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Ochutnej 

Ochutnej víno ve sklenici vět, 

o srdce zvonu opři chvilku snění, 

čas tě pak naučí, co neučí tě svět, 

milovat to, co je, a neželet, co není. 

František Novotný 

 

Anenská pouť na Hladné, 15. července 1995 

Moji milí přátelé, 

chci vám sdělit, proč jsme se tu sešli. Když moje maminka odcházela, její 

poslední slova a myšlenky patřily Hladné. Slíbila jsem vám všem vyřídit její 

poslední pozdravy. Tak tady u táboráku a pod břízkami, které naše maminka 

vysázela, slib plním. Jsem šťastná, že i tatínek po dlouhé a těžké nemoci je tu 

s námi a může se těšit z vaší společnosti. A protože maminka měla ráda 

život, byla ráda veselá, ráda zpívala, tak i my budeme veselí, budeme zpívat a 

vzpomínat. Tak nejlépe uctíme maminčinu památku. Děkujeme, že jste přišli. 

Přeji hezký večer. 
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Anenská pouť na Hladné, 13. července 1996 

 

Milí přátelé, vítám vás na naší druhé Anenské pouti. Anenské – to na 

památku naší maminky, a pouť jako putování. A tak budeme dnes ve 

vzpomínkách putovat. Vzpomínejte se mnou.  

Vyjdeme od soutoku Albrechtického potoka s Vltavou a půjdeme po šífarně 

až k Novému Mlýnu, postojíme na Tančírně a zaposloucháme se do věčného 

zpívání vody u jezu. Potom vyjdeme lesní cestou až do Údraž, projdeme 

náves, obejdeme rybník, postojíme u školy, otočíme se na špejchar a 

půjdeme dál. U křížku pozdravíme samotu u Husíků a dál kolem 

Albrechtického rybníka se vydáme po silnici lemované alejí do Albrechtic. Z 

dálky nás zdraví kostel sv. Petra a Pavla, i kapličkový hřbitov je na svém 

místě. Jen naše stará škola slouží jiným účelům. Ale na konci vesnice vyrostla 

škola nová, moderní. Dál vede naše putování po silnici kolem Nového Dvora, 

samotu Kozu necháme vlevo a blížíme se k Újezdu – Hradu, Mezerce, 

Neznašovu a kolem kapličky sv. Anny se blížíme k Týnu nad Vltavou. 

Obejdeme náměstí, pozdravíme kostel sv. Jakuba a budeme se vracet po 

pravém břehu Vltavy kolem Pašovic na Doubravskou Hladnou. U Růžičků 

zavoláme na přívoz a strejda Marků nás převeze sem, na naši Hladnou.  

Naše putování končí, ale náš večer začíná. Vítejte na staré Hladné!  
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Anenská pouť na Hladné, 12. července 1997 

 

Moji milí přátelé, 

vítám vás na našem třetím setkání. Jsem ráda, že jste si udělali čas a přišli 

posedět a zavzpomínat na starou Hladnou, starou řeku a staré sousedy. Na 

to, jak jsme my děti byly v každé chalupě jako doma. Všude jsme dostali 

najíst, všude jsme byli pokáráni, když jsme zlobily. Žili jsme tu ve veliké 

hladenské rodině a to nás všechny formovalo. U Kabelů jsme nejraději hráli 

karty. Když nás večer teta vyháněla, že už chce jít spát, smlouvali jsme a 

smlouvali, ještě aspoň jednu hru. U Husů se zase tančilo při gramofonu na 

kličku. Ale nejraději jsme byli u řeky a v řece. V řece byl život. V řece jsme se 

koupali, hospodyně tu máchaly z pramice prádlo, nedaleko plavili koně 

Wilda a Franta z Koutů. Dál někdo hřebelcoval krávy, na splaze plavci váleli 

klády a vázali vory. U Marků na přívoze bylo živo vždycky. Na řece byly velké 

pramice, malý škuner, prám, na který „tahal“ strejda písek nebo na něm 

převážel povozy i s koňmi nebo auta. Na škuneru jsme často vyjížděli na 

takzvanou „devátou vodu“, to znamenalo, pod vedením strejdy Holšanů 

vyjet na řeku do proudu, loďku rozhoupat a v pravou chvíli vyskočit a vyčkat, 

až se loď obrátí dnem nahoru. Pak zase škuner dotlačit ke břehu, obrátit a 

vyjíždět znovu. Je s podivem, že se nikdy nestal žádný úraz. 

Jistě se vám vybaví řada různých vzpomínek a různých pěkností z života u 

řeky. Vzpomínejte a zpívejte. Hezký večer! 
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Anenská pouť na Hladné, 11. července 1998 

 

Moji milí přátelé, 

dovolte, abych vás přivítala na našem čtvrtém setkání rodáků, na naší 

Anenské pouti na staré Hladné. Minulý rok se i tatínek vydal na svou 

poslední nejdelší pouť. Vím, že jste si ho všichni vážili, proto prosím o chvilku 

ticha.  

Zas budeme vzpomínat na Hladeňáky, na naši maminku a tatínka a na 

všechny maminky a tatínky, kteří zde hospodařili jen na malých skalnatých 

políčkách ve stráni. A tak k uživení rodiny potřebovali, kdekoliv na břehu 

řeky, nějaké řemeslo. Byli to zedníci, tesaři, truhláři, košíkáři, muzikanti, 

ševci, mlynáři, převozníci, šenkýři. Tak i na Hladné. Ale nejvíc tu bylo plavců. 

