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VÝCHOVA KE VZTAHU KE KULTURNĚ
HISTORICKÉMU DĚDICTVÍ

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
V září roku 2012 se již pošesté sešly Základní škola Moravská Třebová,
Kostelní náměstí 21 a Průmyslové muzeum Mladějov při společné realizaci
výchovně vzdělávacího projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky.
Smyslem této akce je přiblížit žákům krajinu Hřebečského masivu, jeho
přírodní i kulturní význam pro moravskotřebovský region.
Programově projekt vychází z principů průřezového tématu Výchova ke
vztahu ke kulturně historickému dědictví (na jehož vzniku se škola v roce 2007
podílela). Během jeho průběhu byly použity výukové materiály (pracovní listy,
učebnice), které škola vytvářela v rámci projektu Tady jsem doma (organizoval
jej Region Moravskotřebovska a Jevíčska a finančně podpořil Evropský sociální
fond).
Projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky se letos zúčastnilo 17 žáků
sedmých tříd. Účast na projektu nebyla povinná, možnost vytrhnout se z běžné
školní výuky využili jen ti, kteří vyslovili zájem prožít, vytvořit a dozvědět se
něco navíc, co by ve školních levicích nemohli. Ostatní žáci ze dvou sedmých
tříd, kterým v účasti na projektu zabránila nemoc, rodiče, obava z příliš
náročného programu, nebo kteří jsou jednoduše nejraději ve škole, využili dobu,
kdy se jejich spolužáci účastnili projektu, k důkladnému opakování a
procvičování učiva klasickou formou ve škole.
Hlavní částí projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky byl třídenní
pobyt v Průmyslovém
muzeu Mladějov, ve
stínu kopců Hřebečského masivu.
Klíčovou aktivitou
projektu byla pěší cesta
z Hřebče do Mladějova,
která
byla
vedena
kolem nejzajímavějších
míst dokládajících přírodní i kulturní pozoruhodnosti regionu. Žáci
TEREZA FABIÁNOVÁ
během cesty vyhledávali pro Hřebečsko charakteristické rostliny a houby, odebírali vzorky vody,
doplňovali přírodovědné pracovní listy. Své poznatky následně odborně
zpracovávali pomocí herbářů, biologických atlasů, mikroskopů. Cestou si
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samozřejmě nezapomněli všímat i pozůstatků více jak stopadesátileté těžby uhlí
a lupku.
Druhý blok aktivit se věnoval historii dolování na Hřebči a historické
stavební, zemědělské a důlní technice ze sbírek průmyslového muzea.
Třetí série aktivit se částečně prolínala s předchozími, jejím výsledkem
byla výtvarná díla plošná i
trojrozměrná, námětem vycházející
z muzejních expozic i okolní
krajiny. Žáci během projektu
vytvořili 40 kreseb a maleb a 32
sochařských děl.
Vrcholem těchto tvořivých
činností je krátký film, k němuž
žáci vymysleli scénář a ztvárnili
v něm všechny role.
Pověstnou třešničkou na
dortu projektových aktivit je již každoročně podzimní výstava ve vestibulu
moravskotřebovské radnice prezentující dosažené výsledky v projektu.
Za zdárný a úspěšný průběh 6. ročníku projektu Mezi pražci mladějovské
úzkokolejky patří největší dík Průmyslovému muzeu Mladějov a jeho
pracovníkům: Evě Kopřivové, Michalu Hrubešovi a Petru Sýkorovi, díky jejichž
obětavosti žáci mohli nejen zevrubně zkoumat krásy mladějovského muzea a
jeho okolí, ale měli možnost přímo
v muzeu i bydlet, dosyta se najíst a
povozit se muzejním vláčkem.
Program a náplň projektu
připravili Vlastimil Novák (historické
a tvořivé činnosti) a Alena Purketová
(přírodovědné činnosti).
Následující stránky sborníku
ukazují výtvarné i odborné práce,
VÁCLAV DOPITA
které žáci společně tvořili v podmanivé
atmosféře průmyslového muzea a jeho okolní přírody.
Nebývalá kvalita žákovských prací a velmi pozitivní ohlasy účastníků
projektu dávají organizátorům sílu k přípravě nových projektů, přibližujících
žákům další krásy našeho regionu, kterých ve svém okolí máme nekonečné
množství – stačí se jen umět správně dívat.
JOLANA PETERKOVÁ

3

Z projektových deníků
Naše výprava do Mladějova začala ve středu 12. září roku 2012 na
autobusovém nádraží v Moravské Třebové. Začali jsme se zde scházet kolem
osmé hodiny ranní. Na nás už tu čekala paní učitelka Purketová, nakonec přišel i
pan učitel Novák s panem Michalem Hrubešem z mladějovského muzea.
Zanedlouho jsme už nastupovali do autobusu mířícího do Svitav.
Autobus nás provezl celým Boršovem rozrytým budovanou kanalizací a ze
svých útrob vypustil na Hřebči před restaurací U Tety. Na vyhlídce nad
hřebečským tunelem jsme si ujasnili směr
cesty, paní učitelka nám vysvětlila, čeho
bychom si cestou měli všímat.
Pěší cesta do Mladějova začala na
asfaltové silnici, po několika stech metrech
jsme odbočili do areálu hřebečského závodu.
Procházíme kolem rozbořených budov
bývalého lupkového dolu, všude roste
spousta zajímavých kytek a hub. Krom toho
jsme však viděli i spoustu smetí a jednoho
chcíplého psa. Co jsme naopak neviděli,
byla plechová střecha domu správce dolů,
kterou nedávno někdo ukradl.
Po prohlídce hřebečských dolů jsme šli
přes haldu, kde jsme museli přeskakovat
ELIŠKA KORČÁKOVÁ hluboké propasti k Rezavému potoku. Pro
samé žáby tam skoro nebylo kam
šlápnout. Také tam Honza chytil
slepýše, Anička se každou chvíli
chlubila nově ulovenou žábou,
Terka všechny úlovky důkladně
vyfotila. Po chvilce našeho
pobytu u Rezavého potoka měli
někteří z nás rezavé boty, kalhoty
i trička.
Dále jdeme lesem, sbíráme
houby,
jedlé
i
jedovaté,
JAN KŘÍBALA
vyprávíme si vtipy. Našli jsme i
lebku, krumpáč, mraveniště a hřebíky. Škoda jen, že jsme nenašli i
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dvacetikilovou palici, kterou se tyto železniční hřeby zatloukaly. Po půlhodině
pohodlné chůze širokou lesní cestou (po které zrovna jezdilo spoustu aut) jsme
odbočili na pěšinu klikatící se vzhůru do kopce. Ta nás dovedla na
úzkorozchodné koleje. Po nich jsme
šli hodně dlouho, až jsme se zastavili
pod vysokým prudkým kopcem,
jmenoval se Strážný vrch. Michal
řekl: „Tak kdo zvládne ten kopec
vyběhnout!“ Několik kluků se sice
rozběhlo s Michalem vzhůru, názor
většiny okomentoval Vašek: „Leda za
nějakou odměnu.“ Tak jsme šli do
toho kopce. První polovina byla fajn,
druhá byla horší, byla hodně prudká –
Sárka lezla po čtyřech. Po dlouhé
době jsme vylezli až na vrchol, kde se
tyčí rozhledna. Než jsme se k ní
dostali, museli jsme ještě překonat
ostružiní a hromady klestí. Konečně
jsme se dostali k rozhledně a hned i
nahoru. Byl z ní krásný výhled.
Pak jsme šli zase z kopce k dolu Hugo Karel, kde jsme si k obědu u ohně
opekli párky. Některým
méně zkušeným kuchařům
se trochu „přičmoudly“.
S hašením ohníčku jsme
neměli problém, protože
začalo pršet. Seděli jsme
pod přístřeškem u portálu
dolu a doufali, že zase
přestane. Čas jsme si krátili
stavěním stružek, kterými
jsme
dešťovou
vodu
TEREZA JÁCHYMOVÁ sváděli do nitra dolu.
Protože pršet nepřestávalo, oblékli jsme si pláštěnky a nejkratší cestou (po
kolejích) jsme vyrazili k Mladějovu. Sárka si zapomněla pláštěnku, a tak se
s Anetkou nasoukaly do jedné. Chůze v jedné pláštěnce jim vydržela jen chvíli,
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protože obě měly na zádech batohy a Sárka je ke všemu ještě o hlavu menší. Pak
se v pláštěnce střídaly, takže nakonec byly úplně mokré obě.
Chůze po kluzkých mokrých
pražcích byla velmi náročná, někteří
z nás byli ke konci cesty už tak unavení,
že běželi ke každému místu, kde se dalo
sednout.
Do Mladějova jsme přišli v husté
mlze, v botách nám čvachtalo. V muzeu
bylo příjemně teplo, na stole už na nás
čekala večeře – byly bramboráky (které
PETRA LEGÁTOVÁ
zmizely rychlostí blesku) a potom ještě
chleba s paštikou, salámem nebo vajíčky. Večer se sušíme, sepisujeme své
zážitky do deníků a hrajeme stolní hry. Kluci si v pokoji chtěli zapálit velkou
svíčku, která stála na stole, naštěstí pro muzeum neměli sirky. Ještě před tím,
než jsme šli spát do pokojů ověšených mokrým oblečením, se k našemu týmu
připojil pan inženýr Sýkora, známý pod skautskou přezdívkou Vitamín.
Čtvrtek 13. 9. 2012 začal vydatnou snídaní. Následovalo vyplňování
pracovních listů v expozicích muzea, venku od
včerejška stále prší. Když
jsme měli všechny výstavní
prostory podrobně prozkoumané, šli jsme se zahřát

