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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, který se 

konal ve dnech 7. – 9. září 2022.  

Již po šestnácté se Základní škola U Kostela Moravská Třebová propojila 

s Průmyslovým muzeem Mladějov a v těsné spolupráci zrealizovala tento tradiční 

zářijový projekt. Jeho smyslem je vést žáky ke kladnému vztahu ke svému regionu 

prostřednictvím poznávání místní přírody a historie a intenzivní tvůrčí prací rozvíjet 

jejich kreativitu.  

Program 16. ročníku projektu se držel osvědčeného scénáře postaveného na 

třídenním pobytu v průmyslovém muzeu v Mladějově, kde jsou žáci ubytováni ve 

správní budově, stravují se v muzejní restauraci a kde také probíhá většina aktivit. 

Šestnáctého ročníku projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY 

se zúčastnilo 17 žáků třídy IX.B (11 dívek, 6 chlapců). Protože náročný program 

projektu i pobyt v muzeu by mohl být pro některé žáky nad jejich fyzické a psychické 

síly, byla účast na projektu dobrovolná, do Mladějova se vydali jen žáci, kteří byli 

ochotní tři dny intenzivně a zodpovědně pracovat na společném díle.  

Původně se počítalo s tím, že se do projektu zapojí i někteří žáci VIII.B, aby i oni 

měli možnost zakusit výjimečnost mladějovských akcí, ale tito žáci se nakonec 

plánovaného programu projektu zalekli a pozvání nevyužili. Mezi deváťáky ovšem 

bylo dost statečných dobrodruhů, kteří kapacitu projektu naplnili téměř beze zbytku 

sami.  

Prvním bodem programu mezipražcového projektu byla samotná cesta do 

Mladějova. Vedla polními cestami mezi Kunčinou a Mladějovem. Tato trasa byla 

zvolena záměrně, protože již za několik let zdejší krajinu protne dálnice D35 a výrazně 

ji změní. Žáci proto dostali možnost ji poznat ještě v původní podobě. 

Ve výtvarné části projektu 

žáci ke své tvorbě využívali jako 

obvykle místní materiály. Tento-

krát to byl odpad z muzejních 

dílen: dřevěné piliny. Z nich vy-

tvářeli abstraktní obrazy (z větví 

k nim vyrobili i originální rámy). 

Pomocí vlastních těl také tvořili 

„minutové sochy“, kterými na 

malou chvíli obohatili různá 

zákoutí areálu muzea.  

Nejvíce času zabralo také již 

tradiční natáčení filmu inspirovaného regionální historií. S filmováním měli žáci již 
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Deváťačky jako minutové sochy. 

zkušenosti, proto probíhalo mnohem rychleji a efektivněji, než bylo zvykem 

v předchozích letech. Téměř profesionální přístup žáků během natáčení se odrazil i na 

jeho výsledné podobě.  

Program projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY připravil 

Mgr. Vlastimil Novák, na jeho realizaci se podílela Věra Weinlichová, DiS. Eva 

Kopřivová a Ing. Petr Sýkora z Průmyslového muzea Mladějov žákům během projektu 

poskytli veškerý komfort, co se týče stravy, noclehu i dalších materiálních potřeb za 

cenu, která byla pro peněženky rodičů více jak přívětivá.  

16. ročník projektu probíhal v bezproblémové přátelské tvůrčí atmosféře, což se 

promítlo nejen do kvalitních výsledků práce žáků, ale i do toho, jak jej žáci vnímali – 

byl hodnocen jako třetí nejlepší za celou šestnáctiletou historii mezipražcových 

projektů (o něco lepší hodnocení měly jen projekty v roce 2012 a 2017).  

Činnost žáků v Mladějově i atmosféru, která v průběhu projektu panovala, 

přibližují následující stránky sborníku.     
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Karolína Tomusková 

Nicol Blašková 

DENÍK PROJEKTU 

Ve středu jsme se jako obvykle sešli ve škole a vyčkávali, až budeme moci vyrazit 

na naši třídenní expedici. Na nádraží jsme vyšli čtvrt hodiny před odjezdem vlaku, 

museli jsme si tedy přichvátnout (někteří i popobíhali), abychom vlak stihli. Dorazili 

jsme včas, ještě s minutovou rezervou.  

Ve vlaku jsme dlouho nepobyli, 

vystoupili jsme již na první zastávce 

v Kunčině. Pak jsme šli pěšky polní 

cestou směrem ke kopcům Hřebečského 

masivu, které jsme viděli na obzoru. 

Mnozí se již po několika metrech ptali, 

kdy už tam konečně budeme, protože je 

už hrozně bolí nohy. Někteří cestou 

málem vypustili duši. Ještě že nám 

hezky svítilo sluníčko.   

Nedaleko Mladějova jsme z polní cesty odbočili vlevo, prošli dubovým hájem a 

kolem kukuřičného pole jsme došli na palouk na úpatí kopců. Zde si někteří mysleli, 

že se osvěží hruškami, které zde rostly, ale hned po prvním kousnutí pochopili, proč je 

nikdo neočesal, i když už byly zralé.      

Vedle budoucího dálničního tunelu jsme vstoupili do temného lesa. Kolem 

všudypřítomných průzkumných geologických vrtů jsme se prudkým svahem vyšplhali 

k úzkorozchodné trati a pak ještě kousek na cestu, podél níž jsme si všímali rostlin, 

které se zde vyskytují. Tak, jak si dnešní doba žádá, jsme se při jejich určování 

nespoléhali na naše přírodovědné 

vědomosti, ale využili moderní 

digitální technologie – své chytré 

mobilní telefony a internetové 

aplikace na rozpoznávání rostlin.  

Na zastávce Veksl na nás již 

čekal úzkorozchodný vláček, který 

nás odvezl do Průmyslového muzea 

Mladějov. Nakonec nás všechny 

přejel.  

V muzeu jsme se ubytovali a 

naobědvali. Pak jsme začali tvořit 

obrazy z pilin: vymysleli si námět a část pilin obarvili. Obarvené nakonec nebyly jen 

piliny, ale i my.  