V každé chalupě, když nebyl jeden, tak dva určitě. Bylo tu také několik 

proslulých vrátných (to je vůdce vorů, který po několikaleté praxi, pod 

vedením zkušeného vrátného složil zkoušky u Paroplavební společnost v 

Praze) - například Hronek, zvaný Kmotr, protože křtil mladé plavce, to 

znamená, že je přijímal do cechu. Dále František Pisinger - zvaný Machulín - z 

Doubravy, další z Hladné: Josef Marek, Václav Holšan, Stanislav Hrdlička a 

známí Husové – Vojtěch a Václav - a nejznámější mezinárodní vrátný Josef 

Husa. Každý vrátný musel být zkušený, spolehlivý, energický, spravedlivý a 

poctivý. Musel se umět rychle rozhodovat, umět takzvaně „číst vodu“, dobře 

znát a milovat svou řeku. Každý vrátný zodpovídal nejen za pramen s 

nákladem, ale i za životy plavců. Každý plavec musel být zdatný, rychlý, hbitý, 

musel umět pracovat s pilou, sekerou, nebozezem a musel respektovat 

pokyny svého vrátného. Nejlepší plavci byli z plaveckých rodin, kde se 

plavecké umění předávalo z otce na syna. Chasa plavecká byla ráda veselá, a 

proto bývalo veselo i v naší plavecké osadě v hospodě u Růžičků. 

Pod vlivem vzpomínek nejen na plavce se budeme také veselit a dobře se 

bavit. Hezký večer! 
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Anenská pouť na Hladné, 10. července 1999 

 

Milí přátelé, 

je mi ctí vás všechny přivítat na našem pátém setkání. Budeme zase 

vzpomínat na staré časy, na časy pro nás malin nezralých. Bývalo tu často 

veselo, vždyť snad původní název Hladné byl Hlásná. Na splaze se o halekání 

zasloužili plavci, na přívozu převozuchtivé lidičky, v hospodě trampové. U 

Růžičků bylo veselo v létě, při tancovačkách, v zimě při bálech. V létě stačilo 

před sv. Annou oběhnout chalupy s vyzváním „Večer u Růžičků!“. Pan Seidl 

přišel s harmonikou, hospodyně v chalupách si vzaly čistou zástěru a už měl 

strejda Marků na přívoze plno. Vždyť na Hladné bylo hned několik Anen – u 

Husů, Kabelů, Randáků, Benešů. I mužové přispěchali a už se tancovalo až do 

rána. V zimě kromě plesů (plavecký a hasičský) se konaly „Babské hody“ – to 

znamená, že do půlnoci si vybíraly tanečníky ženy. A celý večer se obvykle 

odehrával v určitém stylu – například svatba, mamka jako nevěsta (šaty jí 

ušila paní Dědičová v Týně z balónového hedvábí), ženich – teta Novotných 

(svatební šaty měla po manželovi). Průvod svatebčanů s harmonikou a se 

zpěvem vycházel od Husů, u Marků se nechali převézt do hospody a veselí 

začalo. Jindy bylo téma pouť apod. Také maškarní plesy byly 

nezapomenutelné. I v Albrechticích. Vzpomínám na ples, kdy jsme byli (my 

tehdy mladí) za šašky. Julina Vorlíčků nám ušila kostýmy. Bylo nás asi sedm. 

Obsadili jsme celý parket u Jozů a bylo veselo. Jistě i vy máte hodně 

zábavných vzpomínek, proto buďme šťastni, že máme na co vzpomínat a co 

vyprávět dětem a vnoučatům. 

Přeji hezký večer! 
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Anenská pouť na Hladné, 8. července 2000 

 

Moji milí přátelé, 

vítám vás na našem šestém setkání pod plachtami. Dnes máme vodu nejen v 

naší milované Vltavě, ale i kolem sebe, i nad hlavou i pod nohama. Ale i 

tento vytrvalý déšť nenarušil naše přátelské odpoledne a večer. Sice 

nemáme táborák, ale máme čaj a grog. Nemáme opečené buřty, ale budou 

teplé, s hořčicí, protože kamna nám hoří dobře. I písničky budou.  

Dnes jsem chtěla připomenout Jana Wericha a jeho knížečku Všechno je 

jinak. Začíná podobenstvím – starý moudrý rabín umírá a jeho nejstarší syn – 

už také rabín – prosí: Řekni mi, otče, jsi tak moudrý, co je v životě 

nejdůležitější? . A starý otec vydechne: Všechno je jinak! 

Dnešní den potvrzuje toto pravidlo. Obvykle prožíváme teplý den na splaze u 

řeky, u táboráku. Ale dnes je všechno jinak.  Prší, prší, jen se leje a my 

sedíme na zahrádce pod plachtami. Děkuji vám za to, že vesele, lehce a 

pokorně snášíte toto nepohodlí a jako vždy se těšíte ze setkání. Přeji i v dešti 

hezký večer! 
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Anenská pouť na Hladné, 14. července 2001 

 

Moji milí přátelé, 

jsem ráda, že vás mohu zase přivítat na naší sedmé Anenské pouti. A že 

mohu přivítat i našeho prvního vnoučka Honzíka. 

Vzpomínali jsme už na léto, na plavce a jejich halekání, na volání u přívozu, 

na muziky u Růžičků a dnes budeme vzpomínat na zimní čas.  

Na zasněžené stráně, na zamrzlou Vltavu, na jiskření sněhu a ledu při svitu 

měsíčku, na velebné ticho, které už nikde na světě nebylo tak ohlušující. 

