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Milí rodiče,
mnozí už znáte sérii knížek o laskavém dědečkovi a zvídavé Viktorce.
Začínali jsme ve školce, pak se z Viktorky stala předškolačka a nakonec
školačka. Viktorka však stále roste, zajímají ji jiné věci. V posledním
díle se vydala s dědečkem na cestu po velkých evropských městech, seznamovala se s historií, zajímavostmi a jazyky evropských zemí. A pátý
díl, který dostáváte do ruky, Vás zavede na zajímavá místa naší vlasti.
Děti poznají různé památky, které hrály v našich dějinách významnou
roli nebo jsou trvalou součástí našeho kulturního dědictví a je důležité je znát. Díky trpělivému vypravěči, Viktorčinu dědečkovi, se děti
seznamují s historií naší země, s legendami a pověstmi, s výraznými
osobnostmi našich dějin, dozvídají se zajímavosti, na které ve škole
obvykle nezbývá čas. Knížka Dědečku, vyprávěj o Česku je i inspirací pro
Vaše poznávací výlety po naší republice.
Přeji Vám a Vašim dětem krásné chvíle při toulkách českou zemí.
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Viktorka si tyhle prázdniny nevymyslela vlastně sama. Inspirací jí byl
tajemný nález, který ji překvapil, když se na chalupě v Českém ráji
přehrabovala ve starém harampádí na půdě. Ve škole dostali za úkol
najít nějakou kuriozitu z doby mládí jejich prarodičů, třeba nějaké
potřeby do kuchyně, starou sošku, která stává u babičky na příborníku, háčkované dečky nebo přehoz přes postel, babiččiny plesové korále,
dědečkovu lupu, s níž četl noviny. Viktorka se statečně vydala na půdu
na chalupě. Nechodila tam ráda, všude ležel letitý prach, který se vířil,
když procházela po vrzajících prknech, sem tam se mihnul nohatý pavouk, a ještě aby tak vykoukla myš! Dědeček s babičkou užívali chalupu
dlouhá léta, teď už ji předali Viktorčiným rodičům, občas sem ovšem
přijeli a vyprávěli, co všechno tady prožili. Maminka si samozřejmě
zařídila kuchyň i ložnici moderně, podle svého, ale přece jen všechno
staré nevyhodila, říkala si, že jsou to krásné památky, a ukládala je do
truhly na půdě. Jako by tušila, že jednou se budou Viktorce hodit.
V truhle se skrývaly pravé poklady, a to nejen po babičce, ale po ještě starších obyvatelích chalupy, třeba ruční mlýnek na kávu, barevné
plechové krabice na cukr a sůl, mosazný hmoždíř, ve kterém se drtilo
koření, vyšívané obrázky na tkanině zvané panama a pak velká krabice.
Viktorka si jí nikdy předtím nevšimla, teď ji opatrně vytáhla z truhly, setřela z ní prach a pomalu otevřela. Jaké překvapení ji čekalo uvnitř? Krabice byla plná barevných brožurek, letáků, vstupenek
a map. Viktorka si všechny věci z krabice rozložila na zem a začala si
je prohlížet. Nejvíce ji zaujala mapa Československa, to poznala díky
tvaru republiky protaženému daleko na východ, to bylo Slovensko,
kdysi jsme se Slovenskem tvořili jeden stát. Na mapu někdo nakreslil barevným fixem spoustu kroužků jak kolem některých měst, tak
i v horách nebo v krajině, kde nebylo co kroužkovat. Co asi znamenají?
Pak se začala probírat brožurkami a letáky. Šlo o informační materiály
z různých hradů a zámků, pohlednice z horských hotelů, stříbrnou
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minci, vstupenky do muzeí a památek, jízdenky na vlak, jízdní řády,
prostě všehochuť vztahující se k jedinému: k cestování po památkách
Československa. Ten největší důkaz obsahovalo album plné fotografií
pohlednicového formátu, byli na nich dědeček a babička, Viktorčina
maminka, když byla malá, a její bratr, Viktorčin strýc Radim. Fotky
pořídili na horách, hradech, hodně jich pocházelo z Prahy, vždycky
zachycovaly nějakou památku, pomník Jana Husa na Staroměstském
náměstí, veliký kostel, a na zadní straně bylo napsáno chrám svaté
Barbory v Kutné Hoře, hora Říp, Staré bělidlo, hrad Bezděz a podobně.

Viktorce pomalu začalo svítat: To všechno jsou památky na putování
po naší vlasti, když byli maminka s bratrem malí a jejich rodiče s nimi
cestovali, aby poznali naši zemi. To je nápad! Blesklo jí hlavou, že by
mohla to samé navrhnout dědečkovi? Ostatně loni takhle navštívili pět
evropských zemí, proč by se nevydali na putování po Česku? Vzala si
krabici a seběhla z půdy dolů do kuchyně. Utřela krabici hadrem, aby ji
mohla položit na stůl, a s významným pohledem ji slavnostně otevřela.
„Podívej, mami, co jsem našla,“ rozložila věci z krabice po stole.
Maminka odložila talíře, které chystala k obědu, přišla blíž a se zájmem si všechno prohlížela. Brala do ruky jednotlivé obrázky, fotografie, pohlednice, vstupenky a nakonec se zahloubala do mapy. „Ano, už
si vzpomínám, tohle je mapa míst, která jsme s rodiči navštívili, sama
žasnu, kolik jich bylo. Podívejme, na některé si vzpomínám moc dobře,
tohle je Staré bělidlo, kde žila Božena Němcová, Karlštejn, nejslavnější
český hrad, a takové mince se razily v Kutné Hoře, a podívej…,“ maminka se probírala památkami na dětství a viditelně se rozzářila, když
vzpomínala na jejich tehdejší putování.
„Je tady spousta jízdenek na vlak, proč jste nejezdili autem?“ zeptala
se Viktorka.
„Auto jsme neměli, to tehdy nebylo tak běžné jako dnes, na auto se
šetřilo dlouhá léta, cestovalo se nejvíc vlakem a autobusem a pak se
taky hodně chodilo pěšky.“
„Chtěla bych taky takhle cestovat jako vy. Určitě by se mi to líbilo.
Ráda bych poznala všechna ta místa, o kterých se učíme ve škole, ale
i ta další, o kterých ví jenom děda.“
„Tak to dědečkovi navrhni, jak ho znám, bude mít radost,“ dodávala
maminka Viktorce odvahu.

dědeček, vybíral to, co považoval pro dvanáctiletou Viktorku za důležité. Někdy oznámil předem, kam pojedou. Viktorka se tak mohla na
cestu připravit, třeba zjistit si co nejvíc informací, aby to nebylo jen
na dědečkovi.