Honza si zapomněl náhradní tričko. Naštěstí mu Verča půjčila svůj růžový 

crop top. Michal venčil Tadeášovi boty, ale neuhlídal je.  
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Eliška Královičová 

Pak jsme začali natáčet film. První scény byly náročné davové záběry smutečních 

průvodů, do nichž se náhodně přimíchali i běžní návštěvníci muzea.  

Odpoledne dívky dělaly hodně pomazánek, aby večer nakrmily hladové kluky. Ti 

si mysleli, že kvůli nim pláčou, ale bylo to od cibule. Tadeášovi dali jeho kamarádi do 

buchty chilli omáčku – říkal, že to nebylo špatné a že to od teď bude takto jíst 

vždycky.   

Verča se sprchovala s Eliškou a Bárou – oblečené. Po večerce dívky zpívaly na 

počest Káji Gotta píseň „Srdce nehasnou“. Na tom, jestli bylo v noci teplo, nebo zima 

jsme se neshodli. Tobias si na nohy oblékl mikinu, protože peřinu našel až v pátek 

ráno. Jedné dívce, která nechce být jmenována, bylo zase takové vedro, že spala nahá. 

Ostatní dívky se k sobě tulily na manželské posteli. Navzájem jsme si kradli polštáře, 

největší boje se sváděly o Bětčin polštářek. 

Všechna sluchátka prošla všema ušima – jak hygienické!   

Až do půlnoci jsme si chodili pro koláčky. Tak, jako jiní lidé chodí na houby, 

chodí Nikča na koláčky. Eliška nám z jedné své nohy udělala holuba – její nohy mají 

nejlepší zvuk. Bětka se v noci bála, a tak se Verči držela za nohu, Eliška jí seděla na 

rameni. Přepadli nás krvelační komáři, které nezastavili ani početní pavouci.  

Ve čtvrtek ráno jsme po snídani tvořili minutové sochy, potom jsme dokončili své 

pilinové obrazy. Následně jsme se intenzivně vrhli do natáčení filmu. Áďa byla jako 

servírka tak přesvědčivá, že jiní hosté restaurace nepoznali, že to je jen herečka a 

dožadovali se po ní své objednávky. I dalším se natáčení dařilo, takže jsme na sebe 

byli všichni pyšní.  

Po obědě a nezbytné polední 

pauze jsme se vydali na místní 

hřbitov prostudovat nápisy na 

starých předválečných náhrobcích 

(kde jsou pohřbeny mladějovské 

rodiny, jejichž někteří členové nás 

inspirovali pro náš film). 

Nejobtížnější úkol měly Týna 

s Nikčou. Ty četly nápis 

z náhrobku, na kterém na první 

pohled žádný text nebyl. Cestou 

zpět do muzea jsme se zastavili 

v místním obchodě. Po nás v něm zůstaly jen zdravé potraviny, Tadeáš vypil i jar.   

Kluci honili po muzeu kočku (čtyřnohou) a hledali Mig mig mana, ale neúspěšně. 

Pak si ochočili ještěrku a učili ji jezdit bagříkem. Aby měla kde bydlet, Nikča klukům 

darovala žlutou krabičku. Ještěrce se ale nelíbila a utekla. Paní Kopřivová se divila, 

proč má plyšák stažené kalhoty, ale co s ním kluci dělali, raději vědět nechtěla.  
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Odpoledne jsme pokračovali v natáčení filmu, kluci navíc panu Sýkorovi pomáhali 

v řezání palivového dřeva, dívky sbíraly jitrocel na výrobu sirupu. Práci ale přerušil 

silný déšť. Tohoto času jsme využili k přípravě halloweenské školní akce, kterou jsme 

si naplánovali na 4. listopadu. Někdo tuto diskusi vnímal jako hádku, jiný jako věcnou 

debatu. Hlavní je, že základní scénář akce se nám podařilo vytvořit.  

Po večeři s námi paní učitelka Weinlichová hrála hru, kterou pro nás vymyslela, 

abychom se nenudili. 

Eliška se zamilovala do Tobíka, Tobík miluje Elišku, ale ještě o tom neví. Míša 

zase miluje Verunku, Verunka ho také miluje, Bětuška miluje Davídka a on jí, Natálka 

se zamilovala do Tádi a on se do ní také brzy zamiluje.  

Večer nám paní Kopřivová vyprávěla pohádku o bezhlavém horníkovi. Po tomto 

strašlivém hororu nás chtěla paní učitelka Weinlichová utěšit, ale vystrašila nás ještě 

víc, když zakopla o židli. Navíc potom zmizela jako duch. Marně jsme se chtěli 

uklidnit pohádkou o Krtečkovi, nepomohli ani Šmoulové, ani Otravný pomeranč. 

V noci jsme pozorovali švába, který blikal a točil se, což bylo velmi uklidňující.    

V noci paní učitelka Weinlichová musela z Mladějova odjet, protože ráno již zase 

učila ve škole. Verunka nemohla usnout, tak ji Bětka pouštěla ukolébavku – 

nepřetržitě 10 hodin. Týna dvakrát umřela.   

Polovina lidí v Mladějově něco nebo někoho chytila. Všem se to podařilo přeprat, 

jen Honza se vzdal. 

V pátek ráno měly dívky budíček již v 6 hodin, protože Eliška musela na záchod a 

považovala za důležité tuto zprávu všem oznámit. Potom už do snídaně žádná 

neusnula.  

Po snídani jsme dokončili poslední scénu filmu a konečně absolvovali i prohlídku 

muzea. Klukům se nejvíce líbily kočárky, protože tam byla miminka. Dívkám se zdála 

strašidelná, proto je více zaujaly motorky. Muzejníci jim však nedovolili se ani na 

jedné projet. Klukům to nevadilo, protože se v předchozích dnech dosyta vyjezdili na 

plastových motorčičkách na dětském hřišti. Tadeáš poznal paní průvodkyni na obrázku 

na zdi. Podle muzejní váhy má Bětka jen 30 kg.  

Po prohlídce jsme sepsali tento deník, Eliška už se nemohla dočkat oběda. Ještě 

před tím jsme museli poklidit nepořádek, který po nás zůstal. Provedli jsme ho 

dokonale. Kája s Adélami dokonce přebraly štěrk před nádražím a vysbíraly z něj 

všechny barevné piliny, které nám tam popadaly z obrázků.  

