
 MAŠKARY 2020 
 V ARNOŠTOVICÍCH 

Než se pustíte do prohlížení, uvedu jen pár všeobecných informací: 
• Akce se konala 7. března 2020 a sešlo se 18 – 24 masek. V evidenci musí být pořádek, to se nedá nic

dělat. Musím konstatovat, že od zmíněného data nikdo nikoho v Arnoštovicích nepohřešuje, což je
dobrá zpráva. Když něco podnikáme, děláme to bezpečně. 

• Ten počet se měnil podle toho, jak nám promokali a prochládali mrňouskové. Jakmile totiž nastalo to
promoknutí a prochladnutí, tak si je maminy stahovaly zpátky na základny a mrňouskové si zaslouží
pochvalu a dík za podporu projevenou byť jen krátkou účastí.

• Pokud byste na některých fotografiích zahlédli účastníky průvodu masek se skleničkami alkoholu, jde
o pouhý optický klam: nejedná se o alkohol. Jedná se o vzorky vůní, k nimž přičichávají, aby si vybrali
správnou kombinaci květinové vazby, kterou si po skončení odnesou domů. To víte, sponzoři...
 





Ještě zbývá ukázat, jak jsme se sešli:



A tady to je podle profesí:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Maškarnímu průvodu dominovali přizvaní zdravotníci z
RZS. Aby měli všude volnou cestu, měli trvale zapnutý
maják a houkačku. Neměli na práci nic menšího, než
zdraví  účastníků  průvodu  a  ostatních  obyvatel
Arnoštovic.  Občas  měli  profesionálně  ustarané
obličeje, to když se jim někdo nelíbil. Například na mě
se koukali ustaraně skoro pořád. Mně když se někdo
nelíbí,  tak  na  něj  docela  neprofesionálně  vyplazuju
jazyk.
Pořadí  pacientů koordinoval  z  pověření  IZS narychlo
přivolaný  příslušník  SNB.  Dohlížel  na  disciplínu
pacientů  a  ordinace  běžela  jako  vzorně  promazaný
stroj. 
Zdravotníkům vybyl čas i na projíždějící přespolňáky.
Přespolňáci  pochopitelně  museli  poskytnutou  péči
hradit v hotovosti, málokdo z nich měl u své zdravotní
pojišťovny uzavřeno průjezdní připojištění. Dočkali se
ale vysoce odborné a kvalitní péče. 







OPTICI
 
Jakmile pacienti prošli lékařskou preventivní prohlídkou,
čekalo je komplexní vyšetření  zraku. Očnímu vyšetření
předcházela kontrola hmatu, to pro případ, že by se při
vyšetření  zraku  zcela  náhodně  vloudila  chybička  a
pacient  by  musel  být  přeškolen  na  Braillovo  písmo.
Některým  pacientům  byla  diagnostikována  chronická
nedozíravost  (oční  vada  -  obdoba  nedoslýchavosti  u
sluchu)  a  dostali  tzv.  permanentní  brýle  pro  trvalou
korekci  zraku a vzhledu, což je světová novinka. Tyto
brýle se nesundávají ani na noc a jediným omezením při
jejich nošení  je přísný zákaz umývání brýlí  v myčkách
nádobí,  při  kterém  pacientovi  hrozí  utonutí  ve  vařící
vodě. 
Zkušený  oční  lékař  a  pohotový  optik  si  mezi  sebou
vyměňovali odborné výrazy; několik se mi jich podařilo
zachytit:  „Voko  bere“  znamenalo,  že  zrak  pacienta
vyžaduje korekci. Termín: „Voko za voko,“ zcela jasně
nařizoval  okamžitou ambulantní  výměnu oční  bulvy.  A
sdělení: „Voko vidí, voko není vůl!“ označovalo pacienta
s bezvadným zrakem. Prostě machři.







PŘÍSLUŠNÍK SNB 

Ještě, že jsme ho tam měli, na jeho roli v průvodu se
musím důkladněji zaměřit. Byl zde služebně. Zkušeně
plnil náročnou roli velitele zásahu pro krizové situace.
Těch  se  událo  v  průběhu  maškarního  průvodu
nespočet,  počínaje  rvačkou  pacientů  o  přízeň  sestry
(rozehnáni  vodním  dělem),  přes  řešení  dopravních
přestupků až  po nutnost zklidnit  jankovitého koně s
rozdivočelým  jezdcem.  K  tomuto  politováníhodnému
incidentu  došlo  ve  chvíli,  kdy  příslušník  SNB zadržel
dva gripeny, které při nízkém průletu vesnicí překročily
povolenou padesátku o celých 850km/h. Kůň, jezdec i
oba piloti se plašili, vyhazovali zadkem a kopali kolem
sebe. Nakonec se málem poprali při hádce, kdo z nich
lépe zvládá střemhlavý let. Když nepomohla domluva,
použil hmaty, chvaty a donucovací prostředky. Zabrala
až gumová lázeň. Vše se sběhlo tak rychle, že nikdo
nestihl pořídit fotodokumentaci.  Zbytek nám zabavila
BIS.
Příslušník  SNB  patřil  mezi  ty  schopnější  a  řízení
hustého provozu na nepřehledné komunikaci zvládal s



