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Číslo 1.
ZA t ANT ONÍN
Prof Dr. FR. LUKAVSKÝ:

A N T O N ÍN KOSTINEC,
MENŠINOVÝ PRACOVNÍK.

Odbor Nár. Jednoty Pošumavské v Plzni byl
založen 15. listopadu 1884. V prvém desetiletí
staral se především o český ostrůvek stříbrský,
potom o Nýřany, Dobřany, Malešice, Robčice,
Novou Ves, Všekary a Honezovice. Nemohl
však rozvinouti činnost tak, jak by potřeba žá
dala, proto, že byl poután v ní centralisací této
národní instituce. Nemel a nemohl miti žádou
cího významu, ježto byl úplné podřízen praž
skému ústředí, které vlastně rozhodovalo a ne
dovolovalo rozvinouti iniciativě v Plzni. Již roku
1889 činnost plzeňského odboru velice ochabla
a příčina této ochablosti hledána v tom, že od
boru plzeňskému nebyla poskytnuta samostatná
působnost. R. 1893 zakázala vláda sjezd odborů
N. J. P. v Sulislavi, vyhořel Vranov, město
Stříbro zakoupilo si vranovské občany a Vranov
pro nás ztracen, před tím zřízena schulvereinská
škola v Prapořišti, nové úkoly se vnucovaly
založením matičních škol v Honezovicích a ve
Všekarech.
R. 1893 nastal v plzeňském odboru po letech
ochablosti nový ruch. V čelo odboru zvolen
prof. J. Čipera, do výboru J. Kolbaba, Ant. Kostinec, A. Cipra, dr. Mandl. Tímto rokem vstu
puje A nt. Kostinec do výboru plzeňského od
boru a ujímá se především organisace činnosti,
neboť Ant. Kostinec měl již od mládí vzácné
schopnosti organisační, jež dovedl šťastně úplatňovati svým milým taktem a věcným posuzová
ním. Antonín Kostinec především organisoval
u plzeňského odboru odborné komise, jím orga-

M KOSTINCEM.
nisovány pracovní sjezdy, na kterých A. Kosti
nec referoval.
Hlavně však A. Kostinec obrátil svou pozor
nost k činnosti lidovýchovné, k činnosti před
náškové. R. 1898 zřízena při plzeňském odboru
N. J. P. přednášková komise a jejím předsedou
zvolen A nt. Kostinec. Tato komise pořádala
bezplatně vždy v neděli odpoledne v Plzni před
nášky, buď v Měšťanské besedě nebo Soko
lovně. Za deset let pořádala takových přednášek
v Plzni 79. Přednášky měly velikou účast po
sluchačů. Ale komise pořádala též lidové před
nášky mimo Plzeň, v Přešticích, Nýřanech, Do
břanech a j. Pořádala též kursy přednášek, vy
dávala k nim syllaby. Roku 1904 zakoupen pří
stroj promítací. Zvláštní péče věnována syste
matickým vzpomínkám o našich předních mu
žích, zvláště Mistru Janu Husovi. Zakládány
Husovy knihovny. Během pěti let 1904— 1908
vykonáno ve 160 obcích 135 řečníky 1298
přednášek, nejvíce jich vykonali P. Nebeský a
F. Malý, Ant. Kostinec jich vykonal 34. Přirovnáme-li to k přednáškové činnosti za prvého
desetiletí, kdy bylo vykonáno celkem 347 před
nášek v 57 obcích, vidíme, že se tu podařilo
organisační schopnosti a energii Kostincově do
sici velikého rozmachu.
Z této přednáškové činnosti Nár. Jednoty
Pošumavské v Plzni vyrostlo úsilí pro založení
Osvětového Svazu v Plzni. Antonín Kostinec
účastnil se r. 1906 přípravných prací a r. 1907
byl Osvětový svaz v Plzni založen. A nt. Ko
stinec byl zvolen členem výboru a zůstal v něm
mimo dvě léta až do své smrti. Byl předsedou
přednáškového odboru Osvětového svazu. On
byl také dlouho pokladníkem a pak předsedou

extense universitní, účastnil se organisování
středoškolské extense. Působil k tomu, že byl
vydáván měsíčník Osvětového svazu (»Stráž«,
vyšly dva ročníky), byl předsedou jeho redakční
rady. V letech válečných bylo potřebí starati
se o čistotu a správnost jazykovou. Za tím uče'
lem zřízena v Osvětovém Svazu v Plzni komise,
k níž získáni zástupci redakcí místních listů a
v těchto zavedeny rubriky »Naše řeč«. Ant.
Kostinec řídil tyto rubriky.
A nt. Kostinec však se staral též ve výboru
odboru N. J. P. o knihovny ve zněmčených
obcích. Současně s tím spolupůsobil při zřízení
Lidové čítárny v Plzni (r. 1901), byl členem
jejího kuratoria jako zástupce okresního výboru,
staral se o zveřejnění spolkových knihoven,
získával pro knihovny příspěvky. Po vydání zá'
koná o veřejných obecních knihovnách přibrán
do knihovní rady (r. 1920) a stal se jejím před'
šedou. Za jeho vedení provedena organisace
lidového knihovnictví v Plzni, zveřejněny spol'
kové knihovny na předměstích, převzaty do
správy obecní, opatřeny pro ně místnosti ve ško'
lách. Přičiněním Kostincovým utvořena též H u'
sova knihovna mládeže. Po smrti posi. J. Čipery
(r. 1911) působil Ant. Kostinec k tomu, aby
byly v Plzni vědecké knihovny soustředěny a
učiněny přístupnými vědeckým pracovníkům
v Plzni. Jeho iniciativy se ujal okresní výbor
v Plzni a zřídil Čiperovu studijní knihovnu.
Antonín Kostinec ve své menšinové práci
Zvláštní lásku věnoval českému ostrůvku stři'
brskému. Obecní volby, sčítání lidu, různé
místní potřeby hospodářské, úsilí o zřízení české
fary v Sulislavi a j. vykazují vedoucí činnost
Kostincovu. Též se horlivě staral o to, aby české
děti byly zapsány do českých škol. Akce takové
sledoval nejen ve zněmčelých obcích západo'
českých, ale zvláště v Plzni, kde pocházela až
třetina žactva na německých školách z rodin
českých. Zde se musilo působiti nejen přednáš'
kami a letáky, nýbrž osobně, pomocí důvěrníků
uličních, podle seznamu dětí v německých ško'
lách. A nt. Kostinec byl v komisi pro sčítání
lidu, přičinil se o to, aby bylo zřízeno stavební
družstvo pro Plzeňsko a Stříbrsko (r. 1909).
Dne 9. června 1911 zemřel předseda odboru
N. J. P. posi. J. Čipera; Ant. Kostinec, který
byl místopředsedou odboru od r. 1904, byl pak

