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2. BOLETICE - HÁDALOVÉ 
 

Jen málo ztracených věcí na světě se najde tak rychle jako hůl, kterou chce 

člověk  hřbet zvalchovat psovi od souseda. Nejlepší mrvou pro růst pelyňku 

sousedských třenic je právě jadrná odpověď na hořký žďuchanec, kterým si 

začal ten druhý. To se pak začnou vrstvit jízlivost se schválností, jako 

kravská lejna svedená žlabem do společné jámy. Důvody rozkmotření? 

Samozřejmě vždycky velmi závažné.  

Tu slepici, co měli jedni k obědu jim soused nazejtří hned nezapomněl 

připomenout, protože když se škubala, peří lítalo až pod jeho hrušku. A 

hned, kdo to má po vás uklízet holoto? Nikdo? My to máme dělat sami? Tak 

jen počkejte. Hlavně si nenechat nic líbit. Peří do medu a sousedovic psovi do 

mísy na žrádlo, jen ať se mu zalepí čenich. 

Jindy zas. Cos mlátil tou sekerou do těch špalků hned po obědě. To bylo 

kraválu, ani šlofíka mi nedopřeješ. To mi děláš naschvál. Ale počkej. Hlavně 

si nenechat nic líbit. A tak ten druhej nazejtří ještě před rozbřeskem, prkna 

ven a zvětšovat králíkárnu. Ran kladivem nepočítaných, až to toho prvního 

z pod duchen vytáhlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé Boletice museli poslouchat neustálé hašteření. Jako zatuchlá mlha leželo 

denno denně olejem podlévané ohniště sváru těch dvou nad Boletickými 

střechami. Někdy se tomu ostatní pochechtávali, jindy si je dobírali, ale 

nejvíc všechny přikrývala nakonec deka únavy. 
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Kolikrát už je ostatní dostrkali k rychtářovi. Ale jak to tak bývá, hloh 

odkvete, jehněda  se ukinklá, ale kopřiva zase vyrazí. Sekat dobrotu jen na 

chvíli nestačí. Kázání ze slova Božího je zrcadlo, ve kterým sebe vidí jenom 

ten co má za ušima, ten, co tam má jenom bláto v tom zrcadle vidí zase jenom 

souseda. 

Cos to včera u všech všudy zase topil za lejna? Volal po neděli první na 

druhýho? Jen počkej, hlavně si nenechat nic líbit. A už si chystal neproschlý 

haluze z ořešáku. A už s nima do kamen, jen ať si taky počuchaj. Nic nevadí, 

že si sám zableptá komín dehtem, jen když tomu druhýmu zasmradí. A zase 

trpěly celé Boletice. Ani stará moudrost, že dobré sousedy dělají jenom dobré 

ploty nepomohla. Jak vysoký by asi ten plot musel být, aby zastavil jedovatý 

kouř z komína, ke kterýmu se musí i devitimetrový žebřík navazovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vypráví kmotra pověst, že zaslechla, když se z toulek po Boleticích vracela, 

že i na ty dva Boletické hádaly přišlo povolání k Božímu účtování. Jejich těla 

zchvátila choroba ani ne dva týdny po sobě. A byli pochováni. Jenomže jejich 
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hroby byly na boletickém hřbitově jako na potvoru hned proti sobě. Boletičtí 

je přes všechnu nechuť doprovodili k poslednímu rozloučení, ale když se 

rozcházeli od jednoho tak od druhého, hned do hospody a dobrou baštou a 

do vysoka napěněným krumlovským pivem zapíjeli ten klid, který si teď 

budou Boletice konečně užívat. 

 

Ale ouha. Divná věc, povídá jedna tetka druhý, "to byl v noci vítr nebo co? 

Já jdu na hřbitov, všechny vázy a hrnce na místě, jenom na hrobech těch 

hádalů všechno leží."  

Jindy zas kytky, jako když je pošlape rozzuřený stádo dobytka. A od těch 

hádalů se to šíří do stran. A pak zase svíčky, plameny jak šavle a jen do sebe, 

ještě aby chytla márnice. Voni se snad hádaj i po smrti. Člověk, aby se bál na 

hřbitov chodit. Jak to uklidnit? Nikdo si rady nevěděl. V ouzkých se chodívá 

vždycky za babou. No a u Boletic taky jednu měli. Směrem k Raziberku 

jadna taková v barabizně svý bylinkový poklady sušila. Tak za ní a co by 

jako baba radila. 

"Ten poustevík co má pelech ve svahu za skálama", houkla jen překročili 

práh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A opravdu tam kde se odjaktěživa říkalo Na hrbech poustevničil samotář. 

Možná poustevník, možná jen zdivočelý nešťastník, chýše nechýše, spíš jen 

šikovně poskládané haluze. Možná kdysi študoval nějakou teológii nebo kýho 
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raracha. Prostě Boletičtí se chytili příslovečného stébla, nebo spíš haluzky a 

vypravili se k němu o radu. 

"No to se asi divte", houkl z fousní houštiny, jen ho přivedli mezi hroby,  

"ty hroby nemůžou bejt takhle, křížema k sobě, to se musí celý votočit. Až 

budou kříže zády, bude klid." 

Možná to bylo tak, že jak řekl, tak udělali, možná ale přesně opačně, že 

udělali, jak řekl, každopádně otočili hroby, přesadili kříže, práce habaděj, 

ale vyplatila se. Hádalové se konečně přestali hádat a celými Boleticemi zase 

zavládl tak dlouho kýžený klid. 

 

Tak vida co pověst přinesla - jako rumpálem vytáhla kouzlo z hloubky 

studny mouder.  

A téma? 

Hádky se rodí z ukvapených soudů 

/Matouš 7:1/ SNesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakýmsoudem 

soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou 

Bůhnaměří vám. 3 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve 

vlastním oku nepozoruješ? 4 Anebo jak to, že říkáš svému bratru: 

"Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka" - a hle, trám ve tvém vlastním oku.  

Tak ať dýchne vandrování po boleticku i tímhle zadumáním 

Prostě a jednoduše shrnuto do veršované říkačky: 

Hádkami kdo světem jede 

kolem všechno plní jedem 

 

A ještě nějaké inspirování? Ještě jiné propojení pověsti o boletických 

hádalech s Knihou knih, které může vandrovník po  boleticku nasát?    ///Už 

biblický Lukáš učí, že si člověk pamatuje i v říši mrtvých. 
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/Lukáš 16:27/ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného 

domu, 

28 neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto 

místa muk.‘ 

29 Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je 

poslouchají!‘  

30 On řekl: ‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z 

mrtvých, budou činit pokání.‘  

31 Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, 

ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘„ 

 

Inu, stále je co navštěvovat, stále je o čem přemýšlet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