bravurou,  která  se  jen  tak  nevidí.  Vždy  vhodným
způsobem poučil řidiče, že silnice v Arnoštovicích patří
především arnoštovákům a dále, že na pěších zónách
v celé obci zásadně platí přednost zprava. O tom, kde
všude jsou v Arnoštovicích pěší zóny a co je a co není
zprava,  rozhoduje  on.  Dále  se  vyptával,  kam  mají
namířeno a zda nemají  zájem o gumovou lázeň ála
Národní  třída  pro  celkové  zklidnění  v  rámci  jarního
detoxu. 
Gumovou lázeň nabízel  zcela  zdarma,  nikdo z řidičů
však  o  nic  podobného  nestál.  Zmíněná  lázeňská
procedura  je  přitom  v  současnosti  vzácnost,
neposkytují ji ani v nejšpičkovějších wellness centrech.
Chybí  totiž  specialisté.  Není  divu,  vždyť  tato  vysoce
účinná metoda se přestala používat před víc než třiceti
lety. 
Pokoušel  se  zprostředkovat  dopravu  koronavirem
nakaženého  koně  a  jezdce  k  nutnému  zákroku  na
kafilérii,  což  se  bohužel  nezdařilo.  Jako  naschvál  ti,
kteří  byli  ochotní  koně  s  jezdcem odvézt,  měli  buď
malý a nebo přeplněný zavazadlový prostor.  Někteří



dokonce  měli  zavazadlový  prostor  nejen  malý,  ale
navíc i přeplněný, což jim bylo důrazně vytknuto.
Pokračovat v jízdě mohl řidič až 

• ho  celý  mírumilovný  maškarní  průvod  minul,
aby nedošlo k zbytečnému zranění

• když  přítomní  zdravotníci  řidičovi  a  osádce
auta  provedli  kontrolu  zraku  a  zdravotního
stavu 

• po zevrubné prohlídce řidičovy portmonky, zda
se v ní nenachází něco, co řidič k řízení vozidla
nutně  nepotřebuje  a  tudíž  to  může,
samozřejmě  zcela  dobrovolně,  odevzdat
našemu pokladníkovi. 

• si  poslechne  část  produkce  přítomného
hudebníka. 

Za zajímavost lze považovat, že všechny zdravotní a
bezpečnostní procedury řidiči snášeli bez odmlouvání.
V případě vyslechnutí hudební produkce však byli ve
valné  většině  této  povinnosti  zproštěni.  Vyhrožovali
téměř  bez  výjimky  skokem  pod  vlak  v  nedaleké
železniční stanici.



ČMELÁCI 

Svým  neustávajícím  bzučením  nás  trochu
všechny  obtěžovali  dva  neodbytní  Čmeláci
zemní, kteří se snažili opylovat, na co přišli.
Pořád  se  motali  kolem  jeptišek.  Měli
ochmýřené sosáčky,  na  nichž  jim ze  zimy
naskakovala  husí  kůže.  Přece  jen  vylezli
moc  brzy  a  prudké  ochlazení  jim  trochu
ubralo na vitalitě.  Křidélka se jim od zimy
chvěla,  až  to  chvílemi  vypadalo,  jako  by
chtěli  vzlétnout. Své místo na slunci si ale
dobyli  přívětivých  chováním.  Nepíchali,
nekousali a projevili i muzikální nadání. Hráli
na své trumpetky, jako by se nechumelilo, i
když  se  chumelilo.  Ke  trumpetkám  se
střídali  o  vozembouch  a  velmi  vkusně
doprovázeli harmonikáře. 
Jeden  i  druhý  hledají  spokojený  a  klidný
život  v  nějakém  útulném  čmelíně  bez
čmelíků. Najít něco takového je přetěžké.





