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OSLAVA 3. NAROZENIN FČASU A DEN OTCŮ
V neděli 17. 6. 2018 oslavil spolek a klub FČAS své třetí narozeniny.
Celá naše činnost stojí na aktivitě našich skvělých členů a dobrovolníků. Díky
nim naše komunitní centrum funguje již třetím rokem a je otevřeno všem věkovým kategoriím. Jako poděkování pro naše aktivní i pasivní členy, dobrovolníky a podporovatele, ale i návštěvníky a širokou veřejnost jsme
uspořádali zahradní slavnost.
Stejně jako v loňském roce se termín oslavy sešel s termínem Dne otců,
tudíž byl celý program obohacen o rodinnou stezku plnou zábavy a netradičních úkolů, kde si především tatínci se svými ratolestmi vyzkoušeli krmení,
přebalování, jízdu s kočárky, kvíz jak dobře se znají navzájem a tvoření společného obrazu.
Letos byla nově na programu pro
všechny odvážlivce připravena lukostřelba, kde po boku odborných rad
Václava Zoubka dospěláci stříleli do
velkého terče a děti střílely do sysla.
Za splnění všech úkolů, získali
všichni lahodné občerstvení z našeho grilu, o nějž se staral Lukáš Toušek a Martin Andrýsek. Společně jsme tak strávili krásný nedělní den a užili si dobré jídlo,
pití a zábavu.
Velké díky patří především našim sponzorům a všem pomocníkům:
jmenovitě pak, Activity Parku Médi Kubíka, Jednotě - družstvu spotřebitelů
v Kaplici, organizátorkám projektu Janě Touškové a Veronice Račákové, krásným hosteskám a pomocnicím za jejich práci Jindřišce Nešvarové, Adélce
Zoubkové a Majdalence Krejzové, za pomoc a aktivitu mužům Lukášovi Touškovi, Martinovi Andrýskovi a Václavu Zoubkovi.
Děkujeme všem partnerům a návštěvníkům a těšíme se na další příjemná setkání. www.fcas.cz
Veronika Račáková, klub FČAS
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Zprávy z radnice
V měsíci červenci bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 14. 7. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.

• 23.5. jsme si užili společné fotografování a fotografování budoucích prvňáčků s fotografkou Adélou.
Tablo bylo umístěno v Květince u Marty Feitlové,
za což jí moc děkujeme.
• 31.5. proběhlo screeningové vyšetření zraku.
Červen

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
3+1 v č. p. 139 ve Frymburku (1. patro, kuchyň
9m2, 1. pokoj 20m2, 2. pokoj 16m2, 3. pokoj 12m2,
předsíň, koupelna, WC, balkon, sklep), vytápění
dálkové, nájem 3600,- Kč, služby cca 4000,-Kč.
Při podpisu nájemní smlouvy musí nový nájemník
zaplatit kompenzaci finančních nákladů vynaložených na schválené úpravy bytu předcházejícím nájemníkem 15.000,- Kč. Žádosti zasílejte nejpozději
do 20. 07. 2018.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové. Došlé
žádosti budou vyhodnoceny bytovou komisí (předseda
p. A. Labaj), dle pravidel schválených zastupitelstvem
městyse. Na základě jejího doporučení uzavře starosta
městyse s vybraným žadatelem nájemní smlouvu.

Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově
Úřadu městyse Frymburk ve dnech:
04.07.2018

