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Vzpomínky na mládí. “Je na západ … cesta
dlouhá.“ - 1. část
Posledního dne tábora v Bogdanu nám naši
„instruktoři z YMKY“ sdělili skutečný smysl a cíl
tábora. Měli jsme být připraveni k obraně
republiky. Současně nás vyzvali, že se můžeme
rozhodnou, zda chceme odejít do Anglie, či se
vrátit domů a zapojit se do obrany republiky.
Rozhodl jsem se spolu s dalšími třemi kluky odejít
na západ. Nešlo ani tak o zvláštní uvědomění, spíše
mne lákalo dobrodružství. Nezvážil jsem přitom
možná rizika a hlavně problémy, které tím
způsobím rodičům, zejména matce, kterou jsem
miloval a ona i mne. Napsali jsme dopis rodičům,
který jim měl předat skautský vůdce a vyzvat je
k mlčenlivosti. Následujícího dne jsme nastoupili
v Rachově do rychlíku směřujícím do Prahy. Asi
po půl hodině jízdy rychlík, vypravený z konečné
stanice v Jasině, od pohraničního města Čopu
pokračuje po rumunském území asi 80 km až do
Slovenského Nového Města. Krátce cestou staví
ve stanici Camara la Sighet, kde my čtyři jsme
měli přestoupit na rychlík směřující do Oradea.
Pasové formality vyřídili naši instruktořidůstojníci. Měli jsme československé turistické
pasy, protože již před tím v Praze byl plánován

výlet do Slatinských dolů v Acna
Slatina.
Důstojníci nám navrhli vhodné další trasy, po
nichž se máme vydat přes Oradea do Bělehradu
a stavět se na Britském vyslanectví. Odtud jsme
měli pokračovat přes Itálii nebo Švýcarsko do
Španělska a dále pak až do Gibraltaru. Na cestu
jsme každý dostal 20 Dolarů a jízdenku do Oradea.
Důstojníci nastoupili do rychlíku na
Bukurešt a odjeli. Asi za hodinu byl přistaven
rychlík, směřující do Oradea, vzdáleném asi
200km. 4 až 5 hodin jízdy. Rychlík měl reglační
vagony se stupátky po celé venkovní délce vagonu,
takže pro přechod z jednoho vagonu do druhého se
muselo jít po jeho zevní straně. Cesta rychle
ubíhala a za okny se míhaly pohledy do
Sedmihradska. Několikrát vlak krátce zastavil na
malých nádražích a přistoupilo několik pasažérů.
Charismatickými cestujícími byli pravověrní židé.
Od uší jim vysely dlouhé spirálovité pejzy a na
hlavě měli černý kulatý klobouk. Ohýbali se pod
obrovskými proutěnými košatinami plnými zboží,
takže je pod nimi téměř nebylo vidět. Večer již za
tmy jsme dorazili na centrální nádraží v Oradea.
Na hledání noclehu v neznámém městě byla již
tma a také skrovné finanční prostředky. Rozhodli
jsme se proto přespat v nádražní čekárně. Bylo tu
poměrně čisto. Tak jsme rozbalili na lavici spacáky

a uložili se ke spánku. Právě když jsme začínali
usínat, vtrhli do čekárny dva pohraničníci s puškou
na ramenou. Prohlíželi naše pasy, a když zjistili, že
jsme z ČSR, zasalutovali a odešli. Brzy ráno za
rozednění nás probudil hluk na nádraží. Po skrovné
hygienické očistě jsme vyrazili do města. Náš spoj,
rychlík na Arad s připojením na Bělehrad, odjížděl
až odpoledne, takže jsme měli několik hodin na
prohlídku. Octli jsme se v centrální čtvrti Oradea.
Překvapil nás jazykový babylon množství
spěchajících lidí. Kromě maďarštiny bylo slyšet
rumunštinu, němčinu, bulharštinu i jidiš. Další
zajímavostí byl velký počet kostelů několika
církví, nechyběla ani mešita s vysokým minaretem.
Navštívili jsme velikou, relativně nízkou barokní
katolickou baziliku. Na tabulce jsme se dozvěděli,
že je největší svého druhu v Evropě. Uvnitř byla
nádherná výzdoba. Množství velkoplošných
obrazů a soch z vrcholného období baroka,
nasvícených barevným osvětlením z velikých,
barevnými sklíčky vykládaných oken. Na ulici
kypěl bohatý obchodní život kolem bezpočtu
stánků, kromě ovoce a potravin, se vším možným
zbožím. Veškeré obchodování ovládali smlouvající
židé. Uměli snad všechny možné jazyky, snadno
jsme se s jedním u stánku domluvili německy a za
dva dolary po našem chabém smlouvání nakoupili

