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Majitel zahrady zídku nechal 
porůst cizí lianou – břečťanem 
kavkazským, který má krásné, 
veliké, voskově lesklé, dlanitě 
trojcípé listy s nápadně dlouhý-
mi, až pětadvaceticentimetro-
vými stopkami. Listy této liany 
vytváří během léta překrásnou 
krycí mozaiku zelené stěny, 
oddělené od rušné ulice.

Břečťan kavkazský, na 
rozdíl od našeho  
b ř e č ť a n u 
p o p í n a v é -
ho, shazuje 
na podzim 
listy zbarvené 
dozlatova. A to 
je právě důvod, 
proč o něm píši. 
Pozoroval jsem ško-
lačku, jak si sbírala 
zbarvené listy a rovnala si 
je v ruce do kytice. Ale co se 
nestalo? Když měla již kytici 
dostatečně veli-
kou, chtěla si 

ji ještě v ruce urovnat. Zatřepala 
kyticí listů a jako švihnutím kou-
zelného proutku se čepele všech 
listů odlomily a spadly na zem. 
V ruce jí zůstaly jen řapíky. Pře-
kvapenou školačku to polekalo, 
že až od zídky utekla. 

Sám jsem byl překvapen, šel 
jsem se podívat a pátral jsem 

po příčině. Zjistil jsem, že 
kavkazský břečťan shazuje 

zvlášť listovou 
čepel a zvlášť 

jeho stopku. Je 
k tomu  přizpů-

soben, protože 
v místě, kde se 

listové žilky (ner-
vy) sbíhají k řapí-

ku, má vytvořené 
dělivé pletivo, které 

oddělí čepel od řapí-
ku, a ten ještě delší čas 

visí na lianě a na zdi, která 
připomíná opeli-

chaného ježka.
Josef Houda

A že o nějakém Džefrym nemá-
te páru? Byl to anglický novinář 
a povedená figurka umělecké 
bohémy v Londýně. Ale od chví-
le, kdy o něm Keith Waterhouse 
napsal hru a vypustil ho na scénu, 
je z něj stejně jenom fiktivní po-
stava s obecnými přesahy. Ředitel 
Divadla Ungelt Milan Hein jeho 
ztvárněním pověřil Oldřicha 
Kaisera a měl šťastnou ruku. 
Jinak to asi nešlo. Groteskní až 
smutně pitoreskní anglickou 
„celebritu“ tady – jak už bylo 
zmíněno – nikdo nezná, tak 
musel přitáhnout diváka na jiné 
jméno. Vinou bulvarizace našich 
masmédií navíc asi každý sledo-
val „live přenos“ zápasu Kaiser 
versus Démon Alkohol. Jeviště 
tak mohlo naplno rezonovat sží-
váním sympatické, ale opilecké 
postavy Jeffreyho s Kaiserovými 
životními zkušenostmi. Předsta-
vení bylo koncipované jako vlast-
ně smutná žurnalistova zpověď, 
který v kocovině po prohýřené 
noci vzpomíná a vtipně reflektuje 
svůj dosavadní život. 

S přibarvováním reminiscen-
cí a oživováním přisprostlých 
hospodských historek hlavnímu 
protagonistovi pomáhali v plejá-
dě postaviček Karolina Kaiserová, 
Rostislav Novák a Jaroslav Hanuš. 
Chvíli se zdálo, že se ve stylu Če-

kání na Godota pokouší absurdní 
tragikomedie. Postupem času 

ale do děje vstupovalo zajímavé 
zcizování a vystupování z role. 
A ukazovalo se, že jednotlivé etu-
dy spíše směřují k osobní zpovědi 
samotného herce. „Já jsem tady 
zavřenej a vy na mě koukáte,“ 
vyčítal obecenstvu, které párkrát 

přizval k rozhovoru. A když byl 
odměněn potleskem za fór s vajíč-
kem a botou, povzdechl si: „Hos-
podský triky! To jsem moh radši 
vyprávět historky z natáčení.“ 