JAKUB PETERKA

dovnitř, kde na nás již čekala přírodovědná
hodinka. Připravovali jsme mikroskopické
preparáty, zkoumali čirost vody.
Mezitím venku konečně přestalo pršet.
Vydali jsme se tedy znovu do vnitřních i
venkovních expozic muzea kreslit stroje, které
nás zaujaly. Tato činnost trvala až do oběda,
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SÁRA SVOZILOVÁ

který všem chutnal. Po obědě jsme měli dlouho
očekávané volno!
Po obědě jsme se teple oblékli a šli
k úzkorozchodnému vláčku. Lokomotivu řídil náš
starý známý Michal. Všichni jsme si ve dvou
vagónech vybrali pěkné místo a za halasu hlášky:

ELIŠKA KORČÁKOVÁ

ANETA JIROUŠOVÁ

„Vzhůru do nekonečna a
ještě dál!“ jsme se rozjeli.
Po nedlouhé cestě jsme
museli zastavit kvůli zavřené bráně. Pan Vitamín
šel otevřít, přestože někteří

navrhovali, abychom nečekali a
rozrazili bránu lokomotivou, znovu
jsme vyjeli, až když pan Vitamín
odemkl a znovu nastoupil. Až
k přejezdu u mladějovské hájovny,
kde jsme zastavili, jsme se příjemně
kochali jízdou. U hájovny jsme
v rybníčku lovili řasy. Potom jsme
šli k nedalekému pomníku, u kterého
nám pan učitel oznámil následující
aktivity: z hliněných desek jsme
dělali otisky krajiny. Pár jedinců
napadlo zjednodušit si práci tím, že
s hliněnou deskou švihnuli o zem.
Poté, co jsme měli obtisknutou
krajinu, nastoupili jsme opět do
vagónu a rozjeli se vzhůru kupředu
s Michalovou troubící fanfárou.
Příjemnou záživnou cestu přerušila zastávka na Vekslu, kde jsme pokračovali
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v otiskování krajiny. Po zastávce u Vekslu se Honza rozhodl, že vyzkouší jízdu
v kabině s naším strojvedoucím Michalem. Další zastávka byla za přejezdem u
Nové Vsi, kde jsme na nástupišti sádrou odlévali naše otisky krajiny.
Jelikož sádra tuhne dost
dlouho, nechali jsme své
výtvory na trati a šli hledat
zkameněliny do nedalekého
opuštěného kamenolomu. Lom
byl příkrý, plný ulomených
kousků skály. Pan učitel nám
řekl, že se tam nachází
druhohorní
zkameněliny.
Takže se všichni začali sápat
nahoru a s nadšením sbírali
všechno, co alespoň trochu
připomínalo zkamenělinu. Většina z nás nakonec nalezla
nejméně jedno zkamenělé
zvířátko. Když učitelé uznali za vhodné, vrátili jsme se k vlaku, kde jsme si
hned prohlíželi naše sádrové odlitky. Tomáš se odhodlal jet zpátky do
Mladějova s Michalem v lokomotivě a my
ostatní jsme popíjeli horký čaj. Když jsme
se dostatečně rozjeli, vystrčili jsme své
čajíčky ven z oken a chladili je. Chvíli jsme
si hrníčků nevšímali, a když jsme se chtěli
napít, byl čaj
studený.
Jeli jsme
rychlostí
pendolína a
DANIEL PUNČOCHÁŘ zastavili až u
brány, která se musela otevřít a za námi zase
zavřít. Jak jsme vjeli do mladějovského muzea,
začala lokomotiva troubit jako o život. Jakmile
vlak zastavil, šli jsme se najíst.
Večeře byla dobrá a pro nenasytné byl
připraven ještě chléb s povidly. Po večeři jsme se
ANETA JIROUŠOVÁ
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SÁRA SVOZILOVÁ

rozdělili do tří skupin, jedna
fotila a pak kreslila žlutý
nakladač, druhá skupina
modelovala motorku a třetí
chystala scénář pro páteční
filmování. Když jsme byli
hotoví, do noci jsme si
povídali.
I poté, co nás učitelé
zahnali do postelí, dělali
jsme virvál. Až když k nám

Michal po páté přišel a sdělil nám,
abychom byli ticho, usnuli jsme.
V pátek 14. 9. 2012 se nikomu
nechce vstávat, i když venku svítí
sluníčko. Ráno jsme uklidili svinčík,
který jsme v muzeu během našeho pobytu
udělali a znovu vyrazili do kopců nad
Mladějovem. Šli jsme lesní cestou po
úbočí kopce Mirand. Několika žákům
s paní učitelkou bylo líto, že dnes
nemáme v plánu výstup do žádného
prudkého kopce a proto si do jednoho
vyšlápli – a dobře udělali – cestou potkali
mloka.

