Třetí narozeniny rozhledny Stradonka
slunečních hodin za aktivní účasti KPR

a

křest

Podle data 14.7.by se mohlo zdát, že se bude slavit Dobytí
Bastily a začátek prázdnin ve Francii, ale čtenáři Rozhlednáře
vědí, dle pozvánky uvedené minule, že se jedná o oslavu
zorganizovanou opět aktivními ženami ze Stradonic, ovšem
doprovázenou i křtem další skvělé místní „atrakce“ –
Slunečních hodin. Známe už různé kombinace rozhleden spolu
s jinými „ikonkami“ v textu vysvětlivek k mapám (rozhledna vs
most, památný strom, pramen řeky, památník bitvy atd.), ale o
kombinaci rozhledny a slunečních hodin v bezprostřední
blízkosti dosud nevím. Více nám řekne oficiální tisková zpráva:
Ve Stradonicích najdete rozhlednu s pohledem na celé
Středohoří a nyní i unikátní sluneční hodiny. Rozhledna byla
zpřístupněna v červenci 2009 a je vysoká 6 metrů. V její
blízkosti nyní vznikla další velká zajímavost. Jde o jedinečné
sluneční hodiny. Ty byly za přítomnosti mnoha místních a
turistů slavnostně pokřtěny odborníkem na sluneční hodiny Jindřichem Traugottem z Dolních Říčan u Prahy. Tři tvůrci tohoto
díla: 1/ Milan Dvořák – duchovní táta hodin – dlouho po slunečních hodinách pokukoval, až to dotáhl ke zdárnému konci. 2/
Čestmír (Míra) Brabec, místní rodák - vyvrtal všechny díry na kůly, pomáhal při osazení desky. 3/Josef Drdlík z Hlinska,
který část dětství strávil ve Stradonicích, přivezl desku (tu zaplatil Městys Peruc) a daroval všechny kůly na označení
ciferníku. (připomínáme že již při stavbě rozhledny
zhotovil se svým synem šindelovou střechu - zdarma)
v roli „sudiček“ jim popřáli, aby mnoho let dobře
sloužily. Na „našich“ hodinách Stradonkách a jejich
realizaci bylo vidět, že když jsou chlapi „borci“, je to
bezva. S usazením pomohlo ZD Peruc, akci podpořil
starosta Peruce p.Lanc.
Pozvánku na akci jste tedy všichni v minulém
Rozhlednáři četli a nyní se s Vámi přímí účastníci –
Karel s Frantou z Ústí nad Labem, Ríša, Helena a
Miloš podělí o své zážitky z této akce slovem i
obrazem. Škoda, že není Rozhlednář rovněž audio,
Bedřich Ludvík by jistě uvítal poslech parafráze na
svojí rozhlednářskou hymnu sborově zpívaný přímo
pod rozhlednou. Alespoň její text připojuji na závěr
příspěvku.
Celou oslavu krátce vylíčíme, výstižnější však bude obrazové zpravodajství přímých účastníků akce. Již s příchodem do vsi
bylo zřejmé, čím všichni žijí a že se chystá velká akce. Při cestě k rozhledně jsme nejprve narazili na různé atrakce pro děti,
brzy to však silně zavonělo a byli jsme přivítáni bohatým občerstvením na grilu s mnoha lahodnými nápoji. Dlužno dodat, že
na přilehlých lavičkách i na blízké TOIce poseděli s radostí všichni.
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No a vzhůru na rozhlednu a její mladší sestru – dosud zahalené sluneční hodiny. Rozhledna byla slavnostně ozdobena
(přispěl i Franta Málek svým Cimrmanovským artefaktem), pod rozhlednou se prodávaly suvenýry a lákal především dort
nazdobený umně rozhlednou, pozornosti ve formě preclíků a perníčků ve tvaru rozhledny se zdály samozřejmostí a všude
kolem kmitaly strakonické ženy v tričkách zdobených na zádech motivem Stradonky. Znalci si jistě povšimli tří vážených
pánů, s největší zásluhou na konstrukci slunečních (teoretickou i praktickou). Odborník opravdu povolaný, z Astronomické
společnosti, jenž hodiny cejchoval, pokřtil je šampaňským a odhalil slavnostní
desku.
Tento akt byl samozřejmě doprovázen kulturními vložkami ve formě zpěvů
místních žen, vystoupeními místních dětí s hudebními nástroji a zmíněnou
parafrází na rozhlednářskou hymnu. Za KČT a KPR velmi ochotně promluvil Karel
Punčochář. Na závěr byl rozdáván zmíněný dort s motivem Stradonky a hodin.
Zbývá jen dodat, až půjdete zase na Stradonku, určitě nevynechejte HOSPODU V
PÁTKU. Obešla jsem kus světa, ale tolik druhů piv a jídel jsem ve vesnické
hospodě dosud neviděla.