Publikum tak mohlo příjemně 
tápat, kdy mluví Jeffrey a kdy 

Oldřich. Až nakonec opustil svou 
postavu úplně, přihnul si ze sou-
kromé placatice a postěžoval si už 
sám za sebe: „A zase napíšou na 
titulní stranu: Cos nám to udělal, 
Oldo!“ Divadelní iluze je krásná 
věc, ale samozřejmě všechno 

bylo trochu jinak. To jen šikovný 
marketing spojil své síly s me-
diálními stereotypy. Snad až na 
poslední repliku totiž k publiku 
nepromlouval skutečný Oldřich 
Kaiser, ale Oldřich Kaiser 
z obrázkových magazínů. A tak 

někdejší hvězda pořadu Možná 
přijde i kouzelník nehrál jenom 
Bernarda, ale i Kaisera. O to víc 
před jeho výkonem, kdy přes dvě 
hodiny neslezl z forbíny, smekám 
a vyprodané hlediště se mnou.

Jan Vnouček

Zdeněk Ladra si do současné 
doby uhájil ve svém výtvarném 
projevu zemitost, syrovost 
a expresivitu. Barevné plochy 
a struktury, inspirované v na-
prosté většině krajinou v hávu 
určitého ročního období, dovedl 
v osmdesátých a devadesátých 
letech ke stručnému „krajino-
znaku“, který lze považovat za 
Ladrův objev. Abstraktní útvary 
neplochých hmot a kompozice 
barev umožňují umělci nezřídka 
interpretovat pocity a nálady, za 
jakých se dílo rodilo. Přínosem 
je, že tyto obrazy se pak stávají 
přístupnější daleko většímu 
počtu publika. Kdokoli může ve 
svých představách vidět v Lad-
rových výtvarných artefaktech 
prakticky cokoli. Jeho obrazy 
jsou schopny dotvořit a doladit 
konečnou kompozici jakéhokoli 
interiéru.

Představivosti se meze nekla-
dou – a nutno dodat, že Ladra ji 
v divácích umí mistrně vznítit.

Na první pohled uzavřený, di-
agnosticky pak čistě introvertní 
ladrotyp, se ve svých obrazech 
zcela exhibionisticky otevírá, 

odkrývá, až bezostyšně nechává 
nahlédnout do nejtajnějších 
zákoutí své duše. Snad i proto 
jsou Ladrovy obrazy tak silné, 
působivé. Laik před nimi stojí 
a říká si...„no co... pár skvrn, 
napatlaných na plátno… hlava 
nehlava...“ Důležité ale je, že 
před těmi obrazy stále stojí, byť 
neví proč - a několikrát se k nim 
ještě vrátí! Přesně tohle je ona 
alchymie kvalitního moderního 
výtvarna; nepostižitelná – a pat-
řičně esoterní.

V prostorách Galerie Emila 
Juliše bude vystaveno na třicet 
obrazů, z nichž valná část dosud 
nebyla prezentována. 

Výstavu Zdeňka Ladry dopro-
vodí fantaskními „kovostmi“ 
jeho syn Martin Ladra. Jde tedy 
vlastně o první společnou výstavu 
otce a syna. 

Návštěvníci budou mít navíc 
jednu z posledních možností 
zhlédnout sochy zimbabwského 
umělce mezinárodního formátu 
– Lazara Takawiry.

Bližší info najdete na 
www.vejr.cz/gej.

J. E. Germaister

Kniha přehledně představí 
dějiny středověké latinské školy 
v Žatci a navazujícího gymnázia, 
takže časový rozsah publikace 
bude od 13. století do roku 1990. 

Autoři knihy jsou Jiří Cihla (býva-
lý ředitel školy), Mgr. Stanislava 
Hafnerová (učitelka dějepisu na 
žateckém gymnáziu a současná 
zástupkyně ředitele), PhDr. Jiří 

Matyáš (historik Regionálního 
muzea K. A. Polánka v Žatci), 
PhDr. Bohumír Roedl (ředitel 
Státního okresního archivu 
v Lounech) a prof. Petr Urlich 
(profesor teorie a dějin architek-
tury na ČVUT v Praze). Fotogra-
fickou dokumentaci současné po-
doby gymnázia v barevné příloze 
vytvořil žatecký fotograf Martin 
Štross. Publikace je napsána na 

základě studia archivních prame-
nů (Státní okresní archiv v Lou-
nech má celý fond s dokumenty 
ze žateckého gymnázia) a litera-
tury, která se zabývá obecně dě-
jinami českého školství. Kniha je 
vybavena širokým spektrem foto-
grafií, které se vztahují k dějinám 
školy a pochází z archivu autorů, 
fotosbírky žateckého muzea, 
popř. jiných institucí, celá řada 

fotografií byla zapůjčena bývalý-
mi a současnými učiteli a bývalý-
mi studenty školy, historii školy 
se tak podařilo zdokumentovat 
i vizuálně. 