A tak se zrodil nápad procestovat vlakem, autobusem a pěšky, ale
někdy i autem památná místa naší země. Program obvykle určoval

Dnes sedí ve vlaku a míří do Babiččina údolí. Cílovou stanicí je
Česká Skalice a hlavní osobností Božena Němcová. Dědeček rozbalil
mapu. „Tady je nádraží, odtud půjdeme přes město nejprve po modré
značce,“ ukazoval prstem jejich cestu. Hned za náměstím narazíme na
Barunčinu školu, starou dřevěnou stavbu z poloviny sedmnáctého století. Pak budeme pokračovat dál až k červené značce a tou se vydáme
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do Babiččina údolí k ratibořickému zámku a pak na Staré bělidlo.“
Viktorka si prohlížela mapu a ukládala si do paměti, kudy půjdou, aby
nezabloudili. Ale to asi nehrozilo, protože když vlak zastavil, spolu
s nimi vystupovalo zhruba dvacet dalších výletníků. Bezpochyby mířili
na stejná místa.
Dědeček s Viktorkou si před nádražím vyhlédli orientační rozcestník
a vydali se po modré značce směrem do města. Viktorka sbírala odvahu
k otázce: „Dědečku, proč je ta Božena Němcová tak slavná, když napsala
jen jednu knížku?“
„Víš, sláva se nepočítá podle počtu knih, ale podle toho, jak nesmazatelně se člověk vryl do paměti národa. Božena Němcová měla těžký
život, tím ovšem není výjimečná, spíš tím, jak dokázala vzdorovat nepřízni osudu, jak se uměla prosadit v tehdejší čistě mužské společnosti, jak odvážná byla vlastenka a jaké dílo nám zanechala. Nenapsala jen
Babičku, ale spoustu povídek, sbírala pověsti a pohádky z vyprávění
venkovského lidu všude, kam ji osud zavál. Narodila se v únoru 1820
ve Vídni, to bylo tehdy hlavní město rakouské habsburské monarchie,
kam patřily i české země. Její tatínek byl štolba na dvoře vévodkyně
Kateřiny Zaháňské, pečoval o koně, a protože jeho paní zůstávala
každou zimu ve Vídni, kvůli plesům a společenskému životu, musel ji
vždy následovat. Na léto odjížděla Kateřina se svým dvorem do Čech
na zámek Ratibořice, a tak léto trávil zase zde. Maminka malé Barbory
Panklové, jak byla pokřtěná, pracovala jako pradlena na zámku. A teď
už přicházíme ke škole, podívej se, kdy sem chodila malá Barunka,“
ukázal dědeček na pamětní desku. „Od roku 1824!?“ překvapeně vyjekla Viktorka. Něco v duchu počítala. „Narodila se v roce 1820? Nespletl
ses, dědečku?“ „Kdepak, od čtyř let chodila tou cestou, kterou teď půjdeme. Ze Starého bělidla, kde bydleli, sem do školy jsou to asi tři
kilometry. Umíš si představit tu malou holčičku, jak se v zimě brodí
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každý den sněhem sem do České Skalice a pak zase zpátky? Takový byl
tehdy život dětí, někdy si to v duchu připomeň,“ důležitě pokyvoval
hlavou dědeček.
„To si vážně neumím představit, opravdu jí byly čtyři?“
„Upřímně řečeno, tak nízký věk udivuje i badatele, kteří se zabývají
životem Boženy Němcové. Zdá se, že datum jejího narození není přesné,
ale nevíme zatím proč, je to opředeno tajemstvím. Matriky, tedy knihy,
do kterých se zapisovaly narozené děti, obhospodařovali faráři. Proč by
jakýsi vídeňský farář zapisoval datum Barunčina narození jinak? Snad
někdy v budoucnu to tajemství odhalíme. Ale stejně, i kdyby jí bylo
šest, není to velký rozdíl.“
To už vcházeli do školy, starobyle zařízené jako v době malé Barunky.
Dřevěné lavice, kalamáře, na stěnách papírové obrazy zvířat, o kterých
se děti učily.
„Děti musely chodit do školy podle nařízení Marie Terezie z roku
1774, ale stejně všechny nechodily pravidelně. Pan učitel si stále stěžoval městské radě, že rodiče neposílají své děti do školy tak, jak by měli.
Nu, samozřejmě, děti musely pomáhat v hospodářství, při polních pracích, chodily na pastvu s dobytkem, vybíraly brambory a pomáhaly při
žních. Panklovi měli čtyři děti, vlastně celkem se mamince Terezii narodilo třináct dětí, ale tehdy děti často umíraly při porodu nebo v raném
dětském věku, na vině byly nemoci a chudoba.“
Viktorka pomalu procházela kolem dřevěných lavic. Byly spojené
a vtěsnat se na místo šlo dost obtížně. Dřevo stářím popraskalo a zčernalo. Na zešikmené ploše se asi psalo, přemýšlela Viktorka, a na tu
rovnou plochu nahoře se odkládala pera, ano, jsou tady i kalamáře, ve
kterých byl inkoust, do něhož se namáčel husí brk. Na jedné lavici ležela černá tabulka v dřevěném rámu, k ní byl šňůrkou přivázán kousek
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houby a vedle odpočívala malá kulička křídy.
„Takhle se děti učily psát,“ všiml si dědeček,
kam se Viktorka dívá, „napsaly písmeno, pak
ho smazaly a zase napsaly další, pan učitel jim
je předepisoval na velké tabuli.“
„A kde mají učebnice?“ rozhlížela se Viktorka
po lavicích. „Takové, jaké máte vy, ještě neexistovaly, předchůdcem dnešního slabikáře
je tohle, říkalo se tomu červený kohoutek,“
ukázal dědeček na dřevěnou destičku s rukojetí. Vypadala jako prkénko, na kterém maminka krájí zeleninu, ale byla polepená barevnými obrázky, písmenky a čísly. „Z toho
děti četly nebo vyprávěly podle obrázků příběhy z Bible. Starší děti pak dostávaly knihy,
později už bohatší děti měly slabikáře a mohly psát do sešitů. Učilo se každý den od devíti do tří odpoledne, jen v neděli bylo volno.
Děti si nosily z domu krajíček chleba, který jim musel vystačit na celý den.“ Viktorka
vzdychla, kdepak školní jídelna, pomyslela si.
V čele třídy se nacházela katedra, stolek
pana učitele. U ní stálo křeslo s vysokým opěradlem, odkud pan učitel předčítal anebo vyprávěl. Na katedře byl zvoneček s rukojetí, tím
pan učitel zahajoval i ukončoval hodinu.
Dědeček vytáhl z kapsy další složený papír
a ztišil hlas, aby nerušil ostatní návštěvníky.
„Přečtu ti, jak Božena Němcová, tehdy Barunka,
popisuje svoji třídu:
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Bylo nás dětí ve škole čtrnácte lavic; osm lavic chlapců a šest lavic děvčat;
v prvních dvou lavicích seděly, co měly tabulky a slabikáře. Když větší psaly, vybírajíce ze čteného buď podstatná jména, nebo časoslova a jiná, aneb
jiné příklady na pravidla mluvnická čili pravopisná, aneb početní úlohy
pracujíce, učil pan učitel menší děti písmena znát, v složky a slova skládat,
počítat s kuličkami, ano i s kroužky a fazolemi, učil je zvířata a květiny jmenovat, popisovat, rozeznávat; přičemž se však obyčejně dítky tím způsobem
zúčastňovaly, že co na zvířatech, bylinách samy našly, pan učitel pochválil
a potřebné doplnil; načež povídané napsati a přečítati musely.
Rozuměla jsi všemu?“ všiml si dědeček Viktorčina svraštělého čela.
„Některým slovům ne,“ přiznala se Viktorka. A tak jí dědeček pomohl:
„Chápu, dnes se už některá slova neužívají, byla nahrazena těmi současnými. Třeba časoslova jsou slovesa, složky jsou slabiky, ale jinak i přes
sto sedmdesát let, které nás dělí od Boženy Němcové, jazyku bez potíží
porozumíme. Jazyk nás spojuje s minulými i budoucími generacemi.
Proto bychom ho měli dobře znát a zacházet s ním s úctou.“