od 10.00 do 11.00 hodin

Knihovna v době letních prázdnin
Od 1.7. do 31.8. 2018 bude knihovna
otevřena vždy
v úterý od 15.00 do 19.00 hod.
Š. Rillichová, M. Baldová
ZŠ a MŠ FRYMBURK
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Květen
• 9.-11.5. proběhl zápis dětí do mateřské školy a v září
se opět sejdeme v plných počtech.
• 15.5. nás poctilo návštěvou divadlo „LUK“ s pohádkou „MEDVÍĎATA“.
• 14.-18.5. tento týden byl pestrý, byl totiž „BAREVNÝ“ - puntíky, proužky, kostičky, strakáči
a gala pátek ve slavnostním.
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• 8.6. jsme měli poslední divadlo pro tento školní rok
„DIVOLOĎ“ - „CIRKUSAJDO“.
• 8.6. vystoupily naše děti na Frymburských slavnostech jako „drsní“ boxeři a „víly“ s deštníky.
• 19.6. tento den si naposledy užili předškoláci s paní
učitelkou Verčou R. a Evou N. výlet, kdy putovali
po Opatské stezce ve Vyšším Brodě po stopách
skřítků až k pokladu; všichni dorazili živi, zdrávi
a spokojeni.
• 21.6. tento první letní den byl stvořený k slavnostnímu rozloučení s předškoláky, kromě krásného počasí nechybělo pasování na školáky a dort.
Děkujeme paní Schneiderové za finanční dar, na tuto
akci.
•

26.6. proběhla závěrečná ŠKOLNÍ AKADEMIE,
kde opět vystoupily děti s programem, který už
představily na slavnostech.
Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci,
a přejeme slunečné prázdniny a v září naviděnou.
Za MŠ Frymburk Mgr. Gabriela Schicková
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Projektový týden: Život v mraveništi - 2. třída

Rafty 7. třída

V týdnu 21.5. - 25. 5. 2018 u nás ve třídě proběhl
výukový seminář pro děti pod názvem: Život v mraveništi. Děti se seznámily nejen s knížkou Ondřeje Sekory
o známém Ferdovi mravenci, ale dozvěděly se spoustu
nových a zajímavých informací o skutečném životě
mravenců. Celý týden děti zažívaly mravenčí dobrodružství motivovaná Ferdovými příhodami. Jejich realizaci můžete zhlédnout v naší třídní fotogalerii, která
zachycuje všechny důležité momenty a snad i atmosféru našich společných aktivit. Ráda bych poděkovala
všem rodičům, kteří nás podpořili - ať už materiálně
nebo i milým slovem poděkování a hlavně všem dětem
za úžasné zážitky. Zjistili jsme, že jsme skvělá parta,
která se na sebe může spolehnout a společně zvládne
cokoli...
Pár komentářů z deníčků dětí:
"Nejvíc se mi líbilo, jak mě zabalili do toaleťáku.."
(Marek)¨
" Celý týden byl super, moc jsem si to užila!" (Adélka)
"Mně se líbil úplně celý týden a zjistil jsem o třídě, že
dokáže jít celý den..." (Vítek)
"Mně se nejvíc líbila mravenčí olympiáda." (Ella)
"Nejvíc se mi líbilo, jak jsme v lese stavěli hračky pro
paní ploštici a že jsem vydržela bez mamky." (Maruška)
"Celý týden to byla švanda a líbilo se mi, jak mi Bóřa
pomohl na býka!" (Eliška)
"Mně se líbilo všechno. A nejvíc se mi líbil ekopark."
(Milan)
"Mně se líbilo, jak jsme dělali šneka a že jsem vydržela
bez maminky." (Denisa)
"Celý týden se mi líbil, jak jsme měli party a jak jsme
jedli pizzu." (Matěj)
"Celý týden se mi moc líbil a zjistila jsem, že na vodě se
není čeho bát..." (Kíťa)

Náš výlet jsme začali ve Vyšším Brodě. Hned po
nasednutí do raftu začaly zmatky a někteří dokonce
spadli do vody. Cílem bylo dostat se do kempu Braná.
I když cesta byla dlouhá a náročná, tak jsme to dokázali. Po příjezdu do kempu jsme byli šťastní, že si můžeme odpočinout, proto jsme si rychle vybrali chatky
a převlékli jsme se z mokrého. Po krátkém odpočinku
jsme usedli na verandu a začali hltat naše svačiny. Zbytek dne jsme strávili vtipkováním, povalováním a pozorováním paní Růžičkové, jak ,,blbne“ s lékařskou
folií. Večery jsme strávili u ohně, kde jsme si jen tak
povídali a Maty hrál na kytaru. Ve 12 večer jsme už
všichni měli být ve svých chatkách, ale měli jsme možnost spát venku a užívat si pohled na hvězdy. V půl desáté ráno následujícího dne jsme nasedli na raft
a vypluli do Českého Krumlova. Asi po 4 hodinách
jsme dorazili do Krumlova, kde jsme si dali výbornou
pizzu. Po vyčerpávající cestě jsme byli nesmírně
šťastní, že si můžeme dojít na pořádné jídlo, ale obědová přestávka trvala jen chvíli, protože jsme museli
odplout až do samotného cíle naší plavby, který byl
U Trojice. Když jsme dopluli do cíle, byli jsme rádi, že
jsme se neutopili a dodalo nám to odvahu i do 9. třídy,