Po obědě jsme si posbírali svých pět švestek a vydali se na nádraží, abychom se 

vrátili do Moravské Třebové.       
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CO ROSTE POD SKÁLOU  

Letošní přírodovědná část programu se zaměřila na rostlinstvo přírodní památky 

Pod Skálou. Tato lokalita se nachází na svazích Červeného vrchu. Pokrývá ji smíšený 

les s četným výskytem přirozeně rostoucího tisu červeného. Zastoupeny jsou zde také 

buky, smrky, modříny, břízy, jeřáby, duby a další dřeviny.   

Žáci si všímali rostlin rostoucích podél cesty, snažil se je určit pomocí 

internetových aplikací. Ve škole poté výsledky poznávání uvedla na pravou míru 

vyučující přírodopisu RNDr. A. Purketová. Z 27 zaznamenaných druhů rostlin bylo 15 

určeno správně. Mezi nejběžnější rostliny, které se v lesním podrostu této lokality 

nachází, patří:   

Konopice pýřitá 

Jednoletá rostlina patří do čeledi hluchavkovitých. Roste na živných hlinitých a 

jílovitých půdách, vyskytuje se hojně od nížin až do podhůří v celé střední Evropě. 

Dorůstá výšky 20 – 50 cm. Kvete od června do října tmavě červenými květy. 

Ostružiník křovitý 

Ostnatý poléhavý plazivý keř z čeledi růžovitých. Vyskytuje se v celé Evropě 

v lesích, houštinách i mýtinách. Kvete bílými květy od května do srpna, jeho plody 

ostružiny se využívají pro přípravu džemů, šťáv i alkoholických nápojů. 

Kapraď samec 

Vytrvalá kapradina s čeledi kapraďovitých, s až metr dlouhými listy. Hojně se 

vyskytuje ve stinných stanovištích na humózních půdách od pahorkatin až do 

vysokohorských oblastí celé Evropy. Obsahuje jedovaté látky. 

Jitrocel širokolistý 

Vytrvalá bylina z čeledi jitrocelovitých se hojně vyskytuje na vlhkých písčitých 

nebo hlinitých půdách dobře zásobených dusíkem. Běžně se vyskytuje na cestách, 

protože dobře snáší i sešlapávání. Dorůstá výšky 10 – 30 cm.   

Starček fuchsův 

Vytrvalá rostlina patří do čeledi hvězdnicovitých. Dorůstá až 150 cm. Kvete 

žlutými květy od července do září. Roste na humózních půdách s vyšším obsahem 

dusíku ve vlhkých lesích. V lidovém léčitelství se používal jako prostředek 

k zastavování krvácení.  

Šťovík tupolistý 

Vytrvalý bujně rostoucí plevel z čeledi rdesnovitých. Hojný je v celé Evropě od 

nížin až do podhůří, roste na stanovištích bohatých na dusík a draslík s dostatkem 

vody. Dorůstá až 1 metru, kvete od června do srpna.  

Brusnice borůvka 

Opadavý keřík dorůstající výšky 50 cm patří do čeledi vřesovcovitých. Kvete 

světle zelenými květy od dubna do června, plody obsahující množství vitamínů a 

minerálů dozrávají od června do září. Roste v lesích na kyselých humózních vlhkých 

půdách.  
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Kakost smrdutý 

Jednoletá, silně páchnoucí rostlina patří do čeledi kakostovitých. Její poléhavé 

lodyhy dosahují délky přes 40 cm. Kvete růžovými květy od května do října. Roste 

v celé Evropě, hlavně v listnatých lesích. 

Šťavel kyselý 

Drobná lesní rostlina vysoká asi 10 cm patří do čeledi šťavelovitých. Kvete 

v dubnu až květnu fialovo bílými květy. Roste v humózních půdách na stinných 

vlhkých místech od nížin do hor.  

Netýkavka malokvětá 

Jednoletá bylina z čeledi netýkavkovitých dorůstá výšky až 80 cm, kvete od 

června do září žlutými květy. Roste na vlhkých humózních půdách bohatých na dusík 

a živiny. Do Evropy se dostala ze Sibiře, u nás je hojně rozšířená. 

Svízel vonný 

Vytrvalá lesní bylina z čeledi mořenovitých má plazivý oddenek, kvete v květnu a 

červnu bílými květy. Je hojná po celé Evropě. 

Kontryhel obecný 

Vytrvalá bylina z čeledi růžovitých dorůstá do 30 cm, kvete žlutozelenými květy 

od května do září. Hojně rozšířená je po celé Evropě od nížin do hor.  

Jestřábník skvrnitý 

Vytrvalá bylina dorůstá výšky 70 cm, kvete v květnu až červnu žlutými květy. 

Roste ve světlých lesích i loukách na hlinitých půdách.  

Popenec obecný 

Rychle rostoucí vytrvalá plazivá rostlina patří do čeledi hluchavkovitých, je hojná 

na vlhkých stanovištích po celé Evropě od nížin po hory. Kvete modrými květy.   

Bika lesní 

Trsnatá vytrvalá travina z čeledi sítinovitých dorůstá výšky 1 metru. Vyskytuje se 

na zastíněných vlhkých stanovištích s mírně kyselou humózní půdou. Kvete v květnu 

drobnými nahnědlými květy. 

Krtičník hlíznatý 

Vytrvalá bylina z čeledi krtičníkovitých dorůstající výšky 1 metru s hlízovitě 

ztlustlým oddenkem kvete od června do srpna hnědočervenými květy, které jsou 

bohaté na nektar. Rozšířen je po celé Evropě na vlhkých stinných místech. 

Jarmanka větší 

Vytrvalá rostlina z čeledi miříkovitých dorůstá výšky 60 cm, vyskytuje se na 

půdách bohatých na živiny. Kvete v červnu až červenci nápadnými bílými květy.  

Plicník lékařský 

Léčivá rostlina z čeledi brutnákovitých se v lidové medicíně užívala při 

onemocnění dýchacího ústrojí. Vyskytuje se na stinných stanovištích s humózní 

půdou, dorůstá výšky 30 cm. Kvete modrými až fialovými květy. 
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Adéla Šlemerová; obr. 1 

David Žvátora; obr. 2 

MLADĚJOVSKÝ HŘBITOV 

Protože se děj žákovského filmu natočeného během projektu z části odehrává na 

hřbitově, nelze si nevšimnout skutečného hřbitova v Mladějově a jeho historie.     

