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Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Vážení čtenáři, sborník, který máte před sebou, zaznamenává dění na výchovně vzdělávacím
projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Ve dnech 13. – 15. září 2017 se konal již jedenáctý ročník tohoto projektu, který je založen na úzké
spolupráci základní školy na Kostelním náměstí v Moravské Třebové a Průmyslového muzea
Mladějov.
Základní školu sídlící v historické neorenesanční budově hned vedle moravskotřebovského chrámu
dnes navštěvují dvě stovky žáků, kteří se zde vzdělávají prostřednictvím nejmodernějších pomůcek a
postupů. Průmyslové muzeum sídlí v areálu bývalé šamotové továrny (kde většinu budov postavila
moravskotřebovská firma stavitele Franze Habichera, která stavěla i školu na Kostelním náměstí).
Továrna zpracovávala jílovec, který se těžil v řadě dolů v okolí Mladějova, Nové Vsi a Hřebče a do
továrny se vozil po 11 km dlouhé úzkorozchodné dráze. V roce 1991 továrna ukončila provoz a
v následujících letech se proměnila v muzeum vystavující důlní, zemědělskou a stavební techniku.
Cílem projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY je posilovat kladný vztah
žáků k regionu kde žijí prostřednictvím poznávání jeho historických zajímavostí a přírodních krás.
Snahou projektu je také představit žákům mladějovské průmyslové muzeum, které většina z nich
nezná, byť je od jejich domovů vzdálen jen několik kilometrů.
Během 3 dnů projektu se žáci věnovali několika tvůrčím činnostem (malířským, sochařským i
dramatickým), seznamovali se s muzejními expozicemi, nechyběla ani poznávací pěší túra po
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pozoruhodných místech mezi Hřebčí a Novou Vsí. Cesta je pravidelně věnována zevrubnému studiu
přírody, v předešlých ročnících projektu se žáci věnovali flóře, letos se jejich pozornost zaměřila na
hmyz Hřebečského masivu. Dějepisná část projektu byla v letošním ročníku zaměřena na historické
osobnosti, které jsou spjaty s areálem muzea, a také sochařské památky v okolí Mladějova.
Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY není první akcí svého druhu na
Hřebečsku, poznávací výpravy do okolí podnikaly děti již před světovou válkou. Důkazem toho nejsou
jen zápisy ve starých školních kronikách, ale i fotografie z roku 1933, kde skupina žáků stojí před
obeliskem na Červené hoře v Nové Vsi. Účastníci letošního projektu podobnou fotografii pořídili
znovu, ovšem museli nejdříve vyrobit papírovou maketu obelisku, protože ten skutečný, kamenný, již
neexistuje.
Jedenáctého ročníku projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ
ÚZKOKOLEJKY se zúčastnilo 14 žáků ze 7., 8. a 9. třídy.
Účast byla dobrovolná, žáci, kteří měli obavu, že by byl pro ně
projekt příliš náročný, mohli zůstat ve škole a účastnit se běžné
výuky. Do Mladějova se tak vypravili jen ti žáci, kteří se nebojí
tvůrčí práce, jsou ochotní na několik dní vyměnit pohodlí a stereotyp
domova za nevšední zážitky se svými spolužáky i učiteli
v nevšedním prostředí a jsou fyzicky schopní ujít pěšky více než
několik set metrů.
Dobrovolnost je pro mezipražcový projekt typická, ovšem
v jeho prvních ročnících byla tato forma volena proto, aby se akce
nemuseli účastnit žáci, kterým by pobyt v Mladějově pro jejich
povahu způsobil psychickou újmu, nebo žáci, u nichž hrozilo velké
Alena Pavlů
riziko, že by pro jejich povahu mohlo utrpět újmu zařízení muzea.
Bývalo zvykem, že do Mladějova dobrovolně odjela zhruba polovina třídy. Bohužel v jedenáctém
ročníku projektu se aktivní část žactva snížila již jen na 4 až 6 jedinců ve třídě.
Přesto (nebo možná právě proto) odvedli žáci v jedenáctém ročníku projektu velký kus práce a
vytvořili několik uměleckých děl, po právu budících pozornost a obdiv na tradiční podzimní výstavě
výsledků projektu konané ve vestibulu moravskotřebovské radnice.
Bývá také zvykem, že účastnící se žáci své účasti v projektu nelitují a pobyt v muzeu si plně
vychutnávají, což se projevilo i v jedenáctém ročníku, který je v pravidelném závěrečném hodnocení
žáky (v němž se k jeho průběhu mohou otevřeně vyjádřit) vnímán jako třetí nejlepší (jen o trochu lépe
žáci hodnotili pouze 6. a 7. ročník z let 2012 a 2013).
Program projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY opět připravili a
zrealizovali učitelé Mgr. Vlastimil Novák (hlavní koncepce projektu, historické a výtvarné aktivity) a
RNDr. Alena Purketová (přírodovědné aktivity) za asistence Ing. Petra Sýkory z pardubické univerzity,
který měl na starosti technickou a materiální složku projektu (působil jako strojvůdce, topič, rekvizitář,
průvodce, recepční...). O to, že žáci během projektu měli co jíst, se zasloužily pracovnice muzea v čele
s Evou Kopřivovou, díky níž také žáci z Kostelního náměstí za ubytování, stravování a využívání
veškerých prostor muzea platí několikanásobně méně, než je u projektů podobného rozsahu obvyklé,
pročež se této akce mohou účastnit i děti méně solventních rodičů.
Prostředí muzea, okolní krajina, účastníci a mnoho dalších okolností pomáhají vytvořit to
nejdůležitější, co je pro projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY typické a tím je
přátelská, tvůrčí a veskrze optimistická atmosféra, která dává naději, že mladějovské akce mají smysl.
Snad to dokládají i následující stránky sborníku zevrubně představující průběh projektu.

DENÍK PROJEKTU
Ve středu ráno se scházíme na autobusovém nádraží a za chvíli se už vezeme autobusem na
Hřebeč. Cesta byla hezká, ale velmi krátká, ani nestačila dohrát písnička.
Na vyhlídce U Tety nám učitelé řekli, co nás dnes čeká a vyrazili jsme po silnici z kopce dolů,
k hřebečským dolům: „Když jdeme ve štrůdlu, tak se musí hlásit, že někdo zastavuje, jinak se
ušlapeme!“ Sluníčko svítí, je úplně modrá obloha. U vstupu do štoly nám učitelé řekli, co a jak se zde
těžilo (někteří to zase okamžitě zapomněli). Pak jsme jen kousek popošli na velkou haldu. Bylo na ní i
jezírko: „Támhle plave nějaké zvíře!“ „Chyť ho! Ale jak?“ Alča se vymáchala v blátě: „Nevadí, bahno
je dobré na pleť.“
Procházíme hřebečským závodem, pak se
stáčíme vpravo a přes haldu jdeme dolů, do
houštiny mladého lesa. Když jsme se z něj
vymotali, objevil se před námi vývěr
oranžové důlní vody. U nedalekého altánku
jsme posvačili. Matěj měl s sebou tolik jídla,
že připomínal pojízdný bufet. Zuzka se
málem pozvracela, protože jí všichni nabízeli
jídlo a ona je slušně vychovaná – od každého
si vzala. Lesní cestou jsme se pak vydali do
Eva Olejníková kopce k rozhledně na Strážném vrchu a lovili
další brouky.
Anička zapomněla mobil u rozhledny. Počkáme na ní v lese, protože se brutálně rozpršelo. Jdeme
lesní cestou až na rozcestí. „Kudy dál?“ „Je to jedno, ale tady je lepší cesta,“ říká pan učitel. „Tohle je
lepší cesta? Jak potom musí vypadat ta horší!?“ Konečně se dostáváme ke kolejím a za chvíli vidíme
vláček, který pro nás přijel. Řídí ho pan inženýr. Vedle vláčku je přístřešek dolu Hugo Karel. Sem jsme
si sedli, dostali párky, na vedlejším ohništi rozdělali oheň (přestože pršelo) a naobědvali se.
Po obědě se pan učitel a čtyři dobrovolníci vydali do Oranžového jezírka těžit důlní bahno:
„Rezavá voda mi obarvila boty.“ „Já mám rezavou mikinu, a ty buď ticho, ty jsi rezavá celá.“ V dole
musí být pořádná zima, když je ta voda tak studená.
Následovala cesta vláčkem do Mladějova.
Nejeli jsme nějakou starou mašinou, ale posledním
výkřikem moderní techniky, elektrickým vlakem se
solárními panely na střeše. Jízda byla příjemná, ale
pršelo na nás. U silničního přejezdu jsme mávali na
auto, které nám odpovídalo troubením.
Anna Charvátová
Odpoledne jsme se v muzeu ubytovali, pak se
rozdělili do tří skupin a začali podle obrázků vyrábět papírové modely zaniklých soch. Skupina
deváťaček, která dělá sloup Nejsvětější Trojce, pracuje pilně – je u ní paní učitelka. Ti, co dělají
obelisk z Červené hory, se víc než lepení věnují vytírání vody z koberce, protože se jim každou chvíli
rozlije. Ve skupině vyrábějící pamětní desku obětí moru všechnu práci oddřou jen Mates s Evou.
Někdo má při práci v kyblíku s lepidlem ponořené ruce až po lokty, jiní lepidlo štítivě nabírají jen
štětečkem.
Při večeři máme málo oslazený čaj! A to nám ještě pan inženýr nejdřív ani nechtěl dát příbor,
abychom neumazali moc nádobí, ale my jsme všichni kultivovaní lidé a rukama jíst neumíme.

