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Na podzim v roce 1955 navštívil Broumov jeden z nejlepších světových fotbalových brankářů,
hráč Slavie Praha a reprezentant předválečného Československa, František Plánička.
Hřbitovním kostelíkem ho tenkrát prováděl Jaroslav Žid.
{jathumbnail off}
Jak to tenkrát bylo? Kde se tu František Plánička objevil?

Najednou se tady u mne objevil profesor Paulů, to byl tělocvikář a němčinář na gymnáziu.
Nevím, kde se tu vzal, to si nepamatuji. Prý snad měl někoho známého v Polici nad Metují a
měl tu někde v okolí besedu. Plánička se dozvěděl o hřbitovním kostele, a tak oslovil pana
profesora, který tu byl známá osobnost. My jsme v té době měli klíče od kostela, tak nebyl
problém ho tam provést. Dříve se v kostele neprovádělo, ale když přišel někdo, kdo o to měl
zájem, tak jsme ho prováděli my. Museli jsme se to všechno naučit. Řekl jsem mu celou historii
kostela, Plánička si pak prohlédl hřbitov i náhrobní kameny, četl si to, ty německé si překládal.
Říkal, že vůbec nevíme, co tady máme, jaký unikát to je. Prý projel celou Evropu a o památky
se zajímal všude, ale broumovský hřbitovní kostelík je prostě skvost.

Kdo udělal fotografii?

Někdo nás u toho vyfotil, ale vůbec nevím kdo. Potom mi dal svoji fotku a podepsal mi ji.
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Byl se v Broumově podívat ještě někde? Na fotbalovém hřišti nebo třeba v klášteře?

Přijel sem pouze na otočku, nevím, že by byl třeba na fotbalovém hřišti. Ani v klášteře ne, ten
byl tenkrát plný jeptišek, tam se nikdo nedostal. Byl to pro mne ohromný zážitek, uměl pěkně
vypravovat. Byl to velmi inteligentní pán, ne žádný poblázněný fotbalista, ale sečtělý člověk.
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