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Obsah čísla „Lesu zdar!“
Tento pozdrav bude letos na podzim zaznívat v budově 

školy již 125. rokem. Díky neuvěřitelné náhodě, či snad 

zásahem osudu, máme možnost si přečíst autentické 

vzpomínky absolventa naší školy, který její brány 

opouštěl v roce 1950.

Vydejme se společně s  ním znovu prožít jeho student-

ská léta, zkusme si představit, jaké nároky museli stu-

denti zvládat.

Kromě 125 let existence lesnické školy v Hranicích si le-

tos na podzim připomeneme také 100 let od získání 

školního polesí. K tomuto neméně významnému jubileu 

chystáme pro školní polesí nový web a na podzim také 

speciální číslo věnované této části naší školy.

Redakce

Předmluva
Na podzim minulého roku mě převáželi sanitkou z brněnské do blanenské nemocnice. Doprovázející paní doktorka 

se velmi zaradovala, když jsme při povídání seznali, že její syn studuje na stejné škole, kde já jsem v polovině mi-

nulého století maturoval. Naléhala na mne, abych si vzpomínky na tu dobu nenechával pro sebe, že je dosti těch, 

které by mohly zajímat, a abych s tím něco udělal. Jejímu naléhání jsem po velkém váhání podlehl a po návratu do-

mů jsem rehabilitoval a vzpomínal. 

Ing. Alois Švenda, CSc.

Studoval jsem na lesárně v Hranicích
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Povinná předškolní praxe

Je to už hodně dávno, maturoval jsem před 71 lety, 

v roce 1950. Byly to prvé roky po válce, v době, kdy ško-

lu prezentovala jen důstojná historická budova proti 

nádraží a dřevěná skladovací bouda ve školním 

parku, s jediným mechanizačním prostředkem – jedno-

osým Motorobotem PF-62. A samozřejmě - krásný park. 

Jeho součástí byla i  velká dolní rovinatá plocha  s  je-

zírkem a cvičnou lesní školkou. Městské letní kino a 

kdoví kdo ještě si z ní ukousli až někdy později.

Po nástupu do školy (1946) jsem byl překvapen, že již 

druhý rok po jejím otevření byla zaplněna všemi čtyřmi 

ročníky, přičemž druhý ročník byl zdvojený. Důvod  byl 

jednoduchý. Ve třetím a čtvrtém ročníku dokončovali 

studium ti, jimž bylo přerušeno za války, kdy Němci 

hranickou lesárnu zrušili. Ponechali pouze tu v  Písku 

v Čechách. Byli to oproti nám starší, někteří už i ženatí 

pánové z  lesnické praxe. Druhý ročník byl už regulérní. 

Byl zdvojený proto, aby doplnil válečný výpadek a 

uspokojil zvýšený poválečný zájem o studium na škole. 

A k tomu my – čtyřicet prváků. Věkové rozpětí a věkový 

průměr studentů byly neobvykle vyšší, což mělo zna-

telný, a myslím, že pozitivní vliv na celkové ovzduší na 

škole, na vztah mezi studenty i  mezi studenty a pány 

profesory.

Vedle studentů  s  válkou přerušeným studiem tu však 

byl i další prvek zvyšující průměrný studentský věk. Byla 

to povinná předškolní praxe. Znamenalo to, že student 

byl v přijímacím řízení závazně přijat, avšak do školy na-

stoupil až za dva roky. Byla mu předepsána dvouletá 

povinná předškolní praxe, vykonávaná v  lesním provo-

zu pod vedením učebného pána. Tím byl provozní pra-

covník splňující dané požadavky na vzdělání a pracovní 

zařazení. O  své pracovní činnosti si praktikant vedl 

deník, který odevzdal při nástupu do školy. Bylo to pro 

výuku i pro studenty neobyčejně užitečné opatření, po-

užívané patrně již delší dobu před válkou. Studenti při-

cházeli do školy a o  lese a lesních provozních 

činnostech už hodně věděli. Studium bylo jednodušší. 

Nemuselo začínat oním – Les je, když…  Později, při 

jedné z  oblíbených školských reforem, se toto spe-

cifikum lesnického školství zrušilo. Za několik let jsem 

se pak potkal se vzácným panem profesorem Mi-

chálkem a ten si mi postěžoval: „Kdepak jsou ty časy, kdy 

na škole studovala vaše generace, s vámi se dalo rozumně 

hovořit. Dnes nám sem posílají děti z  osmiček. Já  s  nimi 

kupříkladu jdu na školní polesí na praktikum z  pěstování 

lesa, dám jim přestávku na svačinu a oni lezou po stro-

mech a hrají si na indiány.“   

Já jsem byl zaměstnán jako lesní praktikant již od roku 

1943, ale k přijímací zkoušce na  Lesnickou školu v Pís-

ku jsem se přihlásil až v roce 1944. Musel jsem k tomu 

mít souhlas okresního hejtmana. Byl to samozřejmě 

shora dosazený Němec, jemuž jsem musel předložit 

rodné listy tří generací předků, abych prokázal, že v mé 

rodině se nevyskytuje nikdo  s  židovskými kořeny. Na 

školu se hlásilo více než 600 zájemců a přijímali jen 

čtyřicet. Byl jsem přijat. Válka skončila během mé po-

vinné předškolní praxe a já, Moravák, jsem byl přeřazen 

do znovuotevřené lesárny v Hranicích.

Zas jsem mlád…

Já zas se vidím přicházet

k té staré škole

Zas navracím se zpět

A znovu mladý dychtivý

plný obav nadějí

Zas hltám všechnu moudrost slov

a představuji budoucnost

Zas přátelství i zrady prožívám

Zas toužím býti milován

a toužím být zas chvíli sám

Zas vnímám lesa vůni omamnou

Zas trápím se nad láskou rozmarnou

Zas cítím ruce dívek hřát

Ach zas jsem mlád

Zas jsem chvíli mlád…..
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Bydlení v Hranicích

Zajistit si bydlení nebyl v Hranicích až tak velký problém 

– za předpokladu, že se spokojíte se skromným podnáj-

mem. Hraničtí majitelé rodinných vilek byli na studenty 

uvyklí a vybavení. Internát žádný nebyl. Škola neměla 

povinnost se o ubytování studentům postarat. Byl k dis-

pozici jen soukromý penzion Vila Milča při cestě na 

Zbrašov, kde našlo útočiště okolo třiceti studentů. Ne-

výhoda byla zřejmá – moc klidu tam asi nebylo. Já jsem 

bydlel s kamarádem Zdeňkem v ulici Vrchlického čp. 7, 

na cca 10 m2, v  podkroví se šikmým stropem a viký-

řovým okénkem, s lokálním vytápěním. Na podzim nám 

pan domácí řekl: „Chlapci, já vám půjčím vozík, zajeďte si 

do uhelných skladů a kupte si uhlí na zimu a nějaké dřevo 

na zatápění.“ Ve sklepě nám vymezil místo na uskladně-

ní paliva a teplo bylo už jen v našich rukou. Topili jsme 

v  tom nejmenším litinovém bubínku, větší by se tam 

snad nevešel. Mytí v  lavoru, strop (vlastně střešní kon-

strukce) neizolovaný, v  zimním ránu často na vodě ve 

džbánu led. A jednou za týden velká očista ve sprchové 

kabince městských lázní. Občas byla naše paní domácí 

na nás velmi hodná a přinesla nám v  neděli jako při-

lepšení k  podnájmu teplou snídani až do postele. To 

blaho… Prošel jsem se  s  chlapečkem z  Google Earth 

Vrchlického ulicí a čp. 7 tam stále stojí, moje vikýřové 

okénko je to severním směrem.         

Chci pro vás chvíli vzpomínat

Chci pro vás chvíli vzpomínat

Na křehká léta mládí

Na vůni jablek ze zahrad

A na smích dívek 

po lásce hlad

Též na žár v srdci 

i lidský chlad

Doteky nesmělé 

a někdy hlad

Na noci probdělé 

na světa řád

Co bylo krásné I těžké zároveň

Nesli jsme statečně naděje pochodeň

Co bylo skutečné co přelud snad

Chci pro vás chvíli vzpomínat

co víc si přát

co víc si přát…

Vrchlického ul. čp. 7, můj hranický domov (moje vikýřové okénko je to 
zadní, je zakryté a otevřené)
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Stravování, menza

Zajištění stravování, to už bylo větší dobrodružství, do 

něhož jsem byl ve třetím ročníku vtažen i  já. Škola 

stravovací zařízení pro studenty neměla. Rovněž ve 

městě nebyla žádná vývařovna a stravování „po hospo-

dách“ bylo pochopitelně finančně nereálné. Jen pár stu-

dentů mělo štěstí – podnájem se stravou. Naprostá 

většina z nás byla „bez jídla“. Proto již v prvním školním 

roce (1945–46) skupina těch starších, života znalých stu-

dentů, ve spolupráci  s  vedením školy zorganizovala 

vlastní stravovací zařízení – Studentskou menzu. Zpočát-

ku sídlila v  jednom bytě učitelského domu vedle školy. 

Někdy ve druhém roce menza přesídlila do budovy na 

Teplické ulici č. 7. Byl to bývalý, již neprovozovaný hosti-

nec. Škola poskytla legislativní záštitu, na řízení menzy 

však neměla k  dispozici žádného pracovníka. Řízení 

denního provozu menzy si museli studenti zajistit sami. 