JAKUB PAVLÍK

Nedaleko obce Trpík, u krásné
vyhlídky do krajiny jsme si sedli,
vytáhli vodové barvičky a malovali.
Několik žáků se místo krajinomalby
vydalo s paní učitelkou do lesa zkusit
najít houby, které jsme v minulých
VENDULA ŠKOLAŘOVÁ
dnech ještě nenašli. Před polednem
slunce začalo hřát a nám konečně přestala být zima. Protože jsme měli
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domalováno, vypravili jsme se k silnici mezi Trpíkem a Mladějovem. Na ní
jsme se rozdělili. Menší skupinka se s paní učitelkou vydala vpravo pěšky do
Mladějova, ostatní s panem učitelem šli na druhou stranu do Trpíku
na železniční zastávku. Teprve zde
jsme si uvědomili, o co širší jsou
normálněrozchodné koleje oproti
těm, po kterých jsme jeli včera. Po
čtvrthodince čekání jsme nastoupili do vlaku, ale ani jsme si
nesedali, protože již po dvou minutách vlak zastavoval ve stanici
Mladějov. V muzeu jsme měli již
připravený oběd, ale my jsme kamarádsky počkali na naše spolužáky, kteří šli
pěšky.
Po obědě nás čekala
poslední práce v projektu: natáčení filmu o historii mladějovské parní lokomotivy č. 1.
Práce nám šla hezky od ruky,
některé scény jsme dokonce
zvládli napoprvé. Pan Vitamín
nám nosil potřebné rekvizity,
pan učitel stál za kamerou a před
ní jsme se vystřídali téměř
JAKUB DOSPIVA

TEREZA FABIÁNOVÁ
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všichni. Někdo si troufl na
větší, někdo se spokojil
s malou rolí, někdo hrál
ochotně, jiný se nechal chvíli
přemlouvat. Podařil se nám
nadlidský výkon, když jsme za
dvě hodiny stihli natočit celý
film – i když má jen 8 minut.
V 16:40
jsme
se
rozloučili s muzeem, odešli na
nedaleké nádraží a vrátili se
zpět do Moravské Třebové.

Houby
Při cestách lesy Hřebečského masivu nás během projektu nejvíce zajímaly
houby. Obdivovali jsme rozmanité tvary a barvy nepřeberného množství druhů,
které jsme našli.
Houby jsou jednobuněčné i mnohobuněčné organismy tvořící samostatnou
říši. Nejsou to jen hříbky a muchomůrky tj. houby s plodnicemi, ale i houby bez
plodnic, tedy např. plísně (které se mohou objevit kdekoliv – na potravinách,
zdech, lidském těle…) či kvasinky (bez nichž se neobejde vaření piva, výroba
vína nebo pečení chleba).
Vlastní tělo hub tvoří podhoubí – pavučinkově jemná bělavá vlákna
rozrůstající se pod zemí, ve dřevě, hnijícím ovoci a všude tam, kde mohou
houby čerpat svou potravu. Za určitých vhodných podmínek začnou z podhoubí
vyrůstat plodnice = houby, které sbíráme. Plodnice se skládají ze dvou hlavních
částí: třeně a klobouku. V plodnicích se tvoří výtrusy, kterými se houby
rozmnožují.
Během tří projektových dní jsme našli několik desítek druhů hub, jedlých,
nejedlých i jedovatých, rourkovitých i lupenatých, vzácných i zcela běžných,
rostoucích jednotlivě i ve velkých skupinách. Třetí den se nám podařilo nalézt i
místo s kruhovým sdružením plodnic. V takovýchto „čarodějných“ kruzích
rostou plodnice mnoha lupenatých hub, např. strmělky, špičky, májovky i
čirůvky. My jsme objevili muchomůrky
červené.
Na následujících řádcích popisujeme
několik zajímavých druhů hub hojně
rostoucích na Hřebečském masivu.
Outkovka chlupatá
Popis:
Plodnice
jednoletá
vějířkovitá až růžicovitá. Klobouk
velký až 12 x 6 cm, v průměru až 1
cm tlustý polokruhovitý, brázditý,
porostlý hustou srstí, soustředně
pásovaný, barvy bělavé až
krémové, ve stáří šedý. Okraj bývá
někdy nahnědlý.
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Rourky jsou krátké a mají póry
okrouhlé, bílé až krémové, ve stáří
šedé. Dužnina je tuhá, pórovitá a
pružná, barvy bílé, na řezu je
dvouvrstvená. Výtrusný prach je
bílý, výtrusy jsou válcovité,
bezbarvé, hladké.
Výskyt: Leden až prosinec na
odumřelých i živých kmenech,
větvích i pařezech listnáčů. Vzácně ji najdeme i na jehličnanech. Upřednostňuje
břízu, jívu a osiku. Někdy ji najdeme i na třešních, kde se vyskytuje hojně a na
jabloních kde její výskyt je vzácný.
Nejedlá.
Sírovec žlutooranžový
Popis: Klobouky jsou v mládí hlízovité, později polokruhovité, konzolovité
nebo vějířovité, přirostlé bokem. Mají průměr 8–50 cm, jsou masité, silné 1–5
cm. Mají paprsčitě vrásčitý,
ojíněný
povrch,
barvu
okrově žlutou, oranžovou až
žlutě načervenalou, někdy
jsou soustředně pásované,
ve stáří jsou světlejší.
Většinou narůstají taškovitě
nad sebou, mohou vytvořit
trsy až 1 m široké. Rourky
jsou 3–5 mm dlouhé, sírově žluté, s drobnými, okrouhlými, mírně hranatými až
podlouhlými, sírově žlutými póry, někdy vylučují kapky tekutiny. Dužnina je za
mlada měkká a šťavnatá, aromatická, později drobivá, ve stáří tvrdá, lámavá,
barvy v mládí sírově žluté, později nažloutlé až bělavé. Za čerstva má výraznou
houbovou vůni a nakyslou chuť. Výtrusný prach má bílou až světle krémovou
barvu, výtrusy jsou bezbarvé, hladké, elipsoidní, velikosti 5–7 × 3,5–4,5 µm.
Plodnice někdy tvoří nepohlavní spory – konidie.
Výskyt: Roste hojně v květnu až říjnu na poškozených kmenech a silných
větvích listnáčů, především na vrbách, ale i na dubech, topolech a ovocných
stromech. Najdeme ho v porostech kolem vodních toků, v lesích, sadech,
zahradách a parcích.
Jedlý.
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Hnojník třpitivý
Popis: Klobouk je 1-4 cm široký a 1-2,5 cm
vysoký, zvoncovitý až široce vyklenutý, okrový
až světle hnědý, uprostřed tmavší, rýhovaný,
v mládí pokrytý bělavým, moučnatě zrnitým
velem, měnícím se ve třpytivá, okrově hnědavá
zrnka, ve stáří kromě středu lysý. Lupeny úzce
připojené, bílé, pak šedofialové až černé, na ostří
bílé, vločkaté.
Třeň je válcovitý, v mládí ojíněný až pýřitý, poté
především na bázi lysý, bílý až krémový.
Výskyt: Roste hojně od května do října, obvykle trsnatě, kolem pařezů a kmenů
nebo na nich a na kořenech nejrůznějších listnáčů v lesích, parcích a zahradách.
Nejedlý.
Březovník obecný
Popis: Klobouky 5-20 cm široké,
kopytovitě sklenuté až tlustě vějířovité,
třeňovitě zúženým bokem přirostlé,
hladké, nehrbolaté, s tenkou, pevnou,
bělookrovou až šedohnědavou pokožkou, později rozpraskávající, s okrajem
tlustě sklenutým a s výrazným sterilním
valem, naspodu s droboučkými, bělavě
okrovými póry.
Březovník je považován za houbu s protinádorovými účinky.
Výskyt: Jeden z mála chorošů, který je znám výskytem pouze na stromu
jednoho rodu. A to velmi hojně na živém i odumřelém dřevě bříz, které ničí;
vytrvává přes zimu a pak se rozpadá. Roste od ledna do prosince.
Nejedlý.
Pýchavka ježatá
Popis: Kulovité až hruškovité plodnice jsou
20-50x15-20 mm veliké, nápadné svými 3-5
mm dlouhými hnědými ostny. Teřich je bílý,
později olivově žlutý až čokoládově hnědý.
Výskyt: Nacházíme ji od června do listopadu
jednotlivě i ve skupinách, v bučinách,
doubravách, vzácně pod jehličnany.
Jedlá.
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Pýchavka obecná
Popis: Plodnice je hruškovitého tvaru, až 8
cm velká, rozdělená na kulovitý, mírně
stlačený teřich a válcovitý sterilní třeň,
v mládí bělavé, později hnědošedavé barvy,
pokryté výraznými kuželovitými bradavkami, které později opadávají a zůstávají
po nich zřetelné areoly (polokulovité
jamky). Mezi těmito bradavkami se nalézá
ještě mnoho drobných osténků. Ve zralosti
se plodnice na vrcholu otvírá malým potrhaně kulatým otvorem.
Výskyt: Roste velice hojně od června do listopadu jednotlivě, nebo ve skupinách na pasekách u cest, na pastvinách, v lesích listnatých i jehličnatých,
výjimečně na tlejícím dřevě.
Mladé, uvnitř ještě bílé plodnice jsou jedlé a dobré.
Krásnorůžek lepkavý
Popis: Plodničky jsou vysoké až 6
cm, tlusté 1-2 mm, pomerančově
žluté až oranžové, vidličnaté, někdy
bohatě, jindy chudě rozvětvené do
keříčků. Větvičky jsou tuhé, pružné,
někdy slizké, na konci rozvětvené
na 2-4 cípky.
Výskyt: Roste hojně na ztrouchnivělém dřevu jehličnatých stromů, především na starých smrkových pařezech.
Nejedlý
Ryzec kravský
Popis: Klobouk je 5-15 cm velký, plochý,
uprostřed vmáčklý se silně podvinutým okrajem,
červenorůžový, bíle vláknitý až chlupatý s
několika kruhy. Lupeny jsou bělavé až krémové,
narůžovělé. Třeň je velký až 10 x 3 cm
narůžovělý, ďubkatý. Dužnina je bílá s nakyslou
vůní a ostrou chutí, mléko bílé, palčivé.
Výskyt: Roste od července do listopadu hojně, často v početných skupinách pod
břízami.
Nejedlý.
14