Prodejní cena publikace bude 
250 korun a knihu si bude mož-
no koupit poprvé 19. prosince 
buď před křtem a v jeho průbě-
hu v Městském divadle Žatec, 
v tento den i na gymnáziu, které 

v této souvislosti připravilo Den 
otevřených dveří, a také po celý 
tento den (a samozřejmě i v dny 
následující) v regionálním mu-
zeu, kde bude probíhat od 15 
hodin vernisáž výstavy Cesta do 
hlubin študákovy duše (o díle 
Jaroslava Žáka, vytvořená Pe-
dagogickým muzeem J. A. Ko-
menského v Praze). 

(red)

„Dříve lidé nevysedávali zavře-
ní doma v bytech. Nebyla televize, 
rádio měl málokdo, počítačové 
hry nebyly, nebylo ani na drahé 
hračky, i mít kolo bylo výjimečné. 
Sama jsem první kolo dostala až 
ve svých 17 letech. 

Když občané po pilné práci 
vyšetřili trochu volna, s oblibou 
se vypravili do lesa na procház-
ku. Cesty byly tehdy upravené, 
mostky dobré, cestičky schůdné, 
a bylo jich opravdu dost. Sluneč-
ná kvetoucí a voňavá dlouhá lou-
ka nemá nic společného s dnešní 
rozbahněnou částí lesa, po jehož 
okraji se ubíral zurčivý potok.

Na procházky se chodívalo 
až na Katiperk, a na fotbalový 
zápas. Pan Volák tenkrát jezdil 

z domova od starého cukrovaru 
na kole přes louku na hřiště, kde 
hájil branku coby slavný perucký 
brankař. Před lety se ještě hrála 
kopaná na nádvoří zrušeného 
cukrovaru, v tom místě, kde je 
dnes koupaliště.

Zdatnější chodci se vydali dál, 
kolem Mlýnského potoka do Láz-
ní přes Houpací most podle Pod-
kovy do Chraštína a po občerstve-
ní u pana Černého přes Krásnou 
vyhlídku domů Modřínovou alejí 
podél Milenců (dub, který se objí-
mal a srůstal s borovicí). Milenci 
taky již nejsou, zůstal jen roman-
tický název, stejně jako u Cikánky 
nedaleko Chraštína.  

Podle vyprávění mé maminky 
se kdysi konávaly poutě až ke 

Krásné vyhlídce. Hrála hudba, 
tančilo se a prodávalo se občer-
stvení jako párky a další uzenář-
ské výrobky místních řeznických 
mistrů, ale také sladkosti. Ob-
chodnice Malypetrová nabízela 
čerstvě upraženou kávu a ještě 
teplé burské oříšky. Hokyně, 
paní Pulchartová mimo jiné 
kyselé okurky a třešně, svázané 

početně na klacíček. O ty býval 
obzvláštní zájem.

I za mého dětství bylo na 
Peruci kino. Ne to krásné, jako 
máme dnes, ale pojízdné. Hrálo 
na sále u Matějíčků. Kino přije-
lo ve velikém dopravním voze, 
na sál se přinesly židle a už se 
hrálo. Tuším že to bylo Kino 
Kludská. Pak za války bylo stálé 
kino v sokolovně, nic moc, ale 
jiné zábavy nebylo a všechno 
bylo zakázané, jak tančit na du-

párně u Maděrů nebo u Folaufů, 
a tak mladí museli čekat šest 
roků, až bude konec války. Pak 
si to však pořádně užili. Hrálo 
se a zpívalo, všude radosti, že je 
konec válečného utrpení. Mnozí 
sice ještě dlouho truchlili nad 
ztrátou svých drahých. Obecně 
ale panovala radost, lidé se měli 
rádi, byli k sobě milí a dávali to 
jeden druhému znát. 

