomu mi nějak ty blesky 

nepasují. Tak cestu v čase vykonáme pěkně 

potichu a nenápadně, jako se snášejí ty 

vločky za oknem. Zkrátka jen přelistujeme v knize – či v našem případě v zažloutlých 

novinách – o pár stránek nazpět.  

 

Chalupy po lukách roztroušené  

Právě končí rok 1920, začíná dvacátý prvý a mladičké Československo nadějně 

kouká dopředu. Má za sebou první dva roky euforie ze znovunabyté svobody a začíná se 

ocitat v šedi běžných dní, lecco leckde pořád chybí, následky války jsou ještě denním 

chlebem, ale věci se zlepšují, proběhly volby do Národního shromáždění, pan prezident 

Masaryk byl podruhé zvolen do úřadu, jen ti donedávna tak idealisticky jednotní politikové 

už nepěkně štěkají jeden na druhého. Jakmile zmizel společný rakouský nepřítel, už zkrátka 

nemají tak společné názory na současnost ani na budoucí vývoj naší země. Ale to není cíl naší 

cesty. Podobných žabomyších válek jsme každodenními svědky i v naší době. My zaměříme 

pozornost jinam – co vědí Čechoslováci o naší obci před sto lety? Co se píše o Jestřabí, 

Křižlicích nebo Roudnici v českém tisku. A píše se vůbec něco? No bať!  

„V Krkonoších dosahují žitná pole vysoko do hor; jsou i tam, kde před válkou 

bývaly jen louky, a domácí lidé říkají, až přestane nouze v zásobování, že zarostou žitniště ve 

vyšších polohách krkonošských zase travou a bramborová políčka na střechovitých stráních 

také se připojí k okolním Iukám,“ zapíše si v našem kraji redaktor pražského deníku Čas v létě 

roku 1921. „Z modřínového hájku u chalupy vidíme kolem dokola domky v lukách, po stráních 
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roztroušené: na Benecku, na Rychlově, ve Vítkovicích, v Křižlicích, v Roudnici, v Jestřábí i v 

Mísečkách. Obzor nám vroubí na všech stranách tmavé smrkové lesy, kterými je krásně 

zarostlý nedaleký Žalý, Šeřín, Mechovinec, Vlčí hřeben a Kobyla; tu dosahuje les níže, tu 

zůstává výše a domky horalů a jejich políčka připojují se na všech stranách až k samým 

lesům. Teď v polovici srpna připravují tu pole pilně k podzimní setbě, se kterou musejí vždycky 

pospíchati; žita sklízeli na začátku srpna, teď sklízejí oves a chválí si letošní obilní žeň. O 

brambory měli velké obavy, ale v nejvyšší čas dostavil se déšť; brambory přece narostou. 

Louky jsou však tak vyprahlé, že většinou nebudou vůbec sekati otavu; jen tam, kde je louka 

na svahu rozbrázděna stružkami, do kterých svádějí silný a trvalý lesní pramen, tráva přece se 

pěkně zelená.“ 

Tak otevírá redaktor schovaný pod autorskou značkou své povídání, zjevně 

okouzlen krajem, který kolem sebe objevoval. Kdo ví, co ho přivedlo do těchto končin. 

Možná si zakoupil populární knihy Antala Staška, jež roku 1920 právě vycházejí v sebraných 

spisech.  

 

Spiritismem k mravnosti 

Antal Stašek na konci 19. století opakovaně Krkonoše navštívil, včetně našeho 

Jestřabí, které v něm zanechalo hluboký dojem. Zapojil je proto i do svého slavného díla 

Blouznivci našich hor. Mohla za to zejména spiritistická sezení, která jej fascinovala, protože 

podle jeho slov se díky nim mravní lidé stávali ještě mravnějšími a lidé obecně lepšími, 

alkoholikové přestávali pít kořalku, tuláci začali pracovat, a dokonce se i neznabozi obraceli 

na víru (byť způsobem, jakým „málo radosti působili panu faráři v Poniklé“, jak napsal do 

svých cestopisných kreseb ve stejné době další spisovatel Václav Durych). Ale co, Staška 

nezajímaly církevní třenice, byl literát a nadšení jestřabského lidu pro duchaření jej 

fascinovalo. Nemohl si je nechat ujít, a tak se během kterési teplé říjnové neděle osobně 

zúčastnil jedné seance Sboru svatého Václava „v Horáčkově statku“ a barvitě ji zapojil do 

své knihy. 