Občas zazněla rána jako z pistole – to byl praskot ledu, který způsobovala 

voda pod ledem. Na zamrzlé řece se konala velká hokejová utkání, naši a 

„druhostraňáci“. Stačilo odmést sníh, postavit branku ze dřeva nebo jen 

položit boty, dřevěné hokejky do ruky, na boty brusle na kličku a už se 

bojovalo.  

Sáňkovali jsme od Vojťáků vrat po cestě k Randákům, od Randáků dolů až na 

řeku. Nebo ve strouze, tam jsme i lyžovali. Ani dospělí nelenili. Po úklidu 

dobytka se muži věnovali opravám nářadí, řemeslu nebo besedování při 

fajfce, ženy ručním pracím, pořádání plesů apod.  

Nejhezčí vzpomínky mám na večery, kdy se ženy scházely na draní peří. 

Hospodyně připravila stůl, lépe stoly, nalila petrolej do lampy a cylindr 

vyčistila novinami. Pod stolem býval koš s peřím a na stole kopička peří. Už 

po sedmé večer se scházely sousedky s lucerničkami a sesedaly se u stolu s 

peřím. Nezapomenu na to, jak neobvykle pomalu se každá žena pohybovala, 

na jejich obavy z kýchnutí, z nenadálého otevření dveří apod. Pamatuji si 

zasedací pořádek. Tetě Randáků byla pořád zima – sedala u kamen. Teta 

Fabrikantů se pořád potila – sedala u okna.  

Za ten večer asi do deseti hodin se převyprávělo hodně příběhů, 

strašidelných i veselých, přezpívalo se hodně dlouhých písní. Nejdelší, 

nejvýpravnější písně znala teta Marků. I teta Hrnečků krásně zpívala. 
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V každé chalupě se dralo asi týden (podle počtu husí v hejnu) a na konci 

draní každá hospodyně připravila pohoštění  - tzv. „dodernou“. Podávaly se 

obvykle párky, hořčice a chleba, potom koláče a kafe. I trochu vaječného 

koňaku. A když přišel strejda Fabrikantů s harmonikou, byla hudba i tanec.  

Dnes večer tančit nebudeme, ale budeme si také vyprávět a zpívat. A 

můžeme se těšit také na večerní osvětlenou Vltavu září ohňostroje. Vítejte 

na „doderné“ na Hladné. Pěkný večer! 

 

 

 

Anenská pouť na Hladné, 13. července 2002 

 

Moji milí přátelé, 

Vítám vás na našem již osmém setkání. Zatím je krásný den, ale zdá se, že se 

blíží bouřka. Dnes má naše harmonikářka Janička Vojíková posilu – Honzíka 

Vondrysku s trubkou. Jejich písničky se krásně nesou nad řekou. A Jirka 

Jarolímek nám předvedl show s modely letadel nad Vltavou. Bavíme se 

dobře a ani blížící se bouřka naši zábavu nemůže pokazit. Naštěstí tu máme 

velký stan na Kaifrů zahradě od svatby Vítka a Jiřinky Husových. Pod stanem 

bude dobře a nic nám nemůže ublížit, protože když se máme rádi a držíme 

se za ruce, nemůže se nám nic zlého stát. Děkuji za to, že jsme se zase tady 

na Hladné sešli, děkuji za to, že ani déšť nebo bouřkové počasí nás neodradí.  

Připíjím na zdraví, připíjím vynikajícím moravským vínem od rodiny Bartušků. 

Na zdraví! 
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Anenská pouť na Hladné, 12. července 2003 

Moji milí, 

Jsem moc ráda, že vás mohu zase přivítat na našem již devátém setkání 

rodáků na naší Hladné. Jsem ráda, že jsme všichni ve zdraví přežili srpnovou 

povodeň v loňském roce, která byla velmi nebezpečná. I tady na Hladné 

ukázala Vltava svou sílu. Chci také přivítat další členy naší rodiny – kromě 

Honzíka, kterého už znáte, máme už druhého vnoučka Vašíka Husu a velkou 

radost mám z toho, že se narodil další Vojta Husa, syn Vítka a Jiřinky. Přeji si, 

aby se jim zde líbilo. A aby se jim líbilo nejen tady na Hladné, ale vůbec na 

světě. 

Zase si připomeneme život na staré Hladné, život našich rodičů i prarodičů. 

Ke každé chalupě patřilo pár políček ve stráních nad řekou. Obdělávání 

těchto políček bylo obtížné, to pamatuje i většina z nás. Nejnáročnější bylo 

období žní. Ženy na Hladné to měly o to těžší, že musely často zastoupit své 

muže při práci na poli, jelikož plavci plouli „od jara do zámrazu“. (Opravdu 

platilo úsloví, že plavcova žena je v létě bez muže a v zimě bez peněz.) 

Obilí bylo nutno posekat, sebrat a svázat do snopů. Potom jsme i my děti 

stavěly „panáky“. Když obilí dobře vyschlo, sváželo se do stodol. Na svážení 

obilí jsme si půjčovali koně ze statku na Koutech. Půjčovat si koně jsme 

chodily my děti i já.  Pan Václav mi koně okšíroval a ještě mě na koně vysadil. 