Viktorka nad něčím chvíli přemýšlela. „Chtěla jsem poslat kamarádce Julince fotku téhle školičky, ale teď mě napadlo, že bych jí mohla
poslat vlastnoručně nakreslený obrázek a text bych napsala tím historickým perem, dá se tady někde koupit?“ zajímala se. Vyšli ven ze
školy a po několika krocích narazili na poštu. „Možná tady,“ rozhlížela se Viktorka po přepážkách. Pak se vydala k jedné z nich a něco
říkala paní v bílé halence se žlutým šátkem. Ta se sklonila a cosi hledala pod stolem, pak v přihrádkách a nakonec v nějakých hromadách
papírů a obálek na skříni, až se konečně otočila k Viktorce a vítězoslavně držela v rukou krabici. Dědeček to všechno sledoval zpovzdálí
a jen se spokojeně usmíval. Viktorka vytáhla z kapsy malou peněženku
a z ní obřadně vyjmula platební kartu. Přitom se po očku podívala na
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dědečka, jestli sleduje, jak bude platit jako dospělá. Před měsícem jí
rodiče pořídili kartu, na účet jí posílají kapesné, padesát korun týdně,
a sem tam nějakou odměnu. Viktorka si šetřila na věci, které si chtěla
koupit sama, naposledy na sluchátka k mobilu. Teď dala dědečkovi
najevo, že je nezávislá a může si psací soupravu koupit sama. Snad to
nestojí moc, napadlo dědečka, to by měl výčitky svědomí. Ale stejně jí
to nějak nahradí, pomyslel si.
Viktorka zaplatila přiložením karty k terminálu na pultě, pak poodešla ke stolečku se židlí, posadila se a začala rozbalovat krabici. To
už dědeček přišel blíž a zvědavě přihlížel. Na stole se objevila malá
lahvička s inkoustem, pero s dlouhou násadkou, dopisní papíry a obálky. „Ještě známky,“ vzpomněla si Viktorka a běžela zpátky k přepážce.
Po chvíli se vrátila a začala si prohlížet všechno, co z krabice vybalila.
Na násadku nasadila špičku pera, otevřela lahvičku s inkoustem a namočila špičku do temně modré husté tekutiny.
„Jen si nepotřísni šaty, inkoust je pěkný prevít, nedostaneš ho dolů,
leda citronovou šťávou, to jsme za mého mládí, než byla kuličková pera,
dělali často. A byli i takoví darebáci,“ dědeček zaváhal, jestli to vůbec
má Viktorce říct, „kteří děvčatům sedícím před nimi v lavici namáčeli
do kalamáře copy...,“ rozpačitě dokončil dědeček.
„Cože?! To by si tak mohl někdo zkusit!“ Viktorka si prohrábla rukou
své dlouhé blonďaté vlasy. „Tys to někdy udělal?“ „Já? Nikdy!“ ohradil
se dědeček. „Vždycky jsem děvčata bránil, ale hlavně za mých mladých
let už tyhle kalamáře nebyly, měli jsme plnicí pera, tohle je jen historka z časů dávno předtím, než jsem chodil do školy já. Tak starý zase
nejsem,“ zabručel dědeček.
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Viktorka začala psát na dopisní papír:
Milá Julinko,
takhle dříve psaly děti ve škole, tohle není plnicí pero, ale špička, která
se namáčí do inkoustu. Vidíš, jak škrábu jako kočka, a ještě mi promiň ty
kaňky. Nedá se tím pořádně psát, nechápu, jak se to mohly tehdejší děti
naučit.
Jsme s dědou na výletě ve škole, kam chodila Božena Němcová, všechno je
tady úplně jiné než v naší škole. Buďme rády, že máme naši moderní školu,
nevyměnila bych ji za tuhle.
Užívej si prázdniny!
Viki
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Větší část dopisního papíru ještě zůstala volná, a tak Viktorka přemýšlela nahlas: „Co bych tam mohla nakreslit?“ „Třeba toho červeného
kohoutka, předchůdce slabikáře, nebo černou tabulku, na kterou děti
psaly. Ale k tomu pak připiš, k čemu to slouží, na to už dnešní děti nemohou přijít,“ radil dědeček. Viktorka ještě chvíli kreslila, pak na dopis
foukala, aby inkoust rychleji uschnul, a vložila ho do obálky. Napsala
adresu, přilepila známku a zanesla dopis paní k přepážce. Poděkovala jí
a společně s dědečkem vyšli ven. Vraceli se zpátky po hlavní ulici a přes
náměstí ke škole a po modré značce dál.
Dědeček pokračoval ve vyprávění: „Aby mamince ulehčila práci
s dětmi, přijela na Staré bělidlo její maminka, tedy Barunčina babička.
Byla to, podle vyprávění v Babičce, moudrá žena, která s dětmi trávila celé dny od rána do večera, chodila s nimi na vycházky, vyprávěla
jim pověsti a pohádky, učila je znát přírodu a její laskavost zanechala
v citlivé duši malé Barunky trvalou stopu. Barunka strávila s babičkou
nejkrásnější dětství, na které pak vzpomínala celý život.“ „Dědo, ty jsi
jako ta babička,“ zažertovala Viktorka. Dědeček se rozesmál: „Kdepak,
dnes už existuje tolik zdrojů vědomostí, máš televizi a internet, chodíš
do školy, dnešní děti nejsou odkázány na vyprávění těch starších, ale
stejně, mám radost, že to říkáš.“ Dědeček Viktorku dojatě pohladil.
„Když bylo Barunce deset let, dali ji na vychování na zámek do
Chvalkovic, aby se naučila panským mravům, jazykům, oblékání, společenskému stolování a byla připravena na život. Barunka vyrostla
v krásnou dívku, nadbíhali jí všichni chlapci z okolí, ale rodiče uvažovali o lepším ženichovi, než byli místní řemeslníci nebo sedláci. Když
bylo Barunce sedmnáct, provdali ji za Josefa Němce, úředníka finanční
stráže hlídající hranice před pašeráky, kteří tajně přenášeli zboží přes
hranice.
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Po hodině a půl dědeček hodně zvolnil, začali projíždět hustými lesy
a táhlým údolím. Silnice byla úzká, kolem nich se zvedaly svahy plné
skalních útvarů, míjeli krásná lesní jezírka a romantická zákoutí. Po
chvíli dojeli na parkoviště Skalní mlýn, vystoupili a vydali se na pěší
procházku. Viktorka si vzala jen batůžek, ve kterém měla svačinu a láhev s vodou.
„Tady si odpočineme od historie, stejně máš už dějepisu asi dost,“
naoko vážně začal dědeček a čekal, co Viktorka odpoví. Ta ho nezklamala. „Kdepak, dědo, tvoje vyprávění je vždycky tak zajímavé, ráda tě
poslouchám, už odmalička přece,“ utěšovala Viktorka dědečka. Ten se
spokojeně usmíval a pokračoval: „Teď jsem pro tebe vybral jednu z nejpozoruhodnějších přírodních krás v Česku, míříme k nejhlubší propasti u nás. Cestou se podíváme do jeskyní, jsme v srdci Moravského
krasu, největšího jeskynního komplexu v naší republice. Půjdeme asi
dvacet minut a vejdeme do nádherné Punkevní jeskyně, nazvané podle
téhle říčky, podél které jdeme, jmenuje se Punkva. Tady teče po povrchu, ale po chvíli vstoupí do nitra skal a teče pod zemí.“
Viktorka se těšila na tohle dobrodružství, úplně jiné, než dosud
s dědečkem vybírali. „A nezabloudíme tam pod zemí? Bude tam tma?“
„Kdepak, už od minulého století jsou jeskyně Moravského krasu
přístupné veřejnosti, jsou tam chodníky a osvětlení, aby si je návštěvníci mohli dobře prohlédnout. Všude máš zábradlí, jen musíš dávat
pozor, aby se ti ve vlhku nesmekla noha, kdybys totiž spadla, mohla
by ses vykoupat v parádně mrazivém jezírku,“ strašil dědeček naoko
Viktorku.
Po chvíli už vstupovali do nitra skal a procházeli podzemními
chodbami jeskynního bludiště. Viktorka se otřásla chladem. „Aha, zapomněli jsme si vzít svetry, tady je stálá teplota osm stupňů, ale to