Připojujeme slavnostní řeč Karla Punčocháře
Vážení hosté, přátelé rozhleden a dalekých výhledů,
sešli jsme se dnes, abychom společně oslavili 3. narozeniny zde stojící rozhledny, naší malé a důvěrně pojmenované,
Stradonky. Je dávným zvykem, že když má někdo narozeniny, mu
všeobecně popřát vše nejlepší, ale také vzpomenout těch, kteří
stáli u zrodu, či početí oslavence. Bez duchovního otce, v případě
Stradonky ale i několika, v uvozovkách, matek zdejší obce
Stradonice, by k tomu nejspíše vůbec nedošlo. Takže všechny milé
ženy, na prvním místě děkujeme vám, za váš úžasný nápad a
nezměrné úsilí, které jste vynaložily k jejímu zrodu a také vám
všem, kteří jste se podíleli jak na projekčních tak i realizačních
pracích.
Je chvályhodné, že se konečně začíná prosazovat občanská
pospolitost a zájem o věci veřejné a tak jako naši předkové, ať už
to byli Češi nebo Němci, začali v takzvaných zkrášlovacích a
následně turistických spolcích, budovat na zajímavých místech
svého okolí pěší stezky, odpočívadla, vyhlídky, rozhledny a
restaurace, navazujeme i my na jejich odkaz a pokračujeme nejenom v údržbě a obnově, ale budujeme i nové objekty, jako
zde stojící rozhlednu Stradonku, ku prospěchu všech zvídavých a slušných lidí.
Co popřát naší Stradonce? Aby se ve zdraví dožila vysokého věku, věrně sloužila všem romantikům a milovníkům dalekých
výhledů a aby se jí zdaleka vyhýbali všichni vandalové a kazisvěti. Ať ji v blízké budoucnosti přibudou nejenom v našem
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kraji, ale celé naší krásné zemi další sestřičky a sestřenice, které budou postaveny za rozumné ceny a na vhodných místech
jako ona.
To ji ze srdce přejeme my všichni přítomní, jak členové Klubu přátel rozhleden, tak i Klubu českých turistů a ostatní příznivci.
Jako poděkování za její vybudování si dovoluji předat za Klub českých turistů malý dárek v podobě knihy o historii turistiky
na Ústecku.

Text písně Rozhlédni se člověče v úpravě Klubu žen
Stradonice
ROZHLÉDNI SE ČLOVĚČE,
NEŽ TI ŽIVOT MEZI PRSTY UTEČE.
OPUSŤ SVOJI RODNOU PEC
A VYDEJ SE NA KELTSKÝ KOPEC.
VŠECHNY TVOJE PROBLÉMY,
STRASTI, ŽALY, MIGRÉNY,
TI VYŘEŠÍ JEN ROZHLEDNY.
STRADONKA SE TÍM NETAJÍ,
ŽE JI LIDI RÁDI MAJÍ.
BLANÍK A KLEŤ, SNĚŽNÍK A DĚD,
TOLIK KRÁSY PROSTĚ NELZE NEVIDĚT.
VŠECHNY TÍHY NA DUŠI,
VŠECHNY SLZY OSUŠÍ,
TI STRADONKA, POHLEDNÁ.
NABÍZÍ SVÉ OCHOZY
NA NICH NEJSME JENOM MALÍ,UBOZÍ.
Z NICH LZE VOLAT DO KRAJE,
LIDI, PODÍVEJTE, TOHLE KRÁSA JE.
ROZHLÉDNI SE Č L O V Ě Č E.
(text a snímky: Helena Holubářová, Hana Dvořáková,
Karel Punčochář
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