Prakticky to znamenalo, že každý rok vedení školy spolu 

se zástupci organizace studentů vybralo jednoho stu-

denta z nastupujícího 3. ročníku, o němž předpokládali, 

že vedení menzy při studiu zvládne (druhoročák – ještě 

mladý, čtyřročák – již tolerovaný maturant). K němu pak 

dalšího studenta  – účetního, pro vedení finanční agen-

dy menzy a agendy potravinových lístků. Přiblížil se třetí 

rok mého studia a byl jsem osloven. Nezaváhal jsem, 

měl jsem rád dobrodružství a navíc – odměnou byla 

strava zdarma (500,– Kčs za měsíc). Stal jsem se 

„menzovním“ pro školní rok 1948–49 a bylo mi 19 let. 

Podmínky byly náročné. Šlo o  více než 200 hladových 

strávníků (k nám, lesákům, připočteme i studenty nově 

založené Střední dřevařské školy), o celodenní stravu (3 

jídla) v  době, kdy byl nedostatek potravin a stále ještě 

trval válečný režim přídělu potravin (i  chléb byl na po-

travinové lístky). A  v  kuchyni jen jedna mladá kuchařka 

Jindřiška. To první jídlo v  září jsem jí pomohl uvařit já. 

Pak už pomáhali další studenti. Každý den jsem určil a 

na školní informační tabuli vyvěsil pět jmen do zítřejší 

služby. Trvala zhruba od 6 do 20 hod. Brzy jsme přijali 

pomocnou kuchařku a počet studentských pomocníků 

se snížil. A  hygienické předpisy? Nebyly žádné a jíst se 

muselo. Já jsem si brával službu v  kuchyni, když byly 

k obědu vaječné omelety, protože jsem zvládal to žong-

lování s pánvemi. A tak časněji zrána Jindřiška na jedné, 

já na druhé straně sporáku, před každým šest pánví a 

do oběda musela být těch omelet hotova víc než tisí-

covka.

Nejvíc nám chybělo maso. Příděl byl malý. Každý měsíc 

jsem šel na Městský úřad Hranice požádat o   mimo-

řádný příděl, obvykle jsem uspěl a odnesl si poukaz na 

50  kg. Příslušného úředníka, nemyslivce, jsme pozvali 

na školní hon a studenti ho pasovali na čestného honce. 

Byl potěšen, a tak mimořádné příděly masa byly téměř 

jisté. Že by malá korupce? To však hladovým nestačilo. 

Hlavním pomocníkem nám byl nucený výsek. Tam bylo 

maso možné koupit – podle jeho kvality – za poloviční, 

někdy i  jen za čtvrtinovou hodnotu potravinových líst-

ků. Pana vedoucího nuceného výseku jsme měli taky na 

naší straně. Jeden starší student se ucházel o jeho dce-

ru. To snad korupce nebyla – že by sebeobětování? 

Jednou mi pan vedoucí zatelefonoval, že tam má něco 

bez potravinových lístků. Pro mne poplach, ale 

i  problém – je to vysloužilý plemenný kanec vepře 

Vyznání

Jako smaragd borovic

Jak medailon maminky

Kouzlo starých pohlednic

Drahé jsou mi vzpomínky

Už na mé skráně padl sníh

Už zasadil jsem stromů dost

Už přečetl jsem mnoho knih

Už nepoutá mne přítomnost

Já život beru jako dar

A v duši mé zas hudba zní

Já v srdci nikdy nezestár

V těch verších je mé vyznání

Až dozraje i pro vás čas

Až naplní se příděl let

Ať máte na co vzpomínat

Svým dětem příběh vyprávět
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domácího (Sus scrofa f. domestica), jen pro silné povahy. 

Přetučnělý a náležitě parfémovaný. Riskl jsem to a na 

dva či tři obědy jsem jej koupil. Přežili jsme to. Většina 

strávníků to vzala sportovně, jen někteří to nezvládli, ti 

se raději postili. Nestěžovali si, oni by se za tu svoji 

změkčilost styděli. Někteří si však i  hojně přidávali. 

Menzu jsme pak větrali dosti dlouho. Musím pozna-

menat, že za celou dobu mého studia jsme u strávníků 

nezaznamenali žádný zdravotní problém, který by měl 

vazbu na menzovní stravování.      

Vybavení menzy bylo velmi skromné. Velký stolový spo-

rák na uhlí, trouba nestačila, sekanou nám pekl pekař 

na náměstí, v peci po své noční šichtě. A jinak jen elek-

trická škrabka brambor. Lednička žádná, ta nám velmi 

chyběla. Risknul jsem to a objednal bez konzultace s ve-

dením školy velkou třídvéřovou ledničku. Investice mi-

mo stravovací účet. Když mělo dojít k  realizaci, musel 

jsem  s  barvou ven, a pochválen jsem nebyl, byl jsem 

však pochopen. Pan ředitel pravil: „Na to škola peníze 

nemá, máte jedinou možnost – zajet do Prahy na Minis-

terstvo školství a vyškemrat tam nějakou dotaci.“ Zajel 

jsem a vyškemral. A měli jsme ledničku. Vešla se do ní 

i ta velká mlékárenská konev.

Byly i jiné nepříjemnosti. Svého advokáta na mne poslal 

sedlák z Drahotuš, kterému kuchařka Jindřiška odmítla 

napříště dávat kuchyňský potravinový odpad. Říkala mi: 

„On si na mě dovoloval!“ A on že tím pádem nesplní zá-

vazek vyprodukovat pro stát o dvě prasátka víc, než měl 

uloženo. Půjčil jsem si kolo, zajel do Drahotuš na MNV a 

tam zjistil, ža sedlák neplní v dodávkách pro stát ani své 

základní povinnosti, natož nějaký závazek navíc. Zkou-

šel si dupnout na studentíka.

Jiná nepříjemnost: sdělení řezníka, u  něhož kupoval 

maso můj předchůdce, že ten mu dluží z minulého roku 

potravinové lístky na maso v  hodnotě několika met-

rických centů, a požadoval je ode mne. Zde jsem se 

ovšem dostal nebezpečně až na hranu zákona. Ve sna-

ze pomoci mému předchůdci jsem na Potštátsku vypát-

ral úředně neevidovanou jalovici a chtěl ji nasměrovat 

k řezníkovi. Naštěstí jsem si však předtím zopakoval pří-

slušnou vyhlášku, a požadavek řezníka tak s radostí od-

mítnul. Prodávající totiž nesměl vydat zboží bez 

okamžitého krytí potravinovými lístky (z  ručky do ruč-

ky). A on vydal, jeho chyba. Taky to na studentíka zkou-

šel. 

Po letech, při oslavě nějakého školního jubilea, jsem pln 

očekávání navštívil novou školní jídelnu, nikoliv už stu-

dentskou menzu. V napucované kuchyni kmitalo něko-

lik šumných, bíle oděných kuchařinek  s  dobře krytými 

vlásky. Do kuchyně mě však nepustily, jen k výdejnímu 

okénku – nahlédnout a pozdravit holky. Neměl jsem 

požadovaný zdravotní průkaz.          

Menzovní a jeho kuchařky, Jindřiška vlevo
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Páni profesoři

Příchod do města Hranice byl pro mne, kluka z  ven-

kova, malý šok a také plný napjatého očekávání. Poprvé 

samostatně ve světě, opojení z  volnosti, nové dojmy, 

ale i nové autority v pánech profesorech. Mezi nimi od 

počátku vynikal ředitel školy prof. Oldřich Pacák. Všich-

ni studenti, i  ti  starší pánové z vyšších ročníků, o něm 

mluvili s respektem a úctou. Když jsem ho viděl poprvé, 

zapůsobil na mne svojí vážnou a vlídně důstojnou po-

stavou. Až později jsem si ho spojoval s profesorem ze 

slavného filmu Vyšší princip, kterého hrál František Smo-

lík. Byl mu i podobný. Po nějaké době jsem se dověděl, 

že se do Hranic vrátil z lesnické školy v Písku v Čechách, 

kam byl za války po zavření hranické školy přeložen. To 

mne zaujalo. Nebyl jsem si jist, zda jsem se  s  ním 

tenkrát v  Písku jako se zkoušejícím profesorem setkal, 

ale ani jsem to nemohl vyloučit. 

S prof. Pacákem jsme se jako třída setkali až ve 3. a 4. 

ročníku, kdy nám přednášel Základy hospodářského 

zřízení lesního. I  v  přednáškách jsme jej vnímali jako 

klidného, důstojného, trochu strohého profeso-

ra s mírným, avšak přátelským odstupem. Vzpomínám 

na jeho způsob zkoušení, který měl zvláštní charakter. 

Zkoušel souborně celou látku jednou za čtvrtletí, vždy 

ke čtvrtletní konferenci, což platilo na škole většinou 

i  pro jiné odborné předměty. Ve zkouškovém období 

vzkázal do ročníku třeba, že na odpoledne žádá 2 pány 

ke zkoušce, a my už jsme se museli domluvit, kdo to 

bude. Neváhal přitom jít k holiči a cestou tam a zpět pá-

ny vyzkoušet. Jeho zkoušení vypadalo jako rozmluva 

o daném tématu. Rozmlouval však hlavně on a student 

musel bedlivě sledovat tok jeho myšlenek a na jeho po-

kyn úvahu, myšlenku nebo chybějící fakta logicky 

dokončit a doplnit. Zkoušený toho obvykle moc 

nenamluvil, ale zapotil se. Vážné to začalo být, když pan 

profesor od nakousnutí myšlenek přešel k  nakusování 

jednotlivých klíčových slov tématu. Znamenalo to 

ovšem, že zkoušený posluchač nestačil na sledování ce-

lých myšlenek, a tak se mu muselo až příliš napovídat a 

to nebylo dobré znamení. Tradoval se případ, kdy pan 

profesor nakousl slovo slabikou pří-, posluchač doplnil 

radostně na pří-růst a pan profesor s velkým klidem ře-

kl: „Ne ne, pane kolego, pří-jděte ještě jednou, až se to nau-

číte.“

Obdivoval jsem jeho ředitelské postoje. Neměl to lehké. 