Však tyto seance zůstanou v paměti lidí ještě dlouho poté, co je vezme čas a 

překryje doba výpočetní techniky. Jestřabská rodačka Anna Kobrová o nich autorovi tohoto 

článku také vyprávěla a seancí se několikrát zúčastnila. V centru dění stál člověk, který 

dokázal navázat kontakt se záhrobím. Tito „prostředníci“, vědmy a vědmáci dokázali nejen 

komunikovat s duchy, ale i předvídat osud. Jednou byla Anna ještě jako mladé děvče 

z hospodářství se svou budoucí tchyní u vědmáka, ale nejednalo se o seanci. To její tchyně 

chtěla cosi zvědět a Anna šla s ní. Ani jejich rozhovor neposlouchala, seděla stranou, koukala 

z okna a myslela si na své věci. Když tu se zničehonic vědmák otočil k ní a řekl: „Ďouče, tobě 

dávám klubíčko, celé ho rozmotáš a poďváš se daleko do sjeta. Ale potom ho zasejc smotáš a 

jennou se vrátíš tam, vodkud si vyšla.“ Anna na muže jen koukala a asi si o jeho vizi myslela 

své, ovšem dojem na ni udělal, protože někde v koutku její mysli zůstala ta slova zapsaná. 

Život se rozběhl dál, Annu vedl svými cestičkami, vdala se, za pár let se odstěhovala z hor do 

Prahy, v době uvolněných šedesátých let prožila několik let po boku diplomata ve Spojených 

státech amerických. Naučila se kvůli tomu během pár týdnů anglicky, a pohoštění, která na 
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recepce v jejich domě sama vařívala, se v diplomatických kruzích stala věhlasnými. Z Ameriky 

se vrátila do našeho hlavního města, než ji osud zase zavál do jestřabských končin, kde se – 

letos je to sto a jeden rok – narodila. Až tehdy na ni ze vzpomínek vyskočila ta slova starého 

vědmáka, který její životní klubíčko ve své 

vizi zahlédl. „A měl praudu,“ říkávala 

s jiskrou v oku.  

„Na polích a lukách kamene 

takřka neuvidíš,“ vracíme se do článku 

z novin Čas z léta roku 1921. „Všechen 

kámen je pečlivě posbírán a vyrovnán na 

velikých hromadách uprostřed polí a luk, 

nebo po mezích, kdež vyrůstají statné 

jeřáby a javory, letos plody přeplněné. 

Těžce získával zdejší lid plodnou půdu, ale 

zato si jí velice váží. Trávu na lukách 

posekali tak při zemi, jako by ji pozorně 

sestříhal, v obilí je plevele kupodivu málo, 

cesty jsou pěkně urovnány. Kolem domů 

mají pěkné ovocné stromy, nejvíc ptačích 

třešní, které teprve v srpnu dozrávají a 

mají každoročně hojně černých nebo 

červených a velice sladkých plodů. Třešní 

tu nikde neprodávají; každému je ochotně nabídnou zdarma. V lesích bylo letos plno borůvek 

a pod Kotlem i na Vlčím hřebenu jsou dosud keříky borůvek obaleny velikými bobulemi; i 

malin je na horských pasekách mnoho a zdejší na ně chodí pro svou vlastní potřebu i přes 

hodinu cesty na celý den,“ popisuje redaktor pražského listu své dojmy z Jestřabí i okolí.  

 

Proč bychom se netěšili na Rezek 

Z dobové kroniky víme, že jaro roku 1920 bylo teplé a příznivé, včely pilně sbíraly 

med na květech borůvčí, javorů i třešní, ale potom přišel studený červen a přírodu ochromil. 

„Včely nemohly ani z úlů vylétati, a která se přece odvážila pro vodu, zaplatila svoji 

opovážlivost životem. Matky přestaly klásti, včelstva rychle slábla a ku konci června musela 

býti většina z nich smetena z medníků do plodišť,“ zapsal nám jestřabský kronikář. Medu 

bude tohoto roku málo. Z kroniky i všemožných novin se dozvíme i některé další drobnosti. 

Jestřabí vypsalo konkurz na nového učitele (dosavadní Josef Ulvr byl přeložen do Stromkovic 

a místní škola byla pro menší počet žáků z dvoutřídky změněna na jednotřídku). Stejně tak 

sháněla nového vyučujícího i Roudnice, která měla v roce 1921 dvaašedesát chalup a 332 

obyvatel. Křižlický pan učitel zatím začal sepisovat vzpomínky a poznatky o legionářích a 

místních padlých ve Velké válce, jak se tehdy první světové říkalo. Společenský život 

lemovaly oslavy narozenin prezidenta republiky, státní svátky, ale též výročí 250 let od úmrtí 

Jana Amose Komenského nebo rovné stovky od narození Karla Havlíčka Borovského. Josef 
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Hanč z Křižlic se stal členem výboru, který v Praze ustanovil Ústřední svaz pro domácí 

průmysl a měl zajistit, aby ani v horských oblastech faktoři nešidili chalupníky. Soužití Čechů 

s Němci se po válce zase zklidnilo a vesměs fungovalo, tu bylo více jedněch tam druhých, ale 

když se sešli na tancovačce, národnostní otázky nebyly na pořadu dne. Pokud se zrovna dva 

kohouti nezakoukali do jednoho děvčete, ale k tomu nebylo třeba různých národností, aby 

brzy padl první pohlavek, zejména po nějaké té rezkovačce nebo kucmorce. Po čem že to? 

