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O Jirkovi a jeho slavném 10.únoru 

Únory, které jsme zažili a stále zažíváme, byly a jsou různé. Jeden – ten bílý – pole sílil,  

další únor byl Vítězný. Letošní únor je třeba nebývale teplý. Ale ještě jednu významnou 

vlastnost ten letošní únor má: letošní únor je 

významný zejména tím, že dne desátého toho 

měsíce uplynulo přesně 60 let 

od narození pana  

Jiřího 

VLČKA 
 

Jirko   

blahopřejeme !! 

A právě penzion Bílá Holubice je dne 8.února 2014 
místem oslavy jeho krásných šedesátin 

Ano, únor 2014 je významný měsíc, který nám, právě pro tu dnešní oslavu, 
zůstane dlouho v paměti. S penzionem Bílá Holubice je oslava spojena z mnoha 
důvodů. Oficiálně je to proto, že se tady Jirkovi líbí, je zde velmi dobrý vzduch a 
chutná mu i zdejší pivo. Dalším, neméně důležitým důvodem je, že majitele 
penzionu pojí s Jirkou dobré přátelství. Méně zřejmým, ale o to důležitějším 
důvodem je, že Jirkova žena Jarka dobře zná zdejší kuchyni a ví, že co se v ní 
připraví, žádnou oslavu nezkazí. Naopak, dodá jí lesk a atmosféru. 
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Tak přátelé a máme to za sebou. Už jsme na druhé stránce, oficiality jsme si odbyli na té první a 
teď už si můžeme říkat věci tak, jak opravdu jsou. Jirka je šedesátník, konečně je dospělý a už 
může být přijat mezi velké chlapy. A už také může jiným i radit. Protože, jestli si 
vzpomenete, kdysi se samozvaným mudrcům 
říkávalo: „Neraď, nebyl jsi v Rusku a není ti 
šedesát!“ Jestli byl Jirka v Rusku dnes už není 
podstatné, neboť Centrální mozek lidstva se tam už 
delší dobu nevyskytuje, takže moudra k rozdávání 
mohl získat kdekoli jinde. Ale JE MU ŠEDESÁT a 
tím pádem splňuje druhý zásadní kvalifikační 
předpoklad pro to, aby mohl radit. Takže počínaje 
desátým únorem tohoto roku všichni dobře 
poslouchejme jeho rady. A kdo má dost odvahy a 
nedostatek pudu sebezáchovy, může se jimi i řídit. O 
zodpovědnosti za důsledky šedesátníkových rad se 
ono rčení nezmiňuje. Každý, kdo si dá poradit, bere 
veškerá rizika na sebe. A navíc – Jirka je dobře 
pojištěn. Kdyby něco.  
Teď je zde místo na dary a dárky k šedesátinám. 
Jako připomínku toho, co se při takových výročích 
dříve fasovalo, připojujeme za redakci Pivního listu 
takovou pěknou vlaječku, hodnou toho, aby byla 
umístěna na stěně nad pracovním stolem. Malinko 
jsme si ji dovolili poupravit, aby se hodila i pro 
dnešní významný den a slavnostní příležitost. Pokud 
je nám ovšem známo, Jirka 

pracovní psací stůl 
nemá. Ne, že by to bylo špatně, naopak. Je to člověk nesmírně 

činorodý a za psacím stolem by se určitě necítil nejlépe. Ale 
vzhledem k tomu, že mnoho práce a času věnuje svým 
domácím zvířátkům, 
může si ji (tu vlaječku) 
umístit třeba právě k 
nim.  Jen aby pak vepříci 
nepřestali přibírat na 
váze. A když jsme u těch 

zvířátek, Jirka je má 
opravdu rád. Za jejich 

života i později. Dokáže se 
jim s nevšední péčí věnovat a udělá 

jim i to, co jim na očích 
nevidí. A to není 
všechno. To nejlepší 
udělá z nich!  (vlevo hleď) 

A jak to dělá? Je to jeho 
tajemství - jak se dnes 
říká know how. (know 
znamená anglicky vědět a co je how… víme všichni; i česky)  
Poodhalme však v tento  významný den roušku tajemna 
nad oním know howem a s krátkými komentáři se na 
následující straně podívejme, jak to pan Mistr dělá…           
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Jeho přístup k plnění zadaných úkolů je nesmírně zodpovědný. Každý kousek masa do tlačenky má 
přesné rozměry 7,8 x 8,4 x 9,3 mm. Všechny kousky jiných rozměrů jsou na místě likvidovány, aby 
tlačenku nehyzdily. Na obrázku vpravo Jirkova žena Jarka při likvidaci rozměrově zcela atypického 
vepřového ucha. Jak je dobře, že Jarku má a že je mu vždy nablízku.  