Na škole nebyla mládež do 18 let jako na gymplu, ale 

vesměs dospělci, kteří si užívali studentského života 

způsobem někdy i nad rámec obvyklé študácké recese. 

K tomu se vrátím ještě později.

Na závěr jedné zkoušky ke konci studia, kdy jsem se 

dost zapotil i  já, mi prof. Pacák řekl: „Vás si pamatuji 

z přijímacích zkoušek v Písku, v té matematice jste byl dob-

rý, zaujal jste nás.“ Takže přece, byl to on. Pochvala i po 

tolika letech hřeje. Řeknete si, čím mohl zaujmout, když 

šlo tenkrát spíš jen o kupecké počty, ne o Matematiku. 

Prozradím. Použil jsem fintu, k níž nás cíleně vedla paní 

učitelka Loskotová při svých pravidelných rychlotestech 

ještě na „měšťance“ – vypočítal jsem obě skupiny za-

daných úkolů, nejen tu svoji, bezchybně a odevzdával 

jsem první. 

Slunce v lese

Vzpomínky zjeví se

jak slunce v lese

Zářivé světlo 

protíná stín

Jen krátký okamžik

a srdce zachvěje se

Prchavá radost

i černý blín

V zeleném chladu

penízky zlaté

Proletí srdcem

nebeský šíp

Dál kráčím tišinou

těm šípům se nebráním

Na cestě za sluncem

zas je mi líp
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Rád vzpomenu na pana prof. Michálka, kterého jsem již 

zmínil při těch dětech z osmičky.

Byl po všech stránkách podobný panu řediteli Pacákovi, 

jeho mladší vydání. U  holiče však nezkoušel. Učil nás 

pěstování a prostředí. Seriozní, vstřícný, v  požadavcích 

náročný. Byl to kliďas. Jen jednou jsme u něho zažili vý-

buch hněvu. On se totiž rozhodl, že v rámci cvičení vy-

pěstujeme ve školce dole v  parku osikové sazenice ze 

semene osiky, která rostla hned vedle té školičky. 

Problémem bylo uhlídat ten správný čas pro sběr se-

mene – musí dozrát, avšak nesmí ulítnout. Hlídáním 

osiky pověřil jednoho z nás. Hlídač hlídal tak poctivě, až 

mu ta osika ulítla, a panu profesorovi povolily nervy. Už 

ani nevím, jak to s hlídačem tenkrát dopadlo.  

Já sám mám vůči prof. Michálkovi dloužek, který mi kalí 

každou vzpomínku na něj. Nejde o studium. Po přícho-

du do Hranic jsem se rozhodl, že zkusím pokračovat 

v učení se hře na klavír, které mi přerušila praktikantská 

léta. Pan ředitel hranické hudební školy Heider se velmi 

zaradoval, že má konečně staršího žáka, tak staršího, že 

ho může pozvat i na pivo, a někdy mě taky pozval. Cvičí-

val jsem na školním klavíru v  aule (v  zimě utrpení, ne-

topilo se tam). Pan profesor mě v aule odhalil. Jednou 

za mnou přišel, nějaké noty v  ruce, a že jestli bychom 

nezkusili něco společně. Na škole nikdo do té doby ne-

věděl, že pan profesor Michálek má školený hlas, pěkný 

baryton. Zkoušeli jsme dva náročnější opusy, zkoušeli, 

ale k  veřejné produkci jsme nedospěli. Nechtělo to už 

moc – a já ten chybějící kousek vidím ještě dnes na mé 

straně. S  klavírem z  auly jsem se potkal o  mnoho let 

později v  nové školní budově. Byl umlčen visacím 

zámkem. Taková potupa. Bylo mi jej líto, tak jsem jej 

alespoň pohladil. Lehce se zachvěl, určitě mě poznal.

Ke kořenům naší školy – návštěva zámku Úsov

Pozn. redakce: Osoba autora je na fotografii vyznačena křížkem (viz také dále)
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Fenomén Slavoj

Fenomén Slavoj – takto bych chtěl nazvat další kapi-

tolku tohoto vzpomínání. Jde o  našeho nezapomenu-

telného pana profesora Dr.  Slavomíra Svobodu. 

Přezdívali jsme mu Slavoj. Přišel na školu z  brněnské 

lesnické fakulty a učil nás geodezii, lesnické stavby a tělo-

cvik. Uměl velmi dobře provokovat a spoluvytvářet 

ovzduší pracovního zaujetí, kolektivní soudržnosti a 

dobré pohody. Začnu z překvapivého konce. Pan prof. 

Svoboda provokoval svým názorem, že student 

hranické lesárny nemůže uspět u  maturity, jestliže ne-

zvládne alespoň základy historické, lesníky uctívané a 

tehdy stále živé listové hry zvané taroky. To je těch 54 

pěkně malovaných listů (32 piketek plus 22 trumfů 

označených římskými čísly) a hra, kde se ozývají hlášky 

jako škýz, mond, pagát, kaval, honér, trul apod. Oproti 

dravému mariáši je to hra klidná, otevírající mnohem 

širší pole hracích variant, vyžadující mít více za ušima a 

přinášející větší radost ze hry. A když se dohodla platba 

1 oko = 1 halíř, byla to hra i pro studentské peněženky. 

Studenti tuto provokaci pana profesora rádi přijali a ně-

kteří více, jiní méně pilně trénovali. Někteří jen kvůli těm 

povinným základům. Byla založena ročníková herní listi-

na, do níž se zaznamenávala každá hra, kdo s kým sou-

peřil a  s  jakým finančním výsledkem. To aby se 

nemusela každá hra hned proplácet. Hrálo se zásadně 

o  peníze, ne jen jako, to se považovalo za nedůstojné, 

nemotivující. Občas se pak herní listina uzavřela, 

provedlo se zúčtování a finanční vyrovnání. Postupně 

se vytvořila i skupinka vášnivých tarokářů – profíků, kte-

ré i pan profesor uznával a setkával se s nimi při partič-

ce taroků mimo školu. Žádné studijní výhody z  toho 

však neměli. Klidně je dokázal po prodlouženém 

společném tarokovém večeru druhý den pozvat 

„k tabuli“ se závěrem: „Taročky vám jdou už dobře, ale na 

té geodezii to chce ještě hodně zapracovat.“ A  nic neod-

pustil.    

Nevím, zda se na škole ještě učí geodezie a lesnické 

stavby. Tenkrát byla stále ještě doba, kdy si lesní hospo-

dářství muselo zabezpečit všechny, tedy i  své stavební 

potřeby, vlastními silami. Patřily tam především lesní 

cesty. Vhodní stavební dodavatelé nebyli. A  tak roční-

kovou prací studenta v  předmětu lesní stavby byl 

projekt lesní cesty. Ta svažitá část školního polesí podél 

Bečvy k  Helfštýnu je protkána velkým počtem virtu-

álních lesních svahových cest. Pan profesor měl zafi-

xováno několik stálých dolních a horních výchozích 

bodů, určil, které spojit cestou stanovených parametrů, 

a pak pracujte. Bylo to jím dokonale znalé cvičiště. 

Podobně měl pro nás stálé cvičiště připravené i  v  ge-

odezii – hranickou propast. Byla z  jedné strany pří-

stupná po prudkém suťovém svahu až k  vodě. Naším 

úkolem bylo změřit její hloubku, provést výškovou nive-

laci. Pohyb  s  nivelačním strojem po svahu, to bylo na 

hraně, šlo hlavně o ten přístroj. Nevím, jak dlouho pan 

profesor toto riskantní cvičiště pak ještě používal. Bylo 

to v době, kdy propast byla ještě málo prozkoumaná a 

méně často se o ní publikovalo.

V  kabinetu lesnických staveb a geodezie mne vždycky 

zaujaly vystavené, někdy i  zarámované parádnější 

grafické práce bývalých studentů, jakási trvalá stopa, 

Je to jen sen

Je to jen sen

a já rád sny sním

Tak milí přátelé

jeden vám prozradím

Je to sen o mládí

kdy svět ležel u nohou

A duše jásala

opilá svobodou

A v pažích síla

A v očích jas

A v srdci neklid

A lásek čas…

To je ten sen

to sladké chvění

Je to jen přelud

a čas vše mění…
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která po nich ve škole zůstala. Vyhecoval jsem se 

k  jejich následování a vymyslel, že vytvořím pro školní 

park vrstevnicový plán s intervalem vrstevnic 0,5 m. Nic 

podobného do té doby zpracováno nebylo. Ten, kdo ví, 

o co jde, ví taky, kolik práce mne čekalo. Celé jaro jsem 

ve volném čase běhal v  parku  s  teodolitem, figuranty 

jsem získával mezi spolužáky, ochotně pomohli. Domů 

na prázdniny jsem si vezl kompletní měřičské záznamy. 

Z prázdnin jsem občas ušetřil nějaký čas pro zpracování 

podkladů a po prázdninách, při prvé jízdě do Hranic, 

jsem ke kufrům přidal taky tubus se všemi podklady 

i  s grafickým výsledkem mé práce. Ve škole jsem chtěl 

své dílko dokončit do nějaké repre – podoby. Z horního 

nádraží domů do Vrchlického ulice to není až tak dale-

ko,  s  kufry se to však pronese. Kufry jsem přinesl oba 

dva, aktovku taky, tubus však, žel, zůstal ve vlaku a 

cestoval do Ostravy. Už jsem jej nedohonil, nedohledal, 

a že jsem se snažil. Hořký pocit zmarněné práce (patří 

k  těm nejhorším, které znám) mě pronásledoval dosti 

dlouho. Ještě dnes je mi líto, že tu moji trvalou stopu 

v kabinetu geodezie nenajdete.