tyčku uherského salámu, bochník chleba a asi kilo
hroznového vína. Potom jsme již spěchali směrem
na Západní nádraží „Vest“. Cestou jsme došli
k mohutné pevnosti Velký Varadín, postavené do
tvaru pětiúhelníku. Pocházela z doby, kdy tato
oblast byla součástí Rakouska-Uherska. Cihlové
hradby nám připomínaly náš Vyšehrad. Prohlídkou
jsme se dlouho nezdržovali, krátce zhlédli hradby
s tlustými kanony a pokračovali na nádraží Vest.
Dorazili jsme tam asi čtvrt hodiny před odjezdem
našeho spoje, což jsme využili k očistě u
nádražního hydrantu. Po příjezdu vlaku nastal běh
kolem něho s hledáním přímého vozu na Bělehrad.
Vznikl dost velký zmatek, křik, pískání nádražních
dozorců než byl ukončen nástup. Většina
cestujících směřovala do Maďarska. V našem
vagonu bylo pár pasažérů, takže jsme si zabrali
celé kupé. Večer jsme se pohodlně uložili do
spacáků na lavici. Asi kolem půlnoci nás probudil
hluk. Rychlík stál v pohraničním městě Aradu,
měnila se lokomotiva a celá posádka vlaku. Do
našeho kupé vstoupili srbští celníci, zkontrolovali
naše pasy, obsah torny a s přáním šťastné cesty
odešli. Arad bylo poslední větší, asi stotisícové
město na rozhraní Maďarska a Jugoslávie, jak bylo
nedávno přejmenováno Srbsko („Krajevstvo
SHS“), které tehdy tvořily Malou Dohodu. Další

cesta proběhla v klidu a asi kolem poledne jsme
přijeli na Hlavní nádraží Podgorica v centrální
čtvrti Dedinje.
Ihned po příjezdu, po krátké orientaci, jsme
se vydali hledat Anglické vyslanectví v rezidenční
čtvrti Dedinje. Nacházelo se v jednopatrové
barokní budově v blízkosti komplexu královských
sídel, Královského paláce a Bílého paláce. Obě dvě
budovy nádherné barokní stavby. Královský palác,
sídlo cara Alexandra, v Bílém paláci z bílého
mramoru, žil před tragickou smrtí krále Alexandra
princ Michal. Na vyslanectví jsme byli po
předložení dokumentů přátelsky přijati a pohoštěni.
Určitou nesnáz způsobila naše dosud malá znalost
angličtiny
z pouze
krátkého
kurzu
na
prázdninovém táboře. Já jsem byl absolventem
jinak vynikajícího reálného gymnasia, kde jsme se
učili tři jazyky, latinu, francouzštinu a němčinu
včetně konverzace, takže francouzsky a německy
jsme se dobře uměli domluvit, angličtinu jsme
bohužel neměli. Vojenský přidělenec s námi
probral problematiku naší další cesty. Museli jsme
se rozhodnout, buď pro severozápadní trasu přes
Švýcarsko, nebo jihozápadní cestu přes Balkán.
Rozhodli jsme se pro druhou trasu, vzhledem
k možnosti využít železniční dopravy. Současně
nám bylo zajištěno ubytování na týden

v renovované barokní budově na bulváru cara
Alexandra. Pracovník velvyslanectví nás ale
upozornil, že nemáme s cestou otálet, protože
mezinárodní situace je nejistá. V Bělehradě se
znovu začínají objevovat pokusy o atentáty a
pogromy židů, páchané Ustašovskými nacionalisty.
Takovému atentátů podlehl v r. 1934 v Marseille
král Alexandr I. Na zastupitelském úřadu jsme
dostali mnoho dalších informací, potřebná visa a
skrovnou finanční podporu na další cestu. Přes
varování jsme se rozhodli pobýt v Bělehradě asi 3
dny prohlídkou města a získáním dalších informací
pro nastávající cestu. Bělehrad je typickým,
balkánským městem. Rozkládá se na soutoku
Dunaje a Sávy. Centrální část města zahrnují
výstavné, většinou barokní budovy kolem staré
pevnosti Kalemegdanu na pravém břehu řeky.
Vzhledem k výhodné poloze je významnou
křižovatkou říčních cest a železnic ze severu na jih.
Charakteristickým znakem města je množství
kostelů, hlavně pravoslavných, jak tomu odpovídá
i počet věřících. Navštívili jsme největší z nich,
chrám sv. Sávy s nádhernými ikonami. Další
pozoruhodností byl Starý palác na rohu ulice krále
Milana a Josipa Jovanoviče, sídlo královské
dynastie Obrenovičů. Poslední návštěvu jsme
věnovali Srbskému Národnímu museu, o němž

jsme se dozvěděli, že je tu vystaven jedinečný
iluminovaný rukopis-Miroslavovo evangelium.
Cestou na nádraží jsme se stavili v jednom
z obchodů s nápisem v latince „Koloniál“, kde se
prodávalo vedle potravin snad všechno. Kromě
nezbytných potravin na cestu se nám tu podařilo
koupit mapu Středomoří. Od prodavače jsme
získali řadu informací o řeckých úzkokolejných
železnicích s řadou problémů při cestování. To nás
vedlo k rozhodnutí pokračovat dál v cestě přes
Bulharsko do Turecka. Tato trasa se zdála být
jistější i ze skutečnosti, že po ní pravidelně jezdily
expresy z Budapešti do Istambulu.
Odebrali jsme se na nádraží, koupili si lístky
na noční rychlík do Istambulu a po příjezdu vlaku
nastoupili. Měli jsme jízdenky na obyčejný vagon,
abychom ušetřili. Dali jsme úplatek průvodčímu,
zamkli se v kupé, natáhli se na lavici do spacáků a
v monotónní hudbě kolejnic se rychle propadli do
spánku. Kolem půlnoci nás probudilo lomození,
venku silné osvětlení a změť hlasů. Stáli jsme na
centrálním nádraží v Sofii.
Prof. MUDr. Zdeněk Vacek Dr.Sc.

