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Středočeská nej
Seriál o zajímavostech
z našeho regionu

Čtěte každý pátek v MF DNES

V podbrdském Zaječo-
vě pracují dobrovolní-
ci na záchraně vzácné-
ho domu.
Marek Kočovský
redaktor MF DNES

ZAJEČOV Píše se rok 1790 a zaje-
čovský farář zanáší do svých spisů,
že dům číslo 33 obývá hostinský
František Unger. Ten se onoho de-
sátého dubnového dne chystá na
příchod pravidelných hostů. První
písemná zmínka o stavení ve stylu
selského baroka známého jako Zdě-
ná často vytane na mysli Aleše
Krajdla cestou na jednu z brigád na
záchranu stavby, kterou chtělo ně-
kdejší vedení obce zbourat.
„Cítím tady doslova historii, mám

dobrý pocit, že navazuju na všech-
ny, kteří zde působili,“ vítá mě
v montérkách a rukavicích předse-
da občanského sdružení Zděná.
Od farářova zápisu uplynulo 225

let. Je sobota, osm ráno a navzdory
jarnímu počasí z předchozích dní
se na víkend vrátila zima. Je těsně
nad nulou a poletuje mokrý sníh.
Centrem Zaječova se trousí jen ně-
kolik lidí na nákup do koloniálu. Ze
stavení s novou střechou se ozývají
rány. V útrobách takzvané Zděné
pracují dobrovolníci.
Zatím dva. S Alešem Krajdlem,

který se před několika lety rozhodl
Zděnou zachránit a vdechnout jí
nový život, je tu téměř sedmdesáti-
letý Bedřich Huml. „Občas si jdu za-
hrát s kapelou do hospody a pak je

vstávání horší. Ale já nejsem velký
spavec,“ říká s úsměvem muž, kte-
rého Zděná provázela celým živo-
tem. Pamatuje zde hospodský
ruch, cvičení sokolů i požár z roku
2000, jenž byl budověmálemosud-
ný.
„Pan Huml je spolu s Vláďou

Havlíkem takovámoje pravá ruka,“
svěřuje se šestatřicetiletý nadše-

nec. Sdružení, které vede, získalo
dům od obce za symbolickou koru-
nu. Opravy platí z příspěvků svých
členů a dalších dárců.
Dnešek je pro Krajdla výjimečný.

Se svým parťákem připevňují ve
výšce stropu ke zdi fošny, které po-
slouží jako základ nosného systé-
mupodlahy prvního patra. „Je to ta-
kový zlomový okamžik, jsem nadše-
ný, že tady už za pár týdnů budou
podlahy. Bude to velký posun, sko-
ro stejně jako nová střecha,“ říká
nadšeně učitel angličtiny, výtvarné
výchovy a dílen na jedné beroun-
ské základní škole. „Máme výhodu,
řadu věcí si uděláme sami. Já i pan
Huml umíme se dřevem. Když po-
třebujeme něco odvézt, přistaví
nám soused zadarmo náklaďák,
prostě ten umí to a ten zas tohle.“

Bedřich Huml právě odnáší pod-
půrné trámky, když dorazí další
dva pomocníci. Jedním z nich je Jo-
sef Švandrlík, který se svým fotoa-
parátem dokumentuje, jak se dílo
daří. Čtveřici zanedlouho rozšíří ješ-
tě jeden dobrovolník. Všichni se
hned chopí lopaty či smetáků.
„Když jsme začínali, bylo tu takhle
bordelu,“ ukazuje Krajdl do dvou-
metrové výšky.
Stejně jako dnes chodí dominan-

tu zaječovské návsi zvelebovat kaž-
dý týden. Krajdl si ochoty a nezišt-
né pomoci místních nesmírně váží.
„Můj brigádník,můj boss,“ předsta-
vuje své krédo.

„Remcalové nás nezlomí“
Krajdl při práci stíhá vyprávět o pře-
kážkách, kterémusel se svými kole-
gy ze sdružení překonávat během
bezmála tříletého úsilí. Najdou se
totiž i věční skeptici. „Toho si člo-
věk nesmí všímat. Když jsme Zdě-
nou převzali, říkali, že to necháme
spadnout. Pak viděli novou střechu
a stejně nevěřili, že budeme pokra-
čovat. Nebudu se divit, že až to do-
končíme, začnou tvrdit, že na tom
vyděláváme.“
Ze Zděné chce sdružení udělat ja-

kési multifunkční centrum. „Dole
bude sál, který využijeme i jako tě-
locvičnu. Bude tu i malá posilovna,
bufet pro rychlé občerstvení a v pat-
ře několik pokojů k ubytování a byt
správce,“ líčí své představy.
Blíží se poledne, akce pomalu

končí. Takže teď na pivko? „Ne ne,
samozřejmě se někdy v hospodě
scházíme, ale z brigády jdeme pěk-
ně rovnou domů,“ směje se Krajdl.