zvolen po něm r. 1912 předsedou odboru.
Agenda odboru tak vzrostla, že bylo nutno roku
1913 zříditi vlastní kancelář odboru a stanovití
tajemníka odboru (zvolen Jos. Fikerle, bývalý
městský tajemník v Přešticích). R. 1912 zřízen
společně pro odbor N. J. P. se Sokolem v Plzni
biograf »Elektra«. Za války byla obranná práce
úžasně stižena a bylo nutno zachrániti aspoň to,
co před válkou bylo vytvořeno. A nt. Kostinec
byl všude, kde šlo o záchranu jak hodnot kul'
turních, tak hospodářských. Jako před pře'
vratem věnoval s hlediska menšinového plnou
pozornost otázce krajského zřízení, otázce změn
hranic okresů, tak po převratu sledoval stejnou
měrou nebezpečí zavedení župního zřízení podle
zákona v revolučním Národním shromáždění
odhlasovaného. Ant. Kostinec věnoval veliký
kus života snahám sociálním a uplatňoval po
převratu tyto snahy též při organisační práci ve
zněmčeném území západočeském. Byla to zvláště
organisace sociální péče o dítě, avšak též otázky
úvěru nemajetným českým lidem ve zněmčených
obcích, otázky umísťování učňů, umožnění do'
cházky dětí ze zněmčených obcí do středních a
odborných škol v Plzni, získávání práce oro
nezaměstnané ze zněmčených obcí, získávání
půdy drobným přídělem a zbytkovými statky
atd., to vše Ant. Kostinec sledoval účinně s ob'
divuhodnou horlivostí.
Již Z tohoto stručného náčrtu je zřejmo, že
Kostincova činnost menšinová byla veliká, že vý'
sledky jeho menšinové práce na českém západě
znamenají veliký vzestup českých posic. Ant.
Kostinec byl duch iniciativní, avšak při tom
konal až do posledního dechu stále obyčejné
práce spolkové, bez nichž ovšem činnost spol'
ková je nemyslitelná. Konal to obětavě, nená'
ročně, bez reptání. Stál v národní práci Nár.
Jednoty Pošumavské v Plzni v popředí třiatřicet
let, uvážímedi vzrůstající agendu této korporace
v Plzni, překážky, jež se této práci staví v cestu,
teprve pochopíme, jak ohromný je to řetěz
prací — vše jen za tím cílem, abychom změn'
šili nebezpečí němectví na českém západě, jež tu
je tak silné!
Ant. Kostincovi — i kdyby nebylo jiných
oborů jeho životní práce — už pro jeho ohromné
zásluhy na poh národním na zněmčeném če'
ském západě náleží věčná paměť!

VÁCLAV LANÉ:

A N T . KOSTINEC V MÍST. ŠKOL. RADÈ.
Dne 28. října 1926 stihla místní školní radu
v Plzni velmi bolestná rána. Odešel z jejích řad
navždy vládní rada A nt. Kostinec, inspektor
veškerého obchodního školství v našem státě.
Do místní školní rady byl zvolen obecním za-stupitelstvem dne 28. února 1907 za ředitele
městské spořitelny p. Jana Kolbabu a od této
doby byl nepřetržitě jejím členem až do svého
úmrtí. U inspektora Kostince nebylo ani mysli'
telno, když nějakou funkci přijal, aby ji neza'
stával poctivě, svědomitě, aby jí neobětoval ve'
škeren svůj volný čas. Působnost jeho v místní
školní radě byla také ihned patrna. Veškeré síly
věnoval rozkvětu a rozvoji plzeňského školství
národního. A by i děti méně nadané vstupovaly
do života opatřeny nutnými znalostmi a vědo'
mostmi, staral se o zřizování pomocných tříd
pro ně. Zúčastnil se prvního sjezdu pro péči
0 slabomyslné děti v Praze r. 1909 a jeho při'
činěním usnáší se místní školní rada v Plzni dne
30. prosince 1911 na otevření dvou pomocných
tříd, které schváleny výnosem zemské školní
rady v Praze dne 4. prosince 1912. Ve schůzi
místní školní rady v Plzni dne 11. května 1912
Zvolen školním dozorcem pro severní obvod no
Petru Houškovi, vrchním pokladníku pošty,
který zemřel dne 21. března 1912. O sociálním
cítění Kostincově svědčí i ta okolnost, že v le'
těch 1913— 1917 daroval každého roku 12 párů
obuvi chudým dětem tohoto obvodu.
Ve válce činnost místní školní rady, jako ve'
škerá jiná, byla podvázána. Za to tím větší byla
práce v odstraňování všech nedostatků v osvo'
bozeném státě. A kdo pomocnou ruku podal a
všemožně se snažil křivdy válkou napáchané od'
straniti, byl opět inspektor Kostinec. Jeho snaha
již za války rozděliti mnohatřídní školy obecné
1 občanské v samostatné školy ve prospěch
Žactva i učitelstva korunována v r. 1920 úspě'
chem. V té době osamostatněno 5 obecných a
5 občanských škol, takže v Plzni počet obecných
škol dostoupil čísla 24 a občanských 15. Jeho
rozhled po plzeňském školství byl velmi cenný
pro místní školní radu. T o mohou ocenit jen ti,
kteří s ním byli v úzkém spojení a kteří s ním
v různých korporacích pracovali. Nic pro něj