kde pojedeme na kánoích.

"Celý týden byl skvělý, naučila jsem se stavbu těla mravence a zazvonil zvonec a týdne je konec..." (Maruška)
Mgr. Soňa Kyselová

Zážitky z raftů:
Můj kamarád Kuba cákal vodu po celém raftu. A tak
jsem si řekl, že bych ho shodil do vody. Tak jsem ze
zádi raftu slezl až na příď. Kuba si mě všiml a zahákl si
nohy do popruhu. I tak jsem se ho snažil shodit. ,,To
vzdávám, Kubu neshodím“ říkám. Šel jsem zpátky po
boku raftu na svoje místo. Toho využil pan učitel
a schválně do mě drknul. ,,Ale to né!“ stihl jsem říct,
když jsem ztratil rovnováhu. Věděl jsem, že skončím
ve vodě, a tak jsem skočil. A to byl můj první pád do
vody. Maty. Š.
Hráli jsme různé hry a jedna z nich byla, že jsme se
měli postavit na raft a držet se za ruce. Skoro jsme to
zvládli, kdyby Adam špatně nestoupl a nespadl do vody
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a s ním i Jirka. Já jsem se tak smál, až jsem do vody
spadl taky. Maty. P.
Ráno jsme v naší chatce měli zmatek, protože jsme
hned věděli, že nepořádek, který jsme tam měli, nestihneme uklidit. Ale uklidnila nás výborná snídaně U Fíka.
I když jsme si mysleli, že úklid nezvládneme, tak jsme
všechno stihli. Anet. H.
Sepsali žáci 7. třídy
Poděkování

Ačkoli v pátek 22. června letošního roku zářivě svítilo slunce, ve frymburské škole panovala pochmurná
nálada. Tento den totiž k velké lítosti mnoha žáků, rodičů i učitelů končil své více než čtyřicetileté působení
na této škole vážený pan učitel Leoš Ševčík. Svým jedinečným smyslem pro humor a výjimečnou kombinací
přímočaré přísnosti a vřelé laskavosti si pan Ševčík
dokáže ve chvilce podmanit děti i dospělé. Pro mnoho
z nás je naprosto nezapomenutelnou postavou. Spojujeme si ho zejména s tělocvikem a sportem vůbec. Sám
vášnivý sportovec od dětství dokáže svým nadšením
strhnout a vyhecovat k nečekaným sportovním výkonům a přivést ke sportu i rozené nesportovce. Během
těch mnoha let ve škole vytrvale organizoval sportovní
akce a jezdil s dětmi na nesčetně sportovních klání po
celé republice. Prožíval s nimi zcela bezprostředně euforii z vítězství a učil je s nadhledem a lehkostí vyrovnávat se s porážkou. O sportu také psal a výkony svých
svěřenců poctivě dokumentoval a oceňoval nejrůznějšími odměnami od mnoha sponzorů a dárců, které pro
podporu sportování dětí dokázal získat. Naprosto fascinující je jeho elán, který ani s přibývajícím věkem neochabuje. K našim dětem přistupoval vždy s velikou
láskou a respektem, což z něj přirozeně vycítily a právě
proto ho mají rády a nikdy na něj nezapomenou. Leoš
Ševčík je svou lidskostí a optimistickým přístupem
k životu pro mnohé z nás inspirující. Za vše, co pro
naše děti i školu vykonal, jsme mu hluboce vděční. Jeho
odchod z naší školy je proto nenahraditelná ztráta.
Ptáčkovi
Dětské rybářské závody