 

Dokrájeno a pak už se mele; 
pomleté se tlačí do střev (a Jarka 
je neustále nablízku, neboť jen její 
něžná ručka dokáže…).  A hotové 
to má až neskutečně exotické 
barvy, přičemž a to je s podivem, 
i přes tu nevšední barevnost, to 
zůstává poživatelné. Pak to přijde do komína a tam to při teplotě, 
při níž se v pračkách pere barevné prádlo, nabude konečnou 
podobu a neskutečně dobrou chuť. Prostě Jirka umí. 

Ano, toho všeho je náš oslavenec Jirka schopen, to všechno dokáže. A když jsme u těch zvířátek, 
tak si musíme říci, že nejen vepřům se náš oslavenec věnuje. Má doma také skupinu několika 
velmi specializovaných koček, psa a také početnou drůbeží jednotku. Těmto zvířátkům, i když 
k nim má také velmi pozitivní vztah, se ovšem nevěnuje tak detailně, jako vepřům a nerozebírá 
je na prvočinitele standardní velikosti 7,8 x 8,4 x 9,3 mm. Vzhledem k tomu, že jako pracující 
člověk nebývá často doma, s péčí o zvířátka mu v době, když je v zaměstnání, pomáhá i manželka 
Jarka. Takže si s ním ta zvířátka tolik neužijí. A právě to, že se svým zvířátkům nemůže věnovat 
na 100%, Jirka velmi těžce nese. Často pak, když po návratu z práce vidí ta nakrmená a 
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spokojená zvířátka, vyčítá si, že díky svým pracovním povinnostem ta ubohá stvoření zanedbal a 
že musela přijmout potravu od někoho jiného. Byť to byla Jarka. V těch chvílích je jeho nitro 
sžíráno tak ostrými výčitkami, že nemá doma klid. Je mu, jako by se dusil. Potřebuje změnu 
prostředí, změnu vzduchu a musí ven, musí pryč, nejlépe do restaurace. Často s ním chodí i jeho 
žena, majíce obavy, aby v hluboké depresi nesešel z cesty pravé. A cestou k restauraci, míjejíce 
domy svých kamarádů, je nezadržitelně puzen touhou proniknout do jejich zahrady a věnovat se 
alespoň na chvíli také jejich živým tvorům. Jak to pak vypadá, vidíme na následujících 
obrázcích.   

Na zahradě kamaráda Kamila, i přes marné protesty své ženy a snahu 
Kamilovy manželky zabránit nejhoršímu (ruka v pravé části snímku), se 
začal intenzivně věnovat psu Arturovi. Přivedl jej ke stolu a tam s ním 
dlouze hovořil. Pod záminkou dodržování pitného režimu jej tak dlouho 
napájel pivem, až zčásti již otupělý Artur trpně svolil, aby mu po vzoru 

pana Fajsta prohlédl uši. Tentokrát se to obešlo bez výtky majitelům, neboť Kamil jakýmsi šestým 
smyslem vytušil, že se toho dne něco stane a Arturovi uši včas vyčistil.   

Jirka bydlí v pěkném domě se zahradou, který vzorně spravuje a udržuje. Je úžasně pracovitý a 
zodpovědný a celé hospodářství dokáže udržovat ve 

vzorném pořádku. 
Je to však 
neskutečná dřina a 
tak často, po 
celodenní lopotě, 
znaven klesne 
v kuchyni ke 
sporáku na své 
oblíbené křeslo. To 
je jenom jeho, na 
ně mu nikdy nikdo 
nesmí sednout, ani 

když je v práci. Poznal by to. A tak sedí, odpočívá a těší se na své nejmilejší jídlo. Ano v hrnci na 
sporáku mu Jarka vaří dětskou krupičku. Má ji nejraději posypanou cukrem, grankem a politou 
rozpuštěným máslem. A ve svátky a dny pracovního klidu mu na ni Jarka ještě nasype lentilky.   
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Rozmrzelý bývá vždycky, když za ním přijde jeho 
bratr Milan. To musí od sporáku vstát a sednout 
si s ním ke stolu. A pak často musí s Milanem pít i 
kafe, které je hořké a se slaďoučkou  krupičkou se 
nedá ani srovnat. S Milanem bydlí Jirka v jednom 
statku a odjakživa byl Milan jeho dobrým 
andělem strážným. Jirka je nejmladší ze všech 
sourozenců Vlčkových a tak už od dětství se o něj 
vždycky ti starší starali. Vždycky na něj dohlíželi a 
dbali o to, aby se malému Jirkovi nic nestalo. No 
a Milan to má v povinnostech dodnes. Ani 
šedesátiny jeho malého bratra na tom nemohou 
nic změnit. A věřte, není to lehký úděl. Jeho 

zodpovědná každodenní služba začíná už brzy ráno a často končí až v pozdních nočních 
hodinách, Pro Milana je to velmi vyčerpávající. Ale ví, že na mladšího bráchu prostě dohlédnout 
musí. Jak to v praxi vypadá si můžete prohlédnout na následujících obrázcích: 

 to služba lehká 
                                                                
 

 
 

 
 
 

Je za ním vždy a všude a vůbec to není služba 
lehká. A tak si často bere na pomoc i svou ženu Marušku, aby ten těžký úkol 

zvládl.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

A občas ani to nestačí a na pomoc musí přijít i bratr Stanislav.  
Ale oba starší bratři za Jirkou vždycky pevně stojí.  