vydržíme, ne?“ Viktorka statečně pokývala hlavou, ale to už vstoupili
do velkého sálu plného bizarních útvarů na stěnách, na stropě i na
zemi. Viktorka zůstala v úžasu stát a rozhlížela se po bílých tvarech
kolem. „To jsou krápníky, učili jsme se o tom,“ vzpomínala, „paní
učitelka nám vysvětlovala, že voda protéká vápencovými skalami, tady
v jeskyni voda nasycená vápencem pozvolna stéká a vápenec se usazuje
v podobě krápníků.“
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„Ano, správně, někdy voda pomalu skapává a vytváří stalaktity, ty
rostou odshora dolů, jindy kape na zem a zespoda narůstá stalagmit.
Tohle je čtyřmetrový stalaktit zvaný Strážce. Když se oba typy spojí,
vytvoří stalagnát. Tady máme jeden krásný příklad: stalaktit se stalagmitem se k sobě blíží, ale nikdy se nespojí, zbývají jim tři centimetry. Takhle odloučeny zůstanou už navždy, protože vyschl přítok
vody, který je vytvořil. Průvodci jim říkají Romeo a Julie, jako v tom
smutném příběhu, který jsme si vyprávěli loni v Londýně, když jsme
stáli před Shakespearovým památníkem ve Westminsterském opatství,
vzpomínáš si? Na krápníky se nesmí sahat, je to křehké dílo milionů
let. Pouze v Kateřinské jeskyni, ta se nachází kousek odtud, je jediný
krápník, na který si turisté smějí sáhnout, a pozor, prý se jim při
tomto výjimečném zážitku splní přání. Průvodce jen upozorňuje, že
dospělí si nemají přát peníze a děti lepší prospěch ve škole, to prý nefunguje.“ „To je škoda, hned bychom tam vyrazili,“ žertovala Viktorka.
Dědeček s Viktorkou teď procházeli úzkou štolou proraženou ve
skále, až se před nimi náhle rozlilo slunce a vešli na dno propasti.
Viktorka se podívala nahoru a málem se jí zatočila hlava z té výšky.
„Nad námi je 138 metrů, vypadá to velkolepě zespoda i seshora, ten
opačný pohled nás čeká taky. Tahle jezírka na dně jsou pěkně hluboká,
jedno má jedenáct a druhé nejmíň padesát metrů.“ „A voda tady bude
asi krutě ledová,“ dodala Viktorka. Byla ráda, že je konečně zase na
sluníčku, ale dědeček ji hned vedl dál.