Uložené obilí ve stodolách čekalo na vymlácení. Vrata jsme zdobili věnci z 

obilí. Na poli po sklizni obilí se strniště „vytahounovalo“ (vyhrabovalo) a ještě 

jsme na strniště my holčičky (Pavla Kabelů, Aninka Benešů a já) vyháněly 

husy na pastvu. A aby nám nebyla dlouhá chvíle, sbíraly jsme klásky do 

kytiček pro slepice. Dnes se to ani nezdá, ale my tentokrát užily spoustu 

legrace. A večer nás čekalo koupání v řece. Každý den byl dlouhý, plný 

překvapení. Po žních se konaly v Albrechticích dožínky – selská jízda v krojích 

na koních a večer taneční zábava. 

Dnes mám pro vás ještě novinku – byla vydána kniha „Plavecké historky“ 

(autoři Radka Velková a Jiří Fröhlich). S autory spolupracoval můj bratr 

Václav a ten také provede křest knihy vltavskou vodou. Přejeme knize 

úspěšnou cestu ke svým čtenářům! Přeji pěkný večer a připíjím na zdraví! 
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Anenská pouť na Hladné, 10. července 2004 

 

Moji milí přátelé, 

je mi ctí vás přivítat na našem desátém setkání rodáků. Desáté setkání – 

shodou okolností desátého července – to už si zasluhuje trochu bilancování. 

Několik našich přátel a blízkých nás opustilo a zůstala vedle nás prázdná 

místa. Zase se několik dětí narodilo a ty ta prázdná místa zaplňují. Tak to má 

v životě být.  

Za těch deset let jsme leccos zažili, několikrát jsme obdivovali ohňostroj, v 

roce 2002 jsme zažili povodeň, největší v posledních letech. Přiznávám, že 

jsem v ten čas vzala na milost orlickou přehradu, která nám vzala domovy. 

V roce 2002 zachránila řadu měst, pravděpodobně i Prahu, před 

povodňovým neštěstím. 

Loni v roce 2003 jsme zase uviděli koryto staré řeky  - tak nízký byl stav vody, 

že jsme po šífarně došli až na Nový Mlýn. Měli jsme příležitost obdivovat 

důkladnou a nezničitelnou stavbu novomlýnské elektrárny, kterou se 

nepodařilo v roce 1959 zlikvidovat. Zažívali jsme při našich poutích různá 

počasí: od slunečného, někdy až tropického, přes deště, bouřky, chladno…  

Přesto se stále rádi setkáváme a já vám za to všem děkuji. 

Přeji hezký večer! 
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Anenská pouť na Hladné, 9. července 2005 

 

Moji milí přátelé, 

jsem ráda, že vás mohu přivítat na našem již jedenáctém setkání. Jsem moc 

ráda, že tato tradice se ujala a že se pravidelně scházíme tady na staré 

Hladné, u svých kořenů. Vždycky je dobré vědět, odkud člověk vychází a kam 

směřuje. Dnes si připomeneme zahrádky našich maminek a babiček.  

Samozřejmě že pěstovaly vše, co se dalo využít v kuchyni – cibuli, mrkev, 

petržel, česnek atd., ale my budeme vzpomínat na krásné zahrádky 

květinové. Brzy na jaře, už v březnu, vystrkovaly lupínky a hlavičky sněženky 

a bledulky. Potom – v dubnu až květnu – vykvétaly narcisy, bílé, voňavé a 

velká spousta druhů narcisů žlutých. Maminka každé ráno počítala poupátka 

(80,90 atd.). Také modré ladonky a žluté petrklíče zářily na zahrádce. V 

květnu, kolem svátku matek, rozkvétaly růžové srdcovky, které bývaly u 

každé chalupy. Také bílé konvalinky, modré pomněnky, zvané rybí očka. Na 

konci května už začínaly kvést pivoňky, rudé, růžové, bílé, s bohatými květy. 

Také šeříky – červené, bílé, modré – zaplavovaly svou vůní celé okolí. I bílý 

jasmín byl svou vůní výrazný. V této době také akáty provoněly celé vltavské 

údolí.  V červnu byly v plném květu růže, obvykle bílé nebo růžové, růže 

stolisté. A lilie – žluté a bílé, voňavé. V červenci jsme dávali do vázy 

kopretiny, vlčí máky a chrpy. Vůně barevných floxů hlavně v noci se nesla 

celou zahrádkou. Možná že nevíte, že floxy (plaménky) přivezla moje 

maminka na kole ze Šumavy z Buchtic, kam jezdili s panem Dvorským pro 

ovoce. V srpnu se rozzářily astry, které nesou jméno hvězd, a jiřiny, vysoké, 

barevné, nádherné – ty maminka milovala. V září a říjnu vykvétaly 

chryzantémy (dušičky). V listopadu zahrádka už dokvétala. Nezbývalo nic 

jiného než vykopat jiřiny, růže přikrýt chvojím a připravit zahrádku k 

přezimování. Poslední kytičkování – to znamenalo upravit do váz mezi obilné 

klasy barevné slaměnky a krásné trávy jako například vlasy panenky Marie. 

Je obdivuhodné, že naše maminky a babičky při tolikeré práci věnovaly svůj 

čas pěstování krásy, radosti a pěknosti. 
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Dnes mám pro vás veliké překvapení – zkuste zavolat „Hastrmane, 

hastrmane!“  - a vida, z řeky vystupuje krásný hastrman s hastrmanským 

miminkem, přináší nám pozdrav z Vltavy, kapří šupinky, malované rybičky a 

fáborky. 