Milan,  
jako anděl 
strážný s ním 
sedí  i v hospodě 
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Nejšťastnější je však Jirka mezi kamarády, zkrátka mezi chlapy. To jsou 
jeho nejšťastnější životní chvíle. Pro ně by se třeba i rozdal, jim snese 
vše, co doma napekl a navařil. A v případě kamarádů nedělá rozdíly. Je 

mu jedno, jestli je kamarád bílý nebo černý, nedělá rozdíly v tom co mí na hlavě nebo na sobě. Je 
to prostě kamarád. A kamarádi ho za to, na oplátku, berou ve všem 

vážně. I když bývá 
občas zádumčivý…..  

A Jirka 
také miluje 
přírodu. 
Zejména, 
když je na 
ni  pěkný 
pohled od 
grilujících 
se klobás a 
čerstvě natočeného dobrého piva. Přejme mu, 
ať si  ty perspektivy si nikdy nikým nenechá 
vzít.  
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Ale jaký opravdu Jirka je?  To jsme Vám zatím důsledně tajili. Jirka je totiž v hloubi svého 
nitra umělec. Píše verše a skládá písně. Jeho duše je lyrická a velmi snadno 
zranitelná. Proto tuto stránku své osobnosti důsledně celých 
60 let tajil. Nyní, při příležitosti oslav svého jubilea, exklusivně 
našemu listu, dovolil nahlédnout pod pokličku svých 
tajemství. Poodhalil nám a naším prostřednictvím i všem 
čtenářům, tu nejzazší 13. komnatu své něžné lyrické 
duše. Řekl nám, že největší invence  má a nejkrásnější 
básně a písně je schopen vytvořit jen v přítomnosti 
svých  kamarádů. Protože jen mezi nimi je mu dobře. 
Jen mezi nimi je opravdu šťastný.  Dokáže si vůbec 
obyčejný smrtelník představit, co se odehrává v nitru 
umělcově ve chvílích nejvyššího uměleckého vypětí? 
Na co skutečně myslí, když tvoří?         Ano, takový je Jirka!! 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechno nejlepší! 
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Připomínáme že:  

Dne 15. února 2014 všechny srdečně zveme na další tradiční ples OS Zálužné. 

 

Vstupenky na ples si zajišťujte a objednávejte co nejdříve, protože kapacita penzionu Bílá 
Holubice je omezená. Pro přespolní zájemce také můžeme zajistit ubytování po skončení plesu. 
V penzionu je možno přenocovat za 175,- Kč/osoba.  
Pro snadnou komunikaci při zajišťování vstupenek a ubytování můžete vedle uvedeného 
telefonického nebo mailového spojení, použít také formulář na www stránkách Občanského 
sdružení Zálužné. Klikněte na: http://os-zaluzne.webnode.cz/ a hned na první stránce vpravo je 
vedle pozvánky na ples také formulář přihlášky.  
Ples je nekuřácký v prostorách horní i dolní restaurace, v obou sálech. Kuřárna bude ve 
speciálně upravené místnosti mezi objekty. Pro zachování tělesné teploty zde bude k dispozici 
horký punč, svařák a v případě velkých mrazů také šakalův dech. V ceně vstupného je pro 
každého také talíř se zabíjačkovými specialitami. 
Součástí vstupenek jsou kupony, které slouží současně jako lístky do tomboly. V rámci plesu 
bude po vylosování tomboly vyhlášen také vítěz soutěže o nejlepší kostým.  

 
Těšíme se na vaši účast a na společnou dobrou zábavu!                                                                                

PIVNÍ LIST – občasník O.S. Zálužné a R.S. Bílá Holubice. Vychází nepravidelně. Redakční rada se průběžně obměňuje a pravidelně zasedá v Bílé Holubici v ternínech:      

jak kdy… Zodpovědný redaktor je zbaven způsobilosti k právním úkonům, neboť byl dne 18.10.2013 prokletý. Adresa redakce: Zálužné 42. Korespondenci, připomínky, nápady, 

podněty a výhrůžky  zasílejte na: os.zaluzne@gmail.com nebo předávejte osobně členům redakční rady při jejím zasedání nebo i tehdy, když rada nezasedá.                 Nazdar!   
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