Opatrně nastoupili, kormidelník odrazil od břehu a bravurně vplul
do úzkého tunelu, místy širokého jen dva metry. Cestou vyprávěl, co
návštěvníci vidí kolem sebe, a baterkou ukazoval komíny, ba i skupiny
netopýrů, kteří se choulili u stropu jeskyně. Po chvíli se ocitli v obrovském jeskynním sále. „To je Masarykův dóm,“ vyprávěl průvodce
a ukazoval spoustu brček, tenkých krápníků, které pokrývaly stropy
jeskyně. Mezi nimi se tyčil mohutný stalagnát, který se jmenuje Husův
sloup, ukazoval průvodce na masivní osvětlený krápník. „Husův proto,
že stojí pevně a neochvějně jako Jan Hus před církevním soudem, který ho odsoudil k trestu smrti upálením,“ tiše šeptal dědeček Viktorce
do ucha, aby nerušil průvodcův výklad.

„Teď se připrav na velké dobrodružství,“ upozornil Viktorku na
nástupiště s malými loďkami, do kterých nasedali lidé. „Cože? To poplujeme po té řece?“ trochu se polekala Viktorka. „Tady se Punkva
zanořuje do podzemí a my si prohlédneme další jeskyně z loďky, to
vypadá zajímavě, ne?“