„Vítej u nás, hastrmane! Krásný večer!“ 
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Anenská pouť na Hladné, 8. července 2006 

 

Milí přátelé, 

ráda vás vítám na našem již dvanáctém setkání. Mám radost, že jste si 

udělali čas a přišli jen tak „pobejt“. Zase budeme vzpomínat, zpívat a těšit se 

z toho, že jsme se sešli. Mnohokrát jsme si vyprávěli o řece, jejích náladách, 

záludnostech a hlavně o jejích krásách. A teď mám pro vás zase překvapení – 

přijde nás navštívit soused a kamarád, velice hodný hladenský hastrman. Už 

přichází a není sám – má děťátka – chlapečka a holčičku. Vítáme vás! 

„Brekekeke, já jsem hladenský  hastrman od černé skály. Už hezkou řádku let 

vás poslouchám a pozoruji. Dnes jsem se rozhodl vás navštívit a porozprávět 

si s vámi, sousedé a sousedky, paňmámo a pantáto, o životě člověka. Vím, že 

jste tu žili dobře, skromně, někdy těžce, jindy vesele. Často jsem slýchal zpěv, 

smích a chichotání na břehu, jindy šplouchání a cákání ve vodě, ale někdy i 

pláč a tiché naříkání. Pamatuji si vaše staré chalupy, osvětlená okna 

petrolejovými lampami, pamatuji si vaše rodiče, i vaše báby a prabáby. Znám 

vás. Vím, že někteří jste ztratili tento milý domov při stavbě Orlické přehrady. 

I mně odploulo několik hrníčků i s dušičkami. Život tak přináší radosti i strasti. 

Na takový život byli Hladeňáci zvyklí, tak i toto trápení zvládli. Staré chalupy 

vám voda vzala, ale vzpomínky na krásné dětství a šťastný domov na staré 

Hladné, u staré Vltavy, vám nic a nikdo nemůže vzít. Radujte se z toho, vždyť 

šťastné dětství a šťastný domov kdekoliv -  to je to opravdové nebe na zemi! 

Brekeke, žijte dobře a nezapomínejte! 

Hezký kouzelný večer, brekeke!“ 
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Anenská pouť na Hladné, 14. července 2007 

 

Moji milí přátelé,  

vítám vás na našem tradičním, již 13. hladenském setkání. 

Budeme zase povídat, vzpomínat a hlavně zpívat. Uvědomili jste si někdy, že 

prostřednictvím písniček si můžeme „namalovat“ celou naši krásnou zem? 

Začneme „Krásný hled je na ten boží svět“, „Čechy krásné, Čechy mé“. 

Pokračujeme „Praha je krásná“, „Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká“, a 

s Vltavou už jsme tady doma, na Hladné. Možná že zrovna tady „Letěla 

husička, letěla zvysoka“, jistě letěla přes „Zelené háje“, přes „Hory doly černý 

les“ a přes „Nešťastný šafářův dvoreček“. Viděla, že „U panského dvora náš 

Vitoušek orá“, ale má křivou brázdu, protože se díval, jak „Šly panenky 

silnicí“ a potkali je myslivci. Myslivci dva šli právě do Písku na svou Almu 

Mater, a chtěli také projít „Tou putimskou branou“. Z Písku chtěli jít do 

Budějic, vždyť „K Budějicům cesta, ale že je ouzká“, tak se zastavili u 

„Tálínského rybníka“, který se zrovna naháněl. To koukala i „Albrechtická 

chasa mladá“. Z Tálína „Cesta k Protivínu netrvá hodinu“ a „U řeky Blanice, 

stojí Maletice“, ale leží u ní i Vodňany, které mají ustavičné spory 

s Bavorovem, který by se nechal prodat za hubičku. („Kdyby byl Bavorov jako 

Vodňany“.) 

A co „Okolo Hradce“, kvetou tam v malé zahrádce tři růže? A „Okolo 

Třeboně“, pasou se tam koně, a „Od Tábora až k nám cestička jako mlat“. Až 

sem slyšíme „Ty bechyňské zvony“, to jsou ňáké zvony“ a už se před námi 

objevují „Široký hluboký, ty vltavské tůně“. 

Už jsme zase doma na Hladné. Hezký večer! 
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Anenská pouť na Hladné, 12. července 2008 

 

Moji milí,  

je mi potěšením, že vás mohu přivítat na 14. setkání rodáků. Těší mě, že jste 

si udělali čas a přišli jen tak posedět a popovídat si. Zažili jsme tu už leccos, 

připomínali jsme si různé příhody, různá roční období, různé hry a zábavy. 

Připomínali jsme si léto i zimu, jaro i podzim. Navštěvuje nás hladenský 

hastrman se svou stále větší rodinkou, navštívil nás i pohádkový tygřík. Dnes 

si zavzpomínáme na vánoce. 

Obvykle byl sníh a led na řece. Draní peří už končilo a konaly se výpravy do 

lesa pro stromeček. U nás býval malý stromek už o Mikuláši a velký stromek 

jsme zdobili až před Štědrým dnem. Věšeli jsme na něj pečené cukroví a 

kostky cukru zabalené do staniolu. V kuchyni to svátečně vonělo cukrovím a 

vánočkou. Pod stromečkem měl každý jeden dárek. Po večeři (řízek a 

bramborový salát) jsme už mysleli na půlnoční. Po desáté hodině přišla 

sestřenice Maruška Holšanů, zpívali jsme nejen koledy a před jedenáctou 

jsme vyšli s ostatními do Albrechtic do kostela, kde krásně zpíval a hrál na 

varhany Frantík Kaifrů. Se zvuky varhan v noci byla mše opravdu slavnostní. 

