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Ml˘nsk˘ den a jiné praÏské kratochvíle
Minule jsme se podívali do Plznû na festival Finále.
Dnes tedy zÛstaneme v Praze. Vlastnû skoro v Praze,
protoÏe obec Choteã jiÏ územnû spadá pod okres
Praha-západ a v ãísle 23 se nachází Ml˘n u Vesel˘ch.
VyrÛstal v nûm mÛj spoluÏák Zdenûk Vesel˘ a domÛ
jezdil trolejbusem, kter˘ konãil v Jinonicích, pak z
koneãné ‰lapával pû‰ky aÏ do ml˘na. Nevûdûli jsme,
Ïe se jedná o historickou památku a tehdy to snad ani
netu‰il samotn˘ Zdenûk. Ve ml˘nû se uÏ dávno nemlelo
a Zdenûk chodil se mnou na prÛmyslovku.
Ml˘n se jmenoval pÛvodnû Mûchurovsk˘, protoÏe první
zmínky o nûm patfií do doby pobûlohorské, do roku
1666, kdy nájemcem ml˘nu se stal Matou‰ Mûchura. V
roce 1776 v‰ak ml˘n koupil Václav I. Vesel˘ s manÏelkou
Franti‰kou, rozenou Neumanovou za 2250 zlat˘ch.
Bûhem první svûtové války vede ml˘n Marie Veselá,

turbína, která dodává elektfiinu do rozvodné sítû. âEZ
má v‰ak podmínku: buì budete dodávat v‰echno nebo
nic. A tak ml˘n dodává âEZu levnou elektfiinu a pro své
potfieby kupuje ponûkud draÏ‰í.
Nejvût‰í atrakcí v‰ak byl Ml˘nsk˘ den. KdyÏ jsme

pfiijíÏdûli s kamarádem Richardem a ptali jsme se na
cestu, aniÏ bychom vyslovili otázku, lidé rovnou
ukazovali smûrem ke ml˘nu, a kdyÏ jsme po úzké cestû
k ml˘nu dojeli, nebylo, kde zaparkovat. Trãeli jsme
jedním kolem nad potokem. Bylo to na ‰tûstí kolo zadní
a Renault má, jak známo, náhon na kola pfiední, takÏe
Richard, aã mu ze ‰kolních let fiíkáme Bfiídil, se otoãil a
vyjel, podobnû jako by to dokázal legendární Gilles
Villeneuve, kter˘ jednou bûhem závodu urazil kolo, ale
dojel do depa o tfiech kolech.
Ve ml˘nû byla skuteãnû pohoda. Chleba, placky, ale i

gulá‰ek a pivínko. Neb˘t vysokého napûtí, které vede
nad ml˘nem, jsem mûl pocit, Ïe jsem se ocitl v minulém
století. Pouze jedna vûc ve ml˘nû chybí, jsou to hrací
automaty, které byly souãástí ml˘nÛ. KdyÏ si sedlák
nechal mlít mouku, poslouchal zatím pfiíjemné melodie
a mlynáfi mûl nûjakou tu zlatku navíc.
Vydal jsem se po ãervené znaãce do Radotína. Po

hodinû cesty jsem dorazil k asfaltce a protoÏe mûstsk˘
autobus jezdí v sobotu kaÏdé dvû hodiny, do‰el jsem
skoro aÏ na nádraÏí. Pro náv‰tûvníky je moÏná opaãná
cesta - vydat se z Radotína do Ml˘na u Vesel˘ch v
Chotãi. Nedá se zabloudit.

***
Mediálnû se oãekávalo, Ïe hlavním hitem ve

sdûlovacích prostfiedcích bude Mistrovství svûta v
hokeji. Tentokrát v‰ak âT 24 (zpravodajsk˘ kanál)
zastínila âT 4 (sport). Postaral se o to ne‰Èastník David
Rath, kterého chytli v Rudné u Prahy, jak pfiebíral
úplatek sedmi miliónÛ korun v hotovosti v krabici od
vína. Pr˘ myslel, Ïe tam má i tu fla‰ku. BohuÏel nemûl.

Sociální demokracie se ho chudáka zfiekla, ale on se
nechce zfiíci poslaneckého mandátu. Trochu
propletenec. Poslanci ho nechtûjí do snûmovny. Zl˘
jazykové tvrdí, Ïe by se poslanecká snûmovna mohla
pfiestûhovat do kriminálu, jak ukazuje ilustraãní
fotografie.