Když vystoupili v přístavišti, kde končila plavba, Viktorka si oddechla. Přece jenom pevná půda pod nohama je jistější než vratká
lodička na hladině ledové řeky. „A jak se dostaneme nahoru, jak jsi
plánoval, dědo? Budeme šlapat?“
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„Nu, to bychom mohli, ale krásnější výhled na propast bude z lanovky, tady je nástupiště,“ ukázal dědeček na stanici kabinkové lanovky.
Nastoupili a lanovka je unášela vzhůru kolem strmých skalních stěn
až k horní stanici, kde vystoupili. Byli na horním můstku, odkud si
mohli prohlédnout naši nejhlubší propast seshora. Opřeli se o zábradlí
a pohlédli dolů. „Až se mi zatočila hlava, taková hloubka!“ vydechla
Viktorka. „To jméno je zvláštní, Macocha,“ zamyslela se. „To zní jako
macecha. Neznáš nějakou pověst o tomhle místě, dědečku?“ „To víš,
že znám,“ napínal dědeček Viktorku. „Vyprávěj, dědečku,“ prosila ho,
i když věděla, že dědeček se těší, až jí bude moct pověst převyprávět.
„V nedaleké obci Vilémovicích žil kdysi jeden sedlák se svou ženou
a malým chlapcem Martinem. Žili šťastně, sedlák byl pracovitý, jeho
žena též, a tak hospodářství vzkvétalo a dařilo se jim dobře. Chlapec
rostl jako z vody a sedlák se těšil, že jednou po něm převezme hospodářství. Pak se od nich ale štěstěna odvrátila, sedlákova žena onemocněla, chřadla, polehávala, a ač se místní doktor snažil sebevíc, života
jí ubývalo. Jednoho dne odešla na věčnost a sedlák zůstal s malým
chlapcem sám. Velmi truchlil po své ženě, ale život šel dál a v hospodářství bylo zapotřebí ženské ruky, a tak si sedlák našel v sousedství
novou známost a po nějakém čase se znovu oženil. Brzy se jim narodil
další syn. Sedlák opět našel novou chuť do života, pracoval do úmoru
a jejich hospodářství se zase dařilo. Jenže nová manželka byla v duchu
stále nespokojená, věděla, že kdyby se sedlákovi v budoucnu něco stalo, statek zdědí jeho starší syn Martin, ne její dítě. Jednou sedlák odjel
s mladším synkem do města prodávat dobytek a macecha zůstala se
starším doma. Kdoví jestli už v té chvíli ji napadla ta hrozná myšlenka,
víme jen, že vyzvala chlapce, aby šli spolu na procházku do lesa. Cestou
sbírali lesní plody, a tak došli až do temného konce lesa, kam se nikdo
z vesničanů neodvážil, protože se říkalo, že tam je nebezpečně hluboká
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propast, která pohltí každého, kdo se přiblíží
k jejímu okraji. Macecha ale vedla synka dál,
až došli na samý kraj propasti. ‚Podívej, tam
rostou nejkrásnější jahody, běž a posbírej je,
byla by škoda tak krásné plody tady nechat,‘
poručila Martinovi a ukázala na místo, kde se
černal jícen prohlubně. Chlapec byl poslušný,
rodičům nikdy neodporoval, a tak popošel ještě blíž, když vtom macecha přiskočila, strčila
do chlapce a ten se zřítil do hlubiny. Macecha
uslyšela výkřik nebohého Martina a vzápětí
si uvědomila, co způsobila. Ale bylo pozdě.
Běžela od toho místa pryč v hrůze z pomyšlení, co provedla. Bloudila lesem jako smyslů
zbavená a hlavou jí vířily myšlenky: Co řekne manželovi, až se vrátí z města? Jak se mu
bude moct podívat do očí? Co vesničané, copak by jí mohli někdy odpustit? Její duše je
ztracena, už nikdy nebude mít klid a bude se
do smrti trápit výčitkami svědomí, že zabila
dítě. V hrůze z toho, co provedla, se vrátila na
stejné místo, kde svrhla chlapce do propasti,
a skočila dolů.
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Sedlák se vrátil z města a v obavách procházel hospodářství a hledal
ženu se synem. Volal, nikdo mu neodpovídal, prohlížel dům, stodolu, stáje, nikde nikdo. Blížil se večer, a navíc se strhla prudká bouře.
Sedlák běžel k sousedům, jestli nevědí, kde je jeho žena s dítětem.
‚Vzali si hrnečky na jahody a šli do lesa,‘ řekli mu. Sedlák nedbal lijáku, blesků a vichru a vyrazil je hledat. Běžel lesem a volal: ‚Kde jste?
Martine! Ženo moje!‘ Náhle se mu zdálo, že se do skučení větru mísí
dětský nářek. Běžel tím směrem, až doběhl na okraj propasti. Naklonil
se nad hlubinu a v šeru zahlédl bílou košilku dítěte zachycenou na keřích, které rostly na stěnách skal. ‚Martine, chlapče můj, vydrž, přijdu
ti na pomoc!‘ volal a už běžel do vesnice. Spolu se sousedy vzali žebříky a lana a běželi zpátky k propasti. Otec se spustil na laně dolů, až
se dostal ke svému synkovi. Uchopil ho do náruče a sousedé je vytáhli
zpátky nahoru. Chlapec byl potlučený a prochladlý, ale naživu. ‚Kde
je matka?‘ ptal se sedlák chlapce. Ten jen smutně ukázal na dno propasti. Ráno, když se bouře utišila, šli vesničané prozkoumat propast.
Na jednom z keřů hluboko pod okrajem zahlédli šátek. Selku už nikdy
nenašli, možná skončila v hlubinách jezírka na dně propasti. Od té
doby propasti nikdo neřekl jinak než Macocha. A vypráví se, že když
zuří bouře, ve skučení větru je slyšet ženský pláč, navěky bude mít zlá
selka výčitky svědomí,“ dokončil dědeček vyprávění.
Viktorka pohlédla do hlubiny propasti a otřásla se hrůzou.
Naposledy se podívala na místo, kde podle pověsti skončila zlá macecha, a vydala se s dědečkem zpátky k autu, které nechali u Skalního
mlýna. Pomalu se blížil večer, a tak se rozhodli, že přenocují v hotelu
vedle parkoviště. Ráno se zase vydají na další cestu.
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Scházeli povlovnou silničkou k autu, nasedli a vyrazili na další cestu.
Dědeček si zadal do navigace Brno. „Opustíme jižní Moravu, ale měli
bychom alespoň na skok zavítat do Brna. Mohli bychom tady toho objevovat ještě více, ale nebylo by to spravedlivé k ostatním částem naší
republiky. Česko je hustě zalidněná země, má nekonečně mnoho památek, hradů, zámků, klášterů, historických budov, pak spoustu přírodních krás, jako je Macocha, Český ráj, Vysočina, hory, Krkonoše,
Jizerky, Jeseníky, Šumavu, prostě na každém kilometru narazíme na
něco zajímavého. Stihneme jen zlomek toho všeho, ostatně tak jsme to
měli i s naší cestou po Evropě loni v létě, pamatuješ?
Směřujeme na severní Moravu a dálnice vede kolem Brna, tak toho
využijeme a zastavíme se tam. Brno je hlavní město Moravy, druhé největší město v Česku po Praze, a má krásné historické centrum, spoustu
vysokých škol, slavná divadla, restaurace a kavárny. A už jsme blízko,
vidíš ty domy po levé straně? To jsou sídliště na okraji Brna, za pár
minut vjedeme do centra.“

bych.“ „Správně. Za námi je Pekařská a před námi Zámečnická, je to
podobné jako v Praze a jako v každém velkém městě, kde kolem hradů
a v centrech měst sídlili řemeslníci.“

Náhle se dědeček zastavil. „Podívej,“ ukázal nahoru na zeď domu.
Viktorka vzhlédla a spatřila ve výšce několika metrů jakousi lidskou
tvář, ale z kamene. „Co to je?“ trochu vystrašeně pohlížela na dědečka.
„Tady je to napsáno, přečti si to,“ ukázal dědeček na tabulku ve výši očí.

