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MOTTO
,,Ţivot je vejít z pláţe do vln svého vlastního jezera“
Stráţ pod Ralskem je město v Česku v okrese Česká
Lípa v Libereckém kraji. 1. ledna 2012 tu ţilo 4 055 obyvatel,
z toho 1 979 muţů a 2 076 ţen, přičemţ průměrný věk v městě
byl 37,3 roků (muţi 36,5 roku, ţeny 38,1 roku).
Vikipedie o Stráţi pod Ralskem

SEPĚTÍ KRAJINY A ŢIVOTA MĚSTA. Stráţ pod Ralskem. V pozadí, vlevo původní
podoba a vpravo nové sídliště pro pracovníky uranového průmyslu, který po svém rozkvětu je
nyní zase utlumen a jsou řešeny jeho následky.

Charakteristika Stráţe pod Ralskem podle Vikipedie
Město Stráţ pod Ralskem (německy Wartenberg) se nachází v okrese Česká
Lípa, v Libereckém kraji, v údolí řeky Ploučnice pod kuţelem vrchu Ralsko a
vrchu Hamerský Špičák (462 m n. m.). Ke dni 1. ledna 2014 zde ţilo 4021
obyvatel.[1] Město vzniklo v podhradí a převzalo název hradu Stráţ - Wartenberg
(počeštěle Vartenberk), který pochází z výrazu Warte auf dem Berg (česky stráţ
na hoře).[2]

PRORŮSTÁNÍ. STARÉ A NOVÉ. Stráţ pod Ralskem dnes jako symbol vrůstání
nového do tradičního. Ale ne zcela v zájmu rozvoje člověka, ale v zájmu těţby, spojené
s ničením krajiny i bezprostředního ţivotního prostředí. Na druhé straně byl uranový
průmysl ten, který městečko probudil z dlouhodobého spánku…
Naštěstí do roku 2035 mají být následky těţby odstraněny… Kyselina sírová vháněná do
země má být „vyhnána“ zpět ze země prostřednictvím jiných materiálů, podle současné
vědy prý nápravných…

Abstrakt
Kaţdý člověk, kaţdá osobnost, si v sobě nese stopy
dětství, jinošství, dospělosti i stáří. Je to celý náš ţivot,
který je v nás. Ţijeme v určitém regionu, v určitém
kraji, v určitém státě a nyní i v Evropské unii. Náš vztah
ke světu, k lidem, není jen obecný, určovaný
ideologiemi vlastenectví, výchovou ke kladnému vztahu
k jedné zemi. Je to i vztah niterný, náš vlastní a jenom
nám patřící. K jednomu konkrétnímu místu, ve kterém
jsme se narodili, v němţ jsme působili, odkud jsme si
vţdy brali i v těţkých chvílích energii. Takové místo
nazývají Poláci „moje malá otčina“. A já se k tomu
názvu přikláním. Moje malá otčina je Stráţ pod
Ralskem a svůj vztah jsem vyjádřil v soboru básní
s názvem: Pláže Stráže. Andragogicko-filosofická,
básnická a fotografická rozjímání nad mojí malou
otčinou jako středem životních setkávání

Klíčová slova
Moje malá otčina, pláţ, Stráţ pod Ralskem, Ještěd,
Ralsko, můj rodný dům, memento mori, rodák, všichni
dobří rodáci.

Úvod
V sérii básnických sbírek, které se mnohdy zabývají
jinými pláţemi, neţ je pláţ ve Stráţi pod Ralskem,
pláţemi chorvatskými v Chorvatsku (např. Struktury,
Svatý Michal, Sutomiščica-viz www.jaroslavbalvin.eu)
má předkládaná sbírka s názvem Pláže Stráže.
Andragogicko-filosofická, básnická a fotografická
rozjímání nad mojí malou otčinou jako středem
životních setkávání jiné postavení, V básních,
fotografiích a doprovodných textech popisujících Stráţ
a okolí, se snaţí autor vyjádřit osobní, niterný vztah
k rodnému místu.
Autor je přesvědčen, a také se domnívá, ţe takovýto
vztah ke své malé otčině proţívají všichni normální lidé.
Proto bude rád, kdyţ předloţená sbírka u čtenářů najde
svůj ohlas v jejich mysli, srdci a duši.

1 PLÁŢE STRÁŢE POD RALSKEM

Pláţ je břeh vodní plochy, který je pokrytý pískem anebo drobnými kamínky a jen mírně se
svaţuje směrem k vodě. Můţe se vyskytovat na březích řek, jezer anebo moří. Pláţ můţe být
dlouhá i desítky či stovky kilometrů. (Wikipedie)

Pláţe Stráţe, tak je nazvána i naše první báseň o pláţích na břehu Horeckého rybníka.
Leţí ty pláţe nikoliv jenom přímo u toho rybníka, které nazýváme všichni jezerem, ale leţí
podle našeho soudu více do kraje, respektive do města, ve kterém ţijí lidé, pracují, chodí na
nákupy, ale neuvědomují si podle našeho soudu, ţe jsou vlastně stále na pláţi.

A tato moje trochu fantazie a trochu, myslím si, ţe i pravda, je v nás, obyvatelích a rodácích
Stráţe pod Ralskem, aniţ bychom si ji často uvědomovali.

Ţene nás ten pocit stálé přítomnosti pláţe Stráţe dál a dál, do hor v okolí, do lesů kolem, do
srdcí jiných a do srdcí, která máme sami v sobě.

Eliminuje strach, který je často v nás, strach a obava z prázdnoty ţivota, z prázdnoty ţití a
bytí.

Střed pláţe je podle této mé teorie na náměstí. Ale kterém? Tom tradičním a historickém,
nebo na tom novém, kde je střed zdraví i našeho úřadu?

Tady je můj střed, střed pláţe, můţe si říct kaţdý. V tom je pluralita současnosti, tak
zaznívaná ve filozofii, v politice, a, skromně podotýkám, i v básních.

Rozhodnutí a volba, kde stanovím svůj střed Všehomíra, je na nás a v nás. Nikdo nám
nemůţe nařídit, kde máme v ţivotě stát a co máme v ţivotě dělat.

A tak mi to řekla pro ţivot a pro má rozhodnutí i moje malá Stráţ, moje malá i velká pláţ.
Ţe máme jít tam, kam nás srdce táhne a vrátit se tam, odkud jsme přišli a z čeho jsme vzešli.
Ej hle. To je objev. Já uţ ho mám objeven. A o tom budu také psát.

Parametry Horeckého rybníka
Před úpravou měl v roce 1984 Horecký rybník plochu 35 ha.[3] V nádrţi je zadrţováno 1,7
milionů m³ vody a plocha nádrţe je 42 ha. Při stoleté vodě se rozliv zvětšuje na 69 ha
a protéká zde 30 m³/s. Přílivové hráze jsou vybudovány v nadmořské výšce 308 m. Hráz je
oproti dnu 6 metrů vysoká, délka v koruně je 881 metru.[4] Nádrţí protéká říčka Ploučnice. Za
hrází do ní přitéká Ještědský potok.
Různá pojmenování
Původně Horecký rybník je dnes označován jako Velký horecký rybník.[5][4] či Vodní dílo
Stráž pod Ralskem, zkratkou VD Stráž pod Ralskem, v. n. Stráž p. Ralskem (mapa Seznamu)
či Horka.
Přístup
Vodní nádrţ přiléhá k východní straně Stráţe pod Ralskem, s nímţ ji spojuje městská ulice.
Po ní vede červeně značená turistická trasa, která pokračuje po jiţní straně nádrţe do 2 km
vzdálené obce Hamr na Jezeře. Zároveň tudy prochází cyklotrasa 3007. Přes korunu hráze je
moţné dojít na severní stranu nádrţe, kudy je vedena silnice II/278.[5][4]
Rekreace
Někdejší rybník je vyuţíván pro rekreaci (kvůli kvalitě vody nikoli ke koupání), vodní sporty
a rybaření.[4] Na jeho jihozápadní straně je řada kiosků, restaurace a vodní vlek. Dobře
vybavený areál s vlekem vyuţívají vodní lyţaři z celé republiky, v srpnu 2013 se zde konal
Memoriál Víti Kadlčíka.[6]

2 PLAVAT VE VLNÁCH Z PLÁŢE
DOPROSTŘED JEZERA
Popuzen vţdy nějakou výzvou nořil jsem se z pláţe, travnaté či písčité, do vln modravého
jezera.
Laskavými vlnami obšťastňujícími mé tělo jsem se prodíral dál a dál, poháněn nedočkavými
paţemi.
A nad hlavou nebe z oblaků, měnící se tvarem, barvou, blízkostí i dálkou a oblaţující mého
ducha básněmi.
Vírou v sebe a ve svět, který se přede mnou otvíral a stále ještě otvírá, i kdyţ je to často
spojeno se strázněmi,
Analogií ţivotních cest, které jsem musel zdolat, kdyţ jsem chtěl a musel jít a dojít, třeba
i pustými pláněmi,
Trýzní těl a duší, spojených s mým tělem a duchem, jsem šel, a také plaval ve vlnách,
abych zas dosáhl středu svého vlastního jezera.

