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Editorial
Tentokrát jsem se rozhodl, že editorial se potáhne po straně prohlížeče tak dlouho, dokud mi nedojde
text. Číst to nemusíte, to já si jen tak zkouším a trénuju, kdybych se náhodou stal slavným. Abych se
měl čím vytahovat. 

Tak. A jdeme na to:
Nemůžu sem napsat, že účast masek byla letos slabá a
že  zájem  o  tuto  kratochvíli  u  nás  upadá.  Přece
nepřiznám, že to letos s tou účastí byla bída; ještě, že
šly aspoň maminy s dětmi.  A to jsme měli  tak pěkné
pozvánky od pana Fixla… Škoda. 
Dalo  celkem  práci  zformulovat  popis  tak,  aby  to
nevypadalo  jako  katastrofa,  doufám,  že  aspoň  tohle
někdo ocení. Ale povedlo se, a myslím, že za tenhle text
by se nemuseli stydět ani profíci:

Arnoštovice. Klidná  a  obyčejná  vesnička  na  jihu
Středočeského kraje.
Slabý silniční provoz,
klidní  a  tiší  sousedi,
skoro by se dalo říct,
že tu „chcípnul  pes“.
Nenechte  se  mýlit,
zdání  klame.  Přes
léto  zaslechnete
sekačky, cirkulárky, v
zimě sněhové frézy. 



A jeden den v roce tato
vesnička  zabouří
břesknou  muzikou,
veselým  pokřikem,
smíchem  a  zpěvem;
ten  den  celé
Arnoštovice  ožijí  a
málokdo  by  uvěřil,  že
se  místní  klidní  a
usedlí občané dokážou
takhle  odvázat.
Dokážou.  Celý  rok  se
těší,  celý  rok  vymýšlí
vtipné  masky,  spousty
hodin stráví přípravami
a pak to vypukne. Celá
vesnice  se  jako  jeden
muž  zúčastní  maškar.
Stalo  se  tak  i  letos.
Nenechte se mýlit, těch
pár masek, které vidíte
na  návsi,  to  nejsou
zdaleka všichni občané
Arnoštovic.  To,  co
vidíte,  jsou  pouze
členové  okrašlovacího
spolku a organizačního
výboru,  jsou  zde



zastoupeny všechny generace, neboť takhle vypadá skutečná demokracie. Tady za masky chodí
všichni. Ti, co nejsou na úvodních obrázcích vidět, se na tento den převlékli za ty, kteří zůstali doma.
Tohle už není jen obyčejná vesnická taškařice, to je vážné a uctivé dodržování tradic a zvyklostí
našich předků.



Všichni  nesou tu pochodeň dál  a kdo při  cestě padne, toho dovlečou do cíle kamarádi,  přátelé,
sousedi. Ve městě takovou solidaritu nehledejte, není tam: rozplynula se mezi paneláky. 

Ti, co nejsou v průvodu masek, čekají, až k nim
přijde maškarní průvod, aby jej mohli pohostit,
poveselit  se  a  pak  si  sklidit  trochu  toho
nepořádku, co ti veselí návštěvníci natropili. 
Je to logické – kdyby šli do průvodu všichni, tak
by  nikdo  nebyl  doma.  A  kdo  by  je  potom
pohostil?  To  by  mohli  chodit  kolem  návsi
dokolečka až do zemdlení. 



V dobách minulých taky muselo
pár  statečných  zůstat  na
tribuně  a  sledovat  ty
rozjuchané,  nadšené  a  veselé
tváře  v  prvomájovém průvodu.
Nešli  se  veselit  do  toho
průvodu s nimi, protože by pak
ten  průvod  ztratil  smysl.  Koho
by  bavilo  jít  kolem  prázdné
tribuny?  Nikoho.  A  oni  se
obětovali - stáli  tam, i když na
nich  bylo  vidět,  jak  těm  dole
závidí,  že  si  mohli  přivstat  po
pálení  čarodějnic  a  se
zarudlýma  očima  bezstarostně
vykračovat  v  průvodu,  mávat
mávátkem  nebo  nést
transparenty  s  budovatelskými
hesly  a  pak  si  dát  zmrzku,
párek s hořčicí a pivo někde u
stánku.

To je, panečku, textík do novin, co? Však jsem ho taky vytvářel s pomocí manuálu pro začínající
redaktory časopisu Kwiety české z r. 1904.

Pro příště si dovoluji navrhnout nějakou kvótu pro to, kdo zůstane doma a kdo půjde, myslím, že by
to chtělo  víc  vyvážit.  Když jsem si  dělal  soukromou statistiku,  která se týká výsledků a dopadů
poměru počtu těch, kdo šli za masky a kdo zůstal doma, tak mi jednoznačně vychází, že ideální



poměr pro Arnoštovice nastává teprve ve chvíli, kdy počet dospělých převyšuje počet dětí alespoň v
poměru 1,67 : 1 (pro laiky: to znamená, že z 267 masek by bylo 167 dospělých a 100 dětí).