Dne 23. 6. 2018 proběhly na místní pláží dětské rybářské závody. I přesto, že bylo pouhých osm stupňů
a vítr severák vál, našlo se pár odvážných mladých rybářů, kteří nechtěli sedět doma a vyrazili do nepohody.
Nakonec toho nelitovali, přes kruté počasí ryby braly
jako o závod. Vítěz závodu Štěpán Boubelík nachytal
299 cm ryb. Druhý za ním – Marek Šulc ml. 194 cm.
Jako třetí se umístila Petra Hlaváčková, která zvítězila
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i v soutěži o největší rybu s 35 cm cejnem. MS rybářského svazu Frymburk děkuje všem sponzorům: Hotel
Maxant, Potraviny Jednota Coop, Hospoda Na Hřišti –
Jan Šuník ml., Ing. Jan Štěpán, Marek Šulc, Václav
Tomka, Gustav Procházka, Potraviny Flossman, Jan
Kubát, Roman Šuhaj. V neposlední řadě patří díky
Bistru U Hastrmana, kdy děkujeme Milošovi Boháčovi
ml. za poskytnutý azyl před zimou. Závěrem děkuji
všem zúčastněným dětem a také rodičům a prarodičům,
kteří dělali dětem doprovod. Zvláštní poděkovaní patří
rozhodčím – Milošovi Bizekovi a Láďovi „Kantrimu“
Jozovi. Petrův Zdar!
Jiří Langer, předseda MS rybářského svazu Frymburk

Poděkování

V neděli 17. 6. uspořádal mimořádně aktivní frymburský spolek FČAS oslavu Dne otců. Tento dosud
opomíjený svátek dlouho v kalendáři chyběl a po Dni
dětí a Dni matek, které mají navíc v záloze ještě Mezinárodní den žen, se tak konečně dostává také na třetího
člena rodiny.
Oslavy se uskutečnily pod frymburskou sjezdovkou
v ranči U Tří Anč a na přilehlých atrakcích pro děti
v Activity parku Médi Kubíka. Děti, stejně jako maminky, měly také možnost zúčastnit se Dne otců
a v hojném počtu toho využily. Se zaujetím plnily úkoly
v připravených soutěžích, spouštěly se po tubingové
dráze či zkoušely trefit terč pod vedením zkušeného lukostřelce, téměř už frymburského Robina Hooda, Václava Zoubka. Hojnému počtu otců, matek a dětí bylo
pak také k dispozici leccos k zakousnutí, třeba s láskou
grilované kuřecí i vepřové stejky.
Pěkný zážitek i pro nás, se kterými už děti na takovéto
akce chodit odmítají. Takže aspoň ten stejk. Díky!
Ivan Rillich
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P. S. O připravenosti pořadatelů svědčí i obětavé použití lidské výsuvné plošiny z těla Martina Andrýse
a hřbetu Lukáše Touška k zachránění nafukovacího balónku z koruny stromu. Sláva i jim!
Okresní olympiáda v atletice
Kaplice 30. 5. 2018

Obě dívky trénují pod vedením Martina Šány a výsledky jsou vidět. A úplně poslední věc. Moc a moc děkujeme panu Miloši Boháčovi, který s námi poslední
roky odjezdil všechny sportovní akce a byl vždy naším
velkým fanouškem, ať to byla atletika, OVOV a nebo
florbalové turnaje.
Mgr. Leoš Ševčík, dnes již bývalý učitel Tv