V jednom okamţení to tu pak bylo.
Elixír z dosaţení z toho, co za mnou zbylo.

Ve vlnách jezera a přede mnou Ještěd.
Leţel jsem na zádech a přede mnou Ralsko.
Na poloze mého těla teď jenom záleţelo, co si mám prohlíţet první a co druhé. A kam
pozvednout zrak.
Zdali na vrch Ralsko, který má 696 m. n. m., nebo na vrch, Ještěd, který má 1012 m. n. m.
Choval jsem se uprostřed svého jezera,
a také se o to snaţil pak v ţivotě, jako demokrat. Věnoval jsem se oběma.

Z pláţe jsem se svými vlastními silami dostal do středu jezera. A také do středu svého
dosavadního Všehomíra !

Platformu středu, jak fyzicky, tak duševně, dosáhnout je mnohdy, a moţná vţdycky, velmi
těţké.
Lehké ostatně v ţivotě asi není nic. A někdy se k tomu člověku zdá, jakoby to dosaţení by
bylo příliš vleklé.
Aritmetika se v tom všem snad lépe vyzná,
neţ my, kteří usilujeme o dosaţení středu, o dosaţení centra v duši.
Ţene nás cíl, a záleţí jen na nás, zdali k němu dojdeme, zdali nás nic nesrazí, a také, zdali
nám nic nezabrání setkat se se sebou i ostatními v cíli.
Eliminovat překáţky a dojíti středu.

Dosáhnout středu svého jezera.
Oprostit se od zbytečností a zaměřit se na jedno, a pak dosáhnout i velký cíl, jako
například Obama. (Myslíme tím opravdu POJEM Barack Obama).
Připustit si i chyby a nečekané „maličkosti“, které člověku mohou bránit v realizaci
plánu a mohou ho i zranit.
Rozeznat včas své slabosti a upnout se na řešení toho, co je moţné, a co můţe do budoucna,
jako další hybná ţivotní síla platit.
Ohromit ostatní, ale jen dobrými plány.
Střetnout se s nepřáteli, kdyţ je toho třeba.
Transcendovat, to jest, jak všichni moji studenti vědí, sebe, a morálně se chovat, ve smyslu
filozofie Kanta a jeho kategorického imperativu mravního A PRIORI.
Řek Aristoteles hovořil o středu jako o centru všech ctností a středu mezi krajnostmi.
Eliminovat tedy je naším cílem tyto krajnosti.
Dosáhnout pak jezerního středu nejenom silou větru, jehoţ směr můţe být často jen projevem
náhody,
ale hlavně svou vlastní silou, která je souhrnem snaţení vlastního
JÁ a PŘÍRODY.

Jezerní hladinu pak tiše vychutnávat,

Elixír radosti z jezerních vln pokorně vstřebávat a za sebou ji také zanechávat.
Začít se v ţivotě radovat z maličkostí.
Extrahovat to, co ti škodí, a nalézat, v dosaţeném středu to, co je dobré, a co se nazývá
moudrostí.
Rozjet se silou svých paţí znovu zpět k pláţi
A pokračovat v ţití. Sám i s jinými, obohacen záţitkem
z dosaţeného středu,
který leţí na Horeckém rybníku,
mezi pláţí ve Stráţi a protějším břehem,
odkud uţ je jen malý skok k dalšímu jezeru, tentokrát u Hamru.
Na Jezeře...
A to je ten ţivot, který jsem snad ţil a ještě bych chtěl ţít...

ŢIVOT JE PLAVAT VE VLNÁCH SVÉHO JEZERA

Ţít je vejít do vln svého vlastního jezera,
Intenzivně ho pokořit silou paţí svých po dlouhé zimě ochablých,
Vendetu vlnám v jezeře večer o desáté vyhlásit,
Odolat dlouhému pobytu ve vlnách ztemnělých,
Tam a sem překonat jezero za pouţití svých paţí jakoby zázrakem náhle ztepilých.
Jako za mlada
Evino roucho na sebe vzít, aby tě okamţik málem z tvých plavek nemohl svléct,
Na jezeře v noci při slavnostech zámeckých se nechat unášet chladivou vodou a nikdo ti
nemůţe říct,
Ţe máš někam jít a někomu něco říct nebo k někomu do autobusu vlézt.
Chci si to rozdat s plavci dávných věků i dob současných,
Topit se v prostorách dlouhých dob i chvilek nedávných,
Erozi ţivota překonat a nastokrát se pohrouţit ve vodní tříšť,
Létavice na obloze mít, na oblacích a také u sebe a ještě blíţ.
Brouzdat se na kraji jezera a potom zas jít do dalších částí pláţe Stráţe,
Ypsilonku, tu prima domácí kavárnu, v rozmarném světle pak navštívit,
Chytat se stvolů a hebkého rákosí a plavat dál, a dál,
a nikdy neustat, a nikdy nepovolit.

TO JE TEN Ţ I V O T, J E N Ţ B Y CH CHT Ě L Ţ Í T.
Stráž pod Ralskem, konec června 2008- první sloka.

Dokončeno Nitra, 10. května 2010.

Horecký rybník (německy Groß Horka-Teich) je vodní nádrţ u městečka Stráţ pod
Ralskem v okrese Česká Lípa. Původní rybník byl několikrát výrazně upraven a dnes je
častěji označován jako Vodní dílo Stráţ pod Ralskem, Vodní nádrţ Stráţ pod Ralskem,
popřípadě jako Vodní nádrţ Horka. Je vyuţit jako regulační stupeň Ploučnice i pro
rekreaci.[1]
Z historie
V letech 1912 aţ 1915 byl postaven s pomocí dřevěných pilotů a roštů na řece Ploučnici
rybník, který měl zadrţovat vody při povodňových vlnách. Jeho hráz byla sypaná. První
úpravy hráze včetně bezpečnostního přelivu nařídila Zemská komise pro úpravu vod jiţ
roku 1926.[2] Tehdy byla hráz vysoká 7,3 metru a dlouhá 950 metrů. V koruně hráze byla
vybudována silnice II. třídy
Časem i působením těţkých vozidel, zejména sovětské okupační armády, byla hráz narušena.
V roce 1974 byly v hrázi inspekční komisí nalezeny četné trhliny. V roce 1990 byla
konstatována havarijní situace a i přes nesouhlas města byla silnice na hrázi uzavřena.
V letech 1996 aţ 1997 byla hráz přebudována a byly vyměněny celé její části včetně přelivů.

3 MEMENTO MORI STRÁŢ POD RALSKEM

Memento mori? Dá se pamatovat na smrt? Nu asi ano. Anebo raději ne…
Eliminovat myšlenky na ni? To se asi dá. Ale jen do té doby, neţ ti odejdou tví blízcí.
Meritum věci je smrt a kolem ní se všechno točí. Říkají mnozí.
Ego tvé ji můţe vyhnat z mysli. Descartovo Cogito, ergo sum však platí pouze prozatímně.
Je nám propůjčeno podmíněně. Dokud máme to naše myšlení v mysli.
Na to však musíme ţít. Abychom myslili myslí.
Tady a teď, pro sebe i pro jiné, tady a nyní.
O tom je ţivot, a také smrt, jako věčný průvodce kaţdého člověka a tím i všech lidí. Proto si
chodíme tuto pravdu připomínat ke svým blízkým. K těm, kteří uţ tu nejsou, a pro něţ je nyní
a teď jiţ minulostí.
Memorial vznešeně, nebo hřbitov uprostřed či na okrajích měst, to jsou ta místa vzpomínání.
Okolo hřbitova ve městě Stráţ pod Ralskem však vyrostly paneláky… Ale to ho nezbavuje
glorioly středu. Moţná to jeho postavení i umocnily. Nejenom jako středu města Stráţ pod
Ralskem, ale i ve smyslu naší předem vyslovené filozofie, i středu pláţe Stráţe.
Je to sice střed města či pláţe,

ale i středu mezi ţivotem a smrtí.
Ignorovat obojí, ţivot i smrt? Nelze to. Obojí je lidské. A to místo středu je uprostřed města.
Projít okolo něj musíš, ať chceš či nechceš, kdyţ jdeš do prodejny na nákup potravin, nebo
kdyţ ti je malá vesta.

Setkáváš se tak s minulostí den co den.
Trápíš se s kaţdodenností hodinu za hodinou.
Rychle ţiješ a často si ani neuvědomuješ, ţe ţivot je často jenom sten,
Analogie osudů mnoha a mnoha lidí před námi a také těch, kteří ţijí dnes. A budou ţít i po
nás.
Ţe je, jak se v písni zpívá, ţivot často jenom náhoda. Ale také často sen, který stojí zato ţít,
vnímat jej, vstřebat jej, získat jej a vţdy jej pokud moţno předat.
Předávat. Dávat moudrost, získanou svou snahou ţivotní.
Otvírat cestu i jinými předchůdci udupanou, vyšlapanou, ušlapanou.
Darovat ţivot. Jako ti jej daroval jiný.