Večer jsme se vypravili do polí, abychom na desítky let opuštěný pilíř
schovaný mezi kaštany vrátili sochu sv. Jana Nepomuckého. Verča se bleskově
vyšvihla na dvoumetrový pilíř a usadila na jeho vrchol světcovu sochu.
Následovalo dlouhé focení pomníku, při kterém jsme využili různobarevných světel
našich baterek a různé části pilíře nasvěcovali různými barvami. Pak jsme šli ještě o
kus dál, na okraj lesa, sedli si na poražený kmen a grafitovým prachem malovali
šeřící se krajinu. Museli jsme ale malovat rychle, protože se ještě rychleji stmívalo.
Malování bylo dobré, hlavně to, jak Mates spadl z pařezu. „Protože ten pařez
strašně klouzal.“ Někomu se malování líbilo, někdo nevěděl, co má malovat, když
není nic vidět: „Já ty stromy ve tmě nevidím.“ „Ty všechno vidíš černě.“
Mezitím se pan učitel šel podívat do lesa, zda tam jsou duše bývalých obyvatel
Mladějova. V naprostém tichu již za hluboké tmy si užíval tajemné atmosféry lesa
plného světýlek. Když se vrátil, měli jsme skoro všichni již domalováno. Jen Mates
a Lukáš ještě nezačali, protože si zapomněli vzít papír. Pak jsme se vypravili do
Anna Charvátová lesa s tím, že když se budeme pozorně dívat, naslouchat a vnímat atmosféru,
možná se tam dozvíme něco z historie
tohoto kraje. „Já v lese zakopla.“ „Já taky, a Lukáš
ostatním svítil baterkou do očí.“ „Ty světýlka v lese asi
znamenají, že tam nesmíme. Nebo jsou tady kvůli
zvířatům, aby našli cestu do pelechů.“ „Pojďte radši rychle
pryč, bůhví, co to tam je.“ „Někde tady bude určitě
schovaná paní učitelka.“ Ale ona nikde nebyla. „My máme
jít po těch světýlkách? Ale to se musíme vrátit, vždyť už
jsme skoro v sousední vesnici!“ „Honem, všichni sem – a
támhle.“ „Tam už nepůjdu, vždyť tam už jsou všichni.“
Laura Uhrová
„A kde je nějaká atmosféra?“
Když jsme se téměř po hodině znovu sešli u pilíře, četli jsme si životopisy osobností, které jsme
v lese našli: „Kdo potkal princeznu Mirandu?“ „Já, ale někde jsem ty papíry ztratila.“ „Aha - a kdo má
Karla Steinbrechera?“ „Toho jsem měla taky já.“ „A kdo Gerharda
Mauveho?“ „Toho jsem taky ztratila. Já je půjdu najít.“ Nakonec jsme
si všechny životopisy přečetli a za svitu baterek se vrátili do muzea.
Protože bylo půl jedenácté a večerka byla stanovena na deset hodin,
začali jsme se chystat do postele.
V pokoji se nám objevili další spolubydlící – pavouci.
Vstáváme po sedmé hodině. „Nemůžu najít ponožky.“ „A já
hřeben. Nejspíš to bude tím, že zůstal doma.“
Po snídani jdeme na prohlídku muzea. Mezi motorkami, traktory a
zemědělskými
stroji
hledáme
správné odpovědi na otázky z pracovního listu: „Německý výrobce
traktorů na pět písmen. Taková
Denisa Bubeníková
jednoduchá otázka, to tam můžu
hned napsat – ZETOR.“ Po doplnění s panem inženýrem
opravujeme chyby – pár se jich našlo.
Veronika Kříbalová

Lukáš Burda

Dan Bílek

Nikola Janků

Dopoledne jsme dostali plátno a oranžové bahýnko, které se včera nahrabalo u dolu Hugo Karel a
malovali jím krajinky. Sluníčko svítí, že bychom se mohli opalovat.
Před obědem pokračujeme ve výrobě modelů soch. Obelisk, který dělají holky, je už skoro hotový.
Jen vrcholová váza ještě není. Tu má na starosti Dominik, který si pořád hraje s mobilem a to ještě při
tom musí každé dvě minuty odpočívat. Snaží se jen, když chce některou spolužačku plácnout po zadku.
Na váze pracuje, jen když vidí, že se blíží pan učitel – naštěstí je tu dost často, a tak se i váza stihla
dokončit.
V poledne je oběd – gulášová polévka a buchtičky jsou nejlepší kombinací. „Nejlepší chuť mají
moje vlasy. A jak hezky křupají, když se žvýkají.“ Dominik má
zmrzlinový absťák – prohlíží si fotky zmrzlin na mobilu a olizuje ho.
Během dne utužujeme vzájemná přátelství: Míša s Aničkou se
pohádaly, Alča s Evou popraly. Vymysleli jsme si vlastního kamaráda,
s ním se alespoň všichni shodneme.
Po obědě jsme šli do obchodu. Lukáš si chtěl koupit dva energy
drinky (pro děti absolutně nevhodné pití), jenže si toho všimla paní
učitelka a musel je vrátit – a to už stál u pokladny a měl je zaplacené.
Odpoledne s paní učitelkou zkoumáme brouky. Zuzka s Laurou
nechtěly pitvat své kamarády. Roztrhali jsme jednoho brouka, nejdříve
pod mikroskopem prozkoumáme nohu: „Asi nic neprozkoumáme,
nemůžu do mikroskopu chytit světlo!“ Dost světla je jen na chlapeckých
Eva Olejníková
záchodech. Nejhnusnější bylo, když obsah broučího zadečku vytekl na
mikroskopické sklíčko.
Ještě jsme ani nedokončili práci na studiu
hmyzu a už jsme se přesunuli na muzejní nádraží,
kde nás čekala další práce – natáčení filmu. Nejdříve
jsme si rozdělili role a potom nám pan učitel vyložil
základní osnovu filmu. Pak jsme měli podle
životopisů, které jsme četli večer, navrhovat, co
všechno by se ve filmu mohlo objevit. Nikoho nic
nenapadlo, a tak jsme natáčeli podle scénáře pana
učitele.
Nadšeně jsme se všichni vrhli do natáčení,
Michaela Janků oblékli si připravené kostýmy – Nikča není zaba-