Cesta domů zasněženou noční krajinou s ozvěnou zvonů z kostela byla 

nezapomenutelná. Této noci po Štědrém večeru se dalo lehce uvěřit v kouzla 

a zázraky. Ale děly se zázraky skutečně. Můj bratr Venca šel o Štědrém 

večeru na půlnoční mši, asi překročil bludný kámen a domů se vrátil až na 

Boží Hod. Ale zázrak se stal – cestu domů našel. Jistě i vy máte hezké 

vzpomínky nejen na vánoce. 

Vzpomínejte a bavte se! Připíjím na zdraví, na štěstí, na moudrost a na lásku. 

Pěkný večer! 
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Anenská pouť na Hladné,  11. července 2009 

 

Milí přátelé,  

vítám vás na našem 15. setkání na naší Hladné. Chci Vám všem poděkovat za 

to, že jste přišli, za to, že se nám podařilo vybudovat tak hezkou tradici. 

Děkuji vám – i nám – starším za to, že přes řadu obtíží, které nám život 

přináší, jste si udělali čas a přišli jen tak posedět, zavzpomínat, zazpívat si. 

Děkuji všem našim mladým i mladším za to, že si udělali v současném 

pracovním shonu volno a toto osobní volno jsou ochotni prožít tady s námi. 

Také chci poděkovat naší harmonikářce Janičce Vojíkové, která svou 

přítomností a hrou a krásným zpěvem zkrášluje naše setkávání.  A nejvíce 

chci poděkovat za to, že máme dnes možnost obdivovat a oslavovat kámen – 

pomník, který je věnován lidem od vody, kteří museli odejít z Hladné před 

rokem 1960. Museli opustit své domovy, zbourat své domy, a udělat prostor 

vodám Orlického jezera. Lidé od vody – to byli ti, co žili v blízkosti řeky a živili 

se prací na řece, u řeky, pro řeku. Byli to především plavci, ale i řada dalších 

povolání – například povozníci, kameníci, převozníci, mlynáři, rybáři, 

hospodští, chalupníci, hospodáři a řada dalších řemeslníků.  A tento 

pomníček, o který se zasloužili páni Bartuškové, bude připomínat našim 

potomkům a vůbec všem kolemjdoucím, že i tady kdysi na břehu staré Vltavy 

žili svůj těžký a šťastný, strastiplný a krásný, zkrátka neopakovatelný život 

lidé od vody. 

Připijme na jejich památku a na zdraví! 

Vítejte na staré Hladné! 
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Anenská pouť na Hladné, 10. července 2010 

 

Moji milí přátelé, 

mám radost, že Vás mohu přivítat na našem 16. setkání na naší Anenské 
pouti. Mám radost, že jste přišli, přesto, že času máme stále méně a méně, 
utíká nám stále rychleji. Poslední rok zvláště utekl jako voda. Doslova. Bylo 
hodně sněhu, hodně deště, hodně povodní na řekách i na potocích. Přiznám 
se, že když jsem viděla záběry ze zatopených oblastí, vzala jsem na milost tu 
naši tolikrát zatracovanou Orlickou přehradu, která nám vzala starou Vltavu, 
která nám vzala domovy. Ona má svůj význam – chrání Povltaví před 
velikými záplavami a povodněmi. Přesto ráda vzpomínám a povídám o staré 
řece a o staré Hladné. Myslím, že je správné vyprávět mladým ty staré 
příběhy. Je dobré, když každý z nás ví, odkud pochází, kde má své kořeny a 
kam jde. Pojďme, připomeneme si jeden obyčejný letní den na staré Hladné. 

Od rána jezdí formani s kládami z lesa, náklad skládají na splaze před Randáků. 
S prázdnými vozy jedou kolem Kabelů, kolem studánky, hlubočinou ke křížku, a zpátky na 
silnici. Na splaze pracují plavci – jako vždycky Husova parta. Dnes je to Husa, Dědič, 
Kabele.  Klády válejí do vody a u břehu vážou vory. Od Oujezda připlouvá pramen, podle 
firmy jsou to Purkarečtí. Na zavolání „Hospodo, pivo!“ vyjíždí z hospody strejda Růžičků a 
vyváží pivo v pramici až na pramen, aby plavci nemuseli pramen zastavovat. Se všemi se 
zdravíme „ahoj“ a jdeme se podívat na přívoz. Na přívoze u Marků je živo, za pár dnů 
bude v Chráštanech pouť. Půjčujeme si malou pramici zvanou škuner a vyjíždíme my 
zdatní plavci pod velením strejdy Holšanů na „devátou vodu“. Méně zdatní plavci vyjíždějí 
na neckách. Na potoce pod mostem děti chytají mřenky a raky a paní Zrubecká tu myje 
pískem nádobí. Až sem je slyšet harmonika – to strejda Fabrikantů sedí na zápraží a hraje 
svou oblíbenou „Chaloupky pod horama“. V zátočině proti proudu vyplouvá pomalu těžký 
prám. To strejda Marků zase tahal z řeky u Korbelovy chaty písek a teď ho veze domů na 
stavbu. U lomu se zdraví s panem Zrubeckým, který tu chytá ryby. U Husů na verandě se 
stlouká máslo. Všichni – včetně Pražáků – se těšíme, až nám maminka namaže krajíc 
chleba čerstvým máslem a nalije do hrnku podmáslí, ve kterém plavou hrudky másla. A 
večer po práci, když je i dobytek uklizen, sejdeme se zase na verandě. Pan Seidl vezme 
harmoniku a zpíváme. Na druhé straně zrovna nocují kanoisti, odpovídají nám písničkami 
s kytarou. A když se obloha zatáhne, vypadá to na déšť, tatínek zavolá: „Přejeďte k nám, 
můžete se vyspat na seně. Ale ne, abyste tam kouřili.“. Pak odcházejí od řeky poslední 
opozdilci, nastává klid, ticho, přichází noc. A celá naše stará řeka a celá naše stará Hladná 
se ponoří do tmy. 