Dříve pochovávali Mladějovští své mrtvé 

v Kunčině (vzdálené 4,5 km), nebo na hřbitově 

v Rychnově (je 4 km daleko), na němž měli 

vyhrazené místo na západní části hřbitova za 

kostelem. Doprava mrtvých po špatné blátivé cestě 

však činila značné potíže, zvlášť za špatného počasí 

(zpevněná silnice do Rychnova byla postavena až 

v letech 1905 – 1906, do Kunčiny vede jen polní 

cesta dodnes). Proto obec dlouho uvažovala o zří-

zení vlastního hřbitova. Když v roce 1882 olo-

mouckého arcibiskupa Mladějovští žádali o vlast-

ního duchovního, podali současně na arcibis-

kupskou konsistoř i žádost o povolení k vybu-

dování hřbitova. V roce 1888 konsistoř stanovila 

podmínky, za jakých by hřbitov mohl být založen. 

Jednou z nich bylo, že pozemek hřbitova musí patřit církvi. To se ukázalo jako 

problém, protože zemské úřady zase požadovaly, aby hřbitov patřil obci a mohli tam 

být pohřbíváni všichni, bez rozdílu náboženství. Zakládání hřbitova se tak odložilo až 

do roku 1895, kdy obec podala další žádost pro zřízení hřbitova na okresním úřadě 

v Moravské Třebové.  

Obec pak vybrala vhodné pozemky, které potom 

okresní lékař Josef Haunold prozkoumal. Za 

nejvhodnější bylo zvoleno pole patřící manželům 

Johanovi a Terezii Applovým z domu čp. 28. Obec tento 

pozemek koupila a v roce 1896 se začalo se stavbou. 

Tehdy také došlo konečně k dohodě s církví: část 

hřbitova bude církevně posvěcena pro katolíky, část 

zůstane neposvěcena pro ostatní. Bylo provedeno 

odvodnění pozemku, postavena ohradní zeď a márnice. 

Tyto práce vedl stavební mistr Karl Bartl z Moravské 

Třebové. Zámečník Johann Zimmer z Moravské Třebové 

dodal železnou bránu za 108 zl. Uprostřed hřbitova byl 

vztyčen kříž, který vytvořil kameník Franz Hedrich 

z Mladějova čp. 23 za 305 zl. Oba pilíře vstupní brány 

také ozdobil soškami andělů (obr. 1). Kámen pocházel z mladějovského kamenolomu 

Franze Brieslingera. 
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Kristýna Kalenčuková; obr. 3 

Natálie Musilová; obr. 4 

Veronika Finsterlová; obr. 5 

Kristýna Kalenčuková; obr. 3 

Hřbitov byl dokončen v roce 1897, celkem stál 

2 815,92 zl. Ušetřilo se za pomocné dělnické práce a 

dopravu materiálu, které odvedli místní obyvatelé 

zdarma.  

Farář z Rychnova Ondřej Otáhal si vymínil, že 

Mladějovští mu zdarma zajistí dopravu do Mladějova, 

pokud budou na novém hřbitově chtít někoho 

pochovávat. Tato povinnost skončila v roce 1909, kdy 

Mladějovští získali vlastního samostatného faráře, první 

se jmenoval Josef Peterek, který v obci působil až do 

roku 1940.  

Slavnostně byl nový hřbitov posvěcen 16. 8. 1897. 

První pohřeb proběhl již šest dnů předtím, kdy zde byl 

pochován malý Heinrich Süss, syn Wenzla Süsse.  

K dalšímu pohřbu, již s církevními ceremoniemi, došlo 

11. 9. 1897, kdy byl pohřbíván mlynář František Klečka 

ze mlýna čp. 47. 

V roce 1906 byl vyštafírován centrální kříž na 

náklady manželů Johanna a Viktorie Habigerových 

z čp. 88 a Franze Appla z čp. 55.  

Dnes je mladějovský hřbitov pečlivě udržovaný, 

z větší části je zaplněn novodobými náhrobky. Po 

stranách jej lemuje několik předválečných pomníků 

příslušníků významných selských rodin.  

V levém předním rohu hřbitova se nachází náhrobek 

z leštěné žuly vyrobený kamenictvím Appel. Patří rodině 

Habigerových (obr. 2). Vedle je dnes povalený náhrobek 

rodiny Ulreichových (obr. 3). Další náhrobek patřící 

Terezii Peichlové (zemřela 16. února 1918 ve věku 72 

let), pochází z kamenictví Aloise Kubitschka z Moravské 

Třebové (obr. 4). Na dalším náhrobku je napsáno, že zde 

odpočívá Emil Winkler, který se narodil 26. července 1886 a 

zemřel v Rusku 10. prosince 1914, nejspíš tedy padl ve válce 

(obr. 6). Spolu s ním jsou zde pohřbeni asi jeho rodiče: 

Marie Winklerová, narozená 6. března 1851 v Rychnově, 

která zemřela 12. září 1923 a Franz Winkler (10. 9. 1851 – 

13. 8. 1927).  

Naproti vstupní bráně je žulový náhrobek Karla Hegera 

(5. srpna 1836 – 6. srpna 1926), který vznikl v kamenictví 

Walter v Moravské Třebové (obr. 7). Vedle má náhrobek 
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Jan Burianek; obr. 6      Michal Peterka; obr. 7                    Tobias Bombera; obr. 8 

Eliška Královičová; obr. 9                Tadeáš Kučera; obr. 10          Adéla Šlemerová; obr. 11 

z černé žuly zdobený Kristem z biskvitu a ozdobnými železnými stojany na lucerny 

Stefanie Fischerová, která zemřela 12. listopadu 1918 ve 32 letech (obr. 8). Vedle 

v rohu mají náhrobek manželé Ferdinand Römer (zemřel 26. 2. 1922 ve věku 71 let) a 

Josefa Römrová, která zemřela 29. 11. 1917 ve věku 54 let (obr. 9).  