Radovat se z kaţdičkého okamţiku.
A stále nastupovat do rychlíku, který tě doveze vţdy, nebo většinou na další křiţovatku cest,
Lehounce jako vánek pak se nechat nést nadějemi, ţe ta cesta, kterou jsi nastoupil, moţná
správná jest,
Společná pak cesta s jinými, stejnými, ale odváţnými snílky se třeba dotkne i samotných
hvězd,
Krásu ţivota ţe najde v květince, v pampelišce na cestě a také, a hlavně, ve splnění plánů
zrozených v bezesných snech,
Equador či další zemi, ve které ti je dobře, sice najít,
Milovat však jedinou zemi, jediné místo, ve kterém jsi vyrostl a zmuţněl, a také asi
doţiješ, protoţe to místo je tady, ve středu Stráţe a její pláţe,
ale hlavně, leţí přímo ve tvém srdci, leţí prostě
UPROSTŘED.

4 TVÁŘE STRÁŢE POD RALSKEM

Tváře Stráţe pod Ralskem míhají se před mým vnitřním zrakem jak z dětství, tak ve věku
dospělém.
Vtiskají se před mé oči a dívají se na mne. Jako ve scéně před zrcadlem.
A ty tváře jako by říkaly: Jaroslave, my tě známe.

Řešíme a řešili jsme spolu mnohé, drobné i velké úkoly, ţivotní radosti i trápení,
Elixíry ţivotů a naše osudy jsme spolu probírali a mnohdy spolu stále ještě probíráme, od
dětství k dospělosti a odtud zase zpět.
Setkávali jsme se spolu téměř stále.
Trvalo nám dlouho, ale abychom se sem do Stráţe mohli vrátit, tak se stále rozbíháme.
A nyní a dnes, 31. 12. 2015 ve 3 hodiny, jak je to zapsáno na kostelních hodinách, se stalo
něco zajímavého a moţná aţ neuvěřitelného.
Ţe v posledním dni roku 2015 jsme se v centru Stráţe potkali tři. Tři lidé, dříve děti, které zde
vyrůstali vedle sebe, a jejichţ domy ještě i přes snahy „kolonistů“ ještě stojí.
Jaroslav Bursa, syn pekaře Bursy, jehoţ pec uţ není, ale jeho dům ještě vedle Penny stojí.
Milena Vokolková, dcera tajemníka Vokolka, jejichţ dům stál v těsném sousedství domu
našeho, mého domu rodného,
Jaroslav Balvín, jehoţ rodný dům vystřídal jiţ mnoho majitelů, ale stále stojí,
a nyní směřuje po letech nejistoty snad ke konečné opravě a tím i k ukotvení ve světě
současné jistoty i nejistoty.
Elixír pro naše současné ţivoty.
Podpora našich současných cest a strázní.
Opora našeho současného umění ţivota, o kterém píší nejedni básníci a bardi. 1
Domy našich ţivotů, které jsme zde ţili.
Restaurace a bazar byly v mém rodném domě v jistý čas.
A seděl jsem v tom čase ve svém domě i jako zákazník, i jako návštěvník uranové kanceláře,
v níţ se počítaly peníze pro dobu, kdy přišel výplaty čas.
Léty se vše mění. Nelze dvakrát vstoupit do téţe řeky. A vše plyne, jak nás varoval jiţ
Hérakleitos z Efezu. 2

1

A také sociologové. Srov. např. prácí světového sociologa Zygmunta Baumana s názvem Umění ţivota. Praha:
Academia, 2010.
2

Hérakleitos z Efezu (iné názvy: Hérákleitos z Efezu, Herakleitos z Efezu, Heraklit z Efezu, Héraklit z
Efezu, Hérakleitos Skoteinos, Hérákleitos Skoteinos; * asi 540 pred Kr., Efez – † asi 480 pred Kr., Efez) bol
grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vţdy, je a bude, a síce ako
polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne ţivým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa
toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov (kráľov-

Stejně jsme mu mnozí nevěřili. Museli si to mnozí z nás ověřit a poznat na vlastní kůţi.
Kriticky se potom na vše podívat. I na naše rodné domy, které tu ještě na tom světě naštěstí
jsou.
Eklekticky si to všechno vysvětlit a objasnit, i kdyţ naše srdce a duše stále ještě sní, ţe jsou
ve svých domech, se svými rodiči, se svými bratry a sestrami a ţe do těch domů můţeme
vstoupit jenom my.
Myslet na to jen a emocionálně to vše cítit však zbylo nám. A nejenom nám. Je to osud všech
těch, kteří proţili své rodné domy, kteří prošli ţivotem a kteří stále jenom myslí a cítí, ţe ţivot
je krásný, ale ţe je opravdu asi jenom náhoda, jak se to zpívá v oné slavné písni.
Avšak ty domy nám stále připomínají, ţe
Stojí za to ţít.

kňazov), ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti
bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.
U Herakleita je zachované prvé pouţitie slova „filozof“. Herakleitos urobil ťaţiskom svojich úvah vzťah pojmu
a vecí.

5 RALSKO VE STRÁŢI PO RALSKEM

Ralsko leţí nad Stráţí pod Ralskem. A jen jsem si tu větu nově vytvořenou přečetl, velmi
jsem byl překvapen. Jak můţe být něco zároveň nad… i pod… ?
A tak jsem o tom větném paradoxu začal uvaţovat. Řekl jsem si: papíry na to mám, však
jsem vystudovaný učitel češtiny a dějepisu na základní škole. Po ní jsem ještě vystudoval
filozofii a dějepis na Univerzitě Karlově.
Laskavě jsem se zachoval ve vztahu k tomu problému, vše jsem řádně ověřoval, i se studenty
jsem se poradil, i s kamarády, jak to můţe být.
Světlo mi do té skrumáţe pak vnesl můj ţák, který byl v základní škole v Doksech a pak
jezdil s pekařským vozem. A větnou skladbu, kterou jsem ho v osmé třídě naučil, znal
dokonale.
Konejšivě mne uklidňoval a vysvětloval: Podívejte se, pane učiteli, vždyť to vysvětluje i ten
syntax, který jste nás tak usilovně učil a také logika věci: Ten vrch Ralsko se rozprostírá nad
vším okolím. A jedno místo z toho okolí je městečko Stráž pod Ralskem. A to slovo ,,pod“ je
součástí jména toho města. A s tím nic neuděláte. Tedy, suma sumárum, je nad i pod v jedné
větě jen logickým vyústěním.
Opravdu? Zeptal jsem se svého ţáka, kterého jsem kdysi v osmé třídě tyto věci logiky a
jazyka naučil.

Ve své realitě pekařského vozu, do něhoţ jsem v té krizové situaci ke svému ţáku nastoupil,
on mne poučil.
Excelentně. Ţák přerostl svého učitele. A to vozil „jenom“ chleba.

Stráţ pod Ralskem se zase po tom zásahu mého ţáka octla znovu ve svém středu.
Traversem se přesunula tato problematika nad a pod do sféry řešení.
Ralsko, ten krásný vrch, leţí opět v mé mysli i ve skutečnosti nad Stráţí pod Ralskem.
A nad tou Stráţí pod Ralskem se Ralsko zase tyčí a vzpírá. Jako divoký kůň se k nebesům
Všehomíra vzpíná.
Ţene svoje stromy, skály, úbočí a stráně do oblak.
Ikona Stráţe je zase tam, kde má být.

Přináší klid a mír.
Okrašluje Stráţ a lidi v ní, a dává jim stín.
Dává jim klid místa, ve kterém ţijí. Někteří dvacet, třicet i čtyřicet let, a mnozí i víc.

Ralsko je vrch mimořádný.
A rozdává ticho, majestát a klid.
Lidé si asi přáli ho ve Stráţi mít.
Seskupili se pod Ralskem a vytvořili město, ve kterém stojí zato ţít.
Krásou Ralsko Stráţ obklopilo a přineslo do toho města tichá zákoutí,
Ekvilibristiku údivu i přání, z toho, ţe lidé mohou v krajině normálně ţít.
Milovat se, dýchat, spočívat, odpočívat, ale také pracovat.
A to vše je Ralsko, které se tyčí nad Stráţí pod Ralskem, a brání toto místo. Přispívá k tomu,
aby se rozvíjel GENIUS LOCI, duch místa, které se jmenuje STRÁŢ.
POD RALSKEM.

Ralsko

Letecký pohled na Ralsko od západu

Vrchol

696 m n. m.

Prominence

380 m ↓

Izolace

14,8 km → Malý Ještěd

Poznámka

kruhový rozhled

Poloha

Světadíl

Státy

Evropa

Česko

Pohoří

Ralská pahorkatina / Zákupská pahorkatina / Cvikovská
pahorkatina / Brnišťská vrchovina[1]

Souřadnice

50°40′28″ s. š., 14°45′57″ v. d.