Inu, rezkovačka je pálenka přímo z Rezku a kucmorka… to stačí smíchat trochu rumu, 

jalovcové pálenky a jeřabinky a kucmorka je na světě. Jen si nepřejte dožít se po ní rána…  

Na Rezku, nejzazším výběžku českého života v Krkonoších (jak píše jeden novinář 

roku 1920), býval v době vzniku Československa hostinským pan Macek, vlastenec, ale 

předně slušný člověk. Hosté jeho podniku byli jak Češi, tak Němci, sešlo se to tady z Jestřabí, 

Křižlic, Roudnice, Rokytnice, Vítkovic a všech dalších okolních vsí.  

„Víte,“ povídal tehdy pan Macek zvědavému novináři, „já jsem tu už kolik roků a 

zdejší Němci kale vědí, že jsem uvědomělej Čech, Sokol, voni maj dobře v paměti, co sem 

šecko uďál pro to, aby ve Vítkovicich měli českou školu, – ale nedopustěj na mě a to vám 

poudám, kdyby viďáli, že jdou na mě ňáký prašiuky, voni první mě budou bránit!“ A snad by 

řekl víc, ale to už kterýsi mládenec vhodil dvacetihaléř do hrací skříně Mimosy, kterou 

bychom dnes nazvali jukeboxem, ale redaktor ji popsal slovy: vřískavý pekelný nástroj (věřte 

či ne, ale tyto hudební stroje, jež po vhození mince přehrály písničku, nejsou vynálezem éry 

rock and rollu, ale vyráběly se už na konci 19. století). Češi i Němci se znovu vrhli na parket a 

k novinářově údivu i Němci nakonec vodili do kola své slečny na nejznámější „hit“ z Prodané 

nevěsty. „Hoši a děvčata se oddělují od ostatních, poskočí — vrhají se v divokou směsici těl — 

z rachocení bubnů, pískotu píšťal, brnkání klavíru a z disharmonie ostatních nástrojů, které v 

sobě chová Mimosa, rozeznáváš sbor Proč bychom se netěšili,“ kroutí hlavou pan redaktor 

nad tím nerozumným divokým mládím. Kdepak, tak TOHLE za našich časů nebývalo… Ach, 

kam jen ta doba spěje, že? Ale to už se do tance přidává dokonce i pan hostinský Macek a 

tančí na Smetanovu melodii, věřili byste, že zrovinka s německých děvčetem? Kdo by se 

zdržoval národnostními třenicemi, když tak pěkně hrají… Rezkovačku pro všechny!  

Pekelný stroj zatím hraje melodii za melodií. Inu, hudebníci nemohou být na 

všech místech současně, pokud nejsou k mání, aby spustili krkonošský „šejdovec“, musí 

stroje stačit. A také stačí! Tancovačky u gramofonů budou tady v kopcích populární ještě za 

druhé války, i když bude Jestřabí připojeno k Říši a tancování zakázáno. To ke konci války, 

když se Hitlerův sen bortil a němečtí vojáci umírali po tisících na bitevních polích, nesměl se 

lid radovat a veselit. A tak… se okna zacpala tím, co bylo po ruce, natočil se gramofon a 

tancovalo se načerno. Občas se taková zábava nepodařila utajit a na omladinu přišli dokonce 

vojáci. To potom končila veškerá legrace a každý vzal nohy na ramena, jak dokázal, prchalo 

se i okny. Bez nadsázky šlo o život. Ale to jsme utekli o několik let dopředu, vraťme se do 

počátku dvacátých let.  

„Okresními silnicemi je tu krajina protkána. Bělají se z dálky a jejich serpentiny 

klikatí se na všech stranách,“ píše deník Čas. „Cesty jsou spolehlivě značkovány a všude na 

rozcestích jsou pevné ukazováky s dobrými a podrobnými nápisy. Mile působí všeobecná 
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čistota; domky jsou úpravné, čistě obílené anebo, jsou-li dřevěné, jsou pěkně natřeny, tu 

hnědě, tu zeleně a červeně v rozmanitých odstínech a lišty mezi trámy svítí bělostí. V době 

poválečné je pilně opravovali, zvláště na střechách je to viděti a provedli hodně přístaveb. Ve 

světnicích místy tkají, ale hlavně pracují se sklem: foukají přerozmanitě zbarvené skleněné 

duté ‚perle‘ a libují si, že ‚sklo jde‘. Sotva skončí polní práci, usedají muži ke stolům s měchem 

a nahřívajíce skleněné trubice v petrolejových plamenech, vkládají je do formiček, aby vyrobili 