neznamenaly osoby, jemu vždy přednější byl
účel, kterého se mělo dosáhnout. Jeho přímost
v jednání, jeho ocenění práce jednotlivce bez
rozdílu stavu a politického přesvědčení zjedná'
vály mu upřímné přátele. Nikdy pro sebe ničeho
nežádal, jeho radostí bylo, když 2 jeho práce jiní
měli užitek. Na rozkvětu plzeňského školství,
který je všeobecně uznáván a ceněn, má velký
podíl inspektor Kostinec. Proto také ta nelíčená
bolest nad jeho odchodem a spontánní uznání
jeho zásluh místní školní radou založením Ko'
stincova fondu k uctění jeho práce a památky.
Odešel krásný člověk.
ANNA BAJEROVÁ:

A N T O N ÍN KOSTINEC V SOCIÁLNÍ PÉČI.
Ve všech institucích v Plzni, které mají
ušlechtilé snahy o zlepšení společenského pro'
středí trpících a potřebných, vyniká svérázná a
nezapomenutelná osobnost Antonína Kostince.
Není oboru sociální péče, v němž by se nebyl
uplatnil jako nadaný vůdce, obětavý činovník
nebo moudrý rádce, vždy ochoten i schopen
pomáhati dobré věci.
Za sociálního pracovníka byl určen již svým
Založením. Narodil se, vyrůstal, žil i zemřel
v poměrech skrovných; zápasil i s nedostatkem,
když jako vysokoškolák se musil sám v Praze na
studiích vydržovati kondicemi. A rodině, z níž
vyšel, byl vždy spolehlivou oporou. I jeho další
Život byl pln strádání a těžkých břemen; proto
dobře rozuměl nepřízni osudu, již tak laskavě
zmírňoval u svých bližních. Měl bohatý fond
základních vlastností dobrého sociálního pra'
covniká; vřelé sociální cítění, odborný rozhled,
takt a trpělivost. Pro spolkový život byl osob'
ností representativní, vystoupení důstojného,
výborný a pohotový řečník, obratný v polemice,
klidný obhájce dobrých zásad a smírčí soudce
protivných stran. Opravdová skromnost, bez'
náročnost na dík neb uznání a nezištnost byly
korunou jeho ušlechtilých vlastností. Za jeho
Života se veřejnost často ani nedověděla, co vy'
konal drobné a pilné práce; snad posmrtné vzpO'
minky ji poněkud ujasní.
Sociální péči hodnotil vždy nejen podle toho,
kolika lidem bylo pomoženo, ale i podle toho,
kolik jich bylo vyvedeno z bídy ať tělesné, mo'

rální či hmotné. Dbal toho, aby byla vyhledá'
vána skrytá bída, která jest vždy v nevýhodě
roti bídě okázale stavící svoje utrpení na odiv.
tědrá Kostincova dlaň byla otevřena pro kaž"
dého, kdo přišel a o němž věděl, že pomoci jest
hoden. Bezradní utíkali se k němu se svými sou'
kromými starostmi jako k osobnosti nad jiné
moudré, důvěry hodné a diskrétní. Vlídně po'
radil, pomohl, i taktně na chybu poukázal, na'
pravoval, co se dalo.
Mnoho nedocenitelných služeb prokázal hu'
mánním korporacím radou i vlivem jako vážený
člen městské rady, místní školní rady a okresní
správní komise. Znal dobře hlavní a stejnou
bolest všech spolků: nedostatek peněz — a při'
čiňoval se na kompetentních místech, aby sub'
vencemi, pokud možno velkými, bylo pamatO'
váno na lidumilnou činnost místní.
V kronice Krejcarového spolku (zal. r. 1879,
který dodnes ošacuje chudou mládež) čteme Ko'
stincovo jméno mezi pilnými sběrateli příspěvků
a záznam, že po řadu let ze svých prostředků
věnoval každoročně deset párů obuvi pro chudé
děti. Jako pozvaný host, vítaný pro vhodné ná'
vrhy, účastňoval se porad »Spolku pro podporu
chudé školní mládeže«. Když tento spolek zři'
zoval s »Českou jednotou paní a dívek v Plzni«
»Jesle«, byl nápomocen a dlouho působil v před'
stavenstvu »Jeslí« a později i nadále byl vždy
jejich dobrým přítelem a zastáncem. Své znalosti
uplatnil také ve »Feriálních osadách« i při orga'
nisaci »Prázdninových družin« za války, s nimiž
jako člen výboru »Českého srdce« spolupraco'
val. A což Kostincova působnost v nezapome'
nutelném »Českém srdci« v letech 1917 až 1919,
kde byl ve svém živlu! Viděl nutnost založiti
ohřívárny a útulky pro chudé děti v těchto nej'
horších dobách, se čtyřmi kuchyněmi, v nichž
každé se vyvářelo až 700 obědů denně; půl dru'
hému tisíci rodin se po dvě léta poskytovaly po'
traviny a nej potřebnější oděv, pečovalo se o po'
litické vězně na Borech a p. N a jeho podnět
bylo tehdy o prázdninách vysláno dvacetpět
oslabených dětí s pomocí Čsl. Červeného Kříže
do švýcarského města Standstadtu.
Po likvidaci Českého srdce se Kostinec přičinil,
aby ze zbývajícího jmění byly štědře podpořeny
místní pomocné fondy pro žactvo středních a
odborných škol i odbory obranných jednot,