Poslední sportovní akcí tohoto roku byla okresní
olympiáda v atletice. A protože po 40 letech na zdejší
škole odcházím do důchodu, byla to i moje poslední
sportovní akce s dětmi ZŠ Frymburk. A proto jsem si
moc přál, abychom se nevraceli domů bez medaile.
A atleti mě nezklamali a dovezli jsme do Frymburka
7 cenných kovů.
A jak to tady dopadlo?
8. místo – Sam Mihalovič v běhu na 60 metrů
8. místo – Tina Šulcová v běhu na 600 metrů
6. místo – Tina Šulcová v hodů míčkem
6. místo – Natálie Mészárosová ve skoku dalekém
6. místo – Karolína Gladišová ve skoku dalekém
5. místo – Natálie Mészárosová v běhu na 60 metrů
4. místo – Sam Mihalovič ve skoku dalekém
4. místo – štafeta mladších dívek ve složení – Šulcová,
Ouředníková, Mészárosová a Matušincová
3. místo – štafeta starších dívek ve složení Gladišová,
Krejzová, Švábová a Václavíková
2. místo – Eliška Ouředníková ve skoku dalekém
2. místo – Adam Burian v běhu na 60 metrů
2. místo – Daniela Václavíková v běhu na 60 metrů
2. místo – Daniela Václavíková ve skoku dalekém
1. místo – Adam Burian ve skoku dalekém
1. místo – Karolína Gladišová v běhu na 800 metrů
Takže naše nejlepší atletická olympiáda a všem dětem velký dík. Na závěr se zastavím u dvou dívek.
Karolína Gladišová potřetí za sebou vyhrála běh na
střední trati, čímž přepisuje okresní historické tabulky.
A já pevně věřím, že i za rok v běhu na 800 metrů zvítězí.
Daniela Václavíková, největší atletka v historii
školy. Den před závody v Praze na Julisce si utvořila
osobní rekord v dálce – 505 cm, domů přijela ve dvě
hodiny po půlnoci a přes velkou únavu opět nezklamala, i když byla moc smutná, neboť o zlato v dálce
přišla až poslední pokusem o jeden centimetr. 19. 6.
v Praze na atletickém přeboru družstev v dálce zvítězila
a v běhu na 150 metrů si vytvořila fantastický osobák
časem 20.14 a také brala zlato.
Takže Dančo VYDRŽ!!!!!
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Okresní atletická olympiáda

Tak jako při každých závodech s panem učitele Ševčíkem jsme jeli do Kaplice na olympiádu v atletice.
Bylo teplo, spíš takové dusno. Nikomu to ale na nervozitě neubíralo. Na krásném stadiónu v Kaplici se již
rozcvičovali závodníci z jiných škol.
Jako první byly rozběhy na 60 metrů a skok daleký.
A vedli jsme si velmi dobře. Do finále postoupili – Sam
Mihalovič, Daniela Václavíková, Natálie Mészárošová
a Adam Burian. Ve finále skončila Daniela na druhém
místě a Adam také vybojoval stříbrnou medaili. Sam na
medaili nedosáhl, ale časem hluboko pod 8 sekund si
vytvořil osobák a skvělou formu potvrdil i v dálce, kde
výkonem 513 cm bral nepopulární bramborovou medaili.
A ve skoku dalekém byly medailové žně. Adam zvítězil a získal první zlato pro naši malou školu. Stříbrnou
medaili vybojovala Eliška Ouředníková a Danila Václavíková, která zlato prohrála až posledním skokem
a to o jeden centimetr.
Ve štafetách obě dívčí štafety postoupily do finále.
Mladší dívky přišly o medaili až na poslední předávce,
která se totálně nepovedla. Do té doby běžely na druhém místě. Nakonec nepopulární 4. místo.
Starší dívky ve složení Magdaléna Krejzová, Anna
Švábová, Karolína Gladišová a Daniela Václavíková
po velké boji nakonec bronz uhájily.
Jako dramatický závěr byl běh na 600 a 800 metrů.
Tina Šulcová si vedla dobře, ale dlouhodobý zdravotní
výpadek byl znát a na medaili nedosáhla.