lená v alobalu kvůli opékání, ona hraje rytíře. Hned jak jsme
začali natáčet, začalo pršet a hodně se ochladilo. Míša venku
drkotá zuby v lehkých princeznovských šatičkách. Pan
učitel zvažuje ukončit natáčení pro nepřízeň počasí, pan
inženýr mu to rozmlouvá. „Tak máme ještě zůstat
v kostýmech, nebo ne?“ Nejdřív se navečeříme, a pak
uvidíme.
Po večeři je rozhodnuto, že co se dá, natočíme dnes
v elektrárně a zbytek zítra – snad již nebude pršet. Při
natáčení filmu se sice většina záběrů nepovedla, ale některé
z těch nepovedených záběrů byly ty nejlepší. V jedné scéně
Laura recitovala báseň Ostrava od Petra Bezruče.
Připomněli jsme si tak zítřejší 150. výročí narození tohoto světoznámého básníka.
Natáčíme až do deseti hodin. Míša již měla dávno své scény natočené a ležela v posteli, když pro
ni přišel Lukáš, že má točit ještě jednu scénu. Rychle se zase převlékla
a běžela na plac – to, že se nemusela převlékat do kostýmu, protože
má jen vodit loutku, ji už Lukáš „zapomněl“ říct. Míše to nejvíc
slušelo v hornickém mundůru. „Jen kdyby v noci tak nechrápala. A ke
všemu si ještě nevypnula budík!“ O natáčení filmu se jí i zdálo – ve
dvě v noci se probudila a šla ven – myslela si, že ji pan učitel zase
volá. Matěj mumlá ze spaní, dokonce odpovídá i na otázky. Anet
s Denčou a Zuzka se hodinu smějí a neví čemu. Kluci šmíráci se snaží
nahlížet oknem na dívčí záchody – asi v hodinách občanské výchovy
nedávali pozor a neví, že se to nedělá.
Zuzana Kučerová
V pátek po snídani začínáme uklízet pokoje. Někteří během
úklidu natáčí další scény filmu. Matěj se při jedné scéně zřítil ze svahu – naštěstí se nic nestalo, dopadl
těsně vedle kamery. Ale stále se držel role. I když se válel na
zemi mimo záběr, odříkával svůj text.
Dominikovi se stalo strašné neštěstí: v mobilu mu nejde
internet!
Film máme dotočený a jdeme do vesnice fotit naše sochy –
konečně jsme se zase dostali do civilizace. Nejdůležitější je, že
jsme k tomu dostali tatranku. Sochy fotíme na místě, kde
původně skutečně stály. U sloupu Nejsvětější Trojice ani není
poznat, že je jen z papíru. I obelisk je téměř k nerozeznání od
originálu. A ještě luxusnější sochy budou, až je příští týden
v hodinách výtvarné výchovy natřeme.
Po návratu dokončujeme úklid a teď všichni sedíme kolem
stolu a společně píšeme tento deník. O půl jedné si posbíráme
svoje věci a z muzea odejdeme na nádraží v Mladějově,
abychom vlakem odjeli zpět do Moravské Třebové a rozešli se
Aneta Boháčková
do svých domovů.
Příští rok do Mladějova určitě pojedeme znovu. „Bude se příští rok projekt konat?“
Laura Uhrová

LOVY BEZE ZBRANÍ
V tomto školním roce se náplň biologické stránky projektu velmi odlišovala od předchozích let.
Tehdy jsme se zaměřovali na určitou část flóry regionu. V letošním ročníku jsme v rámci projektu
zacílili na živáčky. A nebáli jsme se užít zbraní! Fotoaparáty, misky, lahvičky, mikroskopy, lupy…
Hodila se i jednoduše zhotovená past s návnadou z PET lahve, kterou Dan, Dominik a Matěj společně
zakopali a perfektně zamaskovali. Úlovek z ní stál za to! Po celou dobu jsme pracovali ve třech
skupinkách. Podařilo se nám zachytit pestrou škálu živých tvorů z různých prostředí a pohybujících se
různými způsoby.
Pozorování živáčků v jejich přirozeném prostředí bývá jedním z největších a nejsilnějších zážitků. I
my jsme to tak cítili. Mnoho času jsme ale neměli. Zajímá vás, co jsme mohli spatřit, vyfotit, pozorovat
s lupou či pod mikroskopem, nakreslit, ba dokonce díky Nice Janků i nafilmovat?
Všechny námi spatřené tvorečky lze zařadit do II. podříše: mnohobuněční (Metazoa). Jejich tělo
je tvořeno mnoha buňkami, které se specializují na určité funkce a tvoří tkáně a orgány. Podle
charakteristických znaků jsme je zařadili do kmenů: měkkýši a členovci. Kmen měkkýši byl zastoupen
dvěma rody třídy plži. Z kmene členovci jsme nalezli dva zástupce, které jsme zařadili do podkmene
klepítkatců. Podkmen žabernatí byl zastoupena jedním rodem stejně jako podkmen stonožkovci.
Podkmen šestinozí byl zastoupen 16 druhy exemplářů. Z toho byl jeden rod třídy skrytočelistní a 15
rodů třídy hmyz.
Ekofyziologické faktory jistě během našich pozorování ovlivnily rozhodujícím způsobem biocenózy.
Vliv měla charakteristika biotopu i roční období.
Přehled živých tvorů
zařazení
kmen: měkkýší
třída: plži

kmen: měkkýší
třída: plži

kmen: členovci
podk:
klepítkatci
třída:
pavoukovci
řád: pavouci

kmen: členovci
podk:
klepítkatci
třída:
pavoukovci
řád: sekáči

rod a druh
slimák
největší

prostředí
lesy, zahrady

(Limax
maximus)

po dešti
v Mladějově

1x
blednička
útlá

okolí lidských
sídel, v nížin(Boettgerilla
ných listnapallens)
tých lesích
u stroužky při
1x
prameni
pokoutník
v blízkosti
domácí
obydlí, v tmavých místech,
(Tegenaria
v dutinách
domestica)
stromů i pod
jejich kůrou,
2x
v pasti z PET
lahve s
návnadou
sekáč obecný v lesích, na
okraji pasek,
(Opilio
v parcích
parietinus)
i v blízkosti
3x
obydlí

popis
Je to bělavě šedavý slimák s 2-3 tmavými pruhy nebo řadami
skvrn na bocích. Má vpředu zaokrouhlený a vzadu
zašpičatělý štít se skvrnami a žlutavý kýl. Je to druh velkého
plže, dlouhého asi 15 centimetrů, který se po bouřce
objevuje v lesích a zahradách. Vypadá, jako když nemá ulitu,
ale ve skutečnosti má malou schránku skrytou pod pláštěm.
Délka těla při natažení měří až 70 mm. Tělo je protáhlé a
velmi úzké. Zbarvení je bílé až světle šedé, hlavová část je
světle šedá. V zadní části těla je drobný kýl. Sliz je bezbarvý.
U nás nezaměnitelný druh. Často žije pod kameny nebo pod
padlým dřevem. Živí se zejména rostlinnou potravou.
Samice dosahuje délky těla něco kolem 11 mm, ale se
svýma dlouhýma nohama vypadá mnohem větší. Dožívá se
několika let. Živí se hmyzem. Samice zavěšuje svůj kulovitý
kokon s vajíčky na pavučiny a maskuje ho. Pavučiny jsou
husté, vodorovně napnuté s tunýlkem. Je jedovatý, ale pro
člověka nepředstavuje nebezpečí. Loví v noci.

