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                      SEŇOR JECZMINEK NALEZL KRAJ PŘEDKŮ
                                  a tvrdí: „ co je za kopcem není rovina“.........

  Jak jsme Vás před nedávným časem informovali v našem listě, známý mecenáš a zárovaň populární 
osobnost obývající a zvelebující svůj rodný departament severně od údolí Sapasa v oblasti řeky Orinoco 
seňor Dr. Anathol Jeczminek nalezl dílem náhody pravlast svých předků. V naší bouřlivé současnosti 
by tato zpráva možná zanikla, pokud by z výpravy po střední Evropě nedovezl  velký plán, který před 
necelým rokem začal realizovat a také další informace o bájném netopýru Thomasově. Proto jsme se za 
panem doktorem vypravili s naší pravidelnou rubrikou „ Po stopách….“., abychom zjistili jak probíhá 
naplňování jeho odvážných představ.

Pane doktore, vrátil jste se z cesty po střední Evropě. Můžete našim čtenářům přiblížit místo 
Vašeho pobytu?
 Ano velmi rád. Po dlouhém pátrání jsem se ocitl  v pravlasti mých předků v centru Evropy. Kolem 
malebného města Prostějov se rozprostírá kraj, který je mi totiž téměř znám. Moji předkové dozajista 
měli při hledání nové vlasti, před očima právě toto místo, jinak si to nedovedu vysvětlit......



S jakými pocity jste vstupoval do míst odkud odešla Vaše rodina před téměř 800-sty lety?
  Samozřejmě s úžasnými jak jsem již předeslal, bylo to jakési déja vú. Objevil jsem místa, které jsem si 
ve svých metafyzických vzpomínkách vybavoval. Celé to bylo tak důvěrně známé.

Proč zrovna město 
Prostějov? Cožpak 
nejsou na Hané i jiná 
střediska?
  Kromě pocitu, jenž mě 
obklopil je tu i jedna 
zásadní věc. Jelikož naši 
čtenáři nebudou příliš 
chápat princip toho co 
nyní řeknu, pokusím se 
to vysvětlit asi takto. 
Můj starý domov se 
rozprostírá na rovině 
zvané Haná. Vše ostatní 
je buďto nevýznamné 
anebo za kopcem.To platí 
i pro přebujele rozrostlé 
městečko Olomouc, 
které je jakýmsi umělým 



správním střediskem a které se směšně honosí 
lidovým označením „centrum Hané“. Jak ale ví 
každý hloupý sedlák v mě milované pravlasti: 
Co je za kopcem nemůže být Haná“. A to je 
rovina!!!!!!!

Zpět  k Prostějovu. Po návratu jste začal 
přetvářet Vaše údolí co Vás k tomu vedlo?
Ta fascinace historií je bezedná. Při mé návštěvě 
jsem nalezl místa, která se stala nejen mou 
láskou, ale především inspirací. A právě proto, 
že nelze trávit v mnou milovaném místě více 
času musel jsem si toto místo přenést domů do 
Venezuely. Znamenalo to především, že jsme 
v našem městečku ( 50mil severozápadně od La 
Esmeralda, pozn. J F.) přebudovali domy, nároží i 
celé ulice přesně podle fotografické dokumentace 
a tím kopírovali nenapodobitelný středoevropský 
styl.Vznikl tedy jakýsi skanzen uprostřed naší 
země, který nese název „Los Prostelandos“. 
Nechybí hotely, herny, sochy slavných a výletní 
místa.



Problematická je otázka umělé plochy nad údolím kde jste nejdřív k radosti místních obyvatel 
postavil přehradu, ale vzápětí jste do ní nasadil sinice.
  Jak jsem již předeslal postupovali jsme přesně podle skutečnosti. Vím, že u nás teče čistá voda, 
kterou domorodci pijí, ovšeme  evropský trend je naprosto 
opačný. Je třeba používat přírodu pouze jako sluhu a do řek 
vypouštět to s čím si člověk nemůže poradit, jako je odpad ze 
supermarketů, různých hotelových komplexů i samostatných 
objektů. Podobně jsem postupoval při stavbě výletních míst 
v okolí naší nové přehrady. I zde je důležitá patina a nutnost 
odlákat zákazníka. Největší práci však přinesla výstavba 
repliky Hotelu Zlechov. Zde jsme se opravdu zapotili 
abychom přesně dodrželi původní vzhled. Poslední fází je také 
takzvaná betonizace všeho možného. 
Je třeba se neohlížet a budovat betonové plochy kde se jen 
na chvíli objeví kousek trávy. Největším trendem pak jsou 
vertikální betonové plotny pro bezhlavé otloukání
semišových míčků.

Taká otázka umělého návrší,  které jste nechal navézt a 
vytvarovat do tvaru protáhlého hřibu rozbouřila hladinu 
veřejného mínění.
  Nejedná se zase o žádnou náhodu. Posvátná hanácká hora, 



Mapa parku Los Prostelandos

která samozřejmě pamatuje i naše předky se jmenuje Kosíř, dříve Košatoa. Jedná se vyhaslou sopku, 
která zažila v polovině 19. století nápor zlatokopů, poté, co zde prof. Kutterwacher objevil zlatonosnou 
žílu. Byla to první rána pro netopýra Kosířského, typického pro svá krojovaná křídla a  známého pod 
označením Thomasův, který tu po staletí nerušeně žil. Tou druhou pohromou bylo působení místního 
malíře Mánesa, jehož popularizace hanáckého kroje přinesla netopýrovi medvědí službu. Dnes je tato 
slavná a nejstarší vyhaslá sopka ve střední Evropě místem výletním a je i řídce obydlená. Celá tato 
historická dokumentace se mi dostala do rukou při návštěvě pravnučky prof.Kutterwachera v německém 
Mnichově, kde žije na penzi. Bylo to pro mě velmi poučné, ale především dojemné.Celou dokumentaci 
chci věnovat Státní knihovně v Caracasu aby byla k nahlédnutí i ostatním zájemcům. 


























































































