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Konec roku za bukem, Vánoce 
ještě blíže a my, občané, v epicent-
ru adventní blaženosti. Ideální čas 
k bilancování. Co tak čtenář může 
očekávat od opozičního účtová-
ní? Přibroušený hrot tužky nejvyšší 
tvrdosti a gradující seznam obecní-
ho šlendriánu? Ne tak od LoDění! 
Vždyť se v tomto roce událo a ještě 
udá tolik chvályhodného, že pova-
žujeme za nezbytné vydat číslo zcela 
v neopozičním duchu, číslo pochval-
né, číslo, jež pohladí po duši a otevře 
náruč lidem dobré vůle, jak se někdy 
říká.

Všem jde o obec – o to, aby 
byla pěkná, upravená, aby vzkvé-
tala a prosperovala, abychom se jí 
mohli chlubit, a často i o to, aby 
ideálně byla takovou velkou, rozvě-
tvenou skoro rodinou. Co na tom, 
že rodina je zatím ještě tak trochu 
rozštěpená jako v té povídce, tuším 
od F. C. Fowlera, kde bratranec zá-
vidí strýci, teta pomlouvá sestřenici 
a synek mydlí schody dědečkovi. Pů-
vodně v té povídce sice žili všichni ve 
shodě, ale pak odněkud přišel divný 
kmotr, který chtěl rodinu řídit sám, 
a tak si bratrance, tetu a synka omo-
tal lichotkami kolem prstu a poštval 
je proti strýci, sestřenici a dědečkovi. 
Vždycky když něco pořádně zvoral, 
svedl to na strýce. Zbytek rodiny vý-
mluvnému kmotrovi uvěřil a strýce 
nakonec vyobcovali. 

Až po dlouhé době začal brat-
ranec pochybovat o tom, že by za 
všechno mohl strýc, jak tvrdil kmo-
tr. Postupně kmotrovi přestala věřit 

i teta, synek se ho přestal bát a na-
konec jej společně odeslali do kouta 
na hanbu, aby si už tolik nevymýšlel 
a aby neškodil. A když nastal Štědrý 
den, strýčkovi se omluvili, posadi-
li jej do čela stolu, on jim odpustil 
a všem zase bylo dobře. Jen v koutku 
pár škarohlídů tiše kulo své pikle. Ale 
tak je to vždycky. 

Tak si přejme, aby si zase celá 
rodina povídala o věcech důležitých 
i o prkotinách, aby děda vyprávěl 
synkovi příběhy, teta pomáhala ses-
třenici při vaření nebo s účetnictvím 
a bratranec se strýcem chodil na 
ryby. A aby odpustili kmotrovi. 

Ať už to napsal Fowler, Balzac, 
Ibsen nebo život sám, je v tom na-

děje, v tomto případě přesvědčení, že 
stojí zato společně usilovat o dobré 
věci. A závěrečné poselství? Zde: Ač 
nás někdo může vidět jako nepřátele 
a padouchy, vězte či věřte, že vše, co 
děláme, se snažíme dělat ku prospě-
chu obce, že z žádné konfrontace 
nemáme potěšení, že s radostí jako 
opozice zanikneme a že jsme pře-
svědčeni, že ochota spolupracovat 
ve věcech důležitých i v prkotinách 
udělá Loděnici ještě krásnější.

A jinak pěkné svátky!

Pavel Machač

Úvod
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Parta nadšenců se za přispění 
obce pustila do rekonstrukce pro-
stor místního vlakového nádraží, 
aby v nich při příležitosti 120. 
výročí zahájení provozu na trati 
Praha – Rudná – Beroun zahájilo 
provoz Museum trati a Ostře sle-
dovaných vlaků. Projektové řízení 
a koordinaci akce má na starosti 
Martin Bok, kterého jsme požádali 
o rozhovor.

Kdo přišel s nápadem vytvořit mu-
zeum?

S nápadem uspořádat oslavu 
120. výročí uvedení tratě do provozu 
a při té příležitosti otevřít muzeum 
trati přišla zastupitelka Alena Hein-
richová. Oslovila Pavla Machače, aby 
jí s tím pomohl, protože má s podob-
nou akcí již zkušenosti (výročí Ostře 
sledovaných vlaků v roce 2007 za 
účasti tvůrců filmu). Pavel si byl vě-
dom náročnosti akce, a tak doporu-
čil mne jako projektového manažera.

3. 7. 2017 jsme se zúčastnili prv-
ního jednání se Správou železniční 
dopravní cesty (SŽDC), kde jsme 
požádali o pronájem prostor v bu-
dově vlakového nádraží. Následovalo 
mnoho dalších telefonátů a jednání 
ohledně podmínek pronájmu a sou-
visejících věcí. Nakonec jsme společ-
nými silami vyjednali, že prostor pro 
muzeum pronajme a uhradí obec. 

Nájemní smlouva byla podepsá-
na 1. 11. 2017 a 6. 11. 2017 nám byl 
prostor předán. Termín na realizaci 
tedy velmi šibeniční.

Rád bych na tomto místě podě-
koval jak SŽDC, tak i vedení naší 
obce za vstřícné jednání.

Kdo se na budování muzea a orga-
nizaci oslav podílí?

Asi bychom tady neměli dosta-
tek místa vyjmenovat všechny, kdo 
nám pomáhají. Zmíním proto pouze 
hlavní organizátory.

Hlavními organizátory jsou tři 
místní spolky, resp. jejich představi-
telé. Alena Heinrichová (za Loděnic-
kou vlastivědu) je kurátorkou muzea 
– řeší detailní náplň expozice, obsta-
rává exponáty, pomáhá při propaga-
ci akce a při jednáních s dodavateli. 
Také dojednala finanční podporu od 
naší obce.