Pranostiky na srpen
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen
mučí.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho
radost vosy.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Pranostiky pro jednotlivé dny:
4. srpna:
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
10. srpna:
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré
víno míti.
Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.
Na svatého Vavřince první zelí do hrnce.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
15. srpna:
O Nanebevzetí jasno před východem slunce,
nastane požehnaný podzimek.
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze
hojnost vína se nadíti.
16. srpna:

Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý
den trochu.
Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu.
24. srpna:
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme
naději.
Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosí.
28. srpna:
Na svatého Augustina zahvízdá už meluzína.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Pranostiky na září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Divoké husy na odletu - konec babímu létu.
Pranostiky pro jednotlivé dny:
1. září
Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc
dodržuje.
Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
2. září
Na svatého Štěpána krále je už léta namále.

3. září
Na svatého Mansueta je po létě veta.
4. září
Na svatou Rozálii všude se ozimy sijí.
8. září
Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.
Prší-li na Panny Marie narození má déšť osm neděl
trvání.
10. září
Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
14. září
Po svatém Kříži podzim se blíží.
15. září
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji
poklesne.
16. září
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Svatá Ludmila medu do řepy nalila.
21. září
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Svatý Matouš den krátí a svačinu hatí.
22. září
Na svatého Mořice nesej pšenice, bude samá
metlice.
26. září
Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána.

27. září
Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.
Na sv. Kosmu a Damiána má být řepa vybírána.
28. září
Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný
podzimek.
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
29. září
Svatý Michal kupy z pole spíchal.
Zmoknou-li Michalu křídla, bude o vánocích zem
rozbředlá.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc.
Je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.
Z internetu vybrala Eva Průchová

V parku před chrámem Svaté Barbory

Hasiči na Palatě

23. 7. 2015 uvítala Palata posádku auta Hasičské
stanice z Radotína. Přijeli na pozvání jejich
bývalého náčelníka pana Jaroslava Mičana. Hasiči
z Radotína prezentovali svoji práci před vstupem
do Domova Palata za bohaté účasti klientů Palaty.

Krásné

hasičské

auto

TATRA

Hasič s výstrojí

Ukázali všem nejen svoji výstroj a vybavení
hasičského auta, ale také obohatili vyprávěním o
své činnosti. Též zodpověděli veškeré dotazy.
Přednáška s vyprávěním všechny opravdu zaujala.
Klienti velmi ocenili v závěru prezentace hasiče
nadšeným potleskem.

Hasiči potom pomohli při odchytu oveček v jejich
výběhu, což nebylo ve svažitém terénu nijak
snadné. Ovečky tak mohly být zdárně naočkovány.
Hasičům z Radotína za jejich prezentaci a pomoc
děkujeme. Poděkování zaslouží i pan Jaroslav
Mičan, že akci inicioval.

Bývalý náčelník hasičů v Radotíně pan Jaroslav
Mičan s mladším kolegou z Hasičské stanice
v Radotíně.
Anna Jílková

Kulturní a společenský program na měsíc srpen
4. srpna v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
5. srpna v 14.00 hodin
Vyhlášení ankety „ Srdce na dlani“, za přítomnosti
zástupců Magistrátu hl. m. Prahy. Zazpívat přijde
Jiří Helekal.
6. srpna v 10.00 hodin
Tancování s doktorkou Jílkovou.
11. srpna v 10.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Bartoš
s paní Mikešovou.
12. srpna v 14.00 hodin
Přednášku o Joachimu Barrandovi, francouzském
paleontolologovi působícím v Čechách v druhé
půlce 19. století. – 2. část
18. srpna v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.
19. srpna od 9.00 do 17.30 hodin
Bude na Palatě probíhat „ Den otevřených dveří“
pro odbornou i laickou veřejnost.
v 15.00 hodin
V zahradě zahraje Hudba hradní stráže. Při této
příležitosti bude slavnostně předán peněžní šek od
České spořitelny a Nadace České spořitelny.
V případě pěkného počasí grilování na zahradě.

25. srpna v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Bránické
duo.
26. srpna v 14.30 hodin
Malá divadelní společnost Kostým představí
hudební monodrama Hašler! Hašler! Hašler! aneb
Písničky psané životem Karla Hašlera. V hlavní
roli se představí Ing. Michal Boška.
27. srpna v 10.00 hodin
Návštěva pivovaru ve Velkých Popovicích. Odjezd
v 8.30 hodin, návrat v cca 12.30 hodin.

Prohlídka zámku Kačina

Prohlídka jídelny na zámku Kačina

Občerstvení v motorestu Na Huse