Na straně vpravo od vstupu je vzadu pomník, který pochází z kamenictví Karl 

Appel v Lanškrouně, od roku 1928 je zde pohřbená Marie Peterková (obr. 10). Vedle 

něj je silně nakloněný mramorový náhrobek s vysokým křížem a pak skupina 
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Nicol Blašková; obr. 12 

Adéla Němcová; obr. 13 

náhrobků obehnaná ozdobným litinovým plůtkem. 

V jeho středu je honosný neogotický náhrobek 

Viktorie Applové, která zemřela 5. srpna 1905 ve 

věku 67 let (obr. 12). Vlevo od něj je pískovcový 

náhrobek rodiny Peichlových (obr. 5), jehož 

součástí byl původně asi litinový kříž. Vedle něj je 

další pískovcový náhrobek, který byl původně 

zakončen dnes ulomeným kamenným křížem. Na 

jeho podstavci je německy napsáno: „Místo 

odpočinku rodiny Aloise Webera, Vicktoria Appl 

(zemřela ve věku 76 let v roce 1909)“. Na boku 

ohrádky je žulová deska se jmény: Marie Prax 

(2. 7. 1889 – 7. 11. 1918), Rudolf Prax (13. 10. 

1884 – 29. 1. 1925), Marie Prax (2. 7. 1856 – 

29. 6. 1927). V ohrádce je také mramorový 

náhrobek Anny Ulreichové s biskvitovou tváří 

Krista.  

Vpravo od ohrádky je velký pomník rodiny 

Schmidových, který je doplněn novodobou deskou 

s česko-německým nápisem: „Mír všem, kteří 

odpočívají ve vlasti i v cizině“. (obr. 11). O tento 

náhrobek se stará Společnost česko-německého 

porozumění z Moravské Třebové.  

Na dalším hezkém neogotickém náhrobku, který je 

vyroben z pískovce, je napsáno: „Zde odpočívá Martin 

Seidl z Malého Třebařova, který zemřel 14. března 1902 

ve věku 53 let. Odpočívej v pokoji.“ (obr. 13). Martin 

Seidl byl zručným kameníkem, který vytvořil mnoho 

různých pomníků v širokém okolí.  

V pravém předním rohu hřbitova je pískovcový 

náhrobek s mramorovou deskou, která říká, že je zde 

pohřben Alois Appl, který zemřel v roce 1937 ve věku 

67 let. Náhrobek stojí v ozdobné kované ohrádce.     

 

Sepsáno s využitím písemných pramenů:  

Plech, František: Pohled do dávné minulosti obce Mladějov na 

Moravě a jejího nejbližšího okolí. 1958 

Schmidt, Theodor: Auszug aus der Blosdorfer Chronik.   
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ODPUŠTĚNÍ 

V mladějovských projektech je již tradičně hlavní činností výroba filmů 

vycházejících z historie regionu. V šestnáctém ročníku byla zfilmována místní pověst, 

kterou v roce 1925 zaznamenal lidový písmák Karel Hübl z Oldřichovic. Byť ji napsal 

podle vyprávění lidí z Mladějova, neváže se pravděpodobně přímo k obci Mladějov, 

ale spíše k sousedním obcím Kunčina nebo Rychnov.   

Při natáčení vzniklo 92 minut filmového záznamu, z něhož byl sestříhán výsledný 

film dlouhý více jak 25 minut (stal se tak nejdelším filmem, který kdy žáci v Mladějově 

natočili a bezpochyby také jedním z nejlepších). 

 

OBRAZ 1 – před štolou 

Franz Schüh s ostatními horníky vychází ze štoly, na níž je nápis KNÍŽECÍ 

LIECHTENSTEINSKÉ UHELNÉ A HLINNÉ ZÁVODY MLADĚJOV: Tak co, chlapy, 

zajdeme na jedno? 

Adolf Schlinger: Na jedno? To nemá cenu, to nejmíň na deset! 

OBRAZ 2 – restaurace 

Heinrich Pucher sedí s přáteli v hospodě, pozoruje servírku Julii Applovou, jak se 

proplétá mezi stoly a roznáší pivo: Ta Julie Applová je ale krásná ženská. 

Franz Schüh: Kdyby krásná, je nádherná! 

Adolf Schlinger: Snad ses do ní Franzi nezamiloval! 

Franz Schüh: Neříkej, že ty ji nemiluješ, Dolfíku. 

Heinrich Pucher: Tak ji pozvi na rande. 

Franz Schüch: To se nehodí, vždyť chodí s mladým mlynářem Klečkou. 

Adolf Schlinger: S ním se dávno rozešla, teď chodí s Pepou. 

Heinrich Pucher: S ním už také není. 

Franz Schüch: Vážně? A s kým teda teď chodí? 

Heinrich Pucher: Já myslím, že teď nechodí s nikým. 

Adolf Schlinger: Tak to jdi do ní! 

Franz Schüh: Tak jo. Napije se, jde k Julii a něco ji pošeptá do ucha. Julie Applová mu 

dá facku, až odletí pod stůl na protější straně lokálu. Mezi židlemi se ptá: To znamená 

ano, nebo ne? 

Florián Rössler přichází do hospody: Co děláš! To je moje holka! Drž se od ní dál, 

nebo si tě podám já! 

Franz Schüh vrací se ke stolu: Tak nic, chodí s Floriánem Rösslerem. 

Adolf Schlinger: S Floriánem? S tím hulvátem? 

Heinrich Pucher: Hulvát to je, ale jednou zdědí největší statek ve vesnici.  

Adolf Schlinger: Kdo ví, jestli. Jeho táta říkal, že jestli nepřestane chlastat, neodkáže 

mu ani prasečí chlívek. 

Franz Schüh: A kdyby jenom chlastal, minulý týden tady prohrál v pexesu i vlastní 

kalhoty. A koukejte, už zase hraje. 
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Florián Rössler hraje pexeso: Sakra, tady to není. Hrej, Marie. 

Marie Winklerová: Jo, mám další, a tady taky, a ještě tady. Tak to je všechno moje. 

Shrabuje peníze. 

Florián Rössler: To není možný, ještě jednou.  

Marie Winklerová: A máš prachy? 