Na trati se Loděnice neztratí

foto: Martin Bok
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Pavel Machač (za LOděnickou 
KULturní Společnost) pomáhá při 
realizaci expozice (zajišťuje texty, 
obstarává exponáty), má na starosti 
dramaturgii programu slavnostního 
otevření, pomáhá propagovat akci 
a účastní se jednání s dodavateli.

A pak jsem to já (za LoDění). 
Jako projektový manažer a koordi-
nátor akce vedu jednání s dodavateli, 
vše koordinuji, vyjednávám potřebná 
povolení, zajišťuji nákupy materiálu, 
technický dohled nad realizací, pro-
pagaci atd.

Pracujeme zdarma z čistého 
nadšení. Jedná se o desítky hodin 
každého z nás.

Mám radost, že se tři obecní 
spolky dokázaly dohodnout a velmi 
efektivně spolupracovat. To vše za 
přispění obce, ZŠ, občanů a dalších 
podporovatelů. Neumíme tedy jen 
kritizovat, umíme účinně spolupra-
covat a vzít pořádně za práci. Je to 
další kostička do skládačky, která při-
spěje ke zviditelnění obce, nalákání 
turistů a zlepšení kulturního života. 
Také by byla škoda nechat upadnout 
v zapomnění to dobré z loděnické 
historie.

Rád bych touto cestou také po-
děkoval všem, kteří nezištně přiloži-
li ruku k dílu při realizaci expozice, 
jmenovitě alespoň dobrovolným 
hasičům z Jánské, členům LoDění, 
Loděnické vlastivědy, LOKULSu 

a Klubu volného času, žákům ZŠ 
Loděnice pod vedením paní učitel-
ky Kadlecové za výzdobu čekárny, 
MASu Karlštensko za obstarání hu-
dební skupiny Třehusk a kontaktů 
pro tisk stylových vstupenek.

Také chci poděkovat dodavate-
lům za vstřícnost, která byla nutná, 
abychom vše zvládli za necelých šest 
týdnů. O výtvarný návrh se postarali 
berounští profesionálové z firmy 
Grafikaplus, opravu podlahy zajisti-
la firma Novák Parket z Vráže a vy-
malovala skupina malířů okolo pana 
Kaňky z Mezouně. Stylové obklady 
z 50 palet dodala Pila Pokorný s.r.o 
ze Zdic.

Jak je tato akce financována?
Hlavní tíha financování je na 

obci. Sestavili jsme předběžný roz-
počet a požádali o podporu obecní 
rozpočet. Zastupitelé v čele se staros-
tou se zachovali vstřícně a schválili 
příspěvek obce 70 tis. Pravděpodob-
ně bude ale 30 tis. chybět. Hledáme 
proto další sponzory.

Jaký význam bude mít muzeum 
pro obec?

Loděnice je vstupní branou do 
Českého krasu – kříží se tu dálnice, 
autobusové linky, železnice a turistic-
ké značky. Po otevření muzea může-
me očekávat další nárůst turistické-
ho ruchu v obci, což bude přínosné 
i pro místní podnikatele.

Je nutno dbát na historické 
a kulturní dědictví obce, a to přede-
vším s ohledem na budoucí generace.

Rádi bychom časem přenes-
li muzeum ze současného prostoru 
(20 m2) do staré skladové budovy, 
které je také součástí nádraží. Ta by 
zároveň mohla sloužit jako stylový 
prostor pro pořádání různých kul-
turních akcí. Je to ale běh na delší 
trať. Nyní objekt patří ČD a je ve 
velmi dezolátním stavu.

Jaký bude průběh oslav?
Leccos napoví plakát, mrkněte 

na něj. Zbytek je překvapení.
Určitě si ale nenechte ujít jak do-

polední tak večerní část. Srdečně vás 
zvu.

Za redakci se ptal Milan Hejduk.

foto: Martin Bok

„Mám radost, že se tři 
obecní spolky dokázaly do-
hodnout a velmi efektivně 

spolupracovat.“ 
Martin Bok, LoDění
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Loděnická kulturní společnost

Vás zve 
na téměř tradiční

vánoční rock´n´rollový koncert

PETR VONDRÁČEK & 
LOKOMOTIVA

který se dává dne 25. prosince 
od 20 hodin v Loděnici

v bývalém Společenském klubu, kině a soko-
lovně v jednom

Vstupné 200 Kč

Předprodej: Loděnice – Tabák, Beroun – 
Městské informační centrum

Rezervaci míst u stolu lze provést
spolu se sdělením evidenčních čísel 

na zakoupených vstupenkách, 
a to na adrese lokuls@email.cz.

Občerstvení vřele doporučujeme vlastní – bu-
dete ho mít dostatek, bez fronty a pochutnáte 

si. Svařák patrně na místě.

Rock‘n‘rollový Boží hod 
aneb božihodový rock‘n‘roll

v autentickém a neméně elegantním podání 
Petra Vondráčka 

a skupiny 
Lokomotiva, 

kterou dále maschinenführují 
Vítek Fiala (baskytara)
Norbi Kovács (kytara)
Karel Schürrer (bicí)
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Ti z Vás, kteří plánujete, že se v sobotu 16. 12. zúčastníte oslav 120. výročí trati Praha - Rudná - 
Beroun, se můžete seznámit s touto písničkou. Budou tak odbourány veškeré překážky, které by snad 
bránily společnému zpěvu písně se sborem Comodo. Věříme, že ty, kteří se účastnit nebudou, aspoň 
pobaví její text.