BERUŠKA, MYŠÁK MIKI A MINIE 

Předcházející  nezvykle teplé počasí  vylákalo ze zimních
úkrytů i mnoho hmyzu. K spatření byla například Beruška
různětečná, kterou měl v maškarním průvodu doprovázet
Ferda  mravenec.  To  aby  bylo  vidět,  že  Beruška  už
Ferdovi odpustila toho uprchlého lučního koníka.  Jenže
nakonec jel  Ferda  v  maškarním průvodu na vozíčku  a
navíc převlečený za zraněnou sousedovic neteř. Potloukl
se při krocení žížaly Julie, kterou chtěl naučit, jak se dělá
metro.  Julie  sice  pochopila,  že  metro  musí  jezdit  od
stanice  ke  stanici,  ale  postavila  si  hlavu,  že  trasa  A
povede  ze  stanice  Anděl  do  stanice  Kosmonautů,  kde
musí  být  přímý  přestup  na  rakety.  Při  budování
eskalátoru na odpalovací rampu se pohádali, Ferda šlápl
ve sprše na mýdlo a neštěstí bylo hotovo. Ještě, že se
akce  zúčastnili  Miki  a  Minie,  kteří  obětavě  pomáhali
Berušce tlačit káru s polámaným Fredou mravencem. 
Po ukončení všichni odjeli metrem. Ferdu museli pustit i s
vozíčkem po schodech eskalátoru. Julča to zase odflákla
a  nevybudovala  bezbariérové  přístupy.  Takhle  se  ten
Ferda nedá pořádně dohromady nikdy.



ZBROJNOŠ

Původně  koňmo  pronásledoval  vyšehradského  uprchlíka  (o
tom bude zmínka jinde), ale poté, co mu u Říčan chcípnul kůň,

nemaje dostatek pohonných hmot,
dorazil pěšky. 
Tvářil  se lehce zklamaně, protože
koně  se  mu  už  nepodařilo  ani
našlápnout, ba ani roztlačit. Navíc
se  při  tom nehezky poškrábal  od
ostružiní  a  šípkového  trní.
Krvácející šrámy mu prosákly skrz
válečnickou stroj až na zbroj, takže
se  jevil  jako  raněný  a  nebo
potřísněný krví nepřátel. 
K maškarnímu průvodu se připojil
zcela  dobrovolně,  zjistil  totiž,  že
jsou  zde  přítomni  zdravotníci  a
navíc  se  ve  vesnici  rozdávají
potraviny  a  nápoje.  Chtěl  si
zatelefonovat na útvar, aby ohlásil,
že nepadl. Pouze dlouze bloudí.



PŮLHODINOVÝ DĚLNÍK

Nabízel  práci  všeho  druhu,  ale  domů  byste  si
takového řemeslníka nepozvali.  Trochu hrom do
police, kam se vrtnul, tam jen řinčelo rozbité sklo
a bylo slyšet nadávání. 
Jeho  specializací  je  likvidace.  Dokáže  v  krátké
době zničit vše, co kdy lidská ruka vytvořila, ale
není  schopen objasnit,  proč se mu vždycky vše
podaří  v  tak  špičkové  kvalitě.  Přítomným
novinářům  na  jejich  všetečné  dotazy  pouze
lakonicky  odpověděl:  „Prostě  mám  talent  a
nebojím se ho použít.“ 
Záviděli mu všichni.
Pokoušel  se  nabízet  svoje  služby,  ale  jako  na
potvoru  měli  všichni  všechno  hotové.  Snažil  se
všechny přesvědčit, že 600,-Kč na hodinu není tak
moc, zvlášť když potřebuje vydělat jen tři stovky. 
Zdržel by objednatele pouhou půlhodinu, z čehož
na převlékání a mytí verkcajku potřebuje zhruba
20  minut.  No  –  a  za  dalších  10  minut  je  po
svačině a může běžet na další kšeft. 



NASTĚNKA A MARFUŠA 

Tak tyhle dvě určitě znáte z filmu, dávno už je pryč jejich sesterská
nevraživost.  Dnes  jsou  z  nich  nerozlučné  kamarádky.  Pustily  se
společně  do  nového  dobrodružství.  Tentokrát  se  vydaly  společně
hledat berlu Mrazilku, ve které se skrývá tajemná moc a síla. 
Myslely  si,  že berlu  Mrazilku  bude mít  u  sebe ten,  kdo je  nejvíc
zmrzlý.  A tak se pořád snažily  držet  v blízkosti  čmeláků.  Čmeláci
zmrzlí  byli,  to jo. Jenže to, co nosili,  nebyla berla Mrazilka, nýbrž

vozembouch. Možná holky trochu
popletlo,  že  čmeláci  na  ten
vozembouch hráli, až tuhla krev v
žilách a běhal mráz po zádech. 
Navštívily  před  časem  i  děda
Mrazíka  v  jeho lesním sídle,  aby
jim  berlu  dobrovolně  vydal.  No,
nijak  slavně  nepochodily,  co  si
budeme namlouvat.  Dědek jeden
protivnej,  jen  koukněte,  co
provedl:  Mrazilku  prý  daruje  té
aktivistce, co nechodí v pátek do
školy,  aby se jí  snáze bojovalo s