Ralsko

Hornina

neovulkanit, pískovec

Povodí

Ploučnice

Ralsko (německy Roll či Rollberg) je zřícenina hradu na vrcholu kopce Ralsko, na hranici katastrálního
území Svébořice městaRalsko (parcela č. 4, jiţní část hradu včetně hlavní hranolové věţe, 355 m²) a
katastrálního území Noviny pod Ralskem (parcela č. 981/31, severní část hradu, 421 m²).[1] Z trosek hradu je
dobrý kruhový rozhled do dalekého okolí, je moţno spatřit Ještěd, Hazmburk, Říp, rozhlednu na Vrátenské
hoře u Kokořína, Bezděz, Hvozd, Luţ, Jedlovou, Klíč.
Na skalnatém vrcholku zalesněné hory se nacházejí hradby, zříceniny dvou obytných věţí, obvodové zdivo
paláce a zbytky zdiva dalších budov. Zachovaly se mohutné štítové zdi o tloušťce 5,6 metrů. [2] Hrad je chráněn
od roku 1958 jako kulturní památka České republiky pod číslem 34703/5-3152.[3][4]. Horní část kopce i s hradem
je začleněna do přírodní rezervace Ralsko. (Vikipedie)

Zřícenina hradu Ralsko

Obytná věž hradu Ralsko

Základní informace

Země

Česká republika

Vystavěn

14. století

Zrekonstruován

19. století

Sloh

Stavební materiál

Účel

Středověký hrad

kámen, zdivo

Ochrana obchodní stezky z Čech
do Žitavy

Původní majitel

Rod

Současný majitel

Zeměpisné

Teodor z Ralska ?

Markvarticové,Vartenberkové,Bíbrštejnové

Milan Baier

50°40′26″ s. š.,14°45′55″ v. d.

souřadnice

Hrad Ralsko

Zbytky obytné věže

Vstup na vnitřní nádvoří

Hrad Ralsko na vrcholu stejnojmenné hory

Hrad Ralsko

6 JEŠTĚD VE STRÁŢI POD RALSKEM

JEŠTĚD

Linie tmavé modři.
Do kraje putuje.
Kočka či ţena?
Had nebo pták?
S velkými křídly,
s chocholem na hlavě
chystá se do kraje
zamávat.

Praha, 21. 4. 2007 vlak 22.07 do Spišské Nové Vsi.
(Tak jsem o Ještědu napsal v roce 2007. Dnes to bude asi báseň rozloţitější, neboť dojem
rozlehlosti a šířky ještědského panoramatu se mi do vědomí zaryl za tu dobu tak, ţe „nemohu
jinak“…)

Ještě D napiš. Tak jsem si jako dítě slovo Ještěd představoval, totiţ tak, ţe mi to říká učitelka,
kdyţ jsem ve slově zapomněl napsat nějaké to písmeno.
Enormní rozloţení hřbetu Ještědu do velké šířky bylo pro mne celou dobu mládí i dospělosti
fascinující. Vţdyť ta hora zabírá skoro celý obzor!
Šíři obzoru jsem si vyplňoval fantaziemi, kdo na těch rozlehlých stráních a v těch lesích bydlí,
co se tam vůbec děje. A tak jsem se postupně k hoře Ještěd přibliţoval, a cvičil jsem na tom
postupném přístupu i svůj vlastní názor i postoj.
Tělesnou sílu svoji jsem si na Ještědu vyzkoušel také. To kdyţ mne můj spoluţák a kamarád
Láďa Ruta „vytáhl“ na Ještěd na lyţe s cílem sjet sjezdovku pod lanovkou. Naštěstí lanovka
zrovna nejela a my jsme tu cestu pro lyţe museli sami vyšlapat. To mi snad zachránilo ţivot,
neboť tak strmý sráz plný „boulí“ jsem ještě (d) neviděl. A proto:
Ještěd jsme pak sjíţděli na lyţích po jeho rozlehlých pláních aţ do Osečné, místu, kde můj
kamarád bydlel. A ještě (d) jsme tak udělali…
D kdyţ jsem tedy vţdycky připojil ke slovu, které pro mne v mládí jako většímu jedlíkovi a
milovníku maminčina i babiččina jídla znamenalo mnoho-JEŠTĚ prosím přiDat, se mi tak
zadřelo pod kůţi, ţe asociace JEŠTĚ D se mi vţdycky vybavila při pohledu na tak krásnou a
rozloţitou horu s ladnými křivkami pozvolného klesání od vrcholu aţ dolů.

Ve Stráţi pod Ralskem je Ještěd vidět od jezera, ve kterém jsem tak rád vţdy zápolil s vlnami.
A jEště k tomu jsem si vţdy připojil další slast: pohled na tu krásnou, rozloţitou horu, s jejími
ladnými křivkami.

Stráţ a Ještěd jsou spojeny. I kdyţ jsou od sebe dál, neţ je hora Ralsko. Avšak Ještěd i Ralsko
spolu vytvářejí pro Stráţ tak „nádherná panoramata“, ţe pohled na ně vţdy v člověku něco
záhadného a krásného rozezní.
Tělesnou i duševní harmonii, a také souznění.
Rozechvělost nitra a jeho zjemnění.
Asociaci souhry, která tady byla asi jiţ při našem lidském zrození.
Ţivot jako dar, věnovaný oběma horami.
Ikona našeho ţivota jsou Ještěd i Ralsko spolu, jako symbol prolínání a souznění.
Mezi lidmi a lidmi a horami.

Ještěd

Hotel a vysílač na Ještědu

Vrchol

Prominence

Izolace

Poznámka

1012 m n. m.

517 m ↓ Jeřmanické sedlo

18 km → Holubník

Přírodní park Ještěd, výhled

Poloha

Světadíl

Státy

Pohoří

Evropa

Česko

Ještědsko-kozákovský hřbet /Ještědský
hřbet / Hlubocký hřbet / Pasecký hřbet

Souřadnice

50°43′56″ s. š., 14°59′7″ v. d.

Ještěd

Hornina

fylit, kvarcit

Povodí

Lužická Nisa, Ploučnice, Jizera

Ještěd (1012 m n. m.) (německy Jeschken nebo Jeschkenkoppe) je hora na severu Česka,
jihozápadně od Liberce, nejvyšší vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu. S prominencí 517
metrů (převýšení od sedla v Jeřmanicích, které ho odděluje od Jizerských hor) jde o
jedenáctou nejprominentnější horu v Česku[1].
Na vrcholu se nachází známý televizní vysílač v technicistním architektonickém stylu; v dolní
části vysílače je umístěn hotel a restaurace. Na Ještěd vedou lanovky, na svazích
je lyţařské středisko. Těsně pod Ještědem se nachází Horní Hanychov, nejzápadnější městská
část Liberce. Masiv Ještědu je od roku 1995 součástí Přírodního parku Ještěd (93,6 km²).
Ještě před výstavbou vysílače zde stál velký kříţ. Ještědské kříţe mají svoji dlouhou historii
doloţenou od roku 1737; prozatím poslední pochází z roku 1990. Jeho předchůdce byl v 80.
letech 20. století tajně uříznut, údajně na pokyn tehdejšího komunistického předsedy
národního výboru v Liberci. Významnou roli sehrál Ještěd krátce po srpnové okupaci
Československa v roce 1968, kdyţ odtud ve dnech 25.–27. srpna vysílalo televizní Svobodné
studio Sever. (Vikipedie)

Historie

Ještěd kolem roku 1900
Ještěd byl vţdy dominantou severních Čech a symbolem kraje pod ním. První kříţ na vrcholu
byl vztyčen údajně jiţ v roce 1737, byl kamenný a vydrţel aţ do roku 1812, kdy byl povalen.
Přesto však tradice kříţů na vrcholu pokračovala dál, i kdyţ po roce 1834 uţ jen kříţi
dřevěnými. Roku 1838 byl na vrcholu postaven obelisk na památku návštěvy Adély
Rohanové, zvaný dodnes Rohanský kámen (Rohanstein). Tento kamenný objekt stojí na
někdejší hranici mezi Rohanským a Clam-Gallasovským panstvím.
Zájem turistů o vrchol se probudil aţ v polovině 19. století. Turisté však netouţili jen po
nádherném výhledu po okolí, ale přáli si také na vrcholu načerpat síly. V tom jim vyšli vstříc
manţelé Florian a Barbara Haslerovi z Horního Hanychova, kteří zde o letních nedělích
roku1844 zřídili prodej občerstvení z přinesených zásob. O tři roky později nabízel podobnou
sluţbu také rohanský lesník Hebelt. Roku 1850zbudovali Haslerovi na Ještědu vlastní chatu,
kterou v následujících letech vylepšovali a návštěvníkům nenabízeli jen občerstvení, ale také
nocleh. Stará chata doslouţila roku 1868, byla však záhy nahrazena chatou novou, částečně
kamennou, finančně podpořenou i mnoha předními libereckými občany. K této Rohanově
chatě byla roku 1885 přistavěna Německým horským spolkem terasa pro 200 lidí.
V květnu 1876 byla na vrcholu postavena dřevěná věţ. Tato 5 m vysoká vyhlídková věţ byla
první rozhlednou této části Čech a vydrţela aţ do konce července 1889. Ještě v témţe roce
však byla postavena rozhledna nová – vysoká 8 metrů. Zároveň s tím se ovšem začalo

uvaţovat o stavbě honosnější. Liberecká firma Gustav Sachers a synové navrhla kamennou
stavbu v podobě středověkého hradu, horský spolek však na takto velkolepou stavbu neměl
dostatek prostředků a souhlas s ní nedal ani majitel panství – hrabě Clam-Gallas.