‚perle‘, které ženy a děti rozřezávají a navlékají.“ 

 

Besídka Rudolfa Kynčla 

Ukázky ze starého tisku, které zde 

přetiskujeme, mířily k pražským čtenářům, ale o 

životě (nejen) na Jestřabí si mohli před sto lety 

počíst i lidé v největším městě Moravy. Mohl za to 

křižlický rodák Jan Kynčl, který spatřil světlo světa 

30. prosince 1861 v chalupě č. 88. Vyrůstal 

v tkalcovské rodině, ale toužil po jiném smyslu 

života, než jaký nabízely tkalcovský stav a pole. 

Chtěl studovat a toužil učit děti. Šel za svým snem 

a opravdu se stal učitelem, zkoušky způsobilosti 

složil v roce 1881. Osud ho o deset let později zavál 

až na jižní Moravu do vsi Hrubá Vrbka, kde mu 

manželka Anna porodila synáčka Rudolfa. Ten na 

Moravě pokračoval ve šlépějích pana otce a vedle 

učitelování začal psát knihy i fejetony do novin. A 

protože tatínek asi často vyprávěl zážitky z mládí, 

mohli se čtenáři brněnských Lidových novin právě 

na počátku 20. let dočíst v Kynčlově pravidelné 

rubrice Besídka mnoho poučení, historek, 

humoresek i poudaček přímo z Křižlic a blízkého 

okolí: 

Na faru přišli snoubenci. Farář zapisoval a tázal se nevěsty: „Jste svobodná?“ 
„Inu, pane faráři,“ odvětila nevěsta, „já jsem napolo svobodná, napolo vdaná, 

napolo vdova a napolo žena!“ 

„Jak to?“ užasl farář.  

„Dobře. Se Štěpánem Řehořkovejm jsem měla kluka a bejvala sem s ním pul roku. 

Pak mně útek’ před ohláškama o byla sem tři tejdny sama. Tady s Frantou bejváme tři měsíce 

a čekáme rodinu. Tak už tam napište raděj’, že sem zachovalá, poctivá panna!“ 

 

Nebo tu o ševci Čivrném a krejčím Ryplovi, kteří se kvůli čemusi kdysi poštěkali a 

dělali si potom naschvály. Ale takové, kterým se nakonec i lidé zasmáli. Zrovna onehdá na 

Vánoce, kdy byl „na řadě“ krejčí Rypl. Švec měl jako každý rok zpívat v kostele koledu 
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Pastouškové, vstávejte, v Betlémě se svítí. Krejčí se rozhodl mu jeho každoroční triumf 

překazit a toho dne pozval kamarády na štamperličky. Potom šli koledovat po vsi, zatímco 

zpívali:  

Křižličané, vstávejte, u Čivernejch svítěj 

Narodil se malej švec, starej pro něj dělá klec!  

Aby si rozmarnou říkačku všichni pěkně zapamatovali, zpívali ji u každého domu, 

až došli k nešťastnému ševci. Tam dva chlapci zatarasili dveře a ostatní koledu zpívali prý až 

do dvou hodin do rána, takže nešťastný švec nejen prošvihl svou koledu v kostele, ale ještě 

se mu smála celá ves a notovala si rýmovačku, která po tomto nekonečném koncertě 

žádnému nešla z hlavy. Však už ale švec Čivrný na krejčího Rypla určitě zatím vymýšlel 

nějakou odplatu … 

Asi zrovna také sněžilo, kopce na horách bývaly na konci prosince odjakživa 

zasněžené. Jsou věci, které se nemění. Změnilo se vlastně vůbec něco? Včely med sbírají, 

pole se sečou, domy jsou opravené, politikové se hádají a lidé kvůli nim ještě víc. Tancuje se 

za doprovodu mašinek ještě pekelnějších, lidé se stále špičkují a pan farář má z těch 

bezvěrných oveček hlavu jistě ještě těžší než před sto lety. Copak nám to uplynulé století 

našeptává o nás samých? Možná je to napsané někde mezi těmi poletujícími vločkami.  

Možná si tehdy v roce 1920 také někdo s hlavou v oblacích představoval, jak asi 

ty naše vsi budou vypadat za sto let. Změní se hodně? Málo? Inu, v lecčems se jistě změní. 

Čas plyne nezadržitelně jako ta Jizerka do Jizery, ale přitom pořád šumí tu svou písničku tak 

nějak stejně. Jakpak asi bude Jestřabí vypadat v roce 2120… 

 

Lukáš Berný, 2020 

 

 