Dobrý večer! 
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       Anenská pouť na Hladné 9. července 2011 

         Milí přátelé, 

dnes – na našem 17. setkání, si připomeneme starou Hladnou s jejími květy a 
vůněmi. Nejdříve kvetly už kolem velikonoc modré jaterníky čili podléšky ve 
stráni u Myslíků. Potom vykvetlo v Kutilce spousta žlutých petrklíčů - a 
pamatujete -  tmavě červené kukačky, dnes už velmi vzácná kytička. U potůčku 
zase svítily žluté kvítky blatouchů. V květnu byla Hladná plná vůní, vzpomínejte. 
Les u Nového byl plný konvalinek a jejich pronikavé vůně. Ve strouze zas kvetla 
střemcha. Její výrazná a nezapomenutelná vůně naplnila celou strouhu. Přiznám 
se, že kdykoliv v životě jsem někdy ucítila vůni střemchy, okamžitě jsem byla ve 
vzpomínkách doma – na Hladné. A pamatujete na vůni fialek, která se linula 
z hlubočiny? A vůně šeříků – u Husů červený, modrý, bílý, u Kabelů zase voněl 
jasmín. V zahrádkách vykvetly červené pivoňky, narcisy – nejvoňavější ty bílé 
s červeným kroužkem uprostřed. A růžová srdíčka. Nádherné kvítky srdcovky 
kvetly u každé chalupy. Pamatuji si, že vždycky kvetly na svátek matek. A růže – 
dnes už méně častá růže stolistá. A když v červnu rozkvetly lípy, zas voněla celá 
ves. Vždyť lípa byla u každé chalupy – u Fabrikantů, u Kabelů, na přívoze u 
Marků a u Randáků byly hned dvě. A vzpomeňte, když rozkvetly na druhé straně 
akáty. Stráň byla celá bílá a vůně akátů naplnila celé vltavské údolí. U cesty do 
Albrechtic kvetly růžové slzičky panenky Marie, voněla fialová mateřídouška, 
zářily žluté pantoflíčky, smutně postávala modrošedá čekanka, z trávy 
vykukovala červenočerná smolnička. Na poli v obilí svítily rudě vlčí máky, modře 
chrpy, na loukách zářily trsy bílých kopretin a červených kohoutků. V červenci 
v zahrádkách vykvetly floxy, různobarevné voňavé floxy. Jejich vůně byla 
nejsilnější večer. Do této vůně se už trošičku vkrádal smutek, protože floxy už 
připomínaly blížící se konec prázdnin. Pak rozkvetly nádherné barevné astry a 
jiřiny, ty se už ani nestyděly za to, že připomínají příchod podzimu. Ještě 
chryzantémy (dušičky) a naše Hladná dokvetla. Potom jsme dávaly do váz kytice 
z obilí a krásnou trávu – panenky Marie vlásky. Pamatujete ty drobné, třpytící se 
a chvějící se kvítečky?  Rostly nejvíc ve strouze až u Hovorků. A před Dušičkami 
jsme vyráběli barevné růže – z krepového papíru. Dávali jsme je ke svatým 
obrázkům do chalup i na hřbitov. Nejhezčí měla vždycky Líba Benešů. Ona je 
ještě zdobila nějakým třpytivým práškem a myslím, že je i navoněla. Teď už 
nezbývá, než všechny ty vůně ze staré Hladné vložit do veliké kytice a převázat ji 
dlouhou stuhou krásných vzpomínek.  
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Moc ráda bych ráda poděkovala „krajánkům“ panu Františku Mikeskovi a  panu 
Janu Kotrbáčkovi za jejich návštěvu u nás. Toto milé překvapení rozveselilo a 
příjemně naladilo celou společnost. Přeji vám příjemný večer! 

 

Anenská pouť na Hladné, 13. července 2013 

 
Moji milí přátelé,  
 
jsem ráda, že vás mohu přivítat na naši Anenské pouti na Hladné, na našem již 
18. setkání, na setkání rodáků, setkání přátel Vltavy, setkání přátel přátel, 
setkání, které je a vždycky bylo věnováno památce mojí maminky a všech 
maminek, památce mého tatínka a všech tatínků.  
 
Budeme proto vzpomínat na starou Hladnou, na rodiče, na domov, na 
petrolejové lampy, budeme vzpomínat na starou řeku, která bývala od jara do 
zimy plná pramenů, lodí, rybářů a lodiček, na řeku, která bývala čistá, krásná, 
líbezná, ale která uměla být i dravá, bezohledná, krutá  - jako například při 
jarních dřenicích nebo při velké vodě v r. 1954. Ani velké přehrady tu naši řeku 
příliš nezkrotily. Svou sílu a mohutnost nám ukázala při povodni r. 2002. I letos 
v červnu nám dost pohrozila. Ale ať je ta naše řeka hezká, milá, laskavá, nebo 
divoká, špinavá, zlá a krutá, pořád to je naše řeka a my ji máme rádi.  
 