Karolína, která běžela 800 metrů, si vedla o poznání
lépe a obhájila své loňské vítězství a naše škola získala
druhé zlato.
Samozřejmě jsme si počkali na slavnostní vyhlášení
a moc nás zamrzelo, že to byly naše poslední závody
pod panem učitelem Ševčíkem, který se také dočkal
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zvláštního vyhlášení. Nikdy už to nebude takové vzrušení a veselí, které jsme s panem učitelem zažívali na
všech sportovních akcích.
Myslím si, že mu můžu za všechny sportovce a celou školu poděkovat za všechny ty krásné zážitky, které
jsme s ním prožili.
Karolína Shadi Gladišová
Voda (pro všechny) nad zlato (pro někoho)

Již několik let probíhá ve Frymburku zdánlivě jednoduchý spor o osud území na severním svalu vrchu
Kaliště: provozovatel lyžařského areálu Kramolín chce
tímto směrem rozšířit stávající areál vybudováním dalších sjezdovek v katastrálním území Frymburka, proti
se staví nezanedbatelná část frymburských občanů.
Jedna strana sporu nabízí optimistické sliby o rozšíření pracovních příležitostí a zaklíná se nutností „pokroku“, druhá strana předkládá spíše obavy
z negativních důsledků výstavby sjezdovek: z narušení
tradičního krajinného rázu, z posunu směrem ke
„tvrdé“ turistice, a také z ohrožení zdrojů pitné vody,
které se v tomto území nacházejí. Během pouhých několika let, kdy spor probíhá, nabyl poslední z uvedených argumentů až nečekaně na důležitosti. Po letech
obav z povodní, nás v poslední době děsí spíše mapy
sucha, které ohrožuje rozsáhlé oblasti České republiky
i celé Evropy. Situace je tak vážná, že se jí zabývá Ministerstvo životního prostředí ČR, a ochrana vodních
zdrojů se stává absolutní prioritou.
Aniž si to uvědomujeme, máme vlastně obrovské
štěstí, že nám zatím relativně zadarmo stéká kvalitní
pitná voda ze svahů nad městečkem, a je jí dokonce tolik, že ji můžeme prodávat na Lipno, tedy právě tam,
odkud přicházejí tlaky na výstavbu sjezdovek. Ale tak
to nemusí být navěky. Domnívá-li se někdo, že žádná
kaše se nejí tak horká, jak se uvaří, voda tu přece
vždycky byla a vždycky bude, ať o tom zkusí přesvědčit někoho, komu vyschla ještě nedávno plná studna.
Překotný rozvoj turistiky v sousedním Lipně nad
Vltavou tak svou bezohledností ohrožuje nejen nás,
frymburské obyvatele, ale paradoxně i budoucnost turistiky v celé oblasti, včetně samotného Lipna. V České
republice i ve světě existuje mnoho prosperujících turistických center bez sjezdovek, ale zkuste najít alespoň
jedno, kde z kohoutků neteče pitná voda.
Není-li Vám tedy další osud Frymburka lhostejný,
přijďte prosím své názory vyjádřit na veřejné projednávání návrhu územního plánu dne 10. 7. 2018 od 16 hodin do naší obřadní síně a na následné zasedání
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zastupitelstva městyse, které bude o jeho přijetí či nepřijetí rozhodovat. Požadujte od svých zvolených zastupitelů, aby uvažovali o rozvoji Frymburka
v dlouhodobé perspektivě a dostáli závazku vyplývajícímu z usnesení č. 20/2016, které sami přijali dne 24.
2. 2016, jímž se prameniště na svahu Kaliště prohlašují
za oblast strategického významu pro zásobování obyvatel Frymburka pitnou vodou.
Za spolek „Šumava Ne Na Prodej“
RNDr. Monika Krolová, Ph.D.,
Mgr. František Frantál,
PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.
Literární špehýrka pro děti i dospělé