globálním  oteplováním.  Greta  se  jmenuje.  On  sám  už  berlu
nepoužívá, je chabrus na nohy a nevydrží s ní celé dny lítat po
lesích. 
Marfuša  s  Nasťou stejně nemají  docela jasno,  co by s  berlou
Mrazilkou dělaly.  První  by chtěla,  aby jí  pořád vařila  zmrzlinu,
zatímco ta druhá chce Mrazilku zamknout někde do sklepa, aby
nemohla svou mrazivou mocí vládnout nad teplem u bazénu a u
televize. 
Cenná rada: Holky, koukněte ještě jednou pořádně na ten film.
Berla  Mrazilka se  pozná  tak,  že  docela  určitě  nemá  koňskou
hlavu. Kdo se v její blízkosti ocitne, usne a už nikdy neprocitne.
Zmrzne. A když jsou z dáli slyšet rolničky, tak se k vám neřítí
berla  Mrazilka,  nýbrž  Ivánkovy  sáně  s  koňským  trojspřežím
známým jako ruská trojka.
Vozembouch má  spoustu  rolniček.  Ale  to  je  vše,  co  má  s
Mrazilkou společné. Má bubínek a koňskou hlavu, což Mrazilka
nemá. Zdánlivá podobnost mezi Mrazilkou a vozembouchem je v
tom,  že  kdo  se  v  blízkosti  vozembouchu  ocitne,  taky  nikdy
neprocitne, ale jen z toho důvodu, že nedostane vůbec žádnou
šanci usnout. To je vám randál, že by člověk zešílel. 
Snad budete mít víc štěstí příště. Kdyby to záleželo na mně, tak
bych sháněl spíš ty zvonky šťastia, co měl Dědeček Hříbeček.



JEPTIŠKY

Sešlo se jich letos na menší
klášter  a  jelikož  vyrazily  bez
abatyše,  mohly  se  trochu
odvázat.  I  přesto se chovaly
po  celou  dobu  průvodu
mravně, často se křižovaly a
mydlily  potajmu  růženec.
Držely  se  dál  od  čmeláků,
bály  se,  že  by  je  mohli
zkoušet  opylovat  a  nadělat
jim  fleky  na  řeholních
oděvech.  Kouřily  pokrokově
elektronicky. Jak, kdy a kam
chodily  čůrat,  to  se  mi
nepodařilo  zjistit  a  styděl
jsem se jich zeptat. Nejspíš si
na  to  stáhly  nějakou  novou
appku. Za našich mladých let
se  chodilo  za  křovíčko  a
stahovaly se na to kaťata.



BATMAN, KOČIČKA, PIRÁT a ZEBRA
reprezentovali  ty  nejmladší  účastníky  maškarního  průvodu.  Po  dostatečném  promrznutí  byli  maminami
odveleni domů, aby to neodskákali. Za statečnou reprezentaci své věkové kategorie mohli  dostat putovní
medaili Za chrabrost I. kategorie. Jenže my jí neměli. Snad aspoň někde něco smlsli.



KŮŇ S JEZDCEM

Dostal pracovní název Vyšehradský uprchlík a připomněl všem
Horymírův slavný útěk z Vyšehradu. Nedalo mi to a o téhle
masce jsem vyrobil samostatný prohlížeč. Nenechte si ho ujít,
je  trochu  vzdělávací,  trochu  podnětný  a  hlavně  se  mi  to
povedlo. Horymír se Šemíkem se mou zásluhou opět po letech
dostanou do povědomí českého národa. Myslím, že je nutné
připomínat, že někdo takový byl a něco podobného vykonal, i
když  se  najdou  šťouralové,  kteří  to  budou  chtít  rozvrtat  a
dokázat,  že to bylo jinak.  Že to je opsané z historie  jiných
udatných  národů,  protože  u  nás  by  to  nikdo  nedokázal.
Takového  šťourala  nebudu  mít  nikdy  rád.  Musel  bych  se
přeučovat  dějepis a ten mě nikdy nebavil. Dost na tom, že
jsem  musel  zapomenout,  že  hrdinský  skutek  fakt  vykonal
český soudruh Horymír, ale na Šemíkovi sovětské výroby. V
tradici  pak  pokračovali  příslušníci  SNB,  podnikající  hrdinské
činy ve vozech značky Moskvič.

A jako poslední přichází na řadu 
MIMINO

A o tom se něco dozvíte z následujícího komiksu. Oni ti mrňousové taky mívají svoje mouchy.


