Také budeme vzpomínat na školu, na učitele, kteří nás v té malé venkovské škole 
– jak tak vidím a sleduji – dobře připravili pro život. Zasluhují si naši vzpomínku. 
Ovšem nejvíce budeme vzpomínat na prázdniny, na tancovačky u Růžičků, na to, 
jak jsme pomáhali na poli, na to, jak jsme - když nebyla práce doma -, už ráno 
v sedm šli na statek Kouty, kde se pro nás vždycky nějaká práce našla. Rodiče si 
za to půjčovali koně na práci na vlastních polích, spíše políčkách, na těch našich 
stráních. 
 
Ještě přidám jednu prázdninovou vzpomínku: loutkové divadlo. Divadlo, které 
přijíždělo o prázdninách do vsi a hrálo každý den. Večer po setmění jsme se sešli 
– staří i mladí – v hospodě U Korbelů, sesedli se v sále na lavice, které byly 
z prken podobně jako tady u nás na zahrádce, ale prkna byla na sudech. Když se 
rozevřela opona, objevoval se před námi jiný, kouzelný, pohádkový svět. Byla to 
divadelní společnost, která nesla jméno Matěje Kopeckého a kterou provozovali 
jeho potomci. Možná že nevíte, že toto divadlo bylo právě v našich Albrechticích 
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v červenci r. 1914, kdy byla dva dny po sv. Anně vyhlášena první světová válka. 
Myslím, že tehdy v nastalém zmatku, zármutku a zoufalství i loutky zaplakaly.  

 
To, že zakladatel společnosti Matěj Kopecký žil také v Kolodějích nad Lužnicí, 
jistě víte. V Kolodějích i zemřel r. 1847. Pochován je na hřbitově v Týně nad 
Vltavou; jeho hrob se nedochoval, ale týnští divadelníci se zasloužili o to, že byla 
na hřbitově umístěna pamětní deska. Také v Městském muzeu je vedle oddělení 
vorařského, oddělení vltavínu a jiných expozic, oddělení loutek. Je zde uloženo i 
oznámení o smrti Matěje Kopeckého. Můžeme na něm číst: „zemřel Matěj 
Kopecký, komediant a žebrák.“ Vidíme, že se znovu potvrzuje známé rčení Jana 
Wericha, že „všechno je jinak“. Vždyť v 19. století žilo mnoho slavných a 
vynikajících lidí a řada jejich jmen upadla v zapomnění. Ale jméno Matěje 
Kopeckého, komedianta a žebráka, je díky jeho Kašpárkovi nezapomenutelné.  
 
A já doufám, že nezapomenutelný bude pro vás i dnešní den. Děkuji vám za to, 
že jste přišli, děkuji za vaše přátelství. A s mým oblíbeným básníkem Františkem 
Novotným přeji „buďte blaženi!“     

Z proslovů Aničky Husové na Anenských poutích     
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ROZLOUČENÍ 

Milí přátelé, 

v červenci roku 2013 jsme prožili poslední Anenskou pouť na Hladné. 

Myslím, že už nastala doba ukončit tato hezká a milá setkávání. Je mi sice 

smutno, ale vše má svůj čas. První roky přicházelo kolem 140 hostů, ke konci 

kolem 90 hostů. Dost návštěvníků odešlo už na svou poslední pouť a my 

pamětníci stárneme, také zdraví nám neslouží tak jako dříve. Všichni známe 

úsloví, že je dobře v nejlepším přestat. Je pravda, že přicházeli mladí i s 

malými dětmi a za to moc a moc děkuji. Jsem vděčná za to, že nám ochotně 

a rádi věnovali svůj čas. Vždyť být ve společnosti mladých lidí a dětí, to je pro 

nás – starší - živá voda. 

Dnes děkuji osudu za to, že jsme prožili během posledních dvaceti let 18 

krásných setkání na Hladné u Vltavy. Děkuji svým rodičům, především 

mamince. Vzpomínka na ni a uctění její památky bylo podnětem k první 

Anenské pouti v červenci 1995. Dále následoval už jen radostný pocit ze 

setkávání s přáteli, a je známo, že „přátele jsou příbuzní, které si vybíráme 

sami“. Každé setkání bylo plné vzpomínek na starou Hladnou, na Vltavu a 

život kolem ní plný vyprávění a písniček. 

Také děkuji za to, že naše Anenské pouti daly podnět k napsání knihy 

„Plavecké historky“. Autory jsou Radka Velková a Jiří Fröhlich, kteří úzce 

spolupracovali také s mým bratrem Václavem. Stejní autoři vydali v roce 

2014 další knihu z plaveckého prostředí s názvem „Lidé od vody“. Těší mě, 

že naše setkání mají zásluhu na vzniku těchto trvale zaznamenaných 

vzpomínek a informací. Myslím, že je dobře připomínat minulost našeho 

kraje, abychom znali své kořeny. Vždyť i pro nás Anenské poutě 

představovaly takový návrat ke kořenům. 

Loučím se s vámi úslovím, že „Co jste zanechali, žije, a mnohdy ani nestárne.“ 

Kdyby Vás kdykoliv Vaše kroky zavedly na Hladnou, vězte, že dveře u Husů 

jsou Vám vždycky otevřeny, a moc rádi Vás uvidíme. Ještě jednou děkuji za 

návštěvu, za přátelství a za věrnost. Přeji Vám vše dobré a veselé velikonoce! 

za celou rodinu Husů Anna Husová, Praha, předvelikonoční čas 2015 
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   A nakonec „moje modlitbička“ od mého oblíbeného Františka Novotného:  

 

Až na forbíně let budeme se klanět, 

ať je to s květinou a s pískotem to není. 

Ať režisér – ten shůry – nemá co hanět, 

ať je to slušné, dobré představení. 

 

 

 

 