léto 1961

Nový horský hotel vznikl podle plánů libereckého stavitele Schäfera. Základní kámen byl
poloţen 27. 6. 1906 a jiţ za půl roku – 13. 1. 1907 – byl hotel slavnostně otevřen. V jeho
přízemí byla velká společenská místnost pro víc neţ 100 hostů, hotel měl 23 pokojů a
noclehárnu, terasu pro 50 lidí a 23 metrů vysokou rozhlednu. Horský spolek zaplatil za stavbu
161 000 K, pozemek pod hotelem však nevlastnil, ale měl jej na 50 let pronajatý od hraběte.
Atraktivita Ještědu se ještě zvýšila, kdyţ zde byla v letech 1909–1911 postavena
tříkilometrová sáňkařská dráha, na níţ se v roce 1914 konalo první mistrovství Evropy. Dráha
byla koncem třicátých let poškozena polomem, v 60. letech byla v jejích místech postavena
nová, kratší, jejíţ torzo je na místě dodnes. Skutečnou ranou pro Horský spolek však bylo
postavení lanovky roku 1933 – to sice znamenalo příliv návštěvníků, ale zároveň se dle
tehdejšího výnosu stal vrchol hory[zdroj?] majetkem provozovatele lanové dráhy (ČSD) a tak
vlastně přešel do majetku státu.
Roku 1945 se hotel stal majetkem Klubu českých turistů, později přešel pod hotelový a
restaurační podnik. Od roku 1959 slouţil kromě turistiky také televiznímu vysílání. Hotel i
původní Rohanova chata (přejmenovaná na Chatu brigádníků) byly do roku 1962
rekonstruovány podle návrhu libereckého architekta Karla Wintera.
31. ledna roku 1963 však při neopatrném rozmrazování potrubí vznikl v budově hotelu poţár,
kterému celá stavba podlehla. Stejný osud v následujícím roce potkal i Rohanovu chatu – jen
důvod byl jiný: rozmrazování oděvů.
Přesto však vrchol neměl zůstat pustý. Nová budova byla od počátku navrhována jako hotel i
televizní vysílač. Projekt vypracoval architekt Karel Hubáček z ateliéru SIAL Liberec a
základní kámen byl poloţen 30. 7. 1966. Během stavby byla jako ubytovna dělníků
Pozemních staveb roku 1966 postavena v sedle Černého vrchu horská chata Ještědka.
Nový hotel a vysílač ve tvaru rotačního hyperboloidu byl slavnostně otevřen 21. září 1973.
Ještěd je také významným telekomunikačním uzlem. Proto kdyţ původní chata vyhořela, bylo
nutné postavit vedle horní stanice lanovky provizorní vysílací stanici. Právě z té vysílalo ve
dnech 25.–27. srpna 1968 Svobodné studio Sever provozované dvěma techniky a
rozhlasovým redaktorem Miroslavem Hladíkem, kteří pouţívali vybavení Libereckých
výstavních trhů. Sedmadvacátého srpna v něm ţivě vystoupil herec Jan Tříska a pozdější
prezident Václav Havel. Tuto událost dnes připomíná pamětní tabulka na posledním ze zbytku
základů bývalé vysílací stanice[4][5].
Tradiční dřevěný kříţ, odstraněný v osmdesátých letech, se na vrchol hory vrátil roku 1990.

7 ZÁMEK VARTENBERK

Zmatek jsem z toho zámku vţdycky měl a moţná, ţe i stále mám.
Áron jako by ten zámek stále obcházel a nedal pokoj mě i nám.
Múza ţádná z této stavby, tak jak dnes vypadá, si myslím není zrovna dráţděná.
Eklektik z toho souhrnu kamene, odcházejících renesančních fresek, různých a
nečekaných fasádních hříček moţná radost má.
Kdekoliv a kdykoliv však já si na ten zámek vzpomenu, nebo jej čas od času uvidím, mám
z té kombinace hradu a zámku obavu, aţ strach.

Wartenberg se jmenuje ten náš stráţský zámek v němčině.
A počeštění zámku tento tvar moc nezměnilo. Vartenberk je v češtině.

Rozdíl skoro ţádný. Snad jen vyjádření toho, kdo ten zámek měl a komu a čemu slouţil.
To „slouţení“ je však často bizarní. Já sám si pamatuji zámek jako sídlo rekreace ČKD.
A pak jako sídlo armády SSSR… Jenom nyní zámek neslouţí skoro ničemu, kromě nějakých
těch letních kulturních hrátek uvnitř,
a na rozpadávajícím se mostě.
Eliminovat tento stav moţná nejde jen tím, ţe dáte novou střechu,
Nebo ţe dáte na bránu informaci, abyste si dali pozor a nechodili dovnitř,
protoţe zámek je v dezolátním stavu.
To uţ vidí opravdu kaţdý.
Bude-li však zámek Vartenberk jednou zas aspoň v takovém stavu, jaký jsem já jej dříve znal,
kdyţ jsem si sem s kamarádem, také Jaroslavem, chodil hrát,
Ejhle, ihned zavolám: Dobrá věc se podařila. Stráţi a zámku v něm, mám vás zase rád!
Rozezní se zřejmě zvony, a půjdu si sem zase hrát.
Koupat se pak do jezera, ale jen tak symbolicky, protoţe, jak říkají průvodci,
Tam se nekoupat! Ten rybník je jen pro ryby!
Ale můţete se rekreovat…

Vartenberk (původně psáno Wartenberg, někdy také Vartemberk) je renesanční zámek ve
městě Stráţ pod Ralskem. Zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu a jeho název
pochází z výrazu Warte auf dem Berg, coţ česky znamená stráţ na hoře. Mnohdy je název
hradu uváděn pouze česky - Stráţ.[1][2] Je chráněn od roku 1958 jako kulturní památka České
republiky pod číslem 41224/5-3296.[3]

8 PLÁŢ A STRÁŢ

Pláţe Stráţe. O tom byla první báseň. A proč tedy druhá?
Laskavý a pozorný čtenář pochopí z naší vstupní filosofie, ţe pláţ je ve Stráţi sice jedna, ale
diferencovaná do dvou podskupin.

A tato pláţ je pláţ jezerní, na které se mohou procházet (nikoliv koupat) i ti občané příchozí.
Tedy z různých světových skupin.

Ţe jim to ale na pláţi sluší?
A ţe zde mohou být, kdyţ přitom nikoho z nás neruší?

Střed svůj budou mít za chvíli stejně tady, ve Stráţi.
Tak, jako jsme jej i my získali, kdyţ jsme se tu narodili.
Rodit se budou další a další občánkové tohoto světa.
A kdyţ svůj svět spojí se Stráţí,
Ţít se tu bude dobře všem.
Jako na pláţi
ve
Stráţi.

9 STRÁŢ A JÁ

Stráţ je můj střed. Jsem v ní, a i kdyţ nejsem v ní, přesto je to moje místo středu, stálé.
Tady jsem bral školu ţivota.
Radost ze ţivota a štěstí z toho, ţe jsem ţil, a ţe ţiju, mi dalo toto místo.
Áron neţ mne zavolá, chci to ve své básni jasně vyjádřit.
Ţivot je změna, to se často říká, ale měnit stále, to se nedá.

Analogie kamene, skály, stromu jako symbolů stálosti a zakotvenosti, i to je v ţivotě třeba.

,,Já“ být stále, i kdyţ se v něm cítí změna.
Áron se svou holí? Ať si ještě trochu počká.

10 STRÁŢ A MŮJ RODNÝ DŮM

Kaţdý má, anebo aspoň měl by mít, svůj rodný dům. Já jej mám. Ve Stráţi na pláţi. Asi
jeden kilometr od hladiny „svého vlastního jezera“. Ale v mém osobním pojetí je pláţ
celá Stráţ. Proto je i můj rodný dům součástí Pláţe Stráţe…

Mimo jakékoliv dopravní cesty a obchodní stezky stojí ve Stráţi pod Ralskem můj rodný
dům.

Úrodný prostor pro rozjímání básníkům, ale také malířům, fotografům, a snad i dnešním
vlastníkům.

Jeho snad staletá tvář na svět hledí staronovou fasádou a příjemnými nahatými andělíčky na
ní.

Rodného mého města je to dotvrzení, ţe jsem v tom domě byl, a v tom domě ţil snad téměř
půl století.

Od starosty ani od jiných ,,ouředníků“ či vlastníků neb majitelů nepotřebuji ţádná potvrzení,
ţe jsem tu byl a ţil.

Nemám ţádný cíl, abych tam zase byl, mám jen spleen, kdyţ dům obcházím,
ţe ten dům je dnes jen oprýskaný mého ţivota klín.

Ý a Í jsem se v tom domě učil, moudrostí rodičů i prarodičů sytil své po vědění dychtící JÁ.
Dům a z něho odvozené krásné a jediné slovo DOMOV jsem se postupem let učil do
hloubky znát.

Úvozy mladých i dnešních cest jsem z domu a svého domova v mysli i ve skutečnosti chodil
prolézat.

Myslím na to stále, kdyţ jdu kolem, i kdyţ kolem provázím své milé a známé.

