
JAN HUDOUSEK 
(* 25. dubna 1926 v Koldíně, žije na Mělníce) 
Pracoval 31 let na Okresním národním výboru v Mělníku, zejména v odboru zdravotnictví a sociální 
péče. Zasloužil se o postavení nové polikliniky, Domova seniorů a Domů s pečovatelskou službou v 
Mělníku, Neratovicích a Kralupech nad Vltavou. Je aktivně činný v tělovýchově a kulturním životě. V 
roce 2009 mu byl udělen Bronzový řád města Mělníka. Začal psát poezii ve svém pozdním věku, v roce 
2006 byl oceněn v soutěži Literárního klubu Psahlavci v Chrudimi. 
 
MÉMU MĚSTU DO DALŠÍHO STOLETÍ 
 
Vltavo, Labe, řeky české země, 
tam, kde se pojí vašich toků proud, 
v něm silueta města zrcadlí se, 
již sedm století své městské zvedá témě. 
Pojď k němu blíž, jen pojď se rozhlédnout, 
Krajině kolem číš svou pozvednout 
z té révy, která se rodí v míse. 
V malebném koutku tom na planetě, 
zastav se, poutníče, zpozorni, slyš! 
Každičká píď té země bujně vzkvétá, 
uprostřed město v ranní toaletě 
opřeno o železnou věku mříž, 
nechť přitom hrdě přihlížíš, 
že kolem hojnost strdí, hojnost mléka. 
Neb jestli tehdy, jak nám báje tají, 
praotec Čech na hoře Řípu stál, 
s družinou svojí zastavil se krátce, 
velebně rozhlížel se po mém kraji, 
tvůj kopeček, jenž viděl opodál, 
ten důvodem se jistě stal, 
že tu dnes žijí Čechů generace. 
Zatímco dříve, zvolna, po staletí 
kraje i města měnila svou tvář – 
zastav se znovu a otevři oči, 
jak nové domy, u nich hejna dětí, 
nestačíš měnit ani kalendář. 
Kdes včera sbíral květy pro herbář, 
zítra tvá noha přes práh vkročí. 
Ty moje město pod mělnickou věží, 
zdravě a svěže do dalších roků spěj, 
ať půdorys tvých ulic dále rozvírá se. 
Z nás, komu jen osud v srdci leží, 
ochotně každý pomoci mu chtěj 
k století dalšímu psáti epopej 
o starodávné i moderní kráse. 
 
V POHODĚ 
 
V polabské rovině 
na skále zámek ční, 
vinice na klíně 
jsou pentle sváteční. 



On denně přihlíží 
trošičku zvědavě, 
jak Labe nabízí 
své rámě Vltavě. 
Pozdrav z celých Čech 
obou řek nese proud. 
Ochotně jimi nech 
své srdce obejmout. 
Tak jak je tento cit 
unášen po vodě, 
tak my se snažme žít 
v lásce a pohodě. 