Dědeček sjel z dálnice a chvíli se proplétali městem, až zastavili před
velkou bílou budovou. „To je hotel, ve kterém občas bydlím, krásný
dům, pojď se podívat dovnitř. Tady necháme na půl hodiny auto, domluvím to v recepci. V uličkách Starého Města se pak už zaparkovat
nedá.“ Vešli dovnitř a Viktorka zaklonila hlavu. Nad ní zářila modrá
obloha. Opravdu, strop obrovské haly byl prosklený a zářilo skrz něj
slunce. Po obou stranách haly stoupaly a klesaly v průhledném tubusu
dva výtahy, taky skleněné. Dědeček si chvíli povídal s recepčním za
pultem, pak mrkl na Viktorku a vyšli ven. Po několika krocích odbočili
doleva a vešli do úzké uličky. Viktorka se zastavila, aby si přečetla jméno ulice. „Mečová,“ hlásila. „Už jsme si vyprávěli, podle čeho se jmenovaly ve středověku ulice. Tohle je jasné, viď?“ vybízel dědeček Viktorku
k přemýšlení. „Tady sídlili mečíři, kteří kovali šlechticům meče, řekla

Zazděný brněnský radní
Podle pověsti byl potrestán v roce 1422 zazděním za živa za tajně připravované otevření městských bran husitskému vojsku. Jeho tvář – údajně
staletími zkamenělá – má dodnes varovat každého před jakoukoliv zradou
města Brna.
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Viktorka užasle hleděla na tvář, pak na dědečka, potom zase na tvář
a znovu na dědečka. „Dědo, že to není opravdu ten radní, co myslíš?“
Dědeček se tvářil chvíli vážně, ale pak se rozesmál: „Snad bys tomu
nevěřila, je to maskaron, od slova maska, lidská tvář, kterou sochaři
a architekti užívají při výzdobě fasád domů. Když půjdeme pozorně,
uvidíme takových tváří víc. Tenhle zkamenělý radní zobrazuje zrádce,
proto vypadá tak strašidelně.“

Vešli do průchodu a za chvíli byli v průjezdu historického domu.
Na konci pronikalo do průjezdu sluneční světlo a v jeho záři Viktorka
uviděla obrovského netvora visícího u stropu. Pomalu se k němu blížili.
Brzy bylo zřejmé, že je to pořádně velký krokodýl zavěšený na řetězech.
Na stěně bylo taky připevněno kolo od jakéhosi starobylého povozu.
Dědeček nechal Viktorku, aby si obě zvláštnosti prohlédla, a pak začal vyprávět: „Jako ke každému historickému místu i k Brnu se vážou
různé pověsti, první jsme si četli před chvílí v Mečové ulici. Tohle je
další pověst. Vypráví o zlém drakovi, který se usídlil na okraji Brna
a sužoval jeho obyvatele. Sežral stovky kusů dobytka, neměl slitování
ani s lidmi, v Brně panoval strach, že se drak vydá i do ulic. Pak se našla skupina statečných mužů, kteří použili chytrou lest: Před drakovu
jeskyni položili vak z kůže dobytka, jenže uvnitř nebylo maso, jak drak
očekával, ale nehašené vápno. To se ve spojení s vodou stává prudkou
žíravinou. Drak ve své nenasytnosti rozevřel chřtán a bez rozmyslu
spolkl vak jako malinu. Po chvíli mu začalo být nevolno a pocítil strašnou žízeň, doplazil se k řece Svratce a zhluboka se napil vody. O zbytek se postarala chemická reakce, vápno drakovi rozežralo útroby a po
několika minutách bylo po něm. Šťastní Brňané ho vycpali a pověsili
do průjezdu radnice. Pověst vypráví o drakovi, ale tenhle krokodýl je
v písemných zprávách doložen už v polovině šestnáctého století, visí
zde tedy pět set let, to je pěkně stará památka.“

Viktorka si s úctou a respektem prohlížela krokodýla a pak její zrak
padl na kolo, které viselo na stěně průchodu. Tázavě se podívala na dědečka. „Tohle kolo je dokladem velkého furiantství. V nedaleké Lednici
se partička chlapíků vytahovala, kdo co dokáže. A jistý Georg Birk se
vsadil o dvanáct tolarů, že během jediného dne, od východu slunce do
jeho západu, porazí strom a z jednoho kusu jeho dřeva vyrobí kolo,
které dokutálí do Brna k rychtáři. Bláznovství – z Lednice do Brna to
je šedesát kilometrů. Ale Birk to dokázal, dokonce víme, kdy přesně to
bylo: 14. května 1636. Úctyhodný výkon, proto si tohle kolo zasloužilo,
aby bylo vystaveno ve Staré radnici.“
„To musel být šikovný řemeslník.“ Viktorka si obdivně prohlížela
kolo. Dědeček se rozhlédl, jestli ho nikdo neslyší, a tiše povídá: „No,
tak jako drak není drak, ale krokodýl, ani tohle kolo není kolo z jednoho kusu dřeva. Podrobným průzkumem se zjistilo, že bylo vyrobeno
v truhlářské dílně za účasti více osob. Tak to s pověstmi a legendami
bývá, často sice mají pravdivé jádro, ale na ně se nabalují legendy a příběhy, které se nestaly nebo se staly jinak.
Ovšem tohle je kuriozita, počkej, vyjdeme na ulici a otočíme se dozadu, podívej.“
Stáli před branou radnice. Nad nimi se tyčila vysoká věž. Na stěně
nad portálem spatřili pět gotických ozdob, z toho jednu překvapivě
pokroucenou. „Těmhle ozdobám se říká fiály, jsou to protáhlé štíhlé
věžičky. V gotické době, ve čtrnáctém a patnáctém století, se používaly
při zakončování věží kostelů, na vrcholech pilířů, někdy i na fasádách
domů jako tady.“
„Dobře, ale jak to, že zde jsou takhle pokroucené? To přece není náhoda, někdo to musel udělat schválně, ne?“ žasla Viktorka nad takovou
hříčkou stavitele.
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„Máš pravdu. Portál vznikal na počátku
šestnáctého století, zakázku na jeho výzdobu
získal Antonín Pilgram, skvělý stavitel, stavěl
kostely i ve Vídni. Jenže konšelé byli patrně
lakomí a Pilgramovi nevyplatili jeho odměnu,
a tak se jim elegantně pomstil. Když se sundalo lešení, nedalo se už nic dělat, portál byl
hotov, a tak touhle zvláštností se může Brno
chlubit dodnes.“

vrcholu. Vidíš? Mohutná bílá stavba se slavnou i smutnou historií. Byl
založen ve třináctém století českým králem Přemyslem Otakarem II.
jako sídelní hrad markraběte moravského, tedy vládce Moravy, a občasné místo pobytu panovníka. Moc často ho králové nevyužívali, a tak
Špilberk chátral. Pak se ale dostal ke slovu ve vážné chvíli. V sedmnáctém století celou Evropu zachvátila krutá třicetiletá válka, její začátek
se odehrál u nás. Pamatuješ si na vyprávění o tom, jak se čeští šlechtici
vzbouřili proti Habsburkům, vyházeli jejich úředníky z oken Pražského
hradu, a dokonce vytáhli s vojskem na Vídeň?“