Tělocvik

Škola tělocvičnu neměla. Sportovní stadion v Hranicích 

nebyl, jen u  Sokolovny byla volná plocha  s  pískovým 

doskočištěm. Improvizovalo se. Pan profesor Slavoj nás 

vyhecoval k  tomu, že se budeme ucházet o  získání 

Tyršova odznaku zdatnosti (TOZ). To byla tehdejší celo-

státní sportovní akce spočívající v  tom, že uchazeč mu-

sel splnit výkonnostní limit řady převážně atletických, 

ale i jiných sportovních disciplín, což potvrzoval pořada-

tel závodu do úředně  evidovaného záznamníku. Vzpo-

mínám, že jsme měli starosti s trasou pro sprint na kole 

na 1000 m. Musela být v rovině a přímá, aby bylo vidět 

od cíle na startovací praporek (mobily jsme neměli). Na-

Exkurze do Beskyd – po Beskydech honil náš ročník svižným krokem 70letý pan profesor Svoboda 
(matematika); on to byl skutečně otec našeho prof. Slavoje Svobody, vypomáhal, na matiku nebyli po válce 
v Hranicích lidi 
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konec jsme ji vytyčili na příhodném úseku silnice do 

Lipníka n. B. – a to v  rámci cvičení z  geodezie. Po 

úspěšném splnění limitů všech disciplín získal účastník 

velký a malý TOZ (slušivé placky na klopu). Ne všichni ze 

třídy uspěli napoprvé, limity nebyly až tak měkké. Ti 

první z  nás byli náležitě pyšní, a tak pan prof. Brotan 

(fyzika, chemie), který nám říkal chlapčíci, nás chtěl po-

škádlit, přišel do hodiny a ptá se: „Tak, chlapčíci, kdopak 

má ten TéÓZet?“ Hrdě jsme se přihlásili – a on na to: „Tak 

pojďte k  tabuli…“ Stejně jako ta fousatá vojenská 

anekdota: „Vojáci nástup… kdo umí psát na psacím stroji, 

vystoupit…  a odchod do kuchyně škrabat brambory.“

Vzpomenu ještě Slavojovu sportovní akci, do níž zapojil 

celou školu. V jeho režii jsme v Hranicích uspořádali ve-

řejný bojový závod – dálkový překážkový týmový běh. 

Na kolik km, to si už přesně nevzpomenu, deset, spíš 

ale víc. Vedl školním polesím, zahrnoval i střelbu a pře-

konání toku řeky Bečvy. Pan profesor jej pojmenoval 

Memoriál kapitána Leboviče, podle válečného hrdiny se 

vztahem k  místní vojenské akademii. Byla to tak i  tro-

chu provokace vůči vojenským akademikům,  s  nimiž 

měli lesáci tradičně a stále otevřené účty (spíše jen 

společensky prestižní). Akademikům nezbylo než se se 

svým družstvem zúčastnit závodu také. Nezvítězili, 

družstvo naší školy bylo zdatnější, lépe připravené.  Ne-

chci být k  akademikům nespravedlivý, měli se čím 

pochlubit. Souběžně s námi (v letech 1945–47) studoval 

ve Vojenské akademii v Hranicích Emil Zátopek, který ve 

volném čase namísto korzování (viz dále) trénoval v kry-

té jízdárně svým pověstným osobitým stylem (v pilinách 

a ve vojenských bagančatech) na olympiádu v Londýně. 

Přivezl pak odtud první zlatou a stříbrnou, a zahájil tak 

svoji hvězdnou sportovní kariéru „olympionika století“. 

Nedá mi to, abych si nepřihřál – poprvé vstoupil Zá-

topek na běžeckou dráhu již v roce 1941 u nás ve Zlíně, 

jako mladý baťovec. Byl k tomu vychovatelem přinucen 

a v cíli byl druhý. 

Exkurzi do Beskyd nám hezky zkomplikovaly holky až ze Znojma, potkali jsme se již ráno ve vlaku a setkali se (nikoliv 
náhodou) navečer na Raztoce pod Pustevnami
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Akademická zasedání   

O to, že si prof. Dr. Slavomír Svoboda vysloužil u svých 

studentů to důvěrné a přátelské oslovení SLAVOJ, se 

hodně zasloužila ta jeho Akademická zasedání (nebo ta-

ké Zasedání u  tablic), na která jsme se vždy těšili a do-

dnes na ně vzpomínáme. Každý kantor ví, co to bylo za 

odpovědnost udržet na uzdě při vícedenních zájezdech, 

exkurzích, na lyžařském vícedenním výcviku apod., tře-

ba těch čtyřicet studentů různých zájmů a různé 

mentální úrovně. Slavoj nás naučil trávit volný večer 

společně v kolektivu, vesele – a pod kontrolou. Vyhlásil 

večerní Akademické zasedání. Pokusím se vám to ob-

jasnit, pokuste se domýšlet. Stoly uspořádány do dvou 

tablic, spojených předsednickým stolem. Studenti za-

sedli k  tablicím. Do čel tablic usedli studentští předse-

dové tablic – velmi důležité osoby, které posunovaly 

průběh zasedání  dopředu. Předsedou zasedání byl 

samozřejmě Slavoj, osoba  s  neomezenými právy. 

K  předsednickému stolu přisedly ostatní nestudentské 

osoby, jako například ostatní přítomní učitelé, přizvaní 

a už známí hosté z  lokálu, zvědavý perzonál ubytovací-

ho zařízení apod. Tito byli pod ochranou předsedy a by-

li nedotknutelní. Zvláštní úctě se těšila dámská část 

předsednictva nazývaná Fraucimór. Zasedání zahájil 

předseda, všichni povstali a zapěli studentskou Gaudea-

mus igitur. Poté následovalo několik nutných procedur. 

Nejprve se světil a uvedl do oběhu tuplák. To je 3 až 4 

litrový dvouušný hrnec, zapůjčený v kuchyni a naplněný 

pivem. Tato nádoba putovala po celý večer od jednoho 

účastníka k  druhému, ve směru tarokové hry (proti 

směru hodinových ručiček). Každý, ke komu tuplák do-

putoval, v klidu povstal, nerušil, podle chuti upil a poslal 

tuplák dál (zase ta zatr-hygiena). Vážná chvíle nastala, 

když se hladina obsahu tupláku přiblížila ke dnu. Pitel 

musel zvážit, zda si troufne nádobu vyprázdnit, či ne. 

Byly v  sázce jeho peníze. Nové naplnění tupláku totiž 

platil soused jeho souseda ze strany, odkud tuplák při-

šel, tedy druhý doleva. Hrozilo nebezpečí, že nedopitý 

tuplák projde od pitele dál přes jeho souseda vpravo a 

následující pitel našeho váhavce potopí. Jestliže si pitel 

troufl, ohlásil předsedovi pokus o  zdolání tupláku, 

předseda přerušil jednání, všichni pak pitele povzbu-

zovali, načež truksasové  přinesli nový naplněný tuplák.

Vrátím se k  nedokončeným počátečním procedurám. 

Po svěcení tupláku každá tablice představila svého 

svalovce. Byli to fyzicky zdatní jedinci, kteří zabezpe-

čovali pořádek večera a hlavně vykonávání trestů, 

uložených jednotlivcům v  průběhu zasedání. Každý 

předseda tablice musel vychválit toho svého až do ne-

bes a demonstrovat i jeho schopnosti. Vrcholným výko-

nem svalovce Zdeňka Humplíka bylo kupř. přetržení 

prádelní šňůry ovinuté kolem holých prsou  (tenkrát 

ještě nebyly šňůry plastové). A  uvedu příklad z  udí-

lených trestů – toho mírného – odvedení provinilce do 

pivního ústraní (WC) k vyprázdnění, vychladnutí a k tiché-

mu pokání. Jinak to byly tresty spíš tělocvičného charak-

teru. Udílely se za nepatřičné chování, nedodržování 

pravidel zasedání či za krávení. 

A  chybí už jen určit dva truksasy, kteří zabezpečovali 

kontakt se šenkem (byli to vlastně něco jako číšníci) a 

hlídali finanční účet. A pak ještě hudební doprovod. My 

měli jednoho, ale zato dobrého kytaristu. Během času 

se obsazení funkcí ustálilo na osvědčených jedincích. 

Vlastní zasedání spočívalo především na cílených réto-

rických výstupech členů zasedání, prokládaných vstupy 

společného zpěvu písní z bohatého specifického reper-

toáru. K  rozpravě napomínající či karikující vědecké 

disputace, soudní projednávání, odborné diskuse, pole-

miky, obhajoby apod., se nastolovala jakákoliv témata, 

hlavně aby dávala prostor pro vtip a veselí. Vítané byly 

vstupy podněcující řevnivost mezi tablicemi. Otevírat té-

mata a vstupovat do rozpravy mohl každý z  přítom-

ných, když si vyžádal prostřednictvím vedoucího své 

tablice slovo u předsedy zasedání slovy „roko verbum“. 

Předseda podle situace slovo buď udělil, nebo ne, a to 

slovy „habeas“ nebo „non habeas“.  Jinak se ovšem 

hovořilo jazykem ušlechtilým, korektně a bez invektiv 

(jazyka a mravů našich dnešních politiků neznajíce). Ne-

povedená rétorická vystoupení jednotlivců anebo své-

volné rušení, kecání bez uděleného slova, byla obvykle 

odsouzena tak, že byla prohlášena za „krávení“ a do-

plněna spontánním popěvkem – Franta je vůl… Franta je 

velká kráva… A k tomu trest a svalovci. 