Síťkovec načervenalý
Popis: Klobouk velký 3-15 cm, vějířovitý
až polokulovitý, bokem přirostlý, někdy
srůstá několik klobouků a vytvoří téměř
kulatý klobouk přirostlý středem, vrásčitě
brázditý s ostrým okrajem, lysý, světle
hnědý až červenohnědý, pásovaný, ve stáří
černající. Rourky jsou 5-11 mm dlouhé,
jednovrstevné, šedě okrové až okrově
hnědé. Dužnina je korkovitá, okrová až
okrově hnědá, tuhá.
Výskyt: Roste hojně od ledna do prosince na živých i mrtvých kmenech a
větvích listnatých stromů a to zejména vrb, bříz a olší.
Nejedlý.
Slizovka práškovitá
Popis: Dřevokazná hlenka se schopností přemisťování se za výživou.
Výskyt: Pařezy listnatých stromů od května do
října.
Nejedlá.
Troudnatec kopytovitý
Popis: Tlustě kopytovitý klobouk 8-40 cm široký,
šedobělavý s tvrdou krustou na často pásovaném povrchu, který někdy zčerná.
Rourky
jsou
hnědavé,
vrstevnaté; drobné póry s
bělavým povrchem. Dužnina je plsťovitá, dřevově
okrová, v horní části, pod
krustou, tvoří jakési pevnější, světleji mramorované jádro, drobivé konzistence, kterým se tento
choroš liší od ostatních vytrvalých chorošů s krustou.
Dříve byla plsťovitá dužnina používána jako zápalná hubka, nebo na zas15