Dědeček s Viktorkou procházeli Radnickou
ulicí na Zelný trh, dědeček ukazoval Viktorce
budovu divadla Reduta a divadla Na Provázku,
zahlédli špičku kostela svatého Jakuba i chrám
Petrov a strmou uličkou Václava Havla se vrátili k hotelu, před kterým zanechali auto.
Dědeček šel poděkovat do recepce, usedli do
auta a vyjeli na další cestu. Projížděli dlouhou
ulicí směrem k cihlovému kostelu. Bylo krásně teplo, takže dědeček
pootevřel okno a kochal se zelení po levé straně ulice. Vtom se ozvaly
zvony, odbíjely poledne. Viktorka se naklonila v sedačce, aby dohlédla
na hodiny na palubní desce, a udiveně povídá: „To mi vrtá hlavou,
jak to, že zvony bijí poledne, a je teprve jedenáct? Nejdou ti špatně
hodiny?“
Dědeček se zaradoval: „Jsem rád, že sis toho všimla sama, chtěl jsem
ti o tom vyprávět, ale musím začít trochu zeširoka, hezky se usaď, za
chvíli vyjedeme na dálnici a zamíříme na severní Moravu.“

„Pamatuji, pak se jim ale císař pomstil a krutě je potrestal, to byla ta
poprava dvaceti sedmi vůdců povstání na Staroměstském náměstí,“ připomněla si Viktorka, „ukazoval jsi mi tam kříže v dlažbě vedle radnice.“

Dědeček ukázal doleva na vršek travnatého kopce, který se táhl podél celé ulice: „To je Špilberk, kopec a stejnojmenný hrad, který stojí na

„Naše povstání dalo do pohybu celou Evropu a válka, při které vojska všech možných armád drancovala evropské země, trvala třicet let.
V posledních letech války do Česka vtrhla švédská vojska. Zabíjela
bezbranné obyvatele, vypalovala vesnice a města, brala kořist a odvážela
všechno cenné ze země. Švédové se chystali na Vídeň, hlavní město rakouské monarchie, ale v cestě jim ještě stálo Brno. Generál Torstenson
se domníval, že Brno dobude do tří dnů. Švédští vojáci se těšili, jak budou plenit, vykrádat příbytky měšťanů, jak se zmocní jejich bohatství
a jak zničí vše, co jim přijde pod ruku, tedy pod šavli.
Ale Brňané se rozhodli, že svou kůži neprodají lacino. Než se
Švédové přiblížili, stačili opravit hradby, vybudovat nové příkopy, sundali všechny šindelové střechy, takže je nepřítel nemohl zapálit hořícími střelami, do města svezli dobytek, koně a ovce z širokého okolí, aby
měli dost zásob a odolali i delšímu obléhání, vyčistili všechny studny,
čímž si zajistili pitnou vodu, muži cvičili se zbraněmi, ženy se učily ošetřovat raněné. Špilberk se proměnil v pevnost. Potíž spočívala
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v tom, že obránců Brna bylo zoufale málo, jen 426 vojáků, zatímco
Švédů osmnáctkrát víc.
Když Švédové zaútočili, byli překvapeni, že se Brňané nevzdávají. Při
tak malém počtu obránců je otázkou pár dnů, kdy Brno padne. Zahájili
ostřelování Špilberku z děl, jenže hrad odolal, vystřelili stovky zápalných střel, ale šípy neměly co zapalovat, snažili se prorazit hradby,
obránci ovšem shazovali dolů kameny a lili na útočníky vařící smůlu.
Na hradbách dokonce hrála hudba a vlály prapory, aby Brňané Švédům
ukázali, že se pranic nebojí. Po několika dnech navíc podnikli rychlý
výpad z bran do švédského ležení, rozbili útočné stoje a přivlekli několik zajatců. Torstenson nechápal, jak může tak nepatrná vojenská posádka odolávat mnohonásobné přesile. Obléhání trvalo tři a půl měsíce.
Obyvatelům docházely zásoby, už porazili všechen dobytek, ba i koně,
obilí bylo na dně sýpek. Ale na odhodlání obránců ani hlad nic neubral. Bránili hradby, podnikali výpady do švédského ležení, opravovali
zdi pevnosti Špilberku poškozené dělostřelbou. Torstenson pochopil,
že Brno nezdolá. Rozhodl se pro poslední útok. Večer oznámil svému
vojsku: ‚Jestli se zítra do pravého poledne Brno nevzdá, ukončíme obléhání a potáhneme dál.‘ Nazítří útok pokračoval. Obránci bojovali z posledních sil, byli vysílení a hladoví. Pak je napadla spásná lest: Zvony
katedrály svatého Petra a Pavla začaly bít poledne už v jedenáct hodin.
Švédové sbalili tábor a odtáhli. Brno bylo zachráněno. A co víc, švédské vojsko bylo tak oslabeno, že si netrouflo zaútočit na Vídeň, která
měla být jeho hlavním cílem. Po válce už Špilberk jako pevnost ztratil
opodstatnění, a tak ho císař přebudoval na vězení pro nejtěžší zločince.
Bohužel, časem tam byli vězněni i bojovníci za svobodu a po okupaci
Německem i naši vlastenci. Ale památka na švédské obléhání Brňanům
zůstala, poledne se zvoní o hodinu dřív dodnes. Vědí to pouze Brňané,
cizinci vždy jen kroutí udiveně hlavou.“
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