Druhou základní složkou zasedání byl společný zpěv. 

Repertoár byl široký,  s  velkým podílem tradičních 

lesnických písní. Na rozdíl od akademické části zasedání 

mnohé písně už nedbaly příliš na ušlechtilost jazyka a 

na korektnost tématu, zkrátka byly neslušné až 
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čuňácké. Byly proto zařazeny do tří stupňů. V  prvém 

byly ty, které mohly poslouchat i  děti a byly zpívány 

hlavně na počátku zasedání. Ve druhém stupni byly už 

ty košilaté, při nichž se přítomný fraucimór červenal, ale 

nic nenamítal. Ty však mohly být zpívány až po 22. 

hodině. Písně 3. stupně byly povoleny až po 24. hodině 

a  s  výslovným souhlasem přítomného fraucimóru (ne-

pamatuji se však, že by někdy výslovně nesouhlasil). To 

už byly akademická forma zasedání a kázeň obvykle na-

rušeny. Svalovcům přibývalo práce. 3. stupeň byl často 

zpestřen zahájením tzv. Ruského večera. Zpívaného, ni-

jak politického. Přípravná píseň „Když jsme se tak sešli…“ 

řídila postupné konání všech přítomných (vyjma frauci-

móru) až do stavu, kdy všichni muži seděli s vykasanými 

košilemi, přepásanými kravatami (jako rubašky). Násle-

dovalo několik písní zde nepublikovatelného obsahu, 

jako kupř.: Seděli kozáci za carským stolom…, nebo že Car 

Nikolaj vydal manifest… A  tuplák stále koloval. Zasedání 

ukončil předseda podle situace, stavu jemu svěřených 

osob a potřeb pracovního programu následujícího dne.

Přece jen se vrátím ke vzpomínce na jednu velmi oblí-

benou píseň, která se postupně stala naší kultovní, aniž 

jakkoliv souvisela se školou či se stavem lesnickým. Byli 

to Vajckorni. kramářská píseň o tom, kterak zlí Vajckorni 

zamordovali a okradli dvě dvojice manželů. Stalo se to 

už moc dávno – 5. července 1907 – v lese nedaleko Kř-

tin. Píseň přinesl Slavoj z dob pobytu na Lesnické fakul-

tě v Brně. Křtiny jsou dodnes centrem Školního lesního 

podniku brněnské fakulty,  s  krásným arboretem 

a  s  největší barokní stavbou slavného Santiniho. Dám 

tu píseň k dobru, abych tak prodloužil její život. Zpívá se 

na melodii Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína, a 

v tom zámku jest ovčáček, má překrásnýho syna…:

Nedaleko u Křtin v lese só Vajckorni skovaní,

je tam staré, je tam mladé, só tam voba Vajckorni.

Vajckornka tam také bela, raubrvercajk v putni měla: 

dvě sekyry bróšený, na šest ran lebolvéry.

V tu noc tudy koňma jeli domů Němec s Hrazdíró,

jeli z rynka zelenýho, z Brna města velkýho.

Všecku putru tam prodali, za grécary zvekslovali 

a že byli znavený, dřémali jak zmámený.

Němcová tam taky bela, vo ničem nevědíla, 

až ju rana z lebolvéra z libýho sna vzbudila.

Na kozlík se posadila, místo putry krýv viděla. 

Řekla lumpe vožralá a na fleku skonala.

Hrazdíra se tuze bránil, chyt Vajckorna za šosé. 

Vajckornka se urazila, praštila ho po nose.

To vám bylo mordování, Vajckorn neznal slitování. 

Nedaleko u Křtin v lese putra s krvjó se třese.  

Ráno našél hajný Ambros štyry chladné mrtvoly. 

Četníkom to omeldoval, ti celý mord sepsali.

A Vajckorny pochytali, do hárešta sedět dali, 

kde svůj život zlotřilý krutó smrťó skončili.

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Deset let po maturitě 

jsem se svojí rodinkou zakotvil v Křtinách, kde jsem na-

šel celoživotní zaměstnání. Svatý obrázek  s  připo-

mínkou mordu v  lese u  cesty ke křtinskému arboretu 

tam stále ještě visí.

Svá důchodcovská léta trávil Slavoj v chatě u Lidečka na 

Valašsku, kde ho jeho žáčci často navštěvovali. Vím ta-

ky, že zpracoval a v několika kusech zkopíroval svůj sa-

mizdat – dokument, v  němž popsal vše 

o „akademickém zasedání“ a jeho formách a taky boha-

tý zpěvníček  našich tehdejších písní. Historikové, pát-

rejte. 



17



18

Myslivost, střelba

Myslivost měla na škole své čestné místo a svoji přiro-

zenou důstojnost. Nepřecházela však příliš do jedno-

stranného vnějšího okázalého tradicionalismu. Bylo to 

způsobeno i tím, že všichni studenti měli minimálně dvou-

letou předškolní praxi, kde se  s  myslivostí setkávali v  její 

plné šíři. Jako nezletilí „praktikanti“ beze zbraně poznali de-

tailně  její denní pracovní tvář, na kterou z posedu či stře-

leckého štontu nebývá někdy dobře vidět.

Po úspěšném absolvování zoologie a myslivosti jsme obdr-

želi lovecké lístky. Kdo na to měl, koupil si  alespoň bro-

kovnici. Ve 4. ročníku jsme se stali součástí mysliveckého 

systému školního polesí. Moc z  toho nevyplývalo, snad je-

den školní hon. Vzpomenu však na událost, na kterou jsme 

tenkrát povinně všichni zapomněli. Dnes už je to proml-

čeno. Hlavní aktéři nežijí, prozradím. V  únoru napadlo 

hodně  čerstvého sněhu. Z  polesí přišla stručná zpráva: 

V leči máme zalapovanou lišku. Čtvrtý ročník přerušil výuku 

a pod vedením pana profesora myslivosti  se vydal poklu-

sem na lišku. Ti šťastní  s  flintami obestoupili leč, ostatní 

neozbrojení – do leče. Lišku jsme z leče vytlačili a byla slo-

vena. Jenže vzápětí se ozvala nová nečekaná rána vzadu na 

počátku leče a žádný následný pohyb zvěře. Takže zásah? 

Střelec uvedl, že střílel do leče na jinou lišku a že ji trefil a 

ona v  tom hlubokém sněhu ještě někam popoběhla. My, 

honci, jsme museli dvakrát celou leč přehoblovat, ale nic 

jsme nenašli. To pro pana profesora. Ve skutečnosti jsme 

velmi brzy našli zhaslou srnu a rychle a pečlivě ji na místě 

zahrabali do sněhu. Zkrátka – čerstvý mysliveček, spolužák, 

spíš však zbrklý trouba, zahlédl, jak se v  leči v  hlubokém 

sněhu plahočí něco, co by mohlo být  jeho první životní liš-

kou, a trefil. Strašlivý průšvih. Střelba do leče  s  honci 

i  střelci na dostřel a odstřel březí srny v  době hájení. Ne-

vím, jak by se ten hoch dožil maturity. Určitě bez loveckého 

lístku. My spolužáci jsme jej vzali pod ochranu a zatloukali 

jsme. Dodatečně se za nás všechny panu profesorovi moc 

omlouvám. V  noci šla skupinka spolužáků  srnu do leče 

upytlačit. Skončila v  naší studentské menze. A  já se od té 

doby bojím zbrklých a neukázněných myslivců. Potkal jsem 

jich v životě ještě několik. Jsou nebezpeční.

Chyběla nám cvičná střelba, hlavně na pohyblivé cíle. Škola 

střelnici neměla. Na půdě školy jsme však našli vrhačku 

asfaltových holubů a ihned jsme konali. Koupili jsme holu-

by a uspořádali  na  školním polesí, na improvizované 

střelničce  s  jedinou vrhačkou, interní školní závod na 

10 terčů. Tím to skončilo. Jeden holub stál 1,– Kčs a k tomu 

střelivo, což bylo na studenty hodně peněz. Napadla nás 

myšlenka – vyrábět si holuby sami. Na zakoupeném holu-

bovi jsem přesně odměřil jeho rozměry, nakreslil před-

stavu o lisu a s pomocí mého otce (měl blízko k soustruhu) 

jsem jej realizoval. Kupodivu fungoval. Začátky byly ovšem 

nelehké. Tápali jsme. Holub vyrobený z čistého asfaltu byl 

tak křehký, že nesnesl ani ráz vrhačky a rozpadl se. Chtělo 

to nějakou příměs na zpevnění. Zvolili jsme tedy antuku 

z  cihelny. Prvý kbelík se směsí nám shořel. Nedošlo nám, 

že antuka má nějakou vlhkost a po nasypání do horkého 

asfaltu tento vzkypěl a přetekl do ohniště.  Antuku jsme 

pak sušili. Hodně úsilí si vyžádalo nalézt správný poměr 

asfaltu a antuky. Málo antuky – holub se lámal bez zásahu, 

hodně antuky – po zásahu jen zaprášil a dopadl na zem 

neporušen. Říkali jsme jim kameňáky a občas jimi někoho 

napálili. Jako střelnice nám posloužil tehdejší hranický ka-

menolom. Moc jsme si však střelby  neužili. Byli jsme už 

v maturitním ročníku. Vrhačka i lis na holuby by se možná 

ještě dnes někde na škole našly.