tavení krvácení, ale i na léčení. Některé přírodní národy (indiáni kmene
Shuswap) ji tak stále využívají. Na Balkáně z ní dodnes dělají čepice.
Výskyt: Je velmi častá od ledna do prosince na živém i mrtvém dřevě listnáčů,
zejména buků. Tomáš Papoušek ve svém Velkém fotoatlase hub uvádí: " Raritní
jsou nálezy na jehličnanech."
Nejedlý.
Troudnatec pásovaný
Popis: Klobouk velký 4-40
cm je kopytovitý nebo
polokruhovitý, bokem přirostlý k substrátu, od přirůstajících vrstev pásovaný
s tvrdou kůrou, nová vrstva
nejprve hnědooranžová, postupně tmavnoucí až do
téměř černé. Rourky jsou
vrstevnaté,
1-10
mm
dlouhé, bělavé až nažloutlé barvy. Dužnina má 2-5 cm, je hrubá, dřevnatá až
korkovitá, složená především z hymenoforů předešlých sezón, bělavá, okrově
žlutá nebo žlutohnědá, nakyslé až štiplavé vůně.
Výskyt: Velmi hojný druh, roste od ledna do prosince na živém i odumřelém
dřevu listnáčů i jehličnanů, především na vlhčích místech (v nivách vodních
toků a pod.).
Nejedlý.
Muchomůrka červená
Popis: Klobouk 5-15 cm, v mládí
téměř kulovitý, pak polokulovitý,
vyklenutý až plochý, oranžový až
šarlatový s kruhovitě uspořádanými
bílými bradavkami, ve stáří někdy
mizejícími. Lupeny jsou volné, bílé.
Třeň vysoký až 20 cm je válcovitý, na
bázi hlízovitý, vláknitý, bílý s tence
blanitým bělavým až nažloutlým
prstenem a s kruhovitě uspořádanými
bradavkami na bělavé až nažloutlé hlíze. Dužnina bez výrazné vůně a chuti.
Využití: právě muchomůrka červená dala celému rodu název, neboť byla
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lidovým prostředkem k zabíjení much (původně muchomorka - od "mořit
mouchy"). Klobouk se vymáčel v oslazené vodě, nebo oslazeném mléce,
případně se namáčel v mléce, či vodě a pak posypal cukrem. Mouchy sály z
povrchu klobouku sladký roztok i s rozpuštěnými jedy a došlo k jejich omámení,
případně úplnému usmrcení.
Výskyt: Roste hojně od července do listopadu, jednotlivě nebo i ve skupinách
v jehličnatých, vzácněji i listnatých lesích nebo mimo les pod svými
mykorhizními partnery, zejména smrky, borovicemi a břízami.
Jedovatá
Muchomůrka oranžová
Popis: Klobouk je 3–12 cm široký,
oranžovohnědé až rezavé barvy, v mládí je
vejčitý, později plně rozložitý se středovým
hrbolkem. Od okraje do cca 2/3 je výrazně
rýhovaný, pokožka je hladká, lepkavá.
Celková výška plodnice je do 20 cm, lupeny
jsou bělavé, třeň se směrem k bázi pozvolna
rozšiřuje, jeho povrch je mírně šupinkatý.
Vnitřní část třeně je dutá.
Muchomůrka oranžová, stejně jako jiné
pošvatky, nemá prsten, pouze výraznou
pochvu. Dužnina je bílá, velmi křehká, chuť
je mírná, vůně nevýrazná. Splést si ji můžeme především s jinými druhy pošvatek, ale
i se smrtelně jedovatou muchomůrkou
zelenou.
Výskyt: Nevyhraněný druh roste v období
květen až listopad.
Za syrova mírně jedovatá, po tepelné úpravě
jedlá.
Muchomůrka jízlivá
Popis: Plodnice čistě bílá. Klobouk průměr
3-10 cm, dlouho kuželovitý, zvoncovitý,
později sklenutý, bílý, okraj nerýhovaný,
hladký, většinou holý, v mládí lepkavý, pak
suchý a lesklý. Lupeny husté, čistě bílé,
volné, u okraje zaoblené. Prsten bílý,
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zvlněný, hladký, splihlý, opadávající. Třeň velký 10-15x0,8-1,6 cm, je
vylomitelný, často pokroucený, štíhlý, křehký, povrch vláknitý, nad prstenem
hladký, pod ním hrubě šupinatý, ukončený mohutnou měkkou kulovitou hlízou,
uzavřenou ve volné, vysoké bílé nápaditě cípaté pochvě, vězící hluboko v
substrátu. Vůně nepříjemná. Voní po syrových bramborách.
Výskyt: Výskyt červenec až říjen roztroušeně v jehličnatých lesích, přirozených
smrčinách na kyselé půdě v podhorských a horských polohách. Druhotné
smíšené lesy na nevápenatých půdách. Vzácněji ji najdeme i pod listnáči jako
jsou buky, břízy, duby.
Smrtelně jedovatá.
Hadovka smrdutá
Popis: V mládí mají plodnice tvar poměrně
velkého, měkkého, bílého vejce s gelovou
vrstvou pod povrchem. Později z něj vyrůstá bílý
pórovitý třeň s jamkatým kloboukem, který je
pokrytý zelenou, velmi páchnoucí látkou
obsahující výtrusy. Na vrcholu klobouku je bílý
terčík. Poté co je látka olízána mouchami nebo
okape, zbude čistě bílý klobouk. Po vajíčku
zůstává na bázi bělavá pochva. Je častý druh
převážně v listnatých lesích, vzácněji ji můžeme
najít i v lesích jehličnatých a parcích.
Pokud jsou plodnice ještě ve fázi vejce, jsou jedlé, později už ne.
Kozák březový
Popis: Klobouk 5-15 cm široký, jemně přitiskle
plstnatý, ve stáří měkký a vodnatý, za vlhka
mírně slizký, světle hnědý, šedohnědý, černohnědý až červenohnědý. Rourky a póry bělavé,
později světle šedé, po poranění neměnící barvu.
Třeň velký 8-17x1-3 cm, válcovitý nebo mírně
kyjovitý, bělavý, našedlý, hustě pokrytý
šedohnědými až černavými šupinkami, na řezu
občas velmi zvolna zelenající až modrající.
Dužnina je bílá až našedlá, na řezu neměnící
barvu.
Výskyt: Roste od května do října dosti hojně, jednotlivě nebo i ve skupinách od
nížin až do horských poloh pod různými druhy bříz.
Jedlý.
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Hřib hnědý
Popis: Klobouk velký 3-13 cm, masitý, suchý,
pěkně tmavě kaštanově až čokoládově hnědý, sametově hladký, za vlhka slizký, většinou pravidelně sklenutý, široký. Rourky jsou vysoké 1-2 cm,
bledé, později žluté nebo žlutozelené a pomačkáním modrají. Ústí rourek jsou drobná,
v mládí bělavá, později bledě žlutá až zelenavá a
na otlacích zeleně modrají. Třen je velký 3-15x1-4
cm, světlejší než klobouk, válcovitý, světle hnědý,
někdy ploše zmáčknutý, dole často zúžený, jakoby prodloužený, někdy zahnutý.
Má dobrou chuť a příjemnou hřibovou vůni.
Výskyt: Hřib hnědý roste od června do října, (hlavně však v srpnu a září)
v jehličnatých lesích, méně v lesích listnatých. Bývá velmi hojný a v posledních
letech zachraňuje houbařům hřibové sběry. Daří se mu zejména ve vysokých
borových lesích mezi mechem, spadaným dřevem a jehličím. Hojný je také
v podhorských smrkových lesích.
Jedlý.