Florián Rössler: U sebe ne, ale to nevadí, napíšu ti směnku, a kdybych náhodou 

prohrál, zejtra si řeknu tátovi. Vždyť víš, že ten má peněz, že neví, co s nima. 

Marie Winklerová: Ale taky vím, že ti táta zarazil kapesný potom, jak jsi minulý týden 

přišel z hospody polonahej, protože jsi všechno prohrál. Takže buď dáš peníze na 

dřevo, nebo nehrej, když to neumíš. 

Florián Rössler: Tak chvíli počkej. 

OBRAZ 3 – před výtopnou 

Florián Rössler s pistolí v ruce přepadá náhodnou chodkyni Annu Peichlovou: Peníze, 

nebo život! 

Anna Peichlová: Žádný prachy ti nedám! 

Florián Rössler střílí, Anna Peichlová se všem střelám vyhne. 

Anna Peichlová: Haha, tak si vem můj život, střílej! Během posmívání ztratí 

rovnováhu, spadne ze zídky a zabije se. Florián Rössler jí prošacuje kapsy, ukradne 

peníze i boty a vrací se do hospody. 

OBRAZ 4 – restaurace 

Julie Applová k osazenstvu hospody: Tak pánové, zavíráme. Běžte domů. 

Franz Schüh: Tak zase zítra. 

Florián Rössler: Já tady na tebe počkám.  

Julie Applová: Ještě musím uklidit. Zvedá židle, utírá podlahu. 

Florián Rössler: Počkej, já ti pomůžu. Dává nohy na stůl, aby Julie mohla kolem něj 

snadněji vytřít. 

Julie Applová: Děkuju, ty jsi na mě tak hodný. 

OBRAZ 5 – u dveří správní budovy 

Julie Applová přichází s Floriánem Rösslerem k domovu: Tak ahoj. 

Florián Rössler: Nepozveš mě do své komůrky? 

Julie Applová: Dneska ne. 

Florián Rössler: Jenom na chvilku, nedělej drahoty! 

Julie Applová: Tak dobře, ale jen na chvilku, ale buď potichu, ať se nevzbudí rodiče. 

Vejdou dovnitř, rozsvítí světlo v Juliině komůrce, v něm se objeví siluety v objetí. 

OBRAZ 6 – nádvoří muzea 

Heinrich Pucher vychází s ostatními horníky ze štoly, na nedaleké lavičce uvidí Julii 

s dekou v ruce: Nazdar Julie, ty dneska nejsi v hospodě? 

Julie Applová: Dnes mám volno. 

Franz Schüh: Tak to mi dneska nebude chutnat pivo, mně chutná, jen když mi ho 

přineseš ty. 
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Julie Applová: Tak do hospody nechoď a běž jednou domů. 

Franz Schüh: Co doma, leda, že bys šla se mnou. A mohla bys u mě zůstat už napořád.  

Julie Applová: To určitě! 

Adolf Schlinger: A na co tady vůbec čekáš? 

Julie Applová: Na Floriána. 

Adolf Schlinger: Vykašli se na toho náfuku, pojď raději s náma. 

Florián Rössler pozoruje z povzdálí vesele se bavící Julii s horníky: Julčo, pocem! 

Julie přibíhá. Co se vybavuješ s těma lůzrama, uvědom si, že teď chodíš se mnou! 

OBRAZ 7 – trávník 

Julie Applová sedí s Floriánem na dece: Musím ti něco říct, já jsem asi v tom. 

Florián Rössler: V čem? 

Julie Applová: Budu mít děťátko! 

Florián Rössler: Tak to máš problém. 

Julie Applová: Jak to, já? Snad my! 

Florián Rössler: Mě do svých problémů netahej, mě nějaký tvoje dítě nezajímá. 

Julie Applová: Ale vždyť je to taky tvoje dítě. Se vezmeme a budeme rodina. 

Florián Rössler: Tak se mnou teda nepočítej. Bůh ví, s kým to máš. Každej ví, že se 

taháš s celou vesnicí. A chceš to hodit na mě, protože jsem bohatej, ale to ses 

přepočítala. Na svatbu se mnou zapomeň! Odchází. 

OBRAZ 8 – před restaurací 

Franz Schüh stojí ve dveřích, přichází k němu Florián Rössler: Ty prej s naší Julií 

čekáš dítě a nechceš si ji vzít! Je to pravda? 

 Florián Rössler: Jak víš, že je to moje dítě? To může být kohokoliv ve vesnici! 

Franz Schüh: Takhle o Julii nemluv! 

Florián Rössler: Tak se s ní ožeň sám, když ji tak miluješ! 

Franz Schüh: To víš, že jo, abych musel vychovávat tvýho haranta! 

Florián Rössler: To není moje dítě! 

Julie Applová: Tak víš co? Jestli to není tvoje dítě, budeš žít dlouho a šťastně. Pokud 

ale jsi otcem mého dítěte, do roka zemřeš! 

Florián Rössler: Toho se tak leknu, ty čarodějnice! Odchází. 

Julie Applová: Ty by sis mě vážně nevzal?  

Franz Schüh: No, já zrovna teď nemám čas. Julie s pláčem odchází. Z restaurace se 

následně ozve rána, až se vše otřese.  

OBRAZ 9 – restaurace 

Franz Schüh přibíhá k Julii ležící na podlaze, kolem ní horníci: Co se stalo! 

Heinrich Pucher: Puklo jí srdce žalem! 

OBRAZ 10 – nádvoří muzea 

Prochází smuteční průvod, na márách horníci nesou Julii. Adolf Schlinger pokládá 

kytici na hrob, Franz Schüh na hrob dává sošku anděla.  
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Smuteční hosté se rozchází, horníci truchlí nad hrobem. Franz Schüh pozoruje opodál 

stojícího Floriána Rösslera: Za všechno může Florián. Pánové, to takhle přece 

nemůžeme nechat. Vytahuje nůž. Horníci se rozběhnou za Floriánem, který začne 

utíkat také (mezitím Hildegarda Rösslerová sebere z hrobu andělíčka). Když jej 

dostihnou, ubodají ho. Poté odchází, za sebou nechávají zakrvácené tělo se 

zapíchnutými noži. 