Délka těla je do 8 mm. Samička má zelenošedý zadeček,
zadeček samečka je žlutavý. Sekáč domácí má čtyři páry
velmi dlouhých, kráčivých nohou, které mohou v nebezpečí
odvrhnout. Odloučená noha se činností autonomních
nervových uzlin ještě dlouhou dobu trhavě pohybuje. Tělo
tvoří hlavohruď přímo spojená se zadečkem, též má makadla

kmen: členovci
podk: žabernatí
třída: rakovci
řád: různonožci

blešivec
potoční
(Gammarus
pulex
fossarum)

9x

kmen: členovci
podk:
stonožkovci
třída:
mnohonožky

mnohonožka
zemní
(Julus
scandinavius)

1x

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:
skrytočelistní
řád:
chvostoskoci

kmen: členovci
podk.: šestinozí
třída:hmyz
řád: vážky

mákovka
vodní
(Podura
aquatica)

více
1x
(odchycena)

vážky
(Odonata)

3x
(nezachyceni
rychle
vzlétnuvší
dospělci)

v pasti z PET
lahve s
návnadou
čisté tekoucí
vody
(detrit, písek,
štěrk, listí)
ve stroužce
u pramene

pod kameny,
tlejícím listím,
pod kůrou
v pasti z PET
lahve
s návnadou

na hladině
rybníka, tůně
a větší louže
v lese nebo
jeho blízkosti
na tůňce
v Hřebečském
závodě
nad hladinou
a na dně
rybníka, tůně
a větší louže
nebo v jejich
blízkosti

a končetiny. Dává přednost živé potravě, kořist drží
v čelistech a vysává rozpuštěné tkáně. Sekáči nemají
vyvinuté jedové ani snovací žlázy.
Délka těla je asi 10 mm. Tělo je ze stran zploštělé. Hlavová
část má přisedlé oči, hrudní segmenty mají po jednom páru
kráčivých končetin, přičemž přední nožky hrabou a chápou
se kořisti. Většina má žaberní lupínky. Dospělé samičky mají
u odstupu nožek ještě výčnělky, na nichž se vyvíjejí vajíčka
v tak zvaném plodovém prostoru. Na obloukovitě zahnutém
zadečku jsou tři páry dvou větvených končetin, které slouží
k plování a přihánějí čerstvou vodu k žábrám. Za nimi jsou
ještě tři páry skákacích nožek. Krunýř není vyvinut. Lezou na
boku a přitom se dost rychle proplétají mezi kameny a unikají do bezpečných úkrytů. Živí se odumřelými, zahnívajícími
rostlinnými částmi, uhynulými organismy včetně ryb, jejichž
leklé kusy dokážou v krátké době úplně zlikvidovat až na
tvrdou kostru. Náročnost blešivců na kyslík a vápník vedla k
jejich označování za indikátory čistoty vod (snáší i méně prokysličené sladké vody, teplota 10-20°C, pH >5,7). Je detritovor, predátor.
Délka je u samiček až 38 mm, samečci jsou menší. Tělo je na
průřezu kruhovité a lehce zploštělé z břišní strany, což jí
umožňuje se stáčet do kuličky. Skládá se z mnoha segmentů,
které vznikly splynutím dvou původních článků. Hlava je kulatá. Mezi hlavou a trupem je jeden beznohý volný krční článek. Další tři články trupu mají po jednom páru nohou. Na
třetím ze čtyř uvedených segmentů jsou pohlavní otvory
obou pohlaví. Každý další tělní segment má obvykle dva páry
nohou, které jsou slabé a umožňují mnohonožkám jen pomalý pohyb. Nohy nikdy nejsou na předposledním segmentu. Kutikula je tvořena chitinem a je zpevněna vápenatými
solemi. Od podobných členovců se tento tmavohnědě zbarvený druh liší černým pruhem táhnoucím se po hřbetu, nedospělí jedinci mívají zbarvení světle hnědé. Jsou býložravci.
Délka těla až 2 milimetry. Tělo má oválné, zřetelně článkované, s velkou hlavou a krátkými čtyřčlennými tykadly. Ústní
ústrojí je uloženo uvnitř hlavové části a zvenčí není vidět.
Pohybuje se šesti pomalýma nohama, ale k pohybu může
také využít svou skákací vidličku na 4. zadečkovém článku
(„prak“). V ohrožení se snaží uprchnout právě skákáním. Její
zbarvení je tmavě šedomodré. Živí se různými organickými
zbytky, zejména rostlinného původu.

Dospělé vážky mají dlouhé 20–130 mm tělo, 2 páry blanitých, nesklápivých křídel s výraznou žilnatinou a tři páry
krátkých nohou. Často jsou velmi barevné, některé i kovově
lesklé. Na těle mívají pruhy a skvrny. Samička a sameček
mívají často odlišné zbarvení těla i křídel. Váha dospělce
může být různá podle druhu. Hlava je velká, velkýma složenýma očima po stranách. Hlava je velmi pohyblivá, vážka jí
může otočit až o 180° a naklonit dozadu o 70°. Složené oči
mohou být sestaveny až z 28 000 oček. Horní částí

7x larva

kmen: členovci
podk.: šestinozí
třída:hmyz
řád: polokřídlí
podř.: křísi

křísek zelený
též
sítinovka
zelená

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: polokřídlí
podř.: mšicosaví

korovnice
smrková

nad tůňkou a
v tůňce
v závodě na
Hřebči

na vlhkých
půdách,
v bažinách,
rašeliništích
i na okraji
(Cicadella
lesů, loukách
viridis)
zaznamenána a zahradách
1x
u tůňky
v závodě
na Hřebči
na smrcích

(Sacchiphantes kolem lesní
abietis)
cesty k Nové

Vsi
25x

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: polokřídlí
podř.: ploštice

bruslařka
obecná
(Gerris
lacustris)

na hladinách
stojatých a
mírně
tekoucích
vod, také na
kalužích

15x
na tůňce
v závodě na
Hřebči
kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: polokřídlí
podř.: ploštice

klešťanka
velká
(Corixa
punctata)

8x

ve vodě
na tůňce
v závodě na
Hřebči

složeného oka vážka vidí na dálku a spodní částí vnímá bližší
předměty. Ústní ústrojí je mohutné, ozubené, kousacího
typu jak u larev, tak u dospělců. Tykadla jsou krátká, štětinkovitá. Tři jednoduchá očka jsou vždy vyvinuta a umístěna
na temeni. Motýlice mají oči daleko od sebe, u šídel se oči
skoro vždy na temeni dotýkají. S předohrudí je hlava spojena
tenkou stopkou. I zbytek hrudi je specifický. U nymfy (larvy)
je hlava pevně spojena s hrudí. Složené oči nejsou tak velké
jako u dospělců. Jednoduchá očka bývají většinou jen naznačená a jsou nefunkční. Spodní pysk je přetvořen ve vychlípitelné uchvacovací zařízení, tzv. masku. Tykadla jsou větší
než u dospělců, sedmičlánková. Nohy jsou delší a silnější.
Zadeček je desetičlánkový a je širší a kratší než u dospělců.
Šídla mají často zadeček ozbrojený trny. Nymfy motýlic mají
na konci zadečku tři protáhlé výrůstky, sloužící jako ploutvičky. Nymfám motýlic mohou dorůstat ztracené orgány
(regenerace), i když už nebývají tak dokonalé jako původní.
Délka je 7–9 mm. Tělo je protáhlé, křídla po stranách
rovnoběžná. Na čelním štítku má světle hnědé příčné pásky,
které jsou uvnitř podélně spojené. Hlava je celkově s očima
širší než pronotum. Pronotum má široce zaoblený přední
okraj, zadní okraj je rovný. Křídla skládají do stříšky. Žilnatina
předních křídel zřetelně vystupuje. U kořene tykadel je malá
černá skvrna. Nohy má dlouhé, zadní holeně s trny. Druh je
hojný od července do září. Živí se rostlinnou šťávou, vyvíjí se
nedokonalou proměnou. Projevuje se vyluzováním zvuku.
Při jakémkoliv náznaku ohrožení však ztichne a na přílišné
přiblížení reaguje prudkým odskokem, před jehož rychlostí a
délkou blednou kobylky i saranče závistí.
Délka těla kolem 2 mm. Tato mšice je obalená voskovými
strukturami vylučovanými na povrch těla. Poškozuje jehlice
sáním, při něm vytváří na jehlicích hálky (útvary vznikající na
rostlinách působením látek produkovaných jiným organismem) s larvami korovnice na větvičkách. Hmyz je možné
pozorovat i na jehlicích. Vytvářejí medovici. Druh se velmi
obtížně rozlišuje, je potřebná znalost způsobu života. (Nikde
v okolí nebyly modříny.)
Délka je až 20 mm. Tělo a nohy má pokryté chloupky.
Pohybuje se trhavými a velmi rychlými veslovitými pohyby
po vodní hladině. Na hladině vody se udrží zásluhou
povrchového napětí. Je to skvělý lovec, jehož kořistí je menší
hmyz. Loví tak, že bodavě sacím ústrojím vysaje tělní
tekutinu a oběť postupně slábne. Dospělí jedinci dobře
létají, proto se tento druh dokáže bez problému šířit.
Setkáváme se s ní od března do října. Vyvíjí se jako všechny
ploštice bez stadia kukly. Dospělci přezimují v různých
škvírách, přežijí i tuhou zimu. Je prokázáno, že jedinci spolu
dokážou komunikovat údery nohou o vodní hladinu.
Délka těla je až 15 mm. Ve vodě vydává jemný zvuk. Má
bodavě sací ústrojí, které směřuje dozadu pod tělo. Nohy
jsou často kráčivé, u vodních druhů plovací. Živí se převážně
řasami. Dobře také létá a za teplých letních nocí přelétává
na jiná místa a často přitom vlétne za světlem otevřeným
oknem.