Hřib smrkový
Popis: Klobouk má průměr 5-25
cm, polokulovitý později rozložený. Třeň může být až 20 cm
dlouhý vždy světlejší než klobouk. Dužina je bílá a má příjemnou vůni a chuť. Výtečný
hřib smrkový může být nezkušeným houbařem zaměněn s odporně hořkým hřibem žlučníkem.
Výskyt: Od června do října ve smrkových
lesích.
Jedlý.
Hřib kovář
Popis: Klobouk je 5-20 cm široký,
v mládí jemně plstnatý, ve stáří lysý, za
vlhka mírně lepkavý, tmavohnědý, někdy
s olivovým nádechem. Rourky žluté až
olivově žluté, póry v mládí stejné barvy,
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brzy však oranžově červené, na okraji klobouku často se žlutavým nádechem.
Dužnina je žlutá bez výrazné vůně a chuti. Celé plodnice i dužnina po poranění
intenzivně modrají.
Výskyt: Od května do října roste dosti hojně, většinou ve skupinách v listnatých
i jehličnatých lesích, zejména pod smrky a buky, převážně na kyselých půdách.
Přednost dává smrkovým lesům v podhorských až horských oblastech.
Jedlý, ale za syrova nebo při nedostatečné tepelné úpravě je mírně jedovatý!
Hřib žlutomasý (babka)
Popis: Klobouk je 3-10 cm široký, plstnatý, ve stáří někdy až lysý, v dospělosti
rozpraskávající, v prasklinách bývá většinou červeně zbarvený, barvy hnědé,
šedohnědé, olivově hnědé, olivově šedé na
okraji často i s červeným nádechem.
Rourky a póry žlutozelené až olivově šedé,
po otlačení zelenomodrající nebo modrají.
Třeň má 25-100x3-15 mm, je víceméně válcovitý, na vrcholu žlutý, směrem k
bázi růžově, vínově až tmavě červený, někdy zcela červený, po délce jemně
vločkatý.
Výskyt: Roste velmi hojně od května do listopadu jak v listnatých tak i
v jehličnatých lesích na nejrůznějších půdách počínaje nížinami až do výšin.
Jedlý.
Klouzek kravský:
Popis: Klobouk je 3-12 cm široký, vyklenutý
až plochý, slizký, za teplého počasí až úplně
suchý, žlutohnědý až oranžovohnědý. Pokožka
klobouku je pevná, obtížně slupitelná. Póry
jsou nažloutlé, okrově olivové, velké, krátce
sbíhavé na třeň. Třeň dorůstá 20-100x5-15 mm
v mládí břichatý, později válcovitý, stejně
zbarvený jako klobouk, s hnědými skvrnkami,
bez prstenu. Dužnina je žlutá až hnědavá, ve třeni narůžovělá, na řezu neměnící
barvu.
Výskyt: Roste hojně od června do listopadu ve skupinách, často ve srostlicích,
pod borovicemi s dvěma jehlicemi ve svazečku a to v porostech kulturních i
přirozených.
Jedlý.
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Klouzek sličný:
Popis: Klobouk o průměru 4-15 cm je v mládí skoro kulovitý, pak kuželovitě
zahrocený, nakonec skoro plochý. Je pokrytý lepkavou pokožkou, která je
v mládí zlatohnědá nebo oranžově žlutohnědá, pak zlatožlutá a nakonec bledne
někdy až do citrónově žluté barvy. Rourky má citrónově žluté, pak se sivým
odstínem až olivově nazelenalé, v mládí kryté žlutým až žlutohnědým závojem.
Třeň velký 40-120x8-25 mm je válcovitý nebo k bázi se mírně rozšiřující,
většinou se zasýchajícím slizovitým prstenem. Dužnina má žlutou barvu, na řezu
se zbarvuje do špinavě červenavého až
nahnědlého odstínu, dole v třeni zelená
až do modrava.
Výskyt: Roste pod modříny od června
do listopadu v lese i mimo něj obvykle
ve značném počtu v nejrozmanitějších
podmínkách a na nejrozmanitějších
geologických podkladech, v holém
jehličí, trávě i nejrůznějších porostech
bylin v mlazinách i starších porostech,
kde je modřín!
Jedlý.
Křemenáč březový
Popis: Klobouk je 5-20 cm široký, polokulovitý až
rozložený, barvy žlutooranžové nebo červenooranžové.
Rourky a póry jsou v mládí špinavě bělavé, pak šedé až
hnědavé. Třeň je velký 8-20x2-6 cm, dlouze kyjovitý,
pak téměř válcovitý, bělavý, od mládí s nápadnými
hustými černými nebo tmavohnědými šupinkami.
Dužnina je bělavá, v bázi třeně modrozelená.
Výskyt: Roste od června do října pod břízami jak
v čistých březových porostech, tak i v smrčinách i
nejrozmanitějších smíšených porostech, ale i mimo les, ve vřesovištích,
rašeliništích atd. S břízou stoupá do hor až nad hranici lesa.
Jedlý.
Křemenáč osikový (janek)
Popis: Klobouk je 4-15 cm velký, v mládí polokulovitý, později nízce zklenutý,
nakonec téměř plochý, dosti dlouho s pokožkou přesahující okraj, tlustomasý
jemně plstnatý, matný, oranžově červený nebo hnědočervený, ve stáří světlejší.
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Třeň dorůstá 60-200x15-50 mm, je více nebo méně
válcovitý, často zahnutý a uvnitř plný. Povrch třeně se
při otlačení barví do světle okrových skvrn. Dužina je
bílá na vzduchu rychle nabíhá do šedofialova, purpurově
šeda, až do černa. Na řezu zčervená až zfialoví. Ve třeni
je dužina pevná, podélně vláknitá a v klobouku bývá ve
stáří měkká. Voní a chutná příjemně.
Výskyt: Roste od května do října pod osikami, s oblibou
na krajích lesů a na travnatých nebo mechatých
stanovištích.
Jedlý.
Šupinovka pařezová
Popis: Klobouk má velikost 2-9 cm z počátku
polokulovitý na okraji se zbytky závoje, později sklenutý, často s hrbolem. Střed
klobouku hnědočervený, na okraji zažloutlý, drobně skvrnitý, oranžově rezatý,
jemně plstnatý, později lysý, za
vlhka mírně slizký. Lupeny jsou
široké, zoubkem vykrojené u
třeně, v mládí žluté, pak rezavé,
až skořicově hnědé. Třeň 3080x4-11 mm, válcový, vločkatý, z počátku plný, později
dutý, žlutohnědočervený. Má
hořkou chuť a ovocnou vůni.
Výskyt: Vyskytuje se od srpna
do listopadu v jehličnatých lesích na tlejícím dřevě borovic, ale i smrků.
Nejedlá.
Lakovka ametistová
Popis: Klobouk široký 2-5 cm, vyklenutý až plochý,
jemně plstnatý. Na středu až jemně šupinkatý, za
vlhka fialový až modrofialový. Za sucha vybledává
až do běla. Lupeny jsou široce připojené až krátce
sbíhavé, řídké, široké, tlusté. Fialové, u starších
plodnic jsou bíle poprášené od výtrusů. Třeň
válcovitý, různě pokřivený. Na fialovém podkladu jsou bílá podélná vlákna.
Výskyt: Roste od srpna do října v listnatých i jehličnatých lesích celkem hojně.
Dokáže výrazně koncentrovat arzen a cezium z okolního prostředí.
Jedlá.
22