***
Zaskoãil jsem také do Michle, kde jsem pfied odchodem

do exilu bydlel. Pravda, soudce Stoães - a nutno fiíci, Ïe
to byl nestraník - rozhodl, Ïe tento byt mnû nepatfií,
protoÏe jsem nebyl z tehdej‰ího âeskoslovenska
deportován. Je‰tû nûkolik let po soudním procesu byla
na zvonku moje jmenovka. Nyní je tam na zvoncích
MÉSTSKÁ âÁST. Aã radní proklamovali, Ïe v‰e se
dûje transparentním zpÛsobem, nikdy tento
transparentní postup nebyl k dohledání na internetu.
Nevidím v‰e v této praÏské ãtvrti ãernû; pár metrÛ od
vchodu do mého domu byla restaurace, která slibovala,
Ïe kaÏdé ‰esté pivo je zadarmo.

protoÏe její manÏel Rudolf je nezvûstn˘ a vrací se aÏ
20. ãervna 1920 jako rusk˘ legionáfi a pfiíslu‰ník 5.
stfieleckého PraÏského pluku TGM. V tfiicát˘ch letech
je postavena pekárna, která peãe pro okolí. Bûhem
okupace Rudolf Vesel˘ pomáhá lidem z okolí a v roce
1942 je vodní kolo nahrazeno Francisovou turbínou.
Od roku 1943 má ml˘n své vlastní osvûtlení. V roce
1951 je v‰ak ml˘n vylouãen z mletí a dochází k ukonãení
jeho ãinnosti. V roce 1975 dochází k demolici pekárny.
Po roce 1989 dochází k obnovû ml˘na a v symbolickém
datu 17. listopadu 1992 po více neÏ 40 letech ml˘n opût
namlel mouku pro pekafiské úãely.
V dne‰ní dobû v‰ak nelze konkurovat velk˘m

megapodnikÛ, ale Zdenûk je fanda a ml˘n udrÏuje stále
v provozu. Peãlivû rekonstruoval vnitfiek ml˘na. V‰echny
fiemeny jsou fiádnû napnuté. Kola se otáãejí a dûlají
radost náv‰tûvníkÛm. Jediné, co v‰ak je funkãní je

***
Pfied ãasem jsem dostal fotografie z muslimsk˘ch

demonstrací v Lond˘nû. Nûco se mi na nich nezdálo,
poslal jsem je na expertízu. V˘sledkem bylo, Ïe je to
podvrh. Od té doby tyto fotografie dostávám pravidelnû.
VÏdy odpovím, Ïe se jedná o falzifikát. Pak pfii‰la jakási
úvaha od Milana Lasicy. Tuto úvahu Lasica nenapsal a
kdyÏ jsem dostal Lasicovu kritiku Havla, bylo mi jasné,
Ïe se jedná o dal‰í podvod. Autorem byl nûkdo z
nacionalistick˘ch kruhÛ na Slovensku.
JenÏe, abych nezapomnûl na svou rodnou hroudu,

dostal jsem také zprávu o tom, Ïe pokladník nové
rómské strany zmizel i s penûzi. Nedostal jsem to
jednou, ale nûkolikrát s odkazem na Parlamentní listy.
Zjistilo se v‰ak, Ïe autorem ãlánku byl jak˘si Václav
ProkÛpek. Cel˘ pfiíbûh si podvodník vymyslel a navíc je
podezfiel˘ z vydírání stafienky v Rokycanech. âeské
televizi se ho podafiilo nalézt, on v‰ak tvrdí, Ïe nûkdo
zneuÏil jeho jména.
Zvlá‰tní telemark se udál i v bfieclavském pfiípadu, kdy

mûli tfii Rómové ze Slovenska brutálnû zbít
patnáctiletého chlapce. Ve mûstû se demonstrovalo
proti RómÛm (!?), noviny o pfiípadu referovaly na prvních
stránkách, televize nezÛstala pozadu. Pozdûji chlapec
tvrdil, Ïe to nebyli tfii Rómové, ale pouze jeden. Tento
t˘den se v‰ak zjistilo, Ïe to nebyl Róm jeden, ale Ïe
chlapec spadl ze zábradlí.
Inu, nejen v Praze, ale v cel˘ch âechách i na Moravû

je o zábavu postaráno.
Ale‰ Bfiezina - Praha

***

Starý a mladý (Zdeněk II. Veselý) Mlynář

Mlýn u Veselých na Radotínském potoku