Ještě pár jar…     

Na širé hvozdy

zas soumrak padá

V korunách stromů 

utichli ptáci

Do mého srdce 

už soumrak se vkrádá

A moje vzpomínky 

v šeru se ztrácí

S životem smířen jsem

nebyl tak špatný

Osudu děkuji 

za každý dar

Ty hvozdy zelené

zůstanou navždy

Mou láskou největší

snad ještě pár jar…
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Praxe

Po prvním (nebo druhém?) ročníku jsme absolvovali 

povinnou jednoměsíční prázdninovou praxi v  provozu 

lesního hospodářství. Každý si práci a její podmínky 

dojednal sám. Většina využila kontaktu z povinné před-

školní praxe. Se spolužákem Jardou jsme si chtěli vydě-

lat nějaké peníze a nastoupili jsme v  Jeseníkách, na 

polesí Kouty nad Desnou, jako dřevorubci v  úkolové 

mzdě. Byli jsme vybaveni ruční pilou břichatkou, dvěma 

sekerami a dvěma železnými klíny a vyzbrojeni čerstvý-

mi znalostmi o jejich dokonalém nabroušení, získanými 

v „těžbě a dopravě dřeva“ od pana prof. Církvy. Kde že 

tenkrát motorové pily! Vyráběli jsme rovnanou metrovi-

ci ve smrkových porostech mýtního věku (silnějších di-

menzí). Bylo to tvrdé. Dřevorubecké zkušenosti malé, 

„fyzička“ nic moc. S  polesným jsme se setkali spíš výji-

mečně. Měl své provozní starosti, a v té době nebyl na 

polesí ještě žádný motorový dopravní prostředek, 

všechno se absolvovalo pěšky. 

Prožili jsme měsíc v  údolí Desné, kde je dnes známá 

vodní přečerpávací elektrárna. Bydlení v loveckých cha-

tách bylo dobré, až na velké vzdálenosti od pracoviště. 

Jídlo jsme si museli zabezpečit. Vařili jsme si sami. To 

bylo náročné. V polovině doby pobytu nás však vysvo-

bodili skauti. Byli z  Olomouce a v  našem údolí náhle 

„rozbili“ tři letní tábory – pro kluky, pro holky a jeden 

specifický, který byl křesťansky orientovaný. S  chlapci 

jsme se dohodli, že nás budou za finanční úhradu kr-

mit. Vedle jejich tábora, v husté smrčině, nám postavili 

svůj volný stan, kde jsme bydleli. Nedaleko našeho 

stanu, ve smrkovém houští, jsme později náhodou ob-

jevili dvě dřevěné bedny dokonale ošetřené asfaltem a 

zapadané jehličím. V  jedné byla kompletní uniforma a 

vybavení německého vojáka neznámé hodnosti včetně 

pušky, několika granátů a v celofánu bochník již dávno 

nepoužitelného chleba. Že by snad dezertér? Jeseníky 

byly součástí Sudet, hovořilo se tam německy. V druhé 

bedně bylo 10 vojenských pušek, konzervovaných vep-

řovým sádlem. Bylo to velké lákadlo pro nezákonné se-

beozbrojení. Odolali jsme však a všechno předali 

policajtům. 

Nepamatuji se, že bychom si z  Jeseníků odváželi něja-

kou moc velkou výplatu. Vydělávat na chléb rukama, to 

šlo vždycky ztuha. Zato jsem si odvážel vzpomínku na 

jednoho jesenického kamzíka, kterého jsme si 

tam s Jardou vyčekali. Víc jsem jich už v životě nepotkal.

Pohár naděje

Můj život chutnal jako víno

Někdy sladké a jindy kyselé

Já svou sílu cítil v lese

V tom tichu jako v kostele

Pod klenbou větví byl můj chrám

Tam byl jsem Bohu nějak blíž

Tam cítil jsem se požehnán

Tam spadla ze mne všechna tíž

O víně psal už mnohý básník

Je to snad klišé otřelé

Však život je vždy originál

A já žiji rád přátelé

A i když se můj pohár prázdní

Já lpím na každé krůpěji

Zas vzpomínky v mém srdci zazní

A stále věřím v naději
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Kultura a volný čas

K pochopení této kapitolky musím připomenout, že šlo 

o dobu těsně po válce, ve které Němci zakázali všechny 

kulturní a společenské akce a zůstalo jen kino. Promí-

taly se především německé filmy a zpravodajství o  ví-

tězstvích wehrmachtu na všech frontách, později už jen 

o  úspěšných přesunech do předem připravených vý-

hodnějších pozic (krycí formulace pro ústup vojsk). Po 

válce jsme byli mladí a „hladoví“ a využívali každou pří-

ležitost ke společným aktivitám. Kultury a zábavy jsme 

měli ovšem jen tolik, kolik jsme si sami vytvořili. Te-

levize, počítače a mobily byly ještě v nedohlednu, rádio 

měl k dispozici jen málokterý student. Jedinou komerční 

kulturou byly dva hranické biografy.

Sbor

Když jsem přišel do 1. ročníku, zaujal mě již zaběhnutý 

a kvalitní školní pěvecký sbor. Samozřejmě mužský, 

dívky na lesárně ještě nestudovaly. Rád jsem se stal je-

ho členem. Měl jsem k muzice velmi blízko a k tomu ně-

jakou zkušenost z  domova. Sbor vedl o  dost starší 

student ze 4. ročníku, který měl  s  vedením pěveckého 

sboru zkušenosti. Pro město Hranice byl náš sbor pří-

nosnou kulturní institucí. Zazpívali jsme si dokonce i se 

symfonickým orchestrem v  sokolovně. Ve spoluprá-

ci  s  dívčí rodinnou školou (říkali jsme jí Knédlfakulta) 

jsme vyzkoušeli i  smíšený pěvecký sbor. Sbormistr od-

maturoval a školní sbor tak svou činnost ukončil. Ne na 

trvalo. Bylo mi líto, že sbor už neexistuje a tak jsem se 

pustil do dobrodružství a sbor po roce nečinnosti 

obnovil. Zájem o členství měli hlavně mladí pěvci. Bylo 

nás třicet a celkem nám to šlo. V roce 1949 jsme se při-

hlásili do celostátní Soutěže tvořivosti mládeže. Okresní a 

Tam své srdce uložím

Tam v tajemnu pod jehličím

Tam kam lišky chodí spát

Tam kde závist není ničím

Tam jsem býval vždycky rád

Tam veverky spěchají

do svých skrýší po kmenech

Tam se kuny ukryjí

do svých doupat v kamenech

Tam jelen své paroží

jednou shodí do trávy

Tam své srdce uložím

Tam

kde není 

bezpráví

Náš pěvecký sbor v hranické sokolovně (ty košilky jsou zelené, ale každá maličko jinak)
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krajské kolo jsme vyhráli. V  ústředním kole v  Ostravě 

jsme byli ve své kategorii čtvrtí. Na profesionálně ve-

dené sbory jsme již nestačili. Pro Hranice to byla v kaž-

dém případě velká pocta. Když jsme odjížděli do 

Ostravy, doprovázela nás od kostela až na horní ná-

draží posádková hudba Vojenské akademie v Hranicích 

(jedno z morálních vítězství nad akademiky).      

Kromě pěveckého sboru jsme měli také nevelký taneční 

orchestr. Sešli se studenti, kteří uměli hrát na nějaký 

nástroj a dopracovali se k  tomu, že zahráli i  na běžné 

venkovské tancovačce. Laďa Vyorálek uměl dobře na 

kytaru, měl až nemravně podmanivý baryton, učil se 

anglicky a uměl zarecitovat i zazpívat – velmi cenný jedi-

nec. Rádi jsme se při jeho vystoupeních bavili pozo-

rováním mladých dívek, propadajících se, se zvlhlým 

zrakem, do svého vnitřního krásna, když spustil Wolke-

rovu Nejhlubší moře oči lidské jsou…, nebo zazpíval Old 

man river (Mississippi)…, tehdy populárního Paula Robe-

sona. Skupinka studentů ráda předváděla scénku 

o Pyramovi a Thisbé, jak lev Thisbe jakoby sežere. Našel 

se i vtipný konferenciér a my jsme byli schopni sestavit 

večerní kulturní program i s tancovačkou.    

Vzpomínám, jak se tenkrát zakládala Jednotná země-

dělská družstva, a nás si pozvali na jednu slavnostní 

schůzi. Poslali pro nás nákladní auto a byli s námi moc 

spokojeni. Nic za to nebylo, jen to bohaté zabíjačkové 

pohoštění, což bylo náramné přilepšení k  menzovní 

stravě.

Všechny tyto aktivity si studenti organizovali sami. Byla 

tu však i spolupráce s panem profesorem  češtiny Dra-

gounem, který nás vyprovokoval i  k  ne příliš oblíbené 

sborové recitaci. Dokonce jsme pod jeho vedením se-

hráli v sokolovně pro hranickou veřejnost Drdovy Hrát-

ky  s  čertem, kde se v  našem režijním pojetí na scéně 

i  střílelo z brokovnice a z portálu padaly trefené sojky. 

Samozřejmě,  že to nebyl žádný velký kumšt, spíš stu-

dentská taškařice, ale líbila se. Hraničtí občané neměli 

tenkrát mnoho na výběr, co se kulturního vyžití týkalo. 

V tomto kuse jsem ztvárnil roli knížete pekel. Byl to jen 

„štěk“, ale i  tak jsem se necítil dobře. Divadlo pro mne 

nebylo. Pan profesor měl napsanou i  vlastní divadelní 

hru, nic moc o  ní nevím. Jeho velkým přáním bylo, 

aby  s  námi uskutečnil její premiéru. Moc mě mrzí, že 

k tomu nedošlo. Přál bych mu to.