Dřevomor
Popis: Plodnice jsou polokulovité,
nahloučené ve velikém množství. V
mládí jsou barvy rezavé, skořicové,
cihlově červené, později pak hnědnou
až černají. Jsou drsné, rovnoměrně
pokryté perithecii. Stroma je tvrdé,
hnědočerné až černé, uvnitř bíle
dužnaté. Výtrusný prach je černý.
Výskyt: Dřevokazná houba, často rostoucí od ledna do prosince ve velkých
koloniích na uschlých, většinou ještě okorněných větvích listnatých stromů.
Nejedlý.
Bedla vysoká
Popis: Klobouk je široký 9-32 cm, v mládí
palicovitě uzavřený, protáhle vejčitý, později
kuželovitě sklenutý až deštníkovitě rozložený
s nízkým, zaobleným tmavším hrbolkem
uprostřed. Mladé plodničky mají klobouk celý
nahnědlý, růstem jeho pokožka puká a
v soustředných kruzích se vytvářejí nepravidelně rozložené, odstálé, plstnaté, velké,
hnědé šupiny. Pod nimi je pleťově světle
hnědá plstnatá pokožka, která je na okraji
klobouku světlejší. Lupeny jsou bílé, velmi
vysoké (až 2 cm), husté, tenké, vyklenuté, u
třeně volné (odsedlé) a na okraji klobouku zaoblené. Třen je vysoký 18-40 cm,
přímý, dutý, dole cibulovitě ztluštělý, v mládí celý hnědavý, později rozpukaný.
V horní třetině má bělavý, kožovitý, posuvný prsten s dvojitým ostřím. Dužnina
je bělavá, suchá a neměnící se. V klobouku je často jemná až vatovitá, ve třeni
vláknitá. Příjemně voní, je velmi chutná a málo červiví.
Výskyt: Roste od července do října, někdy i do listopadu, nejvíce však v září.
Často vyrůstá ve skupinách ve vysoké trávě lesních pasek, na okraji lesů
listnatých i jehličnatých, nejvíce však ve smíšených lesích.
Jedlá.
Pstřeň dubový
Popis: Klobouk je polokruhovitý, jazykovitého až konzolovitého tvaru, široký
5–30 cm, přirostlý bokem, nebo krátkým třeněm ke kmeni. Mladé plodnice mají
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oranžově hnědou barvu, později masově červenou, až tmavě hnědou. Povrch je
drsný až bradavčitý, za vlhka slizký. Rourky jsou válcovité, různě dlouhé,
nejsou stěnami srostlé. Mají bělavou až
okrovou barvu, později červenohnědou.
Póry jsou drobné, stejně zbarvené jako
rourky, otlačením rezavějí. Dužnina je
tlustá, šťavnatá, později podélně vláknitá, má masově červenou barvu se
světlými žilkami, roní červenou tekutinu.
Chuť je nakyslá, vůně houbová.
Pstřeň působí jádrovou hnilobu dřeva. Živý strom nezahubí, ale způsobí
ztmavnutí jeho dřeva a to je potom ceněno v nábytkářském průmyslu.
Výskyt: Vyrůstá od července do listopadu na pařezech i živých kmenech
listnáčů, nejčastěji dubů, také buků a kaštanovníků, většinou u kořenů.
Nejedlý.
Lošák šupinatý
Popis: Klobouk: 10-25 cm v průměru, vyklenutý až plochý, často uprostřed
vmáčklý, šedohnědý s mírně odstátými, velkými, tmavě hnědými šupinami.
Třeň: 5-8x1-2 cm válcovitý, šedý až šedohnědý s roztroušenými drobnými
hnědými šupinkami.
Poznámka: podobný lošák
jelení, od kterého byl lošák šupinatý v nedávné době oddělen,
je menší a roste daleko vzácněji
v kyselých, písčitých smrčinách.
Výskyt: Roste od srpna do listopadu téměř výhradně pod borovicemi, dříve byl poměrně vzácný, v posledních
letech, snad díky nižší kyselosti dešťů, roste poměrně hojně.
Jedlý.
Svraštělka javorová
Popis: Terčoplodá 10-20 mm veliká houba, vytvářející
nápadné "černé skvrny" jak na živých, tak spadaných
listech. Vyvíjejí se od léta. Na spadaných listech pak
vznikají během zimy výtrusy, které dozrávají až na
jaře. Za sucha tvoří hrubý povrch, za vlhka praskající.
Výskyt: Od ledna do prosince na javorových listech,
především javor klen a mléč.
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Lom a inoceramus
Na svazích Červeného vrchu mezi zelenými korunami stromů do daleka
svítí několik desítek metrů vysoké stěny starých opuštěných kamenolomů. Krom
různobarevných kamenů lze v lomech
najít pozůstatky pravěké přírody.
Geologické podloží v této lokalitě tvoří
právě druhohorní křídové (turonské)
mořské usazeniny, jemnozrnné slínovce
(opuky). Těžební činností došlo
k obnažení vrstev se zkamenělinami.
Vzhledem k charakteru vrstev je možné
nacházet zkameněliny mlžů rodu
Inoceramus.
Křída je vývojová etapa Země, je
nejmladším a zároveň nejdelším
útvarem druhohor Trvá přibližně od 145 do 65 milionů let před současností.
Jako samostatný útvar byla křída vyčleněna roku 1833 Belgičanem Omaliusem
d´Halloyem. Stejně jako ostatní starší geologická období, je i křída
identifikovatelná zkamenělinami. K nejcharakterističtějším představitelům fauny
té doby patří mlži vymřelého rodu Inoceramus s nerovnou schránkou vejčitého
až kruhovitého tvaru, obvykle se soustřednou, řidčeji paprsčitou strukturou,
které dosahují až půlmetrové velikosti.
Tělo těchto živočichů je tvořeno nohou a trupem, chráněno pláštěm vylučujícím
dvoumiskovou schránku
z uhličitanu vápenatého. Hlava je
redukována.
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HON 053 a výtvarné umění
Ve čtvrteční večer skupina žáků – specializovaných výtvarníků vyrazila
opět do expozic muzea, aby našla ten nejzajímavější stroj pro kresebné
zpracování.
Mladí umělci nejdříve váhali mezi autojeřábem TATRA 148,
lokomotivou BN-60 H a
stacionární lokomobilou
Brand & Lhuillier.