Prochází smuteční průvod, na márách horníci nesou Floriána.  

Adolf Schlinger: Máme to dobrý. Policie Floriánovu smrt uzavřela jako sebevraždu. 

Farář Josef Peterek: Odpočinutí věčné dej mu, Pane. Ať odpočívá v pokoji.   

Heinrich Pucher zahrabává hrob: Pojďte, půjdeme to zapít do hospody. 

OBRAZ 11 – restaurace 

Jiří Kirchner přibíhá do restaurace: Představte si, že Florián sedí na hřbitovní zdi! 

Heinrich Pucher: To není možný, vždyť jsem ho zahrabal perfektně. Běží na hřbitov 

stejně jako ostatní. 

OBRAZ 12 – nádvoří muzea 

Tetka Ulreichová: To určitě kvůli té Juliině kletbě. Florián nemůže najít v hrobě klid, 

protože Julii křivdil. To může být neštěstí pro celou vesnici. 

Farář Josef Peterek: Nebojte, znovu ho pohřbíme, hrob pořádně pokropíme svěcenou 

vodou a bude klid. Po opětovném zahrabání Floriána farář kropenkou kropí hrob, 

následně všichni odchází. 

Jiří Kirchner: Tak to nepomohlo, Florián už zase sedí. 

Farář Josef Peterek: Tak to bylo svěcené vody málo. Po opětovném zahrabání 

Floriána farář konví kropí hrob, následně všichni odchází. 

Jiří Kirchner: Tak to zase nepomohlo, Florián už zase sedí. 

Heinrich Pucher se s ostatními dívá na Floriána: Já už ho znova nezahrabávám. Když 

si tam chce sedět, ať si tam sedí.  

Farář Josef Peterek: Máte pravdu, ať je tady pro nás výstrahou. Všichni se rozchází. 

OBRAZ 13 – plot před muzeem 

Tetka Ulreichová potká tetku Applovou u zdi hřbitova, na níž sedí kostra Floriána: 

Dobrý den, paní Applová. 

Tetka Applová: Dobrý den, paní Ulreichová. Kampak jdete? 

Tetka Ulreichová : Na hřbitov, musím tomu svému zase jednou z hrobu vytrhat 

kopřivy. 

Tetka Applová: A co se mu to vlastně stalo, že umřel tak mladej? 

Tetka Ulreichová : Já ho otrávila svítiplynem. Tím, jak s ním topěj v pecích tady ve 

fabrice. Nechala jsem si ho trochu natočit do demižonu, doma jsem mu ho strčila pod 

nos a mám od něj pokoj. ...A Florián tady pořád sedí. Jak už je to vlastně dlouho? 

Tetka Applová: Za chvíli to bude 10 let, co umřel. Ale dobře mu tak. Vždyť on může 

za to, že moje dcera Julinka umřela. A víte, že jeho rodiče se snažili zachránit jeho 

duši tím, že rozdali všechen svůj majetek a teď někde žebraj? 
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Tetka Ulreichová: A stejně jim to bylo prd platný.  

Terezie Ulreichová jde kolem se svými kamarády (Stefanie Fischerová; Wenzel Süss; 

Jan Wittmann; Antonie Kirchnerová; Viktorie Habigerová): Ahoj mami, dneska mě 

s večeří nečekej, deme do hospody.  

Tetka Ulreichová: Ale Terezko, ráno vstáváš do práce! Jestli přijdeš zase pozdě, tak už 

ti daj padáka! 

Terezie Ulreichová: Neboj! 

Stefanie Fischerová: Nebojte paní Ulreichová, my na ni dohlídneme. 

Tetka Ulreichová: Vy určitě, vožralové. 

OBRAZ 14 – restaurace 

Wenzel Süss mezi kamarády popíjejícími pivo: Na mě nemáš, ty padavko! 

Jan Wittmann: Cože? Já jsem nejsilnější z celý vesnice! 

Wenzel Süss: Ty? To bych chtěl vidět! 

Jan Wittmann: Chceš se Venco vsadit? O co, že tady klidně udělám milion kliků. 

Wenzel Süss: Tak dobře. Kdo si přisadí na to, že to udělá?  

Stefanie Fischerová: To Honza nedá!  

Viktorie Habigerová: Já myslím, že to dá… 

Wenzel Süss: Půjdeme vedle do salonku, tam je víc místa. 

OBRAZ 15 – salonek 

Jan Wittmann dělá kliky: Jeden, dva, tři, čtyři… Společnost na popud Wenzla potichu 

odchází ze salonku.  

OBRAZ 16 – restaurace  

Antonie Kirchnerová: Normální kliky jsou jednoduchý, vsaďte se, že já zvládnu tři 

kliky jenom na malíčku. 

Stefanie Fischerová: Tomu nevěřím! 

Antonie Kirchnerová společnosti předvádí tři kliky na malíčku: Vidíte, obdivujte mě. 

Viktorie Habigerová: Co bychom měli na tobě obdivovat. Vsaďte se se mnou, že si 

tady přede všema stoupnu na stůl nahá. 

Stefanie Fischerová: Tak to chci vidět … 

Wenzel Süss: Já taky! 

Viktorie Habigerová udělá přesně to, co říkala. 

Wenzel Süss: Ale největší borec z vás jsem já! Já vydržím klidně půl hodiny ležet na 

dně mladějovského bazénu. 

Stefanie Fischerová: Tak to kecáš, leda tak utopenej …. 

Wenzel Süss: Tak se pojďte podívat! Udělá přesně to, co říkal. 

Viktorie Habigerová: Ale největší borec bude ten, kdo sem přinese kostlivce Floriána.  

Antonie Kirchnerová: To máš pravdu. Kdo si na to troufne, dám mu stovku! 

Stefanie Fischerová: Já taky. 

Viktorie Habigerová: A kdo tam teda půjde? Kdo se nebojí? 
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Terezie Ulreichová: Když se nikomu nechce, já pro něj za ty prachy klidně dojdu. 

Vypraví se pro kostlivce, za chvíli ho v náručí přinese a položí v hospodě na zem. 

Společnost se rozestoupí a vyděšeně volá: Odnes ho zpátky, Terezo! 