v nichž stejně účelně řídil péči o svoje menši'
náře.
Stěžejní Kostincova práce ve prospěch strá'
dajících dětí tkví však v Okresní péči o mládež
v Plzni, jejímž byl spoluorganisátorem koncem
roku 1914. Kostincova význačná vlastnost, být
užitečen tam, kde se jeví největší potřeba a kde
třeba jiní couvali, patrna jest nejlépe v Okresní
péči. Nevybíral si funkcí, skromně a rád se po'
stavil vždy tam, kde byla mezera. Tak na usta'
vující schůzi v lednu 1915 byl zvolen jednáte'
lem; když odešel pokladník do války, zastupoval
jej do listopadu 1916; potom byl jednatelem do
června 1918, od kdy vzal na se místopředsed'
nictví Okresní péče, v němž setrval do listopadu
1920, kdy se stal opět jednatelem, jímž zůstal
do doby poslední. Působnost Okresní péče jeho
vlivem nesla se též do okresů sousedních, národ'
nostně smíšených, takže Okresní péče se stala
ochranitelkou českých dětí z více než deseti ně'
meckých obcí. To trvalo do té doby, než dotyčné
okresy měly vlastní organisaci podpůrnou.
Okresní péče o mládež stala se širokým polem
pro Kostincovy znamenité iniciativy. Všechny
její složky vznikly z jeho podnětu. Postaral se,
aby bylo záhy při Okresní péči zřízeno poručen'
stvo z povolání a v r. 1918 »Kojenecký odbor«.
Svým mocným slovem v městském zastupitel'
štvu prosadil, že byla zřízena poradna pro tě'
hotné ženy a nemajetné matky na městském
fysikátě a dán základ k útulku pro rodičky,
který (když se Kojenecký odbor přeměnil na
»Spolek pro ochranu matek a dětí«) z primitiv'
nich začátků se stal útulkem vyhovujícím DO'
třebám současným.
Velký zájem měl Kostinec o budoucnost mlá'
deže duševně úchylné i tělesně vadné; chtěl
i z ní učiniti platné členy lidské společnosti.
Před založením Okresní péče již roku 1909
súčastnil se I. sjezdu pro péči o děti úchylné
v Praze, který mu vnukl myšlenku, založiti
v Plzni pomocnou školu. Za touto myšlenkou
šel s příkladnou vytrvalostí; sdružil zájemníky,
s nimiž vykonával přípravné práce, až konečně,
na ustavičné intervence v městském zastupitel'
štvu, schválilo toto 30. prosince 1911 zřízení
pomocné školy, a se souhlasem zemské školní
rady z 15. února 1913 byly otevřeny v Plzni
dvě pomocné třídy.
(Pokračování.)

f E M I L T Š Í D A : V Y Š E T Ř O V Á N Í C H O D S K É R E B E L I E . 1)
Ze spisů uložených pod značkou C 77, 1— 14
v archivu ministerstva vnitra, dovídáme se různé
podrobnosti z chodské, aneb jak ve většině listin
psáno jest »Chodovské rebelie Kozinovské«. Po'
dávám tuto některé dosud neuveřejněné vý'
slechy, tak Matěje Justa, Matěje Hofmana z Dra'
ženova, Blažeje Dunkla z Brníčka, Jana Slad'
kého'Koziny.
Dne 14. břevna 1693 za přítomnosti císař'
ského purkmistra a konšelů města Domažlic vy'
slechnut byl na radnici domažlický měst an,
traxlíř a hajný městských lesů domažlických na
Kubici bydlící Matěj Just, který na danou mu
otázku, co s kancléřem u vídeňského dvora
mluvil, pravil s podstatě toto:
»Pod ztrátou života mohu říct, že jsem s vrch'
ním kancléřem v celém svém životě nemluvil
a proto také od něho nic nezvěděl. Mám těch
jiných vyřízení dost. Chodským sedlákům pak
jsem také neřekl ani slovo. Jak jsem šel z Draží'
novským rychtářem z Tejnského jarmarku, tázal
se mně na mé záležitosti a tu jsem řekl, že nevím,
jak to s mými věcmi stojí. Jak jsme přišli do
Dražinova, zůstal jsem u něho přes noc. Večer
tam přišli někteří sousedé, mezi jiným řekl tru'
hlář, že jim pán privilegia jejich vzal a že si pro
ně půjdou. Když pak jsem s Davídkem z Vídně
přišel, zůstali jsme přes noc v Tlumačově v hos'
podě a tu řekl David (patrně Forst) sousedu,
který tam seděl, že se jim privilegia vrátí. Já
jsem jim na žádný způsob neradil, aby šli do
Vídně, nýbrž v Oujezdě Kozinovi a Davidovi
’) Při svém posledním pobytu v Praze, z něhož se vrátila
již jen jeho tělesná schránka, zvěčnělý starosta sokolské župy
Plzeňské radostně oznamoval svým bratřím v předsednictvu
Ceskosl. Obce sokolské, že se mu podařilo získat nové zprávy
o chodském povstání v archivu ministerstva vnitra. A tak
se nám dostalo cti, že můžeme se se svým horlivým spolupracovníkem rozloučit nejkrásnější vzpomínkou, ukázkou jeho
práce posledních jeho dnů. Byl sám vždy mužem činu, jenž
o sobě nerad slyšel sebe upřímnější chvály věda. že nejlépe
chválí se sám svou prací.
Našim spolupracovníkem stal se v posledních letech, kdy
mimo jiné svoje práce, stal se písmákem minulosti svého
milovanéhho Kdyňska. Horlivě vypisoval z archivu panství
koutského, z městského archivu plzeňského, archivů praž
ských a je škoda, že mu nebylo popřáno tolik času, aby mohl
srovnati a připraviti k vydání celé rukopisné svazky zpráv,
které po něm zůstaly. To, co vydal tiskem, u nás v »Plzeň
sku«, v »Čes. Deníku« a v Čes. Směru«, v publikacích
kdyňského osvětového sboru (»Z minulosti kdyňského
kraje«), jsou vlastně jen ukázky dlouholeté práce a sběra
telské činnosti.
Red.

&

radil, aby to nečinili, že nebezpečnou cestu proti
své vrchnosti podnikají a oni se mi vysmáli.
T u jsem se do nich pustil a vymlouval a řekl,
Že předem vím, že nic neobdrží. K tomu ke
všemu se přiznávám, to také při ztrátě krku
mohu ztvrdit, že přede mnou žádné peníze ne'
skládali, ale k tomu se přiznávám, že jsem se
v Oujezdě s nimi vícekráte sešel a že se všech
obcí někteří vždy přítomni byli. Pak přišel ke
mně Stefek z Oujezda a řekl, abych šel s nima
do Vídně.«
N a otázku, jak často se s nimi sešel v hospodě,
pravil: »Že tenkrát, když chtěli po prvé do
Vídně«.
Kolikrát dali peníze?
»To nevím, mnohodi vylákali, ale mně na
cestě vydržovali.«
Kdo byl Tvým nejdůvěrnějším kamarádem
v té věci?
»Po prvé David, pak Kozina, jindy opět David
a Kristl (Krištof Hrubý) z Draženo va, kteří šli
se mnou do Vídně. Vedl jsem je k mému pro'
kurátorovi Strausovi, který mně ve sporu mém
sloužil.«
Kam jsi je ve Vídni vedl?
»Šel jsem s nimi k prokurátorovi V. Strau'
soví , byl jsem s nimi u sekretáře Bechyně z La'
žan, pak s nimi chodil sem tam prokurátor. Já
pak, jak mi řekl registrátor, že má věc je u ape'
lace, že mohu jít domů, jsem odešel. Oni však
tam zůstali a dali mně na cestu dva zlaté. Po
druhé šel jsem s nimi z Vídně, to se Kozinovi
řeklo, že ta jejich věc je zhotovená.«
Kams vedl sedláky?
»K Strausovi, který mně sloužil. On si vše
přečetl a řekl, že mají pěknou věc a že k svým
svobodám přijdou.«
Co dali prokurátorovi?
»Slíbili mu, když jim to provede, 100 říšských
tolarů. Dali'li mu závdavek, nevím.«
Nedali dále ještě někomu něco?
»To nevím«.
Chlubil ses, že máš vznešené pány známé,
kteří ti věnovali pěkné hodinky. Nechceš při'
znát, že jsi je za peníze od Chodů získané koupil?
»Koupil jsem je od písaře pana prokurátora

V. Strause Jáchyma Nedorsta za dva zlaté a jsem
je ještě dlužen.«
N a otázku, co mu dále dali a zda pracovali
na jeho poh’, řekl:
»Oni mně nic nedali, šel jsem za svou věcí,
tak šli se mnou, ale žádný sedlák na mém poli
nepomáhal.«
Řekni spravedlivě, co ještě dále o věci víš?
Kdo byl náčelníkem?
»Ti, kteří byli ve Vídni a také všichni, kteří
se shromažďovali a řekli, že jde o jejich privi'
legia a svobody.«
Tys byl první, který domažlickým poddaným
radil, aby městskou radu žalovali?
»Co jsem živ, s nikým jsem o tom nemluvil
a neradil.«
Sel jsi sám k jejich prokurátorovi a sám jsi
spisy císaři odevzdal?
»Byl jsem s nimi v Ebersdorfu, když spisy
císaři odevzdali, jak jim jejich prokurátor po'
ručil.«
Chlubil ses často po návratu z Vídně před
dvěma lety v Domažlicích a na vesnicích ve'
řejně, že Jeho Veličenstvo císař tebe, jak jsi se
synem mu memoriál podával, pláštěm svým při'
kryl a řekl: »Máš mít tu milost, přihlas se
opět!«
»V tom pokoji, podobném zlaté kapli, kde
jsou samé lesknoucí se látky, šel jsem se synem
k Jeho Veličenstvu, padli jsme na kolena a líbali
mocnáři nohy. Císař pozvedl plášť, tak jsme do'
spěti mohli k jeho nohám, pak nechal plášt na
nás padnout, to přiznávám, že jsem to tak, jak
vypravují na vesnicích, říkal.«
Neřekls, že mladý císař nahlédl otevřeným
oknem a že vítr mu paruku odvál, že páni mu
ji chtěli zvednout a král čekal a nařídil, aby se
nechala zvednout tvým synem, což prý se stalo,
pak prý tuto nahoru odnesl a od císaře dva groše
odměny dostal?
»Jednomu pánu z královských milců (favo'
ritů) paruka slétla a můj syn chtěl tuto zvěd'
nout, ale jiní nenechali mu ji zvednout, to jsem
řekl.«
N a dotaz, zda on, Matěj Just, sám od sebe
nepovolaně byl v Oujezdě, Dražinově, Tluma'
čově, Mrdákově a v jiných vesnicích a co pod'
nikl, odpověděl: »že ve své a domažlických pod'
daných věci jednal a ostatně nic neví.«

Je ti známo, že císařská resoluce Chodům se
přečtla, že viděli, že je vše ztraceno a že na
svůdce naříkali? Jeho Veličenstvo přálo si vše
vysvětlit a poručilo napřed Tebe, pak ostatní
zatknout a vyslechnout proto, že je vedeš, mluv
pouhou pravdu, co se stalo přijde ponenáhlu
na světlo. Snad vytrhneš jinému tm z nohy?
»Kozina řekl, že je vše publikováno v něja'
kých privilegiích, jak živ jsem nic takového ne'
viděl, ani neslyšel. Já jim žádnou radu nedával,
oni jsou dost chytří.«
K výslechu Justa pojily se ještě výslechy jiné.
Po Justovi vyslechl se ještě Vávra, šafář z T rhá'
nova a ten pravil: »Jak jsme se spolu v poli
sešli a Just šel od rybníka, chtěl něco zvědět
o jejich privilegiích a tu řekl ke mně: »Už ne'
půjdeme do Vídně.« — Řekl jsem, já nevím, jak
je to s těmi starými věcmi. On řekl, »že také
neví, že je to buď ve Vídni, anebo u apelace.«
Dodal pak: »Co dělají ty sakramenské šelmy,
mají takovou věc v ruce a nehlásí se, tak se
s lidmi zachází jako se psy, na ty české pány
patří Francouz, ten by udělal pokoj.«
Pavla Janera, zahradníka, tázali se páni, zdali
mu Just neřekl, co mu řekl kancléř?
»Šel jsem s Kozinou, když Kozina odešel
domů, tázal jsem se Justa, jak se mu ve Vídni
dařilo, a on mi na to odpověděl, že se ho kancléř
ptal, jak se Chodové srovnávají se svým pánem.
Musejí mít dobrého pána, když se nehlásí.
O tom, že by Just sám chtěl být jejich proku'
rátorem, neví. Neví také, že by Just jejich pro'
kurátorem byl.
Jakub Hurel z Tlumačova praví: »Jak traxlíř
Z Vídně přišel, šel ke Kozinovi na Oujezd a tam
se radili. Před několika dny byli v Tlumačově
a tam traxlíř měl před nimi říci, že jejich věci
stojí dobře a proč se neohlásí, že by s nimi šel
do Vídně a oni se vzchopili a šli do Vídně.
Just dle zápisu konfrontován se zahradníkem,
truhlářem i šafářem; s počátku kulhal, ale ko'
nečně se ke všemu přiznal i že přidal, co mu
řekl nej vyssi kancléř a sekretar.
Dne 11. června roku 1693 odešlo do Prahy
sedm vyslaných chodských sedláků a to: Jiří
Zika, rychtář z Oujezda, L. Němec, rychtář
Z Mrdákova, Jan Sladký řečený Kozina, Krištof
Hrubý, rychtář z Draženova, Jiří Péč, rychtář
Z Chodova, Jakub Brychta a Adam Ecl z Klenčí.
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Dne 27. června r. 1693 oznamuje purkmistr
a rada města Prahy, že na novém městě u V á'
clava Holýho bydlících pět Chodů s Janem
Sladkým v čele jako neposlušní buřiči večer od'
vedeni a že v arestu zůstanou.
Téhož dne přišel cizí baron jménem Dunkel2)
Z Vídně k nové bráně, který dle obleku nevy
padal jako cizinec. Za ním následoval sedlák
s kočárkem. Stráž se sedláka ptala, komu že ko
čárek náleží. Odpověděl, že je poddaným hr.
Lamingena. Potom Dunkla chtěli zatknout,
právě -když chtěl nějaké papíry zahrabat. Při
výslechu, který se s Dunklem konal, tento
udával: »Jsem z Vídně říšským panierem a měl
jsem v úmyslu putovat na Svatou Horu. Mé
papíry přehlédly se ve Vídni, Brně a nyní i
v Praze.« Ten sedlák praví, že se jmenuje Mates
Hofman, je poddaným lamingenovským z DraŽinova a má s rebelujícími sedláky schůzku a
nese jim z Vídně dopisy a peníze. Praví dále,
Že ten baron, který s ním přijel, měl mu říci, že
cestuje do Prahy, aby se se sedláky mohl sejiti.
Hofman dále udal, že tři sedláci jej donutili,
aby nesl peníze do Vídně a když odporoval,
chtěli jej svázat a proto prý vyhověl.
Výslech soudní s Matějem Hofmanem konal
se dne 30. června 1693 a kladeny mu otázky:
Kterak ti říkají? Odkud jsi? Máš ženu, děti?
Komu jsi poddaný?
»Jsem Mates Hofman z Dražinova, 45 let,
mám ženu a čtyři děti, jsem chalupník a pod
daný J. Excellenci hraběti z Lamingku.«
Kde jsi byl dříve, nežli jsi do Prahy přijel?
»Byl jsem poslaný od obce do Vídně.«
Jmenuj, který z obce tebe do Vídně poslal
a cos tam učiniti měl?
»Ze všech jedenácti vesnic byli odesláni po
dvou do Oujezda, tam určili, abych já do Vídně
šel a proto, že jsem cesty neznalý byl, přidělili
mně Jána Kabourka ze Lštění, poddaného pana
hraběte Srbického, který již dvakráte ve Vídni
byl a cesty dobře povědom jest, a tak jsem tam
psaní a peníze nesl, které se v Oujezdě sebraly.«
Co bylo těch peněz a komu jsi je odevzdal?
»Bylo jich bez 10 zi. sto a dal jsem psaní
i peníze tomu prokurátorovi, který se mnou sem
do Prahy jel.«
s) Němečtí písaři píší, jak se opravdu jmenoval, Tunkl,
čeští Dunkl z Brníčka.

Z jaké příčiny jsi psaní a peníze prokuráto
rovi odevzdal? Zdaliž, aby zaplatil to, co sedláci
utratili, neb jako mzdu jsi mu peníze dal?
»To já nevím, zač jsou jemu sedláci peníze
poslali a také nevím, co v těch psaních bylo,
co jsou tam utratili a ještě dlužni. Jeden z nich
David Forst, tam ještě zůstává.«
V kterých věcech a kterým sousedům pro
kurátor slouží a jakou jim radu dává?
»To já nevím, měl jsem toliko poručeno,
abych to psaní a ty peníze odevzdal a s Dunk
lem sem do Prahy jel, že tu budou rychtářové
na nás čekat.«
Co je, nic neříkal, co vám vyříditi má, a tys
s ním o tom nemluvil?
»On se mnou nic nemluvil, toliko, že se zde
s rychtáři sejde a odtud k nám do vsi pojede,
aby tím blíž měl na Dunaj.«
»Proč pak jsi s tím prokurátorem sem ku
Praze jel a nejel raději z Vídně rovnou domů?
»Když jsou mně poručili rychtářové, abych
s nimi do Prahy jel, zde že mně peníze dají,
abych se domů vypraviti mohl.«
Kterak se prokurátor jmenuje?
»Abych měl pravdu říct, jak mu říkají, do
konale nevím, než tak jak se domnívám, baron
Dunkl.«
Co jste zde pak vyříditi měli?
»Já nevím, rychtářové budou vědět, ti ho vy
žádali, mně jsou přinutili, abych to poselství vy
řídil. Poslali tenkráte pro mne, když jsem do
Vídně jiti měl, čtyři posly do Draženova
Z Oujezda, abych tam mezi ně přišel. Pokud
dobrovolně nepůjdu, že mně tam přivlekou.«
Dunkl-li vám radil, abyste nerobotovali?
»Ten neříkal nic. Před tím jsme měli jinšího,
jakéhosi Strausa, zůstává ve Vídni, tak jak jsem
ho od sedláků jmenovati slyšel, ten jim měl říct,
aby nerobotovali, nebo hned jsou zastavili ro
boty.«
T y pravíš, že jsi s ním nic nemluvil, na cestě
však jsi s ním mluvil tehdáž v hospodě Václava
Holýho, pověz tedy co jsi ty a ten novoměstskej
měštan s ním mluvil?
»Já jsem s prokurátorem, ani s tím sousedem
dokonce nic nemluvil, zůstal jsem v bráně při
koni, ten prokurátor s tím měštanem šli z brány
na stranu a spolu co jsou mluvili, nevím.«
(Pokračování.)

JAR. ZDÈNEK: HUDEBNÍ VÝVOJ M ÈSTA PLZNÈ V XIX. STOL. (1844— 1848).**)
N a podzim r. 1848 vrátil se Lutz do Plzně
a hrál tu se svojí společností činoherní od 19.
října do 21. prosince r. 1848 (XVIII. sezóna).
Vedle těchto sporých zpráv o divadle v letech
1847 a 1848 máme překvapující množství dokladů o rušném životě hudebním v r. 1847 mimo
divadlo; převahu má hudba chrámová. Všechny
Zprávy o tom jsou z druhé poloviny r. 1847.
Společenský život vyvíjí se čileji a do značné
šíře a zasahuje i do širokých vrstev. Do popředí
vstupuje mladý Gerlach a jeho dům, v němž
schází se nadšení diletanti hudební. Pořádají se
reuniony, zvláště na Lochotíně, kde lázně, do
nichž Plzeň kladla veliké naděje, jen živořily.
Ba dokonce i vojenská hudba 5. bat. myslivců
pod kapelníkem Krokowichem hraje pravidelně
ve středu od 6— 8 na Štěpánském náměstí před
hostincem »U císaře rakouského«, kdežto v sobotu na témže místě od 6— 8 hraje kapela ze'
měbraneckého bataillonu hraběte Khevenhüllera-Metsche. Vedle toho se hrálo i v zahradě
hostince »U císaře rakouského«, a sice v neděli
od 5— 9, kapela myslivců. Na Lochotíně hrá
vala kapela myslivců v pondělí od 6— 8, ve
čtvrtek na reunionech kapela zeměbranecká.1)
Hlavním podporovatelem tohoto hudebního
zápalu byl magistrátní rada Veselý a jeho dcera,
znamenitá koncertní zpěvačka, s počátku čes
kého smýšlení. Od něho jest i článek Musika
lische Interesse,2) v němž podává přehled hu
debního života podzimního období a zmiňuje se
též o společnosti diletantů »theils böhmisch,
theils deutsch«, jež sehrála divadelní představení.
V této zprávě je též zmínka o Lutzově divadelní
sezóně 1847. Pochvalně zmiňuje se i o Fr. M a
tesovi, řediteli kůru u sv. Bartoloměje, který
v ochot, představeních rád dělal kapelníka.
Veselý byl jistě vzdělaným hudebníkem a
nadšeným příznivcem hudby; jeho zápal pro
hudbu přivedl jej také na plán založení hudeb
ního spolku, jakéhosi sdružení přátel hudby, asi
jako je dnes Osvětový svaz. Sám se o tom zmi
ňuje v Pilsner Anzeiger, 29. V ili. 1847. Zaslu
hoval by tedy i vděčné vzpomínky dnešní gene
*) Srovnej Plzeňsko V ili. 1926.
’) Pilsner Anzeiger, 2?. VII. 1847.
ä) Pilsner Anzeiger, 12. XII. 1847.

race přátel hudby v Plzni. Také nový obchod
ník hudebními nástroji Michal Schmid3) zakotvil
zde a nalezl dobrou půdu.
Nejlepší vlastnost Veselého byla jeho organisační schopnost; nezanedbal žádné příležitosti,
aby se neukázal se svými přáteli-ochotníky a ne
oživil hudbou jen poněkud slavnostnější náladu.
Použil i návratu hraběte Rothkircha, gubemiálního rady a pana krajského, z jeho dovolené a
uspořádal k jeho poctě hudební akademii dne
15. října 1847.4)
Nárožní návěští hlásala tento program:
1. Ouvertura z opery »Vampyr«, od Lindtpaitnera. 2. Tyl, deklamovánka »To se nesluší«.
3. Kittl B., Arie z opery »Vogelsteller«, pro
mezzosoprán s průvodem piana. 4. Panoschka,
Rondino pro housle s klavírem. 5. Kittl, »Ab
fahrt der Korsaren«, pro tenor s průvodem kla
víru. 6. Jelen, »Vše jen ku chvále«, mužský
sbor. 7. Skroup, »Děvy slovanské«, pro tenor
s klavírem. 8. Rubeš, »Chvála malých«, dekla
movánka. 9. Donizetti, »Die Wahnsinnige von
St. Helena«, pro soprán a klavír. 10. Straus,
»von Straus«, směs pro orkestr.
Těmito pozornostmi Veselý získal pana kraj
ského hudebnímu ruchu města Plzně.
Veselý psal i referáty o hudebních produk
cích do časopisu Pilsner Anzeiger a zastával ně
jaký čas chrámovou hudební inspekci a tímto
honosným titulem se i podepisoval. Při svém
významném postavení úředním byl též velikou
oporou Gerlachovi.
28. a 30. srpna koncertoval v městském di
vadle čelista J. Lasner z Vídně, jehož program
i provedení velice si chválí Veselý, ale k slabé
návštěvě mrzutě podotýká, že tato byla ještě ně
kolik stupňů pod nulou. Doprovázel na klavíru
Gerlach.5) Titul Lasnerův byl »absolvierter
Zögling und Mitglied des unter dem Protekto
rate Sr. Durchlaucht, des Fürsten Ferdinand von
Lobkowitz, stehenden Kirchenmusikvereines zu
W ien, wie auch Orchester-Mitglied des k. k.
priv. Theaters in der Leopoldstadt.«
Tento Fr. Veselý, čilý organisátor a příznivec
’) Pilsner Anzeiger, 2. IX. 1847.
Pilsner Anzeiger, 17. X. 1847.
*) Pilsner Anzeiger, 1847, č. 19.

*)

hudebního umění, inspektor chrámové hudby,
jinak magistrátní a kriminální rada, a též poli"
cejní komisař, na něhož se obracejí přátelé hudby
s výzvou v Pilsner Anzeiger 29. V ili. 1847,
aby založil spolek přátel hudby — tot zajímavý
zjev a znamenitý typ své doby!
Při ochotnickém představení musely se zcela
v duchu doby vystřídat jedna česká a dvě ně"
mecké veselohry, s českým proslovem profesora
Smetany, jak svědčí referát v Pilsner Anzeiger,
z 14. X. 1847. V meziaktí účinkoval mužský
sbor a hudba 5. mysliveckého praporu. K tomu
ještě poznamenáno, že čistý výnos činil 74 zi. a
36 kr. konv. měny.
S velikou reklamou oznamoval Veselý končert českého houslového virtuosa Josefa Her"
ziga, o němž praví, že koncertoval ve Vídni
i v cizině se skvělým výsledkem, zvláště však
měl tu čest hráti v Terezíně před arcivévody
Frant. Josefem, Ferdinandem Maxmiliánem a
Karlem Ludvíkem a to s takovým prý vý
sledkem, že tamější velitel pevnosti »k. k. Feldmarschall-Lieutenant Ritter Pidoll zu Quinten
bach« mu vyslovil své uznání.67)
Herzig měl v Plzni koncerty dva, první dne
23. listopadu, druhý 4. prosince s programem:
1. Fantasie o náhrobní scéně z opery »Lucia
z Lamermooru« od Donizettiho, 2. »BravourVariationen« od Paganiniho, 3. »Zigeuner«,
komposice Herzigova, věnovaná Terezii Milenollo, 4. Fantasie od Beriota, 5. »Karneval be
nátský«.
Při obou koncertech doprovázel Gerlach a
spoluúčinkovala střelecká hudba s kapelníkem
Svobodou. Referáty o obou koncertech od Ve
selého chválí velice umění Herzigovo, zvláště
flageoletty, tremolo, čistotu dvojhmatů a staví
jej mezi nejlepší virtuosy techniky houslové.')
Veselý byl také inspektorem kostelní hudby
a proto dbal o to, aby se dávaly veliké mše,
Zvláště v hlavním chrámu sv. Bartoloměje. Tak
provedena 29. srpna 1847 velká mše C-dur od
Cartillieriho s dvojsborem a více než 80 hudeb
níky. Veselý chválí celkové provedení a z části
jmenovitě krásné Credo, jemný chorál Benedictus. Při tom provedeno Offertorium od Mich.
Haydna. Do téže mše přikomponoval regens") Pilsner Anzeiger 20. XI. 1847.
7) Pilsner Anzeiger 25. XI. a 9. XII.

chori Fr. Mates Graduale pro tenor a roh.8)
Mates řídil též 22. listopadu před svátkem
sv. Cecilie v chrámě sv. Bartoloměje velkou
mši C-dur Jos. Haydna, do níž vložil Graduale
od Diabelliho, Canon pro 2 tenory a bas, Offer
torium od Drechslera, se sólem varhanovým.9)
V kapli sv. Anny, v budově premonstrát
ského gymnasia, oslavena patronka, sv. Anna,
26. července velkou mší v E-dur od Schnabela,
do níž vloženo Graduale, solo pro soprán, od
Blahaka, a Offertorium, duetto pro 2 basy, od
Diabelliho.1")
První11) veřejná hudební zkouška byla pro
vedena již 12. července 1846 Václavem Lenzem,
majitelem ústavu hudebního a pěveckého. Hráli
na ní žáci jeho v celku 13 melodií z nejnověj
ších tehdy oper; výsledek byl přijat s velikou
pochvalou četně shromážděného posluchačstva
a referent v Bohemii doporučuje podobné pro
dukce i ostatním učitelům hudby.
Poměrně značný počet hudebních a deklamačních produkcí v roce 1847, a to zvláště na
podzim toho roku, byl jakýmsi radostným vý
křikem, jímž se loučila duševně i společensky
čilá Plzeň s dusným, tíživým ovzduším absolu
tismu. Hned první měsíce následujícího roku
1848 přinesly zprávy o revoluci v Paříži, které
ovšem došly do Plzně přes Prahu. Proto také
Plzeň zařizuje se podle příkladu hlavního města,
přejímá její nadšení a vtěluje je brzy ve skutek.
Vedle národní gardy založena »Slovanská lípa«,
jakési duševní středisko nově probuzeného ná
roda, a při ní, jakožto zvláštní odbor její, ustaven
ochotnický sbor, jehož vůdcem byl učitel hlavní
školy Spudil. Odbor pustil se s chutí do původ
ních her českých a prof. Smetana pomáhal čet
nými překlady her německých. Mezi ochotníky,
kteří byli vesměs též horlivými členy »Slovan
ské lípy«, byli Vojtěch Hřímalý, varhaník, Sinkule, učitel a choralista, později platný člen
Hlaholu, sl. Gläsrova, neteř prof. Smetany a
konečně sám prof. Smetana.
Představení byla ovšem jen činoherní a někdy
též o přestávkách mezi akty hrával na piano
Gerlach a