NEJ

Do práce!Na záchraně Zděné se podílelo už zhruba čtyřicet brigádníků.
Srdcemcelé operace jsou Aleš Krajdl (vpravo), Bedřich Huml (vlevo) a Vlá-
ďaHavlík. 2x foto: Marek Kočovský

PRAHA Když slavný americký ar-
chitekt John Hejduk na přelomu
80. a 90. let navrhl pro Prahu pa-
mátník Jana Palacha, pojmenoval
dvě jeho části „Dům sebevraha“ a
„Dům matky sebevraha“. Nakonec
sedmimetrové sochy ponesou pro
české prostředí mírnější pojmeno-
vání „Dům matky“ a „Dům syna“.
Ale především – konečně budou
stát. Na pražském Alšově nábřeží.
Galerie hlavního města Prahy už

vyhlásila veřejné výběrové řízení
na zhotovitele. „Vše směřujeme
k tomu, aby byl pomník odhalen
17. listopadu, popřípadě k lednové-
mu výročí upálení,“ říká kurátorka
galerie Marie Foltýnová. Cena by se
měla pohybovat mezi šesti až dese-
ti miliony korun.

Jako Picassův obraz
Sochy, které upomínají sebevraždu
mladíka ze Všetat na Mělnicku, už
na začátku devadesátých let stály
na Pražském hradě, ale šlo jen
o dřevotřískovémakety, které se za
pár let rozpadly.
„Od té doby se realizace pomníku

ostudně táhne. Hejduk věnoval ná-
vrh hlavnímu městu, kterému jsme
předali veškeré podklady. Jeden
primátor pomník chtěl, druhý zase
ne,“ popisuje historik architektury
Zdeněk Lukeš. Podle něj by se situa-
ce dala připodobnit tomu, jako by
Praha odmítala Picassův obraz.
Pomník má podle zadávací doku-

mentace měřit maximálně 7,3 met-
ru. Jde o kvádry, ze kterých vystu-
pují ostré paprsky. Symbolizovat
mají syna a trpící matku. (vj, sap)

INZERCE

Odjinud
Záchrana památek

Na opravách zchátralého a požá-
rem z roku 2003 poškozeného
zámku v Kácově se podílejí vyso-
koškoláci. Zlepšit stav barokního
skvostu pomáhají studenti nejen
jako pracovní síla, ale přispívají
také vlastními nápady. Projekty, na
nichž spolupracuje několik odbor-
ných škol, mají do Kácova přilákat
turisty a pomoci sehnat peníze na
opravy. Na nádvoří zámku tak
mimo jiné vznikne třeba letní kino.

Odsouzení z věznice Drahonice po-
máhají v rámci pracovní terapie na
hradě Krakovec. Při brigádách při-
pravují prostory hradu na víkendo-
vé akce, odvážejí z podhradí suť a
uklízejí nádvoří. Pravidelně jezdí
na Krakovec před příchodem zimy
připravovat dřevo na topení.

Cena je uvedena včetně DPH. Kombinovaná spotřeba: 3,8–7,5 l/100 km, emise CO2: 99–174 g/km. Zobrazený model je Mondeo Titanium kombi v metalické barvě Magnetic s příplatkovou výbavou.

Připraven zazářit kdekoli.

NOVÝ FORD MONDEO
Dynamické LED světlomety

Cena již za
641 990 Kč

Louwman Motor Příbram s.r.o.
Dubno 120
Příbram
Tel.: 318 492 911–3
www.ford-louwman.cz

AUTO DESIGN VAŇKÁT, s.r.o.
Havlíčkova ul.
Kolín-Šťáralka
Tel.: 321 713 619
www.ford-kolin.cz

K+K Autoservis Czech s.r.o.
U Okruhu 587
Vestec u Prahy
Tel.: 315 555 577
www.kacmacek.cz

A. Charouz, spol. s r. o.
Českolipská 3332
Mělník
Tel.: 315 624 573–4
www.fordcharouz.cz

V-Group s.r.o.
Arménská ul.
Kladno
Tel.: 312 248 030
www.vgroup.cz

BOSPOR auto s. r. o.
Průmyslová 829
Kosmonosy
Tel.: 326 211 011
www.bospor.cz

Jaško Motor s.r.o.
Čechova 1433
Benešov
Tel.: 317 726 920
www.fordbenesov.cz

Budíček v sedm a vzhůru dominulosti Konec ostudy.
Praha budemít
Palachův pomník