Terezie Ulreichová: Zaplatili jste mi, že ho přinesu, pokud chcete, abych ho zase 

odnesla, musíte mi za to zaplatit. Společnost dává Terezii peníze. 

OBRAZ 17 – nádvoří muzea 

Florián Rössler, kterého nese Terezie: Moje drahá dívenko.  

Terezie Ulreichová: Co to je, ty mluvíš? Pustí Floriána. 

Florián Rössler: Prosím, zajdi do kostela. Sedí tam žena v černém rouchu a modlí se. 

Zeptej se jí, jestli mi může odpustit.  

Terezie Ulreichová: A proč bych to dělala? 

Florián Rössler: Když splníš, oč tě žádám, odměním se ti tak, že to svět neviděl.  

Terezie Ulreichová: Tak dobře. 

Florián Rössler: Ale pozor, možná, že to nebude jednoduché. 

Terezie Ulreichová prochází hřbitovem ke kostelu, z hrobu vylézá mrtvola Anny 

Peichlové: Kdo to ruší náš klid. Zmiz odsud, nebo tě rozsápu na cimpr campr! 

Terezie Ulreichová: Vážně, tak si to zkus, mrtvolo! Ve rvačce vítězí Terezie. 

Terezie Ulreichová vstupuje do kostela: Kostlivec Florián vás žádá o odpuštění! 

Julie Applová: To nemůžu. 

Terezie Ulreichová se vrací k Floriánovi: Tak máš smůlu, nemůže. 

Florián Rössler: Vyřiď ji, že ji moc prosím. 

Terezie Ulreichová: Vyřiď si ji to sám. 

Florián Rössler: Já do kostela nemůžu. Jsem velký hříšník. 

Terezie Ulreichová se vrací do kostela: Florián vás prý moc prosí. 

Julie Applová: Leda, že by mi splnil přání, které mu uložím. 

Florián Rössler nakukuje do dveří: Ano, splním! 

Julie Applová: Na hrobě mám kytičku, která už je celá zvadlá, protože nemá vodu. 

Přines čerstvou vodu z lesní studánky. Ale musíš ji přinést v ústech.  

Florián Rössler: Tak to mně budeš muset pomoct, protože já nemám pysky, já v puse 

vodu neudržím. 

Terezie Ulreichová: A co za to? 

Florián Rössler: Neboj, na mou odměnu do smrti nezapomeneš! 

Terezie Ulreichová: Tak pojď, ať to máme za sebou. Terezie nabere vodu do úst a 

naplní s ní vázu až po okraj.  

Florián Rössler: A jaké máš další přání? 

Julie Applová: Na hrobě jsem měla sošku andělíčka, ale tvá sestra Hildegarda mně ho 

ukradla. Přesvědč ji, ať mi ho vrátí. 

Florián Rössler: Terezko, dones mě tam, je to moc daleko!   

Terezie Ulreichová: Ale já už musím domů, ráno vstávám do práce.  

Florián Rössler: Pomoz mi a do smrti nebudeš muset pracovat.  
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Terezie Ulreichová tedy donese Floriána k oknu domu Hildegardy. Ta spí, vedle 

postele stojí andělíček. 

Florián Rössler buší na okno: Hildegardo, vrať andělíčka na hřbitov, nebo se ti zle 

povede! 

Hildegrada zděšeně utíká v noční košili na hřbitov a vrací andělíčka. 

Terezie Ulreichová: Andělíček je na svém místě. 

Julie Applová: Tak dobře, já Floriánovi odpouštím. Dej mu za mě pusu na usmířenou.  

Terezie Ulreichová se s odporem blíží k Floriánově lebce: Promiň, ale to nedám. Voni 

po něm lezou nějaký červi. Dej si mu pusu sama, když chceš. 

Julie Applová: To nemůžu, já jsem čistá duše, já se hříšníka nesmím dotknout.  

Florián Rössler: Ale takhle nebudu vysvobozený, a budu tady muset strašit dál. 

Slibuju ti, že když mě pomůžeš, nejen že nebudeš muset do smrti pracovat, ale ještě se 

budeš moci jen válet v posteli.  

Terezie Ulreichová: Tak dobře. Políbí Floriána.  

OBRAZ 18 – pokoj ve správní budově 

Tetka Ulreichová: Kdes byla tak dlouho, za chvíli musíš vstávat! 

Terezie Ulreichová se převléká do noční košile: Tomu bys nevěřila. Představ si, že 

jsem vysvobodila kostlivce Floriána. Už nesedí na zdi. Pomohla jsem mu splnit dva 

úkoly, dala jsem mu pusu a on se najednou vypařil. A prý se mi za to odmění. 

Tetka Ulreichová: Tak to bych chtěla vidět! A už spi. Odchází. 

Tetka Ulreichová ráno budí Terezii: Vstávej! Co je s tebou? Ona je mrtvá! 

OBRAZ 19 – nádvoří muzea 

Prochází smuteční průvod, na márách horníci nesou Terezii. Když přechází přes 

koleje, přijíždí vlak, který celý průvod smete.  

Strojvůdce umývá lokomotivu: To je hrozný, ten mozek vůbec nejde dolů. Budu si na 

to muset vzít drátěnku.  

Florián Rössler se objeví za lokomotivou: Vás si taky jednou najdu, však počkejte! 

Hahaha. 

 

OSOBY: 

Franz Schüh – Tadeáš Kučera 

Adolf Schlinger – Jan Burianek 

Heinrich Pucher – David Bílek 

Florián Rössler – Tobias Bombera 

Marie Winklerová – Natálie Musilová 

Antonie Kirchnerová (a hlasatelka) – 

Karolína Tomusková 

Anna Peichlová – Kristýna Kalenčuková 

Julie Applová – Adéla Němcová 

tetka Ulreichová – Nicol Blašková 

farář Josef Peterek – Eliška Pokorná 

tetka Applová – Adéla Šlemerová 

Wenzel Süss – Michal Peterka 

Jan Wittmann – David Žvátora 

Viktorie Habigerová – Barbora Chládková 

Terezie Ulreichová – Alžběta Nováčková 

Hildegarda Rösslerová – Veronika 

Finsterlová 

Stefanie Fischerová – Eliška Královičová 

strojvůdce – Petr Sýkora
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