VÁCLAV DOPITA

ANNA VÁRADI

Nakonec si vybrali nakladač HON 053, vyrobený v Podpolianských
strojírnách ve slovenské Detvě v roce 1975. Před nedávnem se tento stroj dočkal
celkové obnovy v muzejních dílnách a se svou novou, zářivě žlutou barvou se
stal jednou z ozdob mladějovského muzea.

ELIŠKA KORČÁKOVÁ

JAKUB PAVLÍK

JOLANA PETERKOVÁ
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TEREZA FABIÁNOVÁ

VENDULA ŠKOLAŘOVÁ

TEREZA JÁCHYMOVÁ
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Mladějovská JEDNIČKA
Scénář
žákovského
filmu inspirovaného historií
úzkorozchodné lokomotivy
typu RIIIc zkonstruované
v továrně Krauss-Linz pod
výrobním číslem 7485.
Scéna: les, v pozadí portál
dolu zarostlý křovím (parčík
před výtopnou muzea).
Vypravěč: Kdysi dávno
byly v Mladějově otevřeny
VÁCLAV DOPITA
velké lupkové doly. Jejich
majitelem byl Gerhard Mauwe.
Gerhard Mauwe: Vylézá z dolu, nese dva těžké kýble s lupkem. Herr Gott, kdo se
s tím má sakra pořád tahat. Odhodí kýble a šourá se ze scény.
Scéna: bojiště se zákopem, v něm dva vojáci (prostor před nádražím
Mladějovské průmyslové dráhy).
Vypravěč: Mezitím na francouzském bojišti zuřila 1. světová válka.
1. německý voják: Střílí z kulometu. Musíme ty žabožrouty zatlačit za každou
cenu ...
2. německý voják: Hází ruční granáty. Dochází mi granáty! Au, koupil jsem ji...
Padá mrtvý k zemi.
1. německý voják: Potřebuju munici!!!
Scéna: kolejiště, po něm přijíždí lokomotiva.
Vypravěč: Vojákům na frontu dovážely potřebný materiál úzkorozchodné
lokomotivy. Krom jiných tyto mašinky vyráběla i továrna Jiřího Krausse
v rakouském Linci.
3. německý voják: Rychle, vykládejte granáty!
1. německý voják: Já je všechny nepoberu!
Scéna: zasedací sál (nádraží Mladějovské průmyslové dráhy), u stolu sedí
naproti sobě francouzský a německý voják.
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Vypravěč: V roce 1918 skončila 1. světová válka mírem mezi Francií a
Německem.
Francouzský voják: Nahne se přes stůl k německému vojákovi, chytí ho pod
krkem a přitáhne k sobě. Potom se obejmou a poplácají po zádech.
Scéna: kolejiště s lokomotivou, před ní stojí dva němečtí vojáci.
3. německý voják: Co my tady s tou lokomotivou teď v době míru budeme dělat,
vždyť je nám to úplně k ničemu!
Jiří Krauss: Přichází k vojákům. Slyším, že nevíte co s lokomotivami. Jak tak na
tuhle koukám, tak jsme ji nedávno vyrobili u nás v Linci. Já bych ji od vás
koupil zpátky.
3. německý voják: To je výborný nápad, tak si na to plácneme!
Scéna: dílna továrny, u rozestavěné lokomotivy stojí Jiří Krauss.
Gerhard Mauwe: Dobrý den, pane Krauss, neměl byste nějakou hezkou
lokomotivu pro moje lupkové doly?
Jiří Krauss: Mám tady jednu krásnou, zánovní mašinku. Ukazuje lokomotivu,
kterou předtím koupil od armády.
Gerhard Mauwe: Tak malou?
Jiří Krauss: Není problém, můžeme ji prodloužit. Přimontuje k lokomotivě
tendr.
Scéna: kolejiště před výtopnou, Jiří Krauss přijíždí s přestavěnou lokomotivou.
Jiří Krauss: Tak takhle jsme Vám ji vyšperkovali.
Gerhard Mauwe: Jééé!
Scéna: kolejiště, lokomotiva přejíždí
z jedné strany na druhou a zpět.
Vypravěč: Od roku 1920 jezdila
Kraussova lokomotiva v Mladějově a
poctivě
tahala
dlouhé
vlaky
s vytěženým lupkem. Protože Mauwe
postupně nakoupil pro své doly
lokomotiv několik a bylo potřeba je nějak pojmenovat, začali té naší říkat
„Jednička“.
Jezdila i v roce 1930; 1940; 1950; 1960; 1970; 1980; a v roce 1990.
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Scéna: kolejiště, uprostřed stojí lokomotiva.
Vypravěč: Během této dlouhé doby se stalo mnoho zajímavých příhod.
1. dělník: Ach jo, zase do práce. Ještě si na chvíli dáchnu. S lahví v ruce
přivrávorá k lokomotivě a lehne si mezi kolejnice.
Gerhard Mauwe: Nastupuje do lokomotivy a rozjíždí se. Lokomotiva přejíždí
dělníka, ten se kutálí v kolejišti.
2. dělník: Přibíhá k lokomotivě a volá na Mauweho. Co blbneš, máš pod
mašinou chlapa!!
Gerhard Mauwe: Zastavuje a sklání se pod lokomotivu. Jsi v pořádku? Nechybí
ti nic?
1. dělník: Leze zpod lokomotivy. Jo, rum!
Scéna: kolejiště, přijíždí lokomotiva.
Vypravěč: Až v roce 1991.
Gerhard Mauwe: A mně už to nebaví! Zastavuje lokomotivu a odchází.
Scéna: prostranství před nádražím Mladějovské průmyslové dráhy.
Muzejník:Potkává Mauweho. Jak to, co se to děje, tady už se nepracuje?
Gerhard Mauwe: Už tu není co těžit. Mladějovský uhlí je na nic a lupek už
dneska nikdo nechce.
Muzejník: Ale co teď bude s tímto krásným areálem a tady touhle mašinkou?
Gerhard Mauwe: Chceš to? Tady máš od všeho klíče!
Scéna: kolejiště, pomalu přijíždí lokomotiva.
Vypravěč: Od té doby se v Mladějově rozvíjí muzeum a lokomotiva jezdí pro
potěchu jeho návštěvníků.
Návštěvníci muzea: Obchází lokomotivu, fotografují, obdivují. To je pěkný.
Tak to je fakt hustý.
Krásná!
Scéna: kolejiště, uprostřed stojí lokomotiva
Vypravěč: Aby lokomotiva byla hustá a krásná i nadále, vyžaduje stálou péči.
Lokomotiva: Kolem obchází muzejníci a plní příkazy lokomotivy. Podrbejte mě
za pravým předním kolečkem, hrozně mě tam svědí. Pořádně. A levý zadní
kolečko také není nic moc, pěkně tam zašmátrejte. A ta voda, co jste mně
minule dali, no to za moc nestálo, chtělo by to lepší a to uhlí, s tím byste se taky
měli polepšit. Pořádně tam s tím pilníkem zašmátrej. Ještě. A vyčistit dýmnici,
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takových sazí
jste tam
posledně nechali. To je hrůza!
A ty trubky taky musíte
pořádně protáhnout. Utáhni ten
šroubek, utáhni, jinak se ti to
cestou vysype. A ten druhej
taky, já tě vidím! No, to už by
šlo. Ale víš, že těch šroubků je
tam ještě čtyřicet. Snaž se,
Jestli chceš s mašinkou jezdit,
musíš se snažit. A to uhlí, co
bude s tím uhlím! Jedu, jedu,
TEREZA FABIÁNOVÁ jedu, neflákám se! Za dvacet
minut máte odjezd. Pořádně
s tím uhlím! Ještě, ještě, ještě, jinak ti to nevystačí ani na Veksl a chceš ten den
jet čtyřikrát. Pořádně nakládej. A vodu, vodu, parní kotel bez vody je průšvih!
Vodu! Co je s tou vodou! No konečně, ale ta voda je tvrdá! Změkčovadlo. Ještě
přidej. A co bude s těma šroubama! Utahuju, utahuju, jinak se ti to cestou
vysype, už jsi ty šrouby jednou vyztrácel! Pořádně!
Hráli:
Vypravěč a 1. dělník: Vendula Školařová
Gerhard Mauwe: Sára Svozilová
1. německý voják: Daniel Punčochář
2. a 3. německý voják: Tomáš Moravec
Lokomotiva: Tereza Jáchymová, Aneta Jiroušová
Tendr lokomotivy (hlas lokomotivy): Petr Sýkora
Vagóny: Anna Váradi, Petra Legátová
Francouzský voják: Pavel Harašta
Jiří Krauss: Jakub Dospiva
TOMÁŠ MORAVEC
2. dělník: Jan Kříbala
Muzejník: Jolana Peterková
Návštěvníci muzea a další muzejníci: Václav Dopita, Tereza Fabiánová,
Dominik Konečný, Eliška Korčáková
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