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: polokřídlí
podř.: ploštice

kněžice
rudonohá
(Pentatoma
rufipes)
1x

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: polokřídlí
podř.: ploštice

vroubenka
smrdutá
(Coreus
marginatus)
1x

v blízkosti
listnatých
stromů a keřů
u cesty
k Rezavému
potoku

křoviny,
travnatá
místa
nedaleko
odpočívadla
u Rezavého
potoka

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: dvoukřídlí

bejlomorka
buková

bukové a
smíšené lesy

(Mikiola fagi)

po celé trase
cesty na
mladých
bucích

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: blanokřídlí

mravenec
lesní menší

častá

(Formica
rufa)
1x

suchá
stanoviště,
početné
kolonie
zakládá
v listnatých i
jehličnatých
lesích
v pasti z PET
lahve s
návnadou

Délka těla je až 16 mm. Shora její tělo má bronzovou až
tmavě hnědou barvu. Uprostřed těla má světle oranžovou
tečku. K přijímání potravy je vybavena bodavě sacím ústrojím, které směřuje dozadu. Je všežravá. Nepohrdne ani uhynulým hmyzem. Polokřídla jsou dobře vyvinuta a kněžice je
schopna dobře létat. Končetiny jsou červené až hnědé barvy.
Samice během srpna nakladou vajíčka na vrchní stranu listů.
Larvy přečkají zimu na kmeni stromu těsně nad zemí. Na jaře
začnou být aktivní v dubnu, dospívají nejpozději v červenci.
Dospělé kněžice žijí až do doby prvních mrazů.
Délka těla je až 16 mm. Tělo je zbarveno od světle hnědé až
do černohnědé. Hlava je drobná, ale tykadla jsou dlouhá a
silná, červená ve svoji střední části a černá na koncích. Velmi
nápadným znakem je vějíř vycházející po stranách zadečku.
Larvy jsou podobné dospělcům, ale mají oproti tělu delší
tykadla a barevně jsou více různorodé. Oblíbenou potravou
zejména larev je rdesno a šťovík, kde se živí rostlinnými
šťávami. Oblíbená potrava hlavně dospělců je také bobulové
ovoce. Vyskytuje se (hlavně dospělci z jarní generace) na
stromech a křovinách a na travnatých místech, která nejsou
ani moc vlhká, ale ani moc suchá. Při sebeobraně začne silně
zapáchat, jejich pach způsobuje vylučování kyseliny
hexanové v případě samiček a kyseliny stearové u samečků.
Líhne se obvykle v pozdním létě, poté nymfa roste a stane se
dospělou na podzim, přezimuje a na jaře následujícího roku
se spáří, nymfa se svléká celkem 5krát.
Dospělec 4 mm, tvoří hálky na svrchní straně listu buku.
V každé hálce se vyvíjí jedna červenavá larva (struska = je
beznohá a bezhlavá larva), na podzim se opadem listů
dostává na zem. Přezimování a zakuklení probíhá v komůrce
hálky, v níž se kuklí. Dospělci se líhnou na jaře.
Hálky jsou tvrdé, hladké, kuželovitého tvaru, barvy zpočátku
zelené, později červené až hnědé.

Čelo, temeno hlavy a celý zadeček je černohnědý (až černý),
hruď červenohnědá. Nemá skoro žádné ochlupení. Tento
druh má zakrnělé žihadlo s jedovou žlázou na konci zadečku
obsahující známou kyselinu mravenčí a kusadla, která plní
mnoho funkcí (obrana, transport materiálu, porcování potravy). Je všežravec živící se živým i mrtvým hmyzem a
jinými malými živočichy, sladkou šťávou zralých plodů, olejnatými semeny a také výměšky ze žláz mšic a červců, takzvané medovice. Dělnice jsou neplodné modifikace samičky
bez křídel žijící až 6 let. Tvoří nejpočetnější kastu v mraveništi zajišťující chod celého mravenčího státu. Shánějí potravu, starají se o potomstvo a chrání hnízdo. Královna je
pohlavní jedinec délky 11 mm, podobně zbarvený jako dělnice, až na hruď a zadeček, který je silně lesklý. Je krátkodobě okřídlená, po páření si křídla ulomí, aby využila křídelní
svalovinu pro získání energie na založení kolonie. V říši
hmyzu se jedná o jednoho z nejdéle žijících tvorů, dožívá se
až 20 let. Samec je tmavě zbarvený, okřídlený pohlavní

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: blanokřídlí
podř.: ploštice

mravenec
drnový
(Tetramoriu
m caespitum)
4x

hnízdo na
prosluněných
místech s nepříliš hustým
porostem; žije
však i na zcela
odlišných
stanovištích vlhká pole a
zahrady.
v pasti z PET
lahve s
návnadou

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: brouci

chrobák lesní na pasekách,
mýtinách a
(Anoplotrupes lesních
stercorosus)
cestách,
na cestě nad
1x
Rezavým
potokem