Náš pěvecký sbor na soutěži v Ostravě (měli jsme již uniformy)
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Hubertská

Studenti lesárny pořádali jednou za rok velký ples. Byla 

to tradiční Hubertská. Společenská událost hranického 

podzimu, o  kterou byl velký zájem. Uprostřed sálu 

sokolovny stál smrk až do stropu  s  kruhovou lavičkou 

u  jeho paty. Na balkóně  posádková hudba Vojenské 

akademie. Uniformy, bílé rukavičky a děvčata 

v dlouhých róbách, polonéza na úvod, vybrané chování, 

žádné rošťárny a ostuda s alkoholem už vůbec ne. A ne-

byl by to Slavoj, aby nám tu Hubertskou trochu nezpest-

řil. Ve výukové hodině před plesem nám pravil : 

„Pánové, čtvrtletní konference je na spadnutí a nemáme 

odzkoušeno. Neztrácejme čas. Kdyby někdo potřeboval a 

měl odvahu, jsem mu na Hubertské k  dispozici přesně 

o  půlnoci v  pekle“ (Peklo – prostor pod jevištěm, kde 

býval bufet a šenk). A  skutečně se  dva až tři studenti 

našli. Možná i kvůli recesi. Výsledek zkoušky byl platný. 

Musím ovšem podotknout, že  pan profesor Svoboda 

nás byl běžně ochoten vyzkoušet i  za jiných neobvyk-

lých podmínek. Například při chůzi třídy na vzdálenější 

místo praktického cvičení. Bývalo to hlavně ve 

zkouškovém období před čtvrtletní konferencí, kdy se 

těch zkoušek nahromadilo více, nám i pánům profeso-

rům.

Nelze nevzpomenout  na tradiční a oblíbené Po-

chovávání posledního semestra. Bylo to vlastně loučení 

maturantů, ale truchlit přišli rádi i  všichni ostatní. Má-

ry  s  nebožtíkem a  s  černými havrany, hojné a snaživé 

plačky, farář  s  ministranty a kropenkou,  smuteční 

řečník (klíčový bod obřadu). A  funébrmarš do pochodu 

hrála školní muzika na jedno použití pod vedením kříd-

lováka Pepka Buchty. 

Sokol

Co nám nabízely Hranice k  aktivitám a zábavě ve 

volném čase? Nejaktivnější a nejpočetnější byla TJ 

Sokol. Z  naší třídy jsme chodili „do cvičení“ jen dva. 

A  ještě také naše kuchařka Jindřiška. Já jsem byl zku-

šeným sokolem. Již před válkou jsem doma sokolíkoval 

jako žáček. Němci Sokol zakázali, odvedli nám náčelníka 

a už nám ho nevrátili (skončil v  německém koncent-

ráku). Po válce jsem byl ihned dorostenec a v Hranicích 

jsem nezaváhal a stal se starším dorostencem. V nářa-

ďové gymnastice jsem byl úspěšný. A  záviďte mi! Zú-

častnil jsem se historického XI. Všesokolského sletu 

v  Praze na Strahově v  roce 1948. Hraničtí Sokolové 

nejenže cvičili svá tělíčka, ale pečovali i  o  své dušičky. 

Rád vzpomínám na sokolské Šibřinky na téma „Celý svět 

tančí“, kde jsem dostal důvěru sestry náčelnice (ona to 

všechno řídila), která mne obsadila do ruského i  ame-

rického tance.

Smuteční hudba při pochovávání Posledního Semestra



25

Nabízely se i  jiné možnosti. Tehdejší naše armáda byla 

stále ještě postavena zčásti na jezdectvu a Vojenská 

akademie nabízela veřejnosti výcvik jízdy na koni (za 

úhradu). Z  naší třídy tento výcvik absolvoval pouze je-

den spolužák. V  sousedních Drahotuších bylo svazar-

movské letiště  s kluzáky a větroni. Lákavé, ale pro nás 

nedostupné.   

Významnou společenskou tradicí  bývalo hranické 

korzo. Jednalo se o promenádu, kde se potkávají ti, kdo 

se chtěli potkávat, případně seznamovat. Kdo chtěli být 

viděni. Jednotlivci, ale i  celé rodiny. Pro mladé  to byla 

příležitost pro registráž event. kontaktáž (první dvě fáze 

možných následných vztahů; jejich krásnou klasifikaci 

vymyslel Páral nebo Kundera, už nevím). Hranické 

korzo zahrnovalo dolní podloubí, náměstí (po západní a 

severní straně) a horní podloubí, a zpět. Nejrušnější 

bývalo v sobotu navečer a v neděli. Aut ještě mnoho ne-

jezdilo, z  Hranic nebylo moc kam uniknout. Bývalo to 

samozřejmě i válčiště lesáků a pánů vojenských akade-

miků pro nekrvavý boj o  přízeň hranických paní a 

panen. Myslím, že maminky upřednostňovaly akade-

miky, dcerušky však lesáčky nevylučovaly. Maminky vi-

děly dál dopředu – sama samotinká na samotě u  lesa, 

nebo vojenská honorace ve městě? Později mi bylo těch 

akademiků líto. Nový armádní generál Čepička jim po-

stupně zavedl vojnu jako řemen a v závěru našeho stu-

dia jsme už na korze akademika potkali zřídkakdy. Tak 

taková převaha  již nepotěšila.  

Sokolské Šibřinky na téma Celý svět tančí (nahlédnutí do společenského života tehdejších Hranic)
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Mistrál

Byli jsme mladí a zájem o  moderní taneční muziku a 

tanec byl na předním místě. Hranice se zde měly čím 

chlubit – tanečním orchestrem MISTRÁL. Byl to velký or-

chestr, stejného obsazení jako tehdy populární pražský 

taneční orchestr Karla Vlacha (cca 15 muzikantů). Na 

rozhlasové půlhodinky Karla Vlacha se scházeli studen-

ti-fandové denně před večeří u  rádia ve studentské 

menze (doma měl radio málokdo). Mistrál  s  tímto or-

chestrem snesl přiměřené srovnání a byl klíčovým těle-

sem pro taneční zábavy a plesy v Hranicích a okolí. Byl 

to tehdy vrchol moderní taneční muziky a mladí se za 

orchestrem vysloveně táhli.

Klíčovým repertoárem Mistrálu byl poválečný hit – mu-

zika Glenna Millera. Byla to v  té době nejmodernější 

taneční muzika. Byla americká a národ mladých tan-

cechtivých jásal. K tomu pak přidejme opisování reper-

toáru Karla Vlacha a tradiční, stále ještě žádané valčíky, 

polky, tanga ap. Musím ovšem dnešním tanečníkům 

sdělit, že tenkrát šlo stále ještě o  tance v  nenahradi-

telném párovém držení a že všechny ty nové foxtroty, 

swingy, slowfoxy, bugi-wugi apod. se musely poctivě vy-

krokovat. Pojmy hudební skupina a disko byly ještě ne-

známé.

K  mým velkým muzikantským dobrodružstvím při stu-

diu v  Hranicích patřilo to, že jsem více než rok byl 

členem tohoto orchestru. Vedoucí Mistrálu mne jako 

sbormistra školního pěveckého sboru jednou navští-

vil s tím, že hledá kontrabasistu na uvolněné místo v or-

chestru a jestli o  nějakém nevím. Já jsem okamžitě 

zavětřil, protože tu nešlo jen o radost z muziky, ale také 

o  pěkné peníze. Kvalifikaci kontrabasisty jsem neměl, 

jen slušné nenotáristické zkušenosti  s  basou v  cimbá-

lovce Valašského krúžku v  mém bydlišti a znalost ba-

sového klíče z klavíru. Nabídl jsem se, byl přijat a stal se 

tak basistou Mistrálu. Repertoár orchestru jsem rychle 

zvládl a přišla plesová sezóna.

V  nejvypjatější době (nebylo to každý týden) to mohlo 

znamenat – 2× v  týdnu taneční po 2 hodinách v  soko-

lovně, v sobotu někde v okolí ples 6–8 hodin a v neděli 

Čaj o páté od 17. do 20. hodiny. Nedělní čaje se konaly 

v malém sále vzadu v domě na náměstí, kde byl Baťa, 

dnes je tam City bar. Byla to vlastně jakási předzvěst 

dnešních diskoték. Honorář za hru v  orchestru činil 

50,-  Kčs za hodinu, když celodenní stravování v  naší 

menze stálo 500,– Kčs měsíčně a naše kuchařka Jindřiš-

ka měla měsíčně 2500,– Kčs hrubého. Odlehčil jsem 

finančně rodičům a pro start na vysoké škole jsem si 

odvážel užitečnou hromádku peněz. Byla to zajímavá 

zkušenost. Zpočátku mě to bavilo a Glenna Millera jsem 

si i zamiloval. V očích spolužáků jsem vyrostl. Postupně 

jsem však dospěl k  poznání, že tento způsob muziky 

bych nechtěl trvale provozovat. Nebyl jsem nočním 

ptákem a ponocování mi vadilo. Jezdilo se veřejnou do-

pravou, auto z muzikantů nikdo nevlastnil. Ples ve Val. 

Meziříčí například znamenal návrat vlakem do Hranic 

v  neděli v  7 hodin ráno,  s  basou na rameni. Při tom 

jsem v orchestru stál s basou kvůli efektu až na horním 

praktikáblu, v sále se běžně kouřilo a já, nekuřák, se dí-

val na tančící dav několik hodin shora skrze kouřovou 

clonu. Finanční motivace byla velká, ale byl jsem rád, že 

to jednou pro mne skončilo. Mistrál však žil dále.

