
Knížku máme na světě – uff! 
 

Po letech usilovných příprav byla veřejnosti 8. 12. 2012 v prostorách nedávno rekonstruované lázeňské 

kolonády slavnostně představena kniha „Janské Lázně – procházka historií města pod Černou horou“. 

V krátké době budou mít zájemci možnost přesvědčit se o preciznosti přístupu autorského týmu a kvalitě 

tiskařské práce. Tak nejlépe posoudí oprávněnost vynaložených nákladů. Ty činily k okamžiku, kdy byla 

v polovině října elektronická podoba publikace předána do tisku cca 850 000 Kč. 

 

V těch úlevných chvílích včerejšího pozdního odpoledne, kdy se jak už bývá zvykem, nešetřilo úsměvy, díky 

a potleskem, jsem si v duchu promítal uplynulé čtyři roky naplněné lehce napjatým očekáváním výsledku.  

Má role koordinátora v procesu vzniku knihy byla dána následujícím článkem smlouvy o dílo: „Objednatel 

jedná ve všech věcech týkajících se provedení díla s odpovědným redaktorem publikace prostřednictvím 

pověřené osoby, kterou je Ing. Jiří Franc.“ 

Úspěch knihy tedy považuji částečně i za svou zásluhu, zejména proto, že se mi podařilo téměř zcela naplnit 

základní (i když samotnou literou smlouvy těžko garantovatelný) myšlenku smluvního vztahu mezi 

redaktorem publikace a objednatelem, Městem Janské Lázně - zajistit autorskému kolektivu zcela svobodné 

tvůrčí podmínky.  

Proč se mi to podařilo téměř a ne úplně? Díky unikátně trapné epizodě, za celé čtyři roky jediné svého 

druhu. Tragikomické odhalení duševních pochodů jednoho z „reprezentantů“ našeho lázeňského městečka, 

místního podnikatele (jistě jen shodou okolností švagra pana starosty Ing. Hradeckého - viz Švagr švagrovi 

kontrolorem - v JL žádný problém!), toho času předsedy kontrolního výboru a výboru pro rozvoj města  

nejlépe ilustruje velmi výstižný popis situace, který je součástí Zápisu č. 23/12 ze zasedání Zastupitelstva 

města Janské Lázně konaného dne 8. října 2012:  

… Pan Vorel vznesl připomínku k doslovu napsanému Ing. Francem s tím, že město mělo několik starostů a 

proč je tedy v publikaci vychvalován jen Ing. Němec. Dle jeho názoru je to publikace města a neměl by tam 

být vyzdvihován nikdo nebo všichni. Ing. Franc reagoval s tím, že doslov se týká tvorby knihy, ve kterém 
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zmiňuje zastupitelstvo a člověka, bez kterého by to nebylo. Dle Ing. France je pan Vorel předseda 

kontrolního výboru, který nic nezkontroloval a začne házet klacky pod nohy v okamžiku, kdy je vše na konci. 

Ing. Franc citoval z doslovu: ,,Patří dík dlouholetému úspěšnému starostovi Ing. Václavu Němcovi a všem 

zastupitelům, bez jejichž jednoznačné podpory by nemohly být autorovi vytvořeny tvůrčí podmínky prosté 

jakýchkoliv svazujících limitů.“ Dnešní vyjádření v očích Ing. France dle jeho názoru ukazuje pana Vorla jako 

naprosto přízemního člověka. Publikace je na desetiletí a staletí a až se vše dnes postavené rozpadne, kniha 

bude někde v knihovně. Ing. Franc v publikaci vyzdvihuje dle jeho slov všechny a musí vyzdvihnout člověka, 

který na tom má podíl zásadní. Vyjádřil názor, o kterém si myslí, že je pravdivý. Vpředu je slovo současného 

starosty, protože je to současný reprezentant města číslo jedna … 

…Mgr. Reil uvedl, že v rámci celé publikace jsou jmenováni všichni starostové. Připojil se k Ing. Francovi 

s tím, že za minulého zastupitelstva se zpracovávání publikace schválilo, tak se přísluší poděkovat. Děje se 

tak i v jiných publikacích. Pan Vorel poděkoval za vysvětlení.“ 

Dopad popsaného úletu muže, věkem sice zralého, ale bohužel se zoufalým nedostatkem životního 

nadhledu a politováníhodným přetlakem osobní zášti byl v tomto případě na štěstí nulový (že je oběma 

švagrům osoba Ing. Němce – starosty JL v letech 1990-1994 a 2002-2010 mírně řečeno nepohodlná, je 

obecně známo).  

 

Co dobrého si vzít z jedné malicherné, lidsky odpudivé mezihry?  

V rovině obecné rozhodně odhodlání nerezignovat, zas a zas vytrvale čelit všem formám neproduktivní 

omezenosti, pokrytectví a osobní zbabělosti jakož i jejich všudypřítomným nositelům.  

Výsledky pak alespoň občas stojí za to! 

 