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: brouci

svižník zvrhlý
též
svižník
písčinný
(Cicindela
hybrida)

písčiny, lomy
a břehy vod,
které jsou
osluněné s
řídkou
vegetací

1x

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: brouci

slunéčko
šestnáctitečné
též
kruháček
šestnáctikapký
(Coccinella
sedecimguttata)

mnoho

listnaté lesy a
vlhké traviny
na tůňce i na
rostlinách
v závodě na
Hřebči

jedinec veliký jako dělnice. Žije krátkou dobu, po páření –
„svatebním letu“ – umírá. Hnízda na slunných místech jsou
plochá, ve stinných smrkových lesích buduje obrovská, až
dva metry vysoká mraveniště kuželovitého tvaru.
Mraveniště má někdy také tvar neuspořádané hromady s
více vrcholy. Stavebním materiálem je pouze jehličí. V jednom hnízdě žijí až stovky královen. Jsou teritoriální a
napadají všechen hmyz v okolí hnízda.
V poslední době se počet mravenišť velice snížil, a proto je
nutná jejich ochrana.
Měří 3–4 mm, samičky 6–8 mm. Královna žije 8–10 let, dělnice 5 let, samci hynou krátce po páření. Živí se různorodou
potravou, jejíž podstatnou složkou jsou živočišné bílkoviny,
různá stádia hmyzu, medovice mšic. Škodí požerem, znečišťováním potravin a ve zdravotnických zařízeních i přenosem zárodků různých onemocnění, znesterilněním zdravotnického materiálu apod. Ve velkém množství jsou nepříjemní. Hnízdo je většinou podzemní, často zbudované pod
kamenem. Nad ním může být vystavěn různě vysoký hliněný
kopeček. Usazuje se též v tlejících kmenech a ve štěrbinách
zdí. Je rychlý a často vede války. K rojení dochází hlavně
v červenci a v srpnu, může probíhat ale již v květnu a červnu.
Samice mohou zalétnout při rojení i do bytů (až např. do 9.
patra) a založit kolonii, která zde žije trvale.
Je dlouhý 12–20 milimetrů, zavalitý a nemotorný,
modročerné kovové barvy. Spodní část těla má ještě silnější
kovový lesk. Štít je hladký, krovky podélně rýhované. Živí se
výkaly, hnijícími houbami, případně hnijícími mršinami.
Samička klade zjara vajíčka do podzemních chodbiček, které
zaplní trusem určeným k výživě larev. Larvální vývoj trvá celý
rok. Larvy se zjara zakuklí. Nová generace se líhne v červnu.
Plní funkci zdravotní policie.
Délka dosahuje 12–16 mm, zbarvení je kovově hnědoměděně bronzové, ze spodu kovově modrozelené zbarvení.
Čelo má lysé a zub předního okraje svrchního pysku je malý.
Oči jsou silně klenuté až vypouklé. Krovky s velmi variabilními skvrnami mají světle pískovou barvu, stejnou barvu
mají i kusadla. Apikální skvrna se celou svou délkou dotýká
zadní části okraje krovek. Končetiny jsou silně ochlupené,
stehna a holeně měděné barvy, chodidla až modrozelené.
Dokážou velmi rychle běhat a aktivně loví kořist, při vyrušení
popolétávají několik metrů. Za nepříznivého počasí se vyskytují v trávě nebo pod kameny. Larvy žijí v písčité půdě ve
svislých podzemních chodbách, kde číhají na potencionální
kořist. Vchod uzavírají hlavou a kořist vyhledávají zrakem,
kořist uchopí rychlým výpadem a zatahují ji do chodbičky.
Dorůstá velikosti 6,2 mm. Je to oranžová šestnáctiskvrnná
beruška. Má světlé tečky na okrově oranžovém podkladu.
Dospělci i larvy mají podobný způsob života. Živí se padlím –
houbou, která bílými povlaky porůstá listy rostlin. V přírodě
je lze spatřit od dubna do října. Přezimovávají pod kůrou
stromů, pokud příroda očekává mírnější zimu, na zimu
krutou se zahrabávají do země pod listí.

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: motýli

babočka paví
oko
(Inachis io)

louky,
pastviny,
jeteloviny,
zahrady i
okraje lesa

2x
na louce, při
cestě k
Mladějovu

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: motýli

babočka
admirál
(Vanessa
atalanta)
1x

kmen: členovci
podk: šestinozí
třída:hmyz
podt.: křídlatí
řád: motýli

bělásek
řepkový
(Pieris napi)
1x

na loukách,
okrajích lesů a
zahradách
kolem cesty
v závodě na
Hřebči

stinné a vlhké
prostředí,
také i suchou
a volnou
krajinu,
včetně území
pozměněná
lidskou
činností
seděl na keři
v závodě na
Hřebči

Velikost předního křídla se udává mezi 28–35 mm, rozpětí
předních křídel se pak udává mezi 60–64 mm. Lem křídel je
černohnědý, u předního páru křídel je členitý s černou kresbou. Naproti tomu vnější okraje křídel jsou mírně zubaté. Je
denní dvougenerační samotářsky žijící motýl s výraznou
texturou na křídlech. Samičky preferují nektar, který obsahuje aminokyseliny. Housenky se živí kopřivami. Stádium
kukly je krátké. Kukly jsou většinou zavěšené a v závislosti na
úkrytu se mění i barva kukly. Pokud se housenka zakuklí na
rostlině, mívá kukla barvu žlutozelenou s červenohnědými
proužky a lesklými skvrnami. V případě, že došlo k zakuklení
v štěrbině či pod kamenem, je kukla hnědošedá se zlatými
skvrnami na hřbetě. Jedinci druhu jsou schopni dálkové
migrace. Během léta samci převážně v odpoledních hodinách hájí svá teritoria, což ale neplatí v podzimním období,
kdy většinu času stráví příjmem potravy, vystavování se
slunečním paprskům, migrací a vyhledáváním potenciálních
míst pro přezimování. Zimu přečkává dospělec.
Rozpětím křídel okolo 50–60 mm charakteristického
zbarvení. Na obou párech křídel jsou na tmavě hnědém
podkladě oranžově až červeně zbarvené pruhy, na předních
křídlech dále výrazné bílé skvrny, na krajích obou párů křídel
jsou rovněž drobné planě modré skvrnky. V květnu k nám
přilétají jedinci z jihu. Rozmnoží se tu a na podzim zase
odlétají zpět na jih. Když je u nás zima, zakládají tam
generaci, která k nám na jaře přilétá. U nás výjimečně
přezimují ve sklepích. Vytváří dvě generace, v chladnějších
oblastech pouze jednu. Dospělci se živí nektarem a na
podzim mnohdy přezrálým ovocem, na kterém je lze díky
tomu také často vidět. V odpoledních hodinách samci hájí
dočasná teritoria na keřích či stromech. Samice kladou
vajíčka na různé druhy kopřivovitých rostlin. Housenky jsou
zbarveny černě s bílými tečkami a živí se kopřivami. Když se
housenka začne kuklit, upadne jí hlavička. Stadium kukly
trvá pouze krátce.
Rozpětí křídel od 35–45 mm. Samička má při zadním okraji
předního křídla obvykle dvě výrazné černé skvrny a sytější
černé poprášení svrchní strany křídel, celkově působí
tmavším dojmem. Žíly na křídlech motýlů vypadají jako šedě
posypané. Jarní generace bývá více vybarvená a
prokreslená. Samička se páří nejméně se dvěma samečky.
Samičky se od svého místa vylíhnutí poblíž kvetoucích rostlin
příliš nevzdalují, samečci naopak jsou dobrými letci a při
hledání samiček létají na velké vzdálenosti. Zimní období
druh přežívá ve stadiu kukly přilepené k rostlině. Housenky
se živí brukvovitými rostlinami.