Stařičký král byl těžce nemocen a chřadl. Nejdříve
chřadl měsíc za měsícem, pak den za dnem, a nakonec
už chřadl hodinu za hodinou. Slova se mu pletla a ani
na prevét, kde tak často pobýval, posměšné štulce svým
protivníkům vymýšleje, už mnohdy nedošel. Pohled na
něj vzbuzoval soucit, a to dokonce i u jeho úhlavních
nepřátel ve Slunečním království.
Leč i těžce nemocný král je králem potud, pokud
králem ve svém království být touží nebo pokud někdo
netouží být v tom království králem ještě víc než on
a král pak nepadne v bitvě. Ani jedno se však v našem
království neudálo. Král se rozhodl toužit být králem až
do konce svých hodin a ve všech okolních zemích si
vladaři hleděli svého. Král, nemaje syna a nástupce na
trůnu, rozhodl se, jako už tolikrát během svého panování, před smrtí ještě naposledy překvapit celou zemi.
Jmenoval svým nástupcem dvorního šaška.
Šašek, jak se dost málo vědělo, byl však králem po
celou dobu svého šaškování ponižován a zesměšňován,
a to daleko více, než bývá ve vztazích mezi šaškovým
králem a královým šaškem obvyklé. Král totiž nelibě
nesl, že šašek může říkat, co chce a král pouze to, co
jest krále hodno. Jak šel čas, král však daleko častěji
pronášel věty a konal činy, které by snad slušely jeho
šaškovi. A protože královi rádci se starali výlučně
o svůj prospěch a o drancování hradní pokladnice, byl
šašek jediný, kdo mohl královy šaškárny vysvětlovat
světu. A ještě musel svému vladaři celé noci nalévat
a metat před ním kozelce. Ukul proto za všechny ty
roky ústrků a strádání ďábelskou pomstu.
Sotva král vydechl naposledy, usedl šašek na trůn.
Neseděl na něm ostatně poprvé, stávalo se mu to často,
když právě skonavší král zrovna po náročné noci sedět
nemohl. Teď však seděl šašek na trůnu poprvé bez rolniček a jeho hlavu zdobila majestátní koruna pradávného sjednotitele království Bolehlava I. Svolal veškeré
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obyvatele hradu, dokonce i rádcové se museli dostavit,
a seznámil je s prvním rozhodnutím nové hlavy království. Celá země se na projevení citů k bývalému králi
pokryje suknem.
Mnoho tkadlen bylo svezeno na hrad, kde pod přísným dohledem kancléře mnoho dní hrbilo se nad tkalcovskými stavy a do úmoru šlapalo. Brdo v rychlém
sledu zvedalo nitě a vytvářelo prošlupy, kterými sem
a tam provlékal se člunek s útkem. Hradní místnosti plnily se štůčky toho nejkvalitnějšího plátna jako horská
bystřina vodou po vydatném dešti. Nové a nové formanské povozy s přízí přijížděly a cestáři museli co
chvíli rozbité cesty směsí kamení a jílu rozmíchaném
ve vodě vyspravovati. Vojsko v plné pohotovosti bylo
a nepřetržité hlídky kol cest drželo, by čeládka lapkovská hladký přísun materiálu svými rejdy lotrovskými
nenarušila.
Běliči pak louhovali plátno pomocí louhu získaného
z dřevěného popela. Následně krasobarvíři plnili obrovské kádě bylinným macerátem z kořenů kamejky
rolní, mařinky barvířské a svízele syřišťového a role
plátna barvili. A konečně také zástup švadlen s rukama
rozpíchanýma od jehel, pracuje dnem i nocí, své city
k zesnulému králi vyjádřiti mohl.
Jako na povel zvláštní ticho rozhostilo se pak
po celé zemi po dokončení tohoto díla. Dokonce
i z hostinců, krčem a náleven kakofonie zvuků přestala
se linouti, i ten nejnuznější ožralec, ochmelka a násoska
vzpomenul svého krále. Dobře si pamatoval, jak král
mezi lid chodil a prostou krmi s ním v urozené hrdlo
vkládal. A tučné pak hojně pivem či pálenkou z darů
své země zapíjel.
A země tato, plná krásných žen a statečných mužů,
s klimatem příznivým rolničení i lásce, kde navzdory
šaškovskému panování a vysávání prostého lidu všemožnými pijavicemi dostatek dobrého jídla a pití bylo
a je, tak ta země, celá, celičká pokryta byla na znamení
smutku červenými trenýrkami. Ne mnoha maličkými
trenýrkami, ale jedněmi jedinými ohromnými. S velikánskou kapsou.
Krásné léto všem, nejlépe nahoře bez...
Ivan Rillich
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