Myslím na SVŮJ RODNÝ DŮM,
který je TU. Po všech těch svých i mých peripetiích
STÁLE,
I kdyţ já jdu snad A zatím na své cestě z Domu a domů
Dále a DÁLE..
Napsal Jaroslav Balvín po pohledu na fotografii svého rodného domu dne 16. 12 2015 mezi hodinou
21. 30 a 22. 00 v Praze v bytě vzdáleném od jeho rodného domu asi 100 kilometrů…

11 STRÁŢ A MOJE MAMINKA

Středem mého snaţení v ţivotě byl člověk sám, ale nejen JÁ, ale i další, se kterými jsem se
setkával.

To samé si myslím o své mamince. I já jsem byl středem jejího zájmu jako nový človíček a
pak člověk. Alespoň jsem to tak vţdycky cítil. A kdyţ mne posílala kaţdé léto k babičce a
dědečkovi, a pak k nim, abych tam čtvrtou a pátou třídu vychodil,

Rozhodně jsem to nikdy nebral jako ztrátu zájmu.
Spíše naopak, kdyţ se na to tak podívám odstupem let, bylo to promyšlené, a taky procítěné.
Díky babičce a dědečkovi jsem ten, kdo jsem nyní. Děd František mne například zachránil od
kolapsu, kdy jsem nevěděl, co napsat, kdyţ byl diktát, a jak psát vţdycky podle pravopisu.

A maminka, vzdělaná to ţena jako babička, i jako dědeček, která se vyučila dámskou
krejčovou, a pak ve Stráţi dlouhá léta prodávala v textilu, v mém rodném domě a pak
v novém obchodu na náměstí, moudře k tomu mému ţivotu dodala, ţe u dědy a babičky mi
bude v určitém čase a v určitém místě (Třebechovice pod Orebem) „líp“ a doplním si tam
školu ţivota víc, neţ v určitém čase (asi 1956-1959) a v určitém místě (Stráţ pod Ralskem),
kde jsem v roce 1947 a letech dalších do ţivota „vlít“.

Ţivot je mnohostranný. Nemá pevné hrany. A nedají se vrátit rány, které uštědřil.
Ale dá se ten ţivot ţít. Protoţe v něm jsi ty sám ţivý. A můţeš se sám často rozhodovat,
můţeš po jisté době zrání jít. A udávat si směr. Kam. A také si osvětlit, proč tam a ne sem jít.

Moje maminka mi v tom pomáhala. Je to ostatně úkol maminek, aby tě vedly. Aby řecké
slovo a také pojem agoge naplnily. Aby Tě vedly k ţivotu. Dobrému a správnému. K ţivotu
pevnému a radostnému.

O své mamince, ţe to tak chtěla a tak mne vedla k dospělosti i jako jiţ dospělého,
nepochybuji.

Jediná na tomto světě je vţdy tvoje matka.

Elixír ţivota a jeho obsah po zrození ti dává ona.

Maminka je nezastupitelná.
A je jenom jedna.
Můţeš si vybrat cestu. A nakonec i místo svého ţití.
I kdyţ tam, kde ses narodil je také jenom jedno místo, které kdybys opustil, jako bys opustil
ji.

Nikdy člověk nezapomene na svoji matku, ani na to místo, kde tě matka, maminka,
vychovala.

Kde ti dávala jíst a kde tě vedla, a kde ti říkala, co dělat kaţdý den a jak vůbec ţít.
A to místo, které to bylo, byla Stráţ pod Ralskem. Dosud a stále to místo mám a budu mít
ve svém srdci. V něm i ve své mysli. Je to místo mé matky, otce, sestry, dědečka i babičky a
je stále ţivé. A myslím, ţe je to tak u kaţdého, kdo cítí a myslí. U kaţdého, kdo má svůj
rodný dům a své rodné místo, kde ţil a ke kterému se můţe vrátit. Kdekoliv by ve světě byl.

Autor v místě svých prarodičů z maminčiny strany na Slovensku u Veľkých Uherců
v obci Radobica. Vlevo od autora je teta Vlasta Petrová, sestra maminky a vpravo je
moje maminka. Na pozadí je prostor mlýnu, kde se babička Marie Kacinová, matka
obou sester, narodila.

12 STRÁŢ A MŮJ TATÍNEK

Středem našich ţivotů se stal po válce sever.
Také můj tatínek a moje maminka do uvolněných územích po léta zde zakořeněných
Němcích sem do Sudet přijeli, a zůstali zde desítky let.

Ralsko se stalo tatínkovým i naším průvodcem.
A Ještěd na druhé straně našeho vlastního jezera byl doplněním toho, čemu jsme postupně
začali říkat střed.

Ţivot jsme začali zde vést. Tatínek byl ten vůdce, podle něhoţ, aspoň někdy, se začal ten náš
ţivot v bývalých Sudetech vést.

A co se poté nestalo?

Můj tatínek byl vyučen v Třebechovicích pod Orebem. V textilní firmě u Dědourků. Jako
obchodní příručí. A tam se setkal s maminkou, která se vyučila dámskou krejčovou. Vţdycky
jsem ty názvy obdivoval. Profese mé maminky není švadlena, ale dámská krejčová. A profese
mého tatínka není prodavač, ale obchodní příručí. Asi proto jsme byli v inkriminované době
socialismu nazváni maloburţoazní rodinou a já se za to skoro nedostal na své oblíbené
studium…

Úhelným kamenem byl pro něj obchod a dovednost v něm.
Ještě neţ dáma nakupující textil si objednala u obchodního příručího, mého tatínka v době,
kdy se u Dědourka učil, několik knoflíků, mohla jiţ vědět, ţe odejde domů nejenom
s knoflíky, ale s celým kostýmkem.

Takový byl můj tatínek obchodník. Však tehdy to tak bylo, kdyţ se učilo u soukromníka.
A vše se pak pouţilo ve Stráţi pod Ralskem, v obchodu s textilem.

Tatínek byl ročník 22.
I stalo se s ním za války to, co se stalo skoro mladým lidem v tomto věku a v čase války
všem. Do Říše byl odveden, říkali tomu na práci.
Nikoliv do Teplic na výrobu čokolády pro německé vojáky, aby si ulehčili aspoň nějakou
laskominou v boji na frontách, a proti všem. Ale na plynové náplně do bomb, čímţ byl tatínek
aţ do konce války krutě zasaţen.
Eliminoval proto tento případ, vrátil se nemocen do Třebechovic zpět, ale do konce války
putoval v utajení, aby se vyhnul vyzrazení a návratu do Říše zpět. Rodina i moje maminka mu
v tom silně pomohla.

Konec dobrý, všechno dobré. Poválečná svatba v roce 1946 a potom moje narození. A
potom ţivot v pohraničí. A studium na severu Čech. A odjezdy a návraty od maminky a zpět.
A tak se ţilo ve Stráţi, tak tam trávil můj otec i moje maminka svůj poválečný let.
A já s nimi.
A jsem rád, ţe i díky tatínkovi mohu Stráţ pod Ralskem nazývat svojí malou otčinou, která
mi dala, a ještě asi dává, vše.

13 STRÁŢ POD RALSKEM A MY VŠICHNI
DOBŘÍ RODÁCI
Snímek Všichni dobří rodáci, kdyţ vznikl, tak mne fascinoval.
To bylo nejenom pro ten příběh, který vlastně trochu popisoval i osud mých prarodičů
z tátovy strany, kteří také do JZD vstoupit nechtěli a nakonec i nevstoupili, své pětihektarové
„království“ si uhájili.

Rozhodl jsem se mít rád tento příběh i proto, ţe se odehrával v Bystrém u Poličky, kam jsem
často jezdíval k tetě a strejdovi a za svými čtyřmi sestřenicemi, které jsem měl rád.

A bylo to také proto, ţe kromě mnohých přímých rodáků tam v tom filmu hrálo jednu z rolí
i strejdovo jízdní kolo, na kterém jezdil pošťák a doručoval významná psaní.

Ţe jsem si tuto souvislost uvědomil aţ dnes, toho důvodem je, ţe i v jednom, dokonce
britském filmu, hrála jednu z rolí materiální věc, která se s mým ţivotem velmi úzce pojí.

Před kamerami totiţ vystoupil ve filmu Warriors můj rodný dům. Symbolicky ho
zdevastovali válečníci, kteří likvidovali a ničili v Bosně domy muslimských obyvatel, aby se
jiţ nikdy do nich nemohli vrátit.

Odpovědí mou na ten čin, o kterém si mohu myslet, ţe je z filmu o válce někde daleko a
která by se mne nemusela tak dotýkat, byl vnitřní kolaps hodnot, niterná bolest má jako
někdejšího obyvatele mého rodného domu ve Stráţi pod Ralskem.

Deklasovat člověka na úroveň nesvobodné bytosti s tím, ţe ho mohu odstranit z povrchu
tohoto světa a pohřbít ho, v některých případech skoro za ţiva, jak se to odehrávalo v Bosně
opravdově a ve scéně z filmu na pláních luk přímo před sídlištěm Stráţe pod Ralskem,

Rozhodně nemohlo být, i kdyţ symbolické rozbíjení mého rodného domu, pro mne
přínosem. I kdyţ je potřebné, a Stráţ i můj rodný dům k tomu britským filmařům poslouţily,
aby se lidé o etnické nenávisti aţ za hrob, a na ţivot a na smrt, dovídali.