ZANIKLÉ SOCHAŘSKÉ PAMÁTKY U MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Podél úzkorozchodné trati stojí několik pozoruhodných sochařských památek, postavených z místního
pískovce. Patří mezi ně krucifix z roku 1814 s krásnými reliéfy sv. Floriána a Panny Marie Zellenské,
který stojí několik metrů od kolejí nedaleko mladějovské hájovny či pilíř se sochou sv. Jana
Nepomuckého z roku 1781 tyčící se uprostřed louky pod vrchem Hradečná. Krom nich dříve na dohled
kolejím stála další sochařská díla, která dnes již bohužel v Mladějově nenajdeme. Během projektových
dnů je žáci alespoň na chvíli vrátili na jejich původní místa v podobě vlastnoručně vyrobených
kašírovaných modelů.
Pamětní deska
V roce 1714 moravskotřebovsko zachvátila morová
epidemie. V Mladějově se nákaza objevila v podzimních
měsících roku 1715. V domě čp. 6 na horním konci obce
(nedaleko úzkokolejné dráhy) během krátké doby zemřelo
15 lidí, kteří byli pochováni přímo u domu. Když epidemie
skončila, nechal majitel usedlosti Lorenz Lanck vytvořit
kamennou desku připomínající tuto tragédii. Byla umístěna
u domu, ale v roce 1925 byla náhodou rozbita a do dnešních
dnů se nedochovala, stejně jako rozlehlý dřevěný statek
čp. 6, na jehož místě dnes stojí moderní rodinný dům.
Pamětní deska měla podobu reliéfního krucifixu ve
vavřínové kartuši. Po obou stranách kříže byly vytesány
německé nápisy osvětlující důvody jejího vzniku: „KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ A KVŮLI PAMÁTCE
NA MANŽELKU A DĚTI LORENTZE LANCKA VČETNĚ DALŠÍCH LIDÍ, KTEŘÍ NA MOR
ZEMŘELI A PRÁVĚ ZDE JSOU POHŘBENI LÉTA PÁNĚ 1715“.
Sloup Nejsvětější Trojice
V centru Mladějova stál barokní trojičný sloup. Jak
informoval nápis na jeho podstavci, byl na náklady obce
vyzdvižen v roce 1713. Roku 1986 se opravoval sousední
hostinec, přičemž bylo nutné sloup přemístit. Při neodborném
rozebírání se však skulptura rozlámala a kusy se pak někde
ztratily. Dnes tak tuto památku připisovanou místnímu sochaři Jiřímu
Hedrichovi již nenajdeme.
Sloup s kartuší s Kristovým monogramem a korintskou hlavicí nesl
trojičné sousoší ikonografického
typu Trůn milosti, kde velká sedící
figura Boha Otce s papežskou korunou na hlavě drží v náručí kříž
s přibitým Kristem. U jeho nohou
se vznáší Duch svatý v podobě
holubice v paprskové svatozáři.

Pilíř sv. Jana Nepomuckého
Vedle polní cesty vedoucí od brány mladějovské šamotky k úpatí vrchu
Mirand stojí pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého. V roce 1820 jej postavila
rodina Habigerových (dřívější majitelé usedlosti čp. 129) u cesty oddělující
jejich louku a louky sedláka Peichela z čp. 131. Stojí mezi dvěma vysokými
kaštany, na podstavci je reliéf jazyka v paprskové svatozáři. Dodnes se zachoval
pouze pilíř s výraznou korintskou hlavicí, samotná figura světce chybí.
Obelisk na Červené hoře nad Novou Vsí
Nad obcí Nová Ves se vypíná Červená hora, na jejímž vrcholu, nad bývalým
kamenolomem je místo, kterému se odjakživa říkalo „Aussicht“ čili „Vyhlídka“.
Zde stával pomník v podobě vysokého obelisku zakončeného vázou. Byl
vztyčen na památku setkání moravskoslezských lesních hospodářů a přátel
lesnictví, které se pod vedením hraběte
Aloise Serényiho konalo 7. srpna 1865
v Moravské Třebové.
Důvody jeho vzniku zevrubně připomínaly nápisy po obvodu
obelisku, jež rovněž prozrazovaly jména tehdejších lesních
hospodářů. Mohli jsme se tak dočíst, že zde byl lesmistr Franz
Przibislawsky, vrchní myslivec Johann Partisch, lesní adjunkti
Václav Vomáčka, Leopold Richter, Josef Kahaty, Josef Illek,
hajní Hugo Indra, Eduard Dania, Josef Hladik, Lambert Stanzel,
Heinrich Fiala a myslivci Gustav Diwisch, Johann Trawnitzek,
Vinzenz Glaser a Eduard Glaser.
Po druhé světové válce byl obelisk ničen vandaly, až úplně
zanikl.

Historické fotografie: archiv Národního památkového ústavu Pardubice, www.schoenhengstgau.eu

ŽÁRUVZDORNÍ UHLOBARONI
V průběhu mladějovského projektu se pravidelně natáčí film. Filmování je aktivitou nejnáročnější,
ale také nejoblíbenější. V jedenáctém ročníku vznikl film inspirovaný osudy osobností, které jsou spjaty
s Mladějovem a důlní činností v jeho okolí.
Při realizaci filmu byla zvolena méně tradiční forma, kdy společně hrají živí herci a loutky.
Natáčení trvalo včetně přípravy 8 hodin. Během nich, vzniklo 42 minut filmového záznamu, z něhož byl
sestříhán výsledný desetiminutový film.
OBRAZ 1 - okolí mladějovské tvrze
Vypravěč - Kdysi v obci Mladějov na vrchu Hradečná stávala tvrz. V ní se svým otcem a bratrem žila
princezna Miranda. Byli to leníci majitele moravskotřebovského panství, který jim Mladějov s okolím
propůjčil. (Miranda se dívá z okna tvrze.)
Miranda (prohlíží se v zrcadle) - Jsem nejkrásnější dívka v širokém okolí. Miluji rytíře Heřmana z
Hoštejna, ale za manžela si mám vzít starého rytíře Bořitu z hradu Krotenful. Fůj...
Vypravěč - To Heřman nemohl připustit. Před svatbou si pro Mirandu přišel a společně z tvrze utekli.
Bořita se však Mirandy nechtěl tak lehce vzdát. Vzal luk a chtěl Heřmana zabít. (Bořita sleduje
utíkající pár z hradeb tvrze.)
Miranda - Ten stařec na nás střílí.
Heřman - Přidej, Mirando.
Vypravěč - Jenže se netrefil.
Miranda - Aůůůůůů.
Heřman (skloněn nad tělem Mirandy)- Miláčku, nenechávej mě tu samotného, neumírej...
Vypravěč - Když potom, hrobník kopal pro Mirandu hrob...
Hrobník - Lidičky, podívejte, co jsem našel, to je uhlí, bude ze mě boháč!
OBRAZ 2 - interiér správní budovy muzea
Vypravěč - Tou dobou žili v Moravské Třebové bratři Hugo a Karel Steinbrecherové, kteří byli
spolumajiteli textilní firmy Gebrüder Steinbrecher.
Hugo Steinbrecher (stojí nad tkadlenou, která ručně tká látku) - Dělejte rychleji, jde vám to pomalu.
Tkadlena - Rychleji už to nejde, copak jsem stroj?
Hugo Steinbrecher (obrací se na Karla Steinbrechera) - To je nápad, brácho, postavíme si továrnu.
OBRAZ 3 - parní elektrárna
Hugo Steinbrecher (prohlíží si parní stroj) - To máme ale krásný parní stroj, ten nám toho ušije.
Nojo, ale čím v něm budeme topit?
Johann z Liechtensteina - Kupte si uhlí ode mě, mám důl v Útěchově.
Hugo Steinbrecher (čte si účtenku) - Ten Liechtenstein nás bere pěkně na hůl, bude lepší, když si
pořídíme vlastní důl.
OBRAZ 4 - portál štoly
Hrobník (předává důl Steinbrecherovi) - Ať vám ten důl slouží, já zde stejně nemám čas těžit a ani mě
to moc nejde.
Vypravěč - A od těch dob těží Steinbrecherové uhlí ve vlastních dolech. Těží zde až do dokončení
Moravské západní dráhy v roce 1889, kdy začali kupovat kvalitnější ostravské uhlí. Důl u Mladějova
se rozhodli prodat.

