
I na zuboženém městě vytušíte vznešenou slupku! 
 

Slepota nebo lhostejnost? 
 
Následující seriál zápisů v návštěvní knize muzea, umístěného v bývalé Královské min-

covně, svědčí o jediném. I náhodný návštěvník Jáchymova si okamžitě všimne chřadnoucí 
duše města a zdánlivě nejapně se ptá, co dělá Radnice? 

Přitom moc dobře vidí, že nic! 
A nejde mu do hlavy, že místní obyvatelstvo pohrdá historií i kulturním dědictvím. 

Co mu na to říct? 
 

No co, nejspíš o nich nemá ani ponětí! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Poslední volby (2010) na další předlouhé čtyři roky opětovně zakonzervovaly převážně 

okoukané tváře a tím pravděpodobně i staré pořádky. Fantasty bez idejí, co reálně hospodaří 
s rozpočtem zhruba 40 milionů, ale kteří za stovky milionů, které neměli, nemají a nikdy mít 
nebudou, virtuálně opravují veškeré opěrné zdi najednou (cca 500 milionů), které mj. spoleh-
livě ničí velkorysé solení a předimenzované popelářské vozy. Snílky bez nápadu, kteří virtu-
álně budují lyžařské areály snů (1 miliarda). Blouznivce bez vynalézavosti, kteří historické 
náměstí, lemované zdevastovanými domy, virtuálně zbrusu nově dláždí a předělávají na pěší 
nákupní a odpočinkovou zónu (cca 100 milionů). Vizionáře bez důvtipu, kteří virtuálně pře-
stavují radnici na víceúčelové kongresové a společenské centrum (cca 100 milionů). Nadšen-
ce bez invence, kteří virtuálně vykupují baráky zralé k demolici, aby z nich virtuálně tvořili 
muzea a výstavní síně (cca 100 milionů), ale reálně, za pár korun, nebyli dodnes schopni pro-
sadit ani přechod pro pěší např. u radnice nebo, dokonce zadarmo, opravit protržený městský 
rybník (na opravu rybníků přitom existuje stoprocentní státní dotace). Na prkotiny typu bez-
pečných dětských hřišť, funkčních mateřských školek, cyklotras či naučných stezek pro turis-
ty, o pořádku a bezpečnosti ve městě ani nemluvě, pak pochopitelně městským stratégům vel-
kých a světlých zítřků už nezbývají peníze, síly, ale ani myšlenky a čas. 

 
 
Stereotypní a nadčasové pořád dokola. Snad nás to učí i ve škole. Nebo je snad k voleb-

ním lístkům přikládán leták s poučením? 
„Pamatujte! Voliči nemají vyhrát. Mají se jen zúčastnit.“ 

 
 
Slepota nebo lhostejnost? Proč vytrvale volíme ty „plodnými“ lety „prověřené a osvěd-

čené“! Proč jim znovu a znovu dáváme šanci? Ať už to tu všechno konečně spadne? Vždyť je 
to přece náš domov, naše město. Tudíž i naše vizitka! 

 



 

Zhruba 15 let se po jáchymovských uličkách prohánějí 
vibrující popelářské vozy, často větší než zdejší domeč-
ky. Důsledek. Rozlámaný asfaltový povrch komunikací 

a padající opěrné zdi. 
(2006)

 

Nechuť Radnice zavést ve městě pořádek vede k loupeživým ná-
jezdům místních sběratelů kovů na krajský, městský i soukromý 

majetek. 
(Na radnici jsou už dříve uloupené měděné svody z okapů nahra-

zeny plastovými, na muzeu pozinkovanými. Po opravě fasády 
radnice v roce 2009 byly plasty opět nahrazeny mědí, po loupeži 

v listopadu 2010 jsou už znovu plastové.) 
(7. 5. 2006)



 

 

 
zato když se v Jáchymově něco slaví, tak pořádně (vánoční stromeček vydrží až do 

dubna, májka celoročně) 
(2. 4. 2006)

 

na upatlaném symbolu návratu svrchovanosti Českoslo-
venské republiky i do Jáchymova je obrazná kniha 
historie otevřena na stránce s nápisem Nové dějiny 

s vročením 1945… 
(2003)



 

 
 

… přestaňme stavět pomníky iluzím a velebme smysluplné. Třeba tolar, který odtud 
pochází. Zvěčněný tolar, který svou tvář z vděčnosti obrací k zámeckému sídlu 

Šliků, kde podle legend svou hvězdnou dráhu započal. A ty nové dějiny už konečně 
začněme tvořit… 

 
 


