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Ze se někdy něco nezdaří?
36letý effi# Feffi&5*t mávne
rukou: ,,občas přece v Životě

prší, ne?" Ale i kdyŽ pršÍ,
déŠť nepadá do historického

objektu Zděná. DÍky Krajdlovi
uŽmástřechu,

Éilip šÁrvÉŘ

dá se mu, že od chvíle, kdy
zaťel oči, uplyrul mžik.
Aleš Krajdl ulehl po ná-

Což potvrď on sám: l E
."Ani vteřinu jsem ne- \ -
litoval, do čého jsem tťiiiiš
se pustil. Vím, že dělám \'i{a
něco, co má smysl."

Kdo muže totéž s takovoujisto-
tou říct? Krajdlovo štěstí má tvar
stavení ve slohu selského baroka.

Štěstízakorunu
Tvar vlastního štěstí nosí Kra_
jdl pod paží: svitá tam makefu
Zděné' jež slouží zároveň jako
kasička pro dobrovolné příspěv-
kf/. ''Lidé pomáhají, jak mohou.
Někdo penězi, někdo půjčí sfuoje'
někdo pňjde na brigádu. Třeba
na dvě hodinky, aIe za tudobu se
udělá spousta práce."

Výsledek všech forem pomo-
ci? Z ruin někdejšího zájezdního
hostince, rcd jehoŽ geniem loci
byl vlčen ortel demolice, se
k1ube budova, ve které by se po-
dle záměru občanského sdnžení
Zděná,za nímž stojí Krajdl a jím
stržení lidé, měl odvíjet kulfurní
a sportovní život Zaječov a.

Nejprve musela přijít petice
za zachovéni Zděné, po ní byla
Krajdlova skupinka postave-
na před nutnost, že buď dům
od obce koupí, nebo se myšlen-
ka na demolici vrátí' Za sl'rnbo-
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vratuzmontáže v půl čfurté ráno,
v sedm vstává na brigádu a svět
nevypadá mile, spíš jako místo,
kde padají facky.

JenžepÍedZděnou z něj nely-
spalost zcela'"yprchá, jako zina-
kem je plný síly' energie a také
štěstí. ,,obrovsky silný pocit mě
zaplavil uŽ při pnmím vstupu
do Zděné, když jsem si půjčil
na obecním uřadě klíče a šel si
prohlédnout' co je rrrčeno k de-
molici."

Nebý Krajdla, demolice by
proběhla, budova zroku |749by
už v centru brdské obce Zqečov
nestála. Lesní inženj'r se po osmi
letech v cizině wátil do rodiš-
tě a vrhl se do zácbrany Zděné;
obětoval jí kus života i úspory
zrltchž žI, aby se zácbraně mohl
věnovat naplno. Dnes na půl
úvazku učí a k tomu monfuje
nábýek _ našel si flexibilní za-
městnání, aby se přizpůsoboval
potřebrám Zděné.

Výaz ,,obětoval" ale v Kraj-
dlově případě není sprármý: po-
slouchá-li člověk' jak nadšeně
o budově mluví, jak wsfuí detaily
o rekonstrukci, dojde mu, žeZdě-

Jenže: kde vzit peníze na za-
střešení 600 metrri čtverečních?
Krajdla a spol' strašily odhady
o srrrně kolem půl milionu, k ra-
dostnému úŽasu však přišla jed-
na flrma s velkorysou nabídkou
za l05 tisíc. ',Ani tuto částku
jsme celou nemě1i, ale sehnali ji
díky bezuročné půjčce od obča_
nů na dobu pěti let' YěŤime, že j1
dokážeme splatít, Zděná na to má
potenciál."

Za pět tet už tieba budou lidé
do Zdětté chodit na cvičení, ý-
stavy či přednášky. Ve sklepě
bude vinríma a pod střechou
,,za hubičku" ubytovna pro tu-
risty.

UŽádnýpIáč
Na krku má pan Huml roky, v ru_
kou harmoniku. Tou star,ý patriot
a velloý Krajdlův pomocník pod-
laésluje píseň, již o Zděné složl|.

$práví o tom, jak v Zaječo-
vě pláče Klášteráček' Klášter se
říká části obce, v dž Zděná stojí'
a právě kvůli jejímu stavu Kláš-
teráček pláče. V další sloce je
uklidňován: ,].{eboj se, Ktášte-
ráčku' dobří lid é Zděnou zachrátí
a spraví."

Je to ta! Klášteráček už se bát
nemusí. Ani když nad'Zděnouza-
čne pršet.
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K1ášteráčku
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obdaroíala' 
'Krajdla. 
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Zfilmovaný příběh Aleše
Kr{dla v reŽiiJana Foukala

vysílá ČT2 zítra
(Z:. listopadu) od 18.15,

UŽ dnes (22, listopadu) ve
stejném Čase na stejné

stanici můŽete sledovat
dokument Rozálie

Kohoutové na zv aný Kobza
o muŽi, který rozmistuje po

Česku piana. Listopadový
cyklus dokumentů nabídne
8 příběhŮ a ty' které zÍskají
od diváků nejvíc hlasů přes

SMS, dostanou finanČní
podporu od Nadace ČEz.

lickou korunu byla láhle Zděná
ve vlastnictví sdnžení, byla ly-
čištěna' zvenčí natřena, zasklila
se okna, poprvé do ní byli po-
zváni občané.,,,A'by věděli' že to
myslíme vážně."

Dům bez střechy ovšem není
domem a Zděná ještě minulou
zimu střechu neměla. Naštěstí ne-
sněŽilo, Krajdl s úsměvem řftá,
že mána své straně i počasí.

$EZNAMTH $E s TĚM;, KTHŘÍ nĚun"lí
uE sVĚTA KotEMt NÁ$ tnpŠí MísTo

Sleduite od 8. do S0" listapadu 20't4
kaŽdou $ŮLlOtU a neděliV 18'15 na ČT2.
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