Začal nový poválečný život. Po 
chudých válečných létech nasta-
la doba zábav, plesů, karnevalů 
a merend, odpoledne pro děti, 
večer pro dospělé. Výzdobu sálu 
velice pracně a ochotně vytvořili 
ochotní občané. Celý sál vyzdobili 
dle názvu karnevalu, jako byl ráz 
V pekle, Vinobraní, Na pouti. Za-
kládaly se různé zájmové spolky 
a organizace, které byly velmi 
činné, takže všichni občané pra-
covali ve prospěch své obce. 

Někdy si tak říkám, zda by se 
znovu našlo tolik obětavých lidí, 
ochotných dát druhým tolik času 
a zájmu, a to vše úplně zdarma. 

Snad je to tak, že nejkrásnější 
byla doba mého dětství a mládí. 
Myšlenky moje se často toulají 
v tomto čase, který se každým 
dnem vzdaluje, ale to si myslí 
jistě každý, že ten jeho čas byl 
tím nejlepším. Jen přimhouřím 
oči a zase vidím masopustní 
průvod, slyším hudbu a racho-
cení kol ozdobených povozů 
a vybavuji si, jak nepostradatelný 
pan Nejedlý s pytlem honí kluky 
cestou průvodu. 

Od té doby uběhlo již víc než 
šedesát roků. Tehdy se občané 
nejlépe bavili svépomocí. Čím 
více vložili do příprav času, tím 
to bylo krásnější a dodnes neza-
pomenutelné.“

Anna Babická, Peruc

Žatecké gymnázium slaví a má svoji knížku
Dne 19. prosince proběhne v Městském divadle v Žatci od 

11 hodin křest knihy s názvem Dějiny žateckého gymnázia 
a s podtitulkem Schola Zatecensis. Knihu vydává Regionální 
muzeum K. A. Polánka v Žatci (jako 6. svazek edice Studie Re-
gionálního muzea v Žatci) v nakladatelství Albis international 
v Ústí nad Labem. 

Zdeněk Ladra při instalaci svých obrazů v Galerii Emila Juliše, 
vpravo galeristé - manželé Vejrážkovi.

Vzhůru do Černčic za 
Zdeňkem Ladrou

Galerie Emila Juliše vře alchymií kvalitního moderního výtvarna
V nezvyklý a obvykle již hektický předvánoční čas, v neděli 20. 
ledna v 16 hodin odpoledne, nabídne Galerie Emila Juliše v Čern-
čicích uměnímilovné veřejnosti možnost pozastavení a zklidnění; 
nepůjde jen o příležitost popovídat si s přáteli a příznivci galerie, 
ale především zde proběhne vernisáž částečně prodejní výstavy 
obrazů Zdeňka Ladry (1949), jednoho z výrazných a nepřehléd-
nutelných členů tzv. Lounské krajinářské školy, jehož umělecký 
vývoj určila především tvorba Zdeňka Sýkory, Kamila Linharta 
a Vladislava Mirvalda. 
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Jak shazuje listy 
kavkazský břečťan

Již několik let chodím v Lounech Mánesovou ulicí, kde se na 
jejím konci (mezi firmou Sklo – Porcelán a Instalou) nachází 
utopená zahrádka domu čp. 971, oddělená od ulice kamennou 
asi třicetimetrovou zídkou.
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Když nastala vzácná chvíle volna, perucké rodiny se vydaly na procházku do romantických 
lesních zákoutí nebo dolů k cukrovaru. Fotografii z počátku minulého století ze své sbírky 
laskavě zapůjčil pan David Hertl.

Je libo čerstvě upraženou kávu, teplé 
burské oříšky nebo snad třešně na klacíku?

Obrázky z obyčejného života Anny Babické z Peruce

Po dětských radovánkách se tentokrát spolu s paní Annou 
Babickou vypravíme na výlet, za sportem a za kulturou. 

Pamětnice, máte slovo!
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Vrchlického divadlo věznilo 
Oldřicha Kaisera z titulních stran

Stalo se vám někdy, že vás společenská únava přemohla přímo 
na hospodském pisoáru, výčepní na vás zapomněl a zamknul 

přes noc v nálevně? Ne?! Jeffreymu Bernardovi se to přihodilo. 
Alespoň v divadelním představení Jeffreymu je šoufl, které začát-
kem prosince hostovalo v lounském Vrchlického divadle. 

K. Waterhouse: Jeffreymu je šoufl – Divadlo Ungelt, Vrchlického divadlo v Lounech, 8. 12. 2009.
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