Analogie osudů států, zemí a také všech dobrých rodáků, všude na světě a také ve Stráţi pod
Ralskem, je nanejvýš potřebná a důleţitá. Protoţe všichni jsme na stejné lodi, na naši
Zeměkouli, v naší zemi, která s jinými sousedí, v našich městech, která mají v sobě svoje
Genius loci.

Láska je dobrý princip. Asi by měla zvítězit nad lţí a nenávistí, jak o tom jistě mluvil i
Václav Havel z vysílače Ještědu v době napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Ve Stráţi pod Ralskem pak sovětští vojáci rozbili v kasárnách i na zámku Vartenberk svůj
stan.

Střízlivost však je i v této, i v dnešní situaci na místě. I ve Stráţi, kde byl uran, kde nedávno
byl azylový dům pro cizince, a kde moţná bude i jeho pokračování díky imigrační krizi, je
třeba uvaţovat střídmě. Ţivot uţ je takový, přináší nám různé roviny, a my z té jeho tíţe
nesmíme klesat ve své hodnotě níţe a níţe.

Krása a harmonie je v jednoduchosti vztahů.
Ekologie relací v přírodě i mezi lidmi. Vţdyť i uranová Stráţ se asi začíná chovat
ekologicky. Do roku 2035 musí napravit těţaři to, co poškodili.

Myšlenkou etiky a filozofie je rovnováha a zachování středu mezi krajnostmi.
A
My,
Všichni dobří rodáci
Štěstí máme, ţe ţijeme, a ţe můţeme
Ikony našich srdcí a mysli uchovat a stavět a zanechat pro druhé,
Chytrost proměňovat v moudrost dobrých mezilidských vztahů
Neničit, ale stavět a napravovat, co se zkazilo a nepodařilo.
Izolovat ty, kteří to nechtějí, a jsou ze zásady vţdycky proti.
Dobrem odplácet zlu, kdyţ to ovšem jen trochu jde a má šanci na uchování smyslu ţití a
neponíţí to lidskou osobnost.

Oprostit se od strachu z ţití a naučit sebe a moţná i druhé oprostit se od prázdné a otrocké
kaţdodennosti.

Bojovat a zápasit v ţivotě o přesah toho, co jest a usilovat o dosaţení transcendentnosti.
Říkat to, co si myslím, ţe je správné, a nebýt nucen říkat, co jiní chtějí.
Izolovat myšlenky na zmar co nejdéle, aby se v nás nezahnízdili dříve, neţ jsme na ně
mysleli.

Rodný dům a rodné místo opatrovat, kdyţ to nejde jinak, přímo, alespoň ve svém srdci a
mysli.

Odcházet z
Domu svého vţdy s myšlenkou na návrat domů, ke svým blízkým.
Akvarely svých vlastních obrazů o své malé otčině vytvářet i uchovávat jako skvosty, nad
které uţ v ţivotě nikdy a nikde není.

Cizelovat je jako památky i apel na své lidství, v nás, ve svém rodném místě a všude tam,
kde jsme a kde jsou jiní.

Ikony takové, které zde předestírám, jsou hezké, ale ne vţdy proveditelné. I s tím se musí
člověk smířit. Protoţe člověk je jenom člověk, a nikoliv Bůh.
Ale není nad to být rodák a mít své rodné místo v srdci, mysli i v duši…
Pro mne je to místo, moje malá Ojčizna, Stráţ pod Ralskem. A nikdy tomu nebude
jinak…

Autor se svými nejbliţšími.
V náručí mne drţí dědeček František Krblich. Uprostřed stojí sestřenice Vlasta, která je
o rok starší neţ já. Babička Marie, rozená Kacinová drţí sestřenici Boţenku, která je
zase mladší neţ já. Vlevo nahoře je moje teta Vlasta, sestra mé maminky s muţem
Jozefem Petrem a vpravo jsou mí rodiče, maminka Jarmila a tatínek Jaroslav.

CHARAKTERISTIKA AUTORA
DOC. PHDR. MGR. JAROSLAV BALVÍN, CSC.

Autor se svou vnučkou Aničkou, dcerou své prvorozené dcery Zuzanky

Autor se svou dcerou Zuzankou, budoucí matkou Aničky.

Autor se svým celoţivotním kamarádem a spoluţákem
Emilem Ledvinou
na srazu SVVŠ
v září 2015
v Mimoni

Autor Pláže Stráže - na pláţi „svého vlastního jezera“

Autor sbírky Jaroslav Balvín se sice narodil v Jablonném v Podještědí, ale jenom proto,
ţe tam v době 16. 11. 1947 byla porodnice.
Po narození trávil svoje první kroky na této Zeměkouli v Mimoni, s maminkou,
respektive maminka a tatínek s ním.
Pak se rodina přestěhovala v podání maminky do tehdy neútulné Stráţe pod Ralskem,
kde po několika „štacích“ rodina i s malým autorem zakotvila v domě, který je nazýván
v básnické sbírce jako „MŮJ RODNÝ DŮM“.
Vstřebávání záţitků z prvních let ţivota se pro autora stalo i východiskem návratu,
který zosobnil v názvu sbírky jako „PLÁŢE STRÁŢE“.
Jezero, které ve Stráţi je, způsobilo, ţe autor chápe celou Stráţ jako pláţ. A proč ne, ţe?
Vţdyť jsou pláţe, které se táhnou i desítky kilometrů. Pláţe Stráţe také, i kdyţ trochu
do vnitrozemí směrem od Horeckého rybníka.
Více informací o autorovi i jeho odborné a básnické tvorbě je moţno najít na webových
stránkách:
www.jaroslavbalvin.eu,
nebo
www.hnutir.eu.

Autor v místě svých prarodičů z maminčiny strany na Slovensku u Veľkých Uherců
v obci Radobica. Na pozadí je prostor mlýnu, kde se babička Marie Kacinová narodila.
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SUMMARY

Básnická sbírka autora Jaroslava Balvína je autobiografickým vyjádřením andragogickofilozofických a etických pochodů, které jsou součástí ţivota kaţdého člověka.
Místo narození a pobytu Jaroslava Balvína se stalo i inspirací pro verše v básnické sbírce.
Jejich tématem je smysl ţivota, rodina, sepětí lidí s krajinou.
Filozofii vztahu autora k rodnému místu vyjadřují symboly, jako můj rodný dům, pláţ, nebo
střed jako místo střetáváni s lidmi, se kterými se autor v ţivotě setkal a ještě setkává. Básně
jsou organicky propojeny s fotografiemi Stráţe pod Ralskem a popisem míst, o kterých se
básní, přičemţ základem jsou informace z Vikipedie.

ZÁVĚR
Často jsem přemýšlel, jak podat informaci pro druhé o místě svého narození, o místě
svého působení.
Na jedné konferenci v Polsku jsem viděl, ţe hlavním tématem příspěvků bylo uvaţování
o „malé otčině“. Pokud jsem tomuto pojmu porozuměl správně, jedná se o místo, které
se člověku vrylo nejvíce za celý ţivot do paměti a ke kterému získal vřelý a intimní
vztah. Na té konferenci jsem také promluvil a upozornil jsem na to, ţe ne všichni lidé
mají to štěstí trávit na jednom místě hlavní část ţivota.
Příkladem je moje maminka, která do 12 let ţila na Slovensku, pak musela s rodinou
odjet do Česka a bydlet v nevyhovujících podmínkách a chodit do školy, kde se jí děti
smáli, ţe mluví slovensky.
A po válce znovu jinam: do Stráţe pod Ralskem v pohraničí na severu Čech. Kde je tedy
pro ni to místo, o kterém vyprávěli na konferenci?
Já jsem šťasten. Protoţe to místo mám. Alespoň to tak cítím. A je to Stráţ pod Ralskem,
střed mého Všehomíra.
A o tom je tato básnická sbírka. Kdyţ v ní najde čtenář podobnosti s ţivotem svým,
budu jenom rád. Protoţe si myslím, ţe takové pochody, jako jsou v publikaci sledovány,
proţívá mnoho z nás…

RECENZE:
Bc. Violeta Preissová

Motto
„Už tenkráte, když si člověk začíná uvědomovat svoje okolí, svět, nevidí snad věci jenom jako
určité smyslové danosti, jako soubory barev, zvuků atd., nýbrž vidí je ze stanoviska svých
možností, toho, co je mu samým životem otevřeno, a v důsledku toho vidí je jako něco
majícího smysl, jako něco účelného.“ (Jan Patočka)
Ve své andragogicko-filosofické, básnické a fotografické sbírce rozjímá a nachází smysl
ţivota, hledání a putování doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. v rozjímání nad svou rodnou
otčinou. Citlivým pohledem filosofa otevírá veřejnosti své niterní proţitky a vztah ke svému
rodnému místu, které má pro něj smysl nejhlubší. Zkoumá své okolí, stejně jako své nitro,
zprostředkovává a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia,
vzdělání a potěšení.
Jaroslav Balvín svými filosofickými úvahami záměrně působí na své čtenáře a celou
společnost, upozorňuje na krásu své rodné otčiny jak poeticky, tak fotograficky a tím zajišťuje
mezigenerační předávání duchovních statků.
Autor tak působí na společnost s cílem ji kultivovat a dosáhnout tím efektu v jejím vědomí.
Toto působení je dokonce samotným smyslem tvorby autora. Pouhé shromaţďování faktů,
poezie a fotografií, by bylo podle autora bez výchovného a kulturního působení zcela marnou
a nepotřebnou snahou.
Fotografie, které jsou v publikaci pouţity, jsou prosvíceny kontrasty světla a stínu, stejně tak,
jak to popisuje ve své sbírce: jako všechny účely lidského ţivota.
Zanícení, s kterým popisuje krásu rodného kraje, lze vyčíst i z jeho fotografií. Jako kdyţ zaţiji
něco krásného, neopakovatelného. Jeho fotografie zachycují kouzlo okamţiku nejen okolní
krajiny, ale i krajiny lidských duší a ţivotů, které jsou barvitě popsány a vystiţeny ve
vybraných fotografiích.