Hugo Steinbrecher (tlačí důlní vozík) - Uf, už mě to tady nebaví.
Vypravěč - Vážným zájemcem o důl byl Gerhard Mauve, důlní podnikatel z Německa.
Realitní makléřka - Děkujeme, že jste využil nabídky naší realitní kanceláře. Důl je krásně suchý,
vodní štola je samozřejmě v ceně. A nejlepší na něm je tenhle krásný výhled. Pozemek, na kterém se
důl nachází, je sice v majetku knížete z Liechtensteina, ale to není žádný problém, povolení k těžbě
uhlí je součástí prodeje. (Prochází s Mauvem štolou.)
Vypravěč - Protože Gerhard Mauve byl vynikající geolog, všiml si, že v dole je vedle uhlí i
žáruvzdorný jílovec, který začal ve velkém těžit. A u mladějovského nádraží založil továrnu na jeho
zpracování.
OBRAZ 5 - interiér kavárny
Vypravěč - V roce 1904 chtěl Gerhard Mauve nahradit neefektivní dopravu vytěženého materiálu
koňskými povozy lanovkou.
Gerhard Mauve - Potřebuju vaše pole pro stavbu lanovky. Buď mně ho prodáte nebo vám ho nechám
vyvlastnit. Tak jak se rozhodnete?
Sedlák - Tož, nějaké peníze by se nám hodily, dobytek nám umírá, myslím, že bychom to měli vzít.
Selka - Ale já se toho pole dobrovolně nevzdám!
Sedlák - A proč, protože tam máš ty svoje brambory? Vždyť stejně nic nevynáší.
Selka - Tak ať je teda po tvým.
Sedlák - Bodejť, hlavní slovo tady mám já. Prodáme to.
OBRAZ 6 - portál štoly
Vypravěč - A tak se začal jílovec do Mladějova vozit pomocí lanovky.
Horník – Posílám další! (Na laně spouští ze svahu kbelík.)
OBRAZ 7 - interiér kavárny
Vypravěč - Zisky z Mauveho dolu probudily v Liechtensteinovi závist.
Johann z Liechtensteina - Ten lupek nesmíš těžit.
Gerhard Mauve - Proč bych ho netěžil?
Johann z Liechtensteina - Protože seš na mých pozemcích.
Gerhard Mauve - Pozemky jsou sice tvoje, ale důl je můj.
Johann z Liechtensteina - Prostě tam těžit nebudeš a hotovo.
Gerhard Mauve - A budu.
Johann z Liechtensteina - Nebudeš. (Začnou se prát.)
Vypravěč - Během sporu Gerhard Mauve zemřel. Na jeho místo nastoupil jeho syn, Eberhard Mauve.
Eberhard Mauve - Bojovat s Liechtensteinem nemá cenu.
Vypravěč - Mauve se s Liechtensteinem domluvil na vzniku společné firmy Liechtensteinské uhelné a
hlinné závody.
OBRAZ 8 - důl
Vypravěč - Pro horníky v Mauveho lupkových dolech platil přísný pracovní řád.
Eberhard Mauve (k ležícímu horníkovi) - Co to tu děláš? Ty se ulejváš! Máš padáka!
Horník - Ne, jen teď na chvilku jsem si sednul.
Eberhard Mauve - Ven!
...
Horník - Kurva, zatracená lopata. (Horníkovi se vysmekne lopata z ruky.)

Eberhard Mauve - Co jsem to slyšel, používání sprostých slov je zakázáno!
Horník - Já nic neříkal.
Eberhard Mauve - Za trest budete čtrnáct dní dostávat jen polovinu platu.
...
Horník - Dobrý den, pane šéf, promiňte, že jsem byl měsíc nemocný, ale už můžu zase nastoupit do
práce.
Eberhard Mauve - Cože, měsíc ses válel doma? To už si tam můžeš zůstat!
Horník - Ne, jsem zase bez práce.
...
Eberhard Mauve (k horníkovi, který si zapálil cigaretu a sirku odhodil)- Jakže, vy v dole kouříte? To
je nedbalé zacházení s ohněm, máte padáka.
...
Horník (opřený o krumpáč si čte) - ...Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem
sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.
Uhelný prach sed mi do očí,
rubíny ze rtů mi uhly,
ze vlasů, z vousů a z obočí
visí mi rampouchy uhlí.
Chléb s uhlím beru si do práce,
z roboty jdu na robotu,
při Dunaji strmí paláce,
z krve mé a z mého potu...
Eberhard Mauve (vytrhne horníkovi papír s básní a čte) - ...všichni vy, dím,
hlubokých páni vy dolů,
přijde den, z dolů jde plamen a dým,
přijde den, zúčtujem spolu...
To je vyhrožování majiteli dolu, za to je na hodinu výpověď!
OBRAZ 9 - třídírna
Vypravěč - Ale v mladějovském závodě nepracovali jen horníci.
Horník (vysypává kbelík s jílovcem) - Tady ti nesu další várku.
Marie Rösslerová (přehrabuje hromadu jílovce, třídí jej podle velikosti, vyhazuje nežádoucí příměsi) Bez nás ženskejch byste vy horníci byli namydlení. Vy si to v dole jen nakopete a my abychom to tady
všechno pracně třídily.
OBRAZ 10 – celkový pohled na továrnu
Vypravěč - Eberhard Mauve provedl velkou modernizaci dolu. Postavil další pece, přibyly nové důlní
štoly. Jenže začala první světová válka a většina horníků musela obléknout uniformu. (Horníci
odkládají nářadí a odchází z továrny.)
OBRAZ 11 - portál dolu
Vypravěč - Nedostatek zaměstnanců Mauve vyřešil tím, že vsedl na koně, byl totiž vynikající jezdec,
odjel do války a chytil si několik válečných zajatců. (Mauve vybíhá ze štoly a odjíždí na koni.)

OBRAZ 12 - kolejiště
Vypravěč - Ti mu od mladějovské továrny k dolům postavili úzkorozchodnou železnici, aby doprava
vytěženého materiálu byla ještě rychlejší než lanovkou. Od těch dob mladějovská továrna jen
vzkvétala. (Zajatci podle příkazů Mauveho pokládají pražce na místo budoucí tratě.)
OBRAZ 13 - důl
Vypravěč - v roce 1939 vypukla druhá světová válka, která opět přinesla nedostatek horníků. Eberhard
Mauve zase vyrazil na bojiště lovit zajatce jako náhradu za své horníky. Ale už nejel na koni, ale...
(Mauve jede na motocyklu.)
OBRAZ 14 – budova s expozicemi muzea
Eberhard Mauve (žene zajatce k budově, strčí je do dveří a zamkne za nimi) - Rychle, hybaj.
Zajatec (rozhlíží se kolem) - No není to tady zas tak špatné.
Zajatec - Jo, skoro lepší, než u nás v zemljance.
OBRAZ 15 - kolejiště
Zajatec (marně se snaží roztlačit důlní vozíky, Mauve jej popohání bičem) - Není to tady tak dobrý, jak
jsme si mysleli.
OBRAZ 16 - kavárna
Vypravěč - Když válka skončila, do továrny vtrhly revoluční gardy. Eberharda vyhnaly a jeho továrnu
znárodnily.
Člen Revolučních gard (k Mauvemu sedícímu za stolem) – Vstaň a ruce vzhůru! (Se samopalem
v ruce vyžene Mauveho ze scény, následně si vítězně sedá na stůl.)
OBRAZ 17 - vrátnice
Horník (vychází z továrny, v bráně potkává druhého horníka) - Kam jdeš s tím krumpáčem?
Horník - Prej je ta fabrika nás všech, tak si ho nesu domů.
Horník - Aha, tak to já si odsud taky něco odnesu. (Vrací se do továrny, z níž se následně začne
ztrácet zařízení, pak i celé budovy až zmizí úplně.)
Osoby:
vypravěč – Eva Olejníková
princezna Miranda – Michaela Janků
Heřman – Nikola Janků
Bořita (loutka) – Eva Olejníková
hrobník – Matěj Till
Hugo Steinbrecher – Dominik Mlčoch
tkadlena – Aneta Boháčková
Johann z Liechtensteina (loutka) – Matěj Till
Gerhard Mauve (loutka) – Lukáš Burda

Eberhard Mauve – Lukáš Burda
realitní makléřka – Veronika Kříbalová
sedlák – Dan Bílek
selka – Alena Pavlů
1. horník – Laura Uhrová
2. horník – Michaela Janků
1. zajatec – Denisa Bubeníková
2. zajatec – Zuzana Kučerová
Marie Rösslerová – Anna Charvátová
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