V zimě jsme občas jezdili lyžovat. Ve vyšším ročníku byl 

velkým lyžařským nadšencem o  pět let starší Ludvíček 

Šablatura, který nás několik vyhecoval a jezdili jsme do 

Beskyd. V neděli brzy ráno vlakem do Rožnova, odsud 

již na lyžích nahoru na Radhošťský hřeben a večer 

stejnou cestou domů. Koupili jsme si dokonce i  jedny 

z prvních lepených lyží, vyráběných v ČSR. Někdy s námi 

vyrazil i  Slavoj, který byl dobrým lyžařem. Ludvíček 

(Ing. Ludvík Šablatura) byl zajímavá a v průběhu dalších 

let pro lyžařský sport ČSR důležitá osobnost. Schválně si 

ho vygooglujte, budete překvapeni. Na konci války ho 

zatkli Němci pro odbojovou činnost a šlo mu o život. Po 

válce dokončil studium na naší lesárně, pak studoval 

Lesnickou fakultu a zakotvil v Harrachově, v horách, blí-

že ke sněhu. Lyžařským sportům se věnoval velmi in-

tenzivně. Byl reprezentantem Československa v závodě 

sdruženém. Byl duší projektu a organizování  výstavby 

skokanského komplexu v  Harrachově. Tam jsem 

se s ním opět po letech setkal. Naše výzkumná stanice 

mu tam postavila lesní lanovku, upravenou pro do-

pravu materiálu při stavbě harrachovských 

skokanských můstků.  



27



28

Romantika, lumpárny

Trošičku romantiky? Váhám. Koho to dnes zaujme? 

A  navíc, děvčata v  tom nejsou. Velká vojenská po-

sádka s Vojenskou akademií dávala Hranicím svůj spe-

cifický kolorit, ovlivňovala atmosféru města. Já jsem si 

rád vychutnával její vojenské večerky… Později večer se 

vracím domů do Vrchlického ulice. Večer je klidný, 

vlahý, teplý. A hlavně tichý. Dálnice nad Vrchlického ulicí 

nehučí, protože ještě není. Snad jen v  dáli na viaduk-

tech zahouká vlak. Čtvrt hodiny před desátou se do 

toho ticha ozve z nedalekých kasáren trumpetista a za-

hájí svůj sólový part volných, uklidňujících melodií. 

Troubí vojenskou večerku. Tichý vlahý večer a vzdálená 

křídlovka… ladí to spolu velmi dobře. Já přicházím ke 

svému domku, užívám si tu náladu a počkám si ještě na 

celou desátou hodinu, kdy si s trumpetistou zabroukám 

krátkou, závěrečnou, opakovanou melodii – Děvčata za 

vrata, vojáci spát. Romantika pro jednoho… 

No dobře, usmíváte se… Byla to naše doba, nám stačilo 

málo. Zajímalo by mě, zda se v  Hranicích vojenská ve-

čerka troubí ještě i dnes. Jestli ne, na YouTube si ji vy-

chutnáte v nejrůznějším provedení. 

Páni studenti měli ve volném čase i  prostor pro 

lumpárničky. Tak kupř. skupinka z penzionu Milča si za 

jednoho horkého nedělního odpoledne někde půjčila 

dřevěné necky a vydala se v  trenýrkách a naboso do 

teplických lázní léčit svá znavená, menzou živená a bu-

doucími fitky ještě nepoznamenaná těla. Na kolonádě 

u minerálního pramene naplnili necky léčivou vodou a 

postupně brali lázeňskou kůru. Lázeňští hosté se bavili a 

Správa lázní si u ředitele školy nestěžovala. Někdy jindy 

si však u  něho naléhavě stěžovali zbrašovští hasiči na 

to, že studenti lesnické školy jim v noci na návsi pokáce-

li a do metru srovnali máju, kterou hasiči postavili na 

počest měsíce jara a lásky a k potěše místním pannám 

a paním, protože se to tradičně dělá. Nepohlídali si ji, 

což se běžně musí. Pan ředitel Pacák znal své 

Pappenheimské a nedělal z  toho exemplární problém, 

jen obeslal po třídách oběžník (školní rozhlas jsme ne-

měli), v  němž požádal studenty, aby se napříště 

podobných činů vyvarovali, protože to škodí dobré po-

věsti naší školy. Hasičům poslal omluvu a ujištění, že se 

to již víckrát nestane. Že mají máju lépe hlídat, nena-

psal… Jindy přišla řediteli stížnost, že v okolí  penzionu 

Milča se ozývá střelba, patrně z  loveckých zbraní a vy-

hrožovalo se tam policií. Pan ředitel poslal opět 

oběžník, ale přitvrdil a pohrozil i  možnou ztrátou 

loveckého lístku. Už se tam pak nestřílelo. Jenže asi po 

dvou týdnech po těch střelbách jsem byl, jako vedoucí 

menzy, požádán o obstarání chleba (byl ještě na lístky) 

se zdůvodněním, že při celodenním cvičení na školním 

polesí budou kuchaři z penzionu Milča podávat k obě-

du košt pečeného divokého králíka, naloženého na 

česneku, nikoliv toho toulavého psíka, jak tvrdí zlí jazy-

kové. Králík byl velmi chutný. 

Jak jsem již uvedl na začátku, struktura studentů co do 

věku, a tím i zájmů a návyků, byla pestrá. Neznal jsem, 

čím vším se ve volném čase baví studenti z jiných roční-

ků a Hranice neměly jen jednu hospodu. Neznal jsem 

všechny starosti pana ředitele na tomto poli. Myslím, 

Barvy života

Když v podzim barevný život se nachýlí

V zrcadle času vidím svou tvář

Nad sklenkou vína posedím na chvíli

Dík za vše osude

zahodím kalendář

Ty barvy života rád si teď vychutnám

Víno jak rubín jak nektar bohů

Dalšímu osudu já ruku podávám

A piju s chutí to ještě mohu

Či zlatý jantar sluneční slzy

Osvěží prozáří letitou duši

Není už pozdě a není brzy

Mám život rád ty barvy mi sluší

I žhavá oranž jak oheň mládí

Soupeří s klidnou zelení mechu

A lesní potok kameny chladí

Hladí a konejší 

Dost bylo spěchu

Dost bylo spěchu…
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že  s  některými pány studenty řešil i  náročnější 

problémy než kácení máje na Zbrašově. A  tak měl 

jednou jistě i  pádný důvod ke svému ráznému roz-

hodnutí, uvalit na všechny své žáčky karcer. Tak se prý 

ve starém Římě nazývalo vězení, nebo to na dřívějších 

středních školách znamenalo uzavření žáka ve škole, ja-

ko kázeňský trest za hrubší provinění. Pro nás to zna-

menalo zákaz vycházení po osmé hodině večerní a 

zákaz navštěvování místních hostinců. Bylo to nepří-

jemné, ani do kina se večer nedalo zajít. Já jsem dostal 

výjimku pro návštěvu Sokola. Netrvalo to však dlouho, 

odhaduji 2–3 týdny, a karcer byl odvolán. Pan ředitel 

tentokrát ukázal studentům varovně vztyčený prst a 

hranické veřejnosti vyslal signál, že ve své škole si pořá-

dek dovede udržet. 



30

Závěr

A došly mi patrony, víc jsem  nevyvzpomínal. Snad jen 

několik poznámek.                                 

Administrativní centrum školy představoval sekretariát, 

kde pracovala Emilka (snad si ji pamatuji dobře), jediná 

administrativní síla na škole. O školu a všechno ostatní 

pečoval pan školník s manželkou. Bydlel přímo ve škole. 

V budově školy bydlel i pan ředitel. 

Proces výuky a přístup studentů ke studiu nepřinášel 

výraznější problémy. Hovořím za náš ročník. Všichni 

studenti přicházeli z  lesního provozu, mi-

nimálně  s  dvouletou předškolní praxí,  s  cílem zvýšit si 

kvalifikaci a vrátit se do lesa. Převažoval zájem a cílevě-

domost, i  když to nebylo vždy a u  každého na vyzna-

menání. Ze čtyřiceti studentů v  ročníku tři pokračovali 

studiem na lesnických vysokých školách. Byl jsem mezi 

nimi a musím říci, že díky znalostem, které jsem si 

z  Hranic odnášel, jsem vysokoškolské studium zvlá-

dal  s  polovičním úsilím, ve srovnání se studenty, při-

cházejícími z gymnázií. 

Na dobu studia, na lesárnu a pobyt v Hranicích vzpomí-

nám rád. Bylo to mé mládí, dobrá škola pro život i pest-

ré dobrodružství.

Ing. Alois Švenda, CSc,

Emeritní vedoucí Výzkumné stanice

VÚLHM Křtiny (1975–90)

Poslední chvíle v Hranicích, za mnou symbol mého mládí, přede 
mnou nádraží s vlakem do života
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Les je můj osud

Jak zelený vltavín

Padl na svět lesů stín

Ty lesy jsou osudem mým

Radostí i prokletím

Tam po vrcholcích borovic

Mé myšlenky zas bloudí dál

Já v tichu noci přemýšlím

Co mi osud dal i vzal

A jak kdysi tak i dnes

Svítí na mé Hranice

Myriády zlatých hvězd

Těch hvězd je na tisíce

Tak blízké a tak vzdálené

Tiché jako vzpomínky

Jak na cestě života

Ty nejdražší kamínky

Naše maturitní tablo

Ing. Alois Švenda, CSc., jaro 2021
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Doslov
A co dodat na konec?

Autorovi patří náš velký dík za krásné a velmi poutavé čtení i zajímavý pohled do historie naší školy. 

Věříme, že mnohé z nás tyto vzpomínky na úsek jednoho plodného a bohatého života inspirují ke snaze žít ten 

vlastní tak, abychom sami jednou mohli své dílo s hrdostí předat dalším generacím.

Redakce

A pokud jsme někoho dalšího inspirovali, neváhejte nás kontaktovat na e-mail homeles@slshranice.cz. Budeme rádi, 

pokud bychom měli další příležitost poskládat podobné speciály.
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