Přepočteno na možnosti Arnoštovic co do počtu dětí, jde o poměr 25 dospělých a 15 dětí. Výpočet je
přibližný, neb se neustále mění počty těch dětí. Pokud však není dosažen tento ideální počet, má to
nedozírné následky v těchto ohledech:



1) moc lidí zůstane doma a těch pár nešťastníků v maskách se nalítá až hrůza.
2) moc lidí zůstane doma a těch pár nešťastníků v maskách se nalije až hrůza.
3) moc lidí zůstane doma a těch pár ulítaných a nalitých nešťastníků v maskách to už nezachrání.
4) mně samotnému to taky nedělá dobře. Přijdu ulítanej a nalitej. A zkuste si pak cucat z prstu

vzpomínky, abyste dali dohromady, co se dělo o maškarách.

Průběh celé akce ukazuji
na  několika  fotografiích.
K některým jsem připojil
strohé  poznámky
popisující aspoň částečně
tu  skvělou  atmosféru,
která  panovala.
Nejskvělejší  atmosféra
prý  panovala  v  poslední
třetině  akce,  což  mi
uniklo,  neb mě přepadly
nečekaně prudké potíže s
rovnováhou  a  artikulací,
což  bylo  zapříčiněno
mým  vrozeným  sklonem
k  trémě  při  veřejném
vystupování.  Totiž  -
abych  se  vyhnul  trémě,
musím  užívat  poměrně
vysoké dávky alkoholu, a
to  s  sebou  přináší  jako



nepříjemný vedlejší účinek
poruchy  vnímavosti  s
fatálním  snížením
rozlišovacích schopností. 

Nutnost  dodatečného
získávání  informací  o
průběhu  akce  je  pak
logicky  nežádoucím
průvodním  jevem  tohoto
jinak  neléčitelného
syndromu.  Odborníci  to
nazývají  „extrémně  proti
trémě“.  Přichází  to  zcela
nečekaně a pak je člověk
nucen  pracovat  pouze
pudově  a  za  vydatné
podpory okolí. Buďte rádi,
že  to  nemáte.  A  jestli  to
máte,  většinou  až  z
vyprávění  se  dozvíte,  že
jste  trému  skutečně
zahnali,  ale  ten pocit  bez
trémy  si  nikdy  jaksepatří
neužijete,  zapomenete  ho
a  z  vyprávění  už  to  není
ono.



A nakonec ještě vysvětlím, proč píšu povětšinou jen o své osobě a nebo taky o sobě. Za prvé: když
píšu o sobě, tak nezbude prostor na to, aby se kdokoli mohl urazit tím, že jsem o něm napsal něco
nevhodného. Pokud by někoho ale uráželo, že jsem nenapsal nic o něm, stačí, když mi napíše a
uvidíte, jak se vynasnažím. Ale abyste si pak nestěžovali… 





































Muzikanti, kteří hrají na arnoštovských maškarách každoročně, si mysleli, že když se převlečou za
někoho známého a slavného, tak jim to projde a nikdo je nepozná. Tak šli za slavné duo Piňakoláda,
které v nedávných dobách lámalo žebříčky popularity  na Šlágr TV. Dokonce vynechali  zpěv,  prý
hlasová indispozice. Nechtěli  přiznat, že jim vypadl playback a bez pomoci techniky jsou na tom
stejně, jako Holki a nebo Kluky. Ale spíš to vypadá, že zaslechli loňskou a předloňskou kritiku a zpěv
z taktických důvodů vynechali. Ono se totiž říkalo, že kdyby zazpívali do hrnce s horkou vodou, tak z
toho bude hovězí vývar silnější, než z kostky Masoxu. Vsadili na masivní propagaci, vytiskli plakát,
rozdávali vizitky, polepili lepítky s kontaktem celou vesnici. Výsledek? Zase jedna veliká NULA.







Jak je vidno z přiložených fotografií, tak nám v maškarním průvodu chybí tradiční masky jako kobyla,
slaměný,  ras,  bába  s  nůší,  letos  se  nedostavil  ani  medvědář  s  medvědem.  Ani  stonožka  letos
nevylezla. Prý ji vyčerpal Ferda Mravenec, když ji přestavěl na uklízecí stroj pro svoje mraveniště. 
Já to holt všechno nezastanu. Možná bych mohl příští rok zkusit jít za slaměnou kobylu utracenou
rasem a narvanou u báby v nůši, která to nese domů medvědovi, aby jí nechcípnul hlady. A nebo za
medvěda v masce báby s nůší plnou slámy pro rasovu kobylu. Ale stále jsem optimista a doufám, že
napřesrok mi někdo aspoň trochu pomůže. 

A to je konec letošního prohlížeče.
Děkuji za pozornost a vytrvalost! ZK