Kontrasty pouţité ve fotografiích - krajiny a civilizace, světla a tmy, dětství a stáří, ţivota a
smrti, klidu a chaosu - jsou pro autora prvky ke smíření se sebou samým, přírodou, s druhými
lidmi. Jsou to impulsy k hledání smyslu toho, co je pro člověka neopakovatelné.
Fotografie se tak stávají jakousi výpovědí o důleţitosti toho, co je podle autora pro člověka
ţivotně důleţité a podstatné.
Kopec Ralsko v mlhovém oparu, který se majestátně tyčí nad městem, na nás působí, jako
bychom se chtěli ptát. Které srdce tepe silněji? Srdce hor, či obyvatel města? Pro básníka,
rodáka z města Stráţe, je to srdce domoviny.
Koruny stromů v tichosti obepínají místní kostel, v kontrastu s hlučnou moderní panelovou
výstavbou. Zámek, stejně jako okolní surová krajina, vyvolává dojem tajemna, jakési touhy
po znovuobjevení člověkem. Je to kamenné svědectví středověkého hradu, upozorňující
obyvatele krajiny na dávnou minulost…
Pláţe Stráţe, které vyuţívají mladí obyvatelé města, děti i dospělí, jakoby spojují všechny
věkové kategorie a vyzývají nás ve svých fotografiích k odpočinku. Lavičky v zasněţené
krajině, opuštěný pařez, letící kačeny nad zimní krajinou. Rozjímající mladí lidé i skotačící
děti, oddávající se zimním radovánkám.
To vše, a mnohem více, lze vyčíst z autorovy tvorby, která je niterní výpovědí, jak sám
zmiňuje, o otcovině.

RECENZE:
Bc. Michal Polášek
V publikaci mého bývalého pedagoga a zároveň přítele Doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína,
CSc., Pláže Stráže bych rád poukázal na vydařenou sbírku básní a fotografií.
Podobně jako jeden z našich velkých myslitelů a filosofů T. G. Masaryk i Jaroslav Balvín
poukazuje na rozpor mezi city a rozumem. Věčný a neustálý zápas člověka s člověkem,
člověka s přírodou a samozřejmě i se sebou samým, ve smyslu hledání pravdy a spravedlnosti
ţivota, nás tyto sbírky obohacují o porozumění tomuto neustálému zápasu.

Z publikovaných básní a fotografií má člověk dojem, jakoby autor vybízel člověka
k zamyšlení nad vztahem k rodnému kraji, k takovému, v jakém se nyní nachází, s klady i
zápory, a nutí člověka k úvahám nad ochranou tohoto dědictví.
Čím více lidí si uvědomí tuto nutnost nejít jen slepě za nějakým osobním cílem, ale za cílem
širší společnosti, tím více si uvědomí hlubší podstatu svého vlastního bytí, které vede
současně k obohacení člověka samého.
Krásných, úsměvných chvil, je v ţivotě málo, proto je máme všichni tak rádi. Podle autora
sem, do ţivota, patří i drobné radosti všedního dne, okouzlení přírodou, lidmi a silou ducha.
Vţdyť je to doba nedávná, kdy se ve Stráţi pod Ralskem, o níţ autor píše, těţil uran a lidé
byli často nedobrovolně nuceni, anebo pod vidinou výdělků, k této těţké a zdraví škodlivé
práci. Proto není dobré na to zapomínat a je potřebné tuto fázi vývoje si připomínat těmito
fotografiemi a básněmi. Určitě to není jediná oblast v naší zemi, kde příroda vzala za své
těţkým průmyslem. Vţdyť okolní příroda vychovává člověka ke svobodě ducha, stejně jako
vrcholky hor blízkého Ralska a Ještědu.
Málokdo si totiţ uvědomuje, co ukrývá krása rodné přírody, dokud z tohoto prostředí není na
čas vytrţen a nezasteskne se mu po své domovině. Proto tyto básně nejsou určeny jen lidem
tohoto kraje. O oblasti této části kraje pojednává publikace nejvíce, a proto si tito lidé patřičně
uvědomují sounáleţitost a hrdost ke svému rodáku Jaroslavu Balvínovi, díky němuţ mohou
být na svůj kraj náleţitě pyšní.
Proto doporučuji všem, kteří chtějí být obohaceni o zdařilou poezii a krásné fotografie na toto
téma, aby si tuto knihu v klidu domova, či v přírodě, přečetli.
Jak uvádí Tomáš Garrigue Masaryk: „Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho
usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.“
PLÁŢE STRÁŢE
Recenze Andrea Komárková
Neţ se vrhnete do čtení, vypněte všechny rušivé elementy z vašeho okolí a v tichu a
klidu zavřete oči. Jedinou hudbou ať je ta, co vyvstane uvnitř vaší hlavy při vzpomínce, ke
které vás brzy navedu. Jedná se o vzpomínku na váš domov. Na to, jaký byl, jaký je nyní, co
se v něm změnilo a zůstalo něco stejné?

Básníkova obliba v motivy vod zde, podle mého názoru, dosáhla svého vrcholu.
Protoţe kde jinde můţeme prezentovat to, co máme tolik rádi, lépe, neţ ve svém rodném
kraji? A tak se Jaroslav Balvín ve své knize obrací na Stráţ pod Ralskem, místo, kde se sice
nenarodil, ale kde strávil své dětsví a odkud si odnáší ty nejcennější zkušenosti.
Ve svých textech se věnuje rybníku, náměstí, zámku i širému kraji. A je tomu tak, ţe
kdyţ filozofuje na vlnách Horeckého rybníka, je Jaroslav Balvín skutečně jako ryba ve vodě.
Svůj. A rozdává cennou radu, souvislé vysvětlení slovesa ţít – ţít znamená soustředit se na
cíl, očekávat to dobré i zlé, vše přijmout a hlavně všemu čelit. Ţít znamená vstoupit do vln
svého vlastního jezera a tempy si proráţet cestu, ale přitom nezapomínat na okolní krajinu, na
tu krásu, kterou při svém plutí vidíme kolem.
Jako čtenáři se prostřednictvím fotografií projdeme po básníkově městě, ukáţe nám
krásná místa, dům, kde ţil a celou svou rodinu, sebe jako maličkého človíčka i dospělého
muţe, své rodiče, prarodiče i kamarády.
Pročítáme se povídáním o básnikově domu. O mnoţství majitelů, kteří prošli jeho
dveřmi, o rekonstrukcích … spatříme jej na vlastní oči, oranţový domov, nostalgický domov,
přátelské místo, ke kterému autor ulpěl jako kaţdý, kdo miluje a kdo si uvědomuje sílu tohoto
místa, byť má tvář téměř staletou.
Vzpomíná na své ţáky, na jejich filozofii. Debata, kterou vede s jedním z nich,
připomíná Malého prince, který vede dialog s letcem ztroskotaným uprostřed pouště.
Subjektivní, niterné pocity z kaţdého kouta, o kterém autor píše, jsou střídány
faktickými údaji o poloze, rozloze, velikosti, počtu, najdeme zde mapky a ukázky a
vysvětlení, historii. Pláže stráže mají lehce, ale opravdu jen lehce, dokumentární charakter,
který ale nikdy nebude moci být skutečným, naučným dokumentem, neboť v sobě zanechává
obrovský kus básníkova nitra.
Ale není to jen nostalgie a ohlédnutí za tím, co bylo. Je to také vtip, který dílem
prochází. Například kdyţ se učil psát slovo Ještěd. Po přečtení zjistíme, kolik významů takové
slovo můţe pro jednoho člověka mít a jistě nejsem jediná, kdo se v závěru pousměje.
S láskou hovoří o své mamince, o jejím údělu na tomto světě, a vzdává vlastně hold
všem maminkám. Na tatínky pochopitelně také nezapomíná. Naši rodiče mají hodnotu ještě
vyšší neţ domov sám.

Stráţ pod Ralskem je střed autorova ţivota, město je nositelem mnoha tváří, které jej
znají, proţily s ním kus ţivotní cesty se vším, co na ní stálo. Ne, Pláže Stráže nejsou smutnou
skladbou, jsou skladbou plnou síly, lásky a věrnosti k domovu, k místu, které si kaţdý nese ve
svém srdci do konce ţivota a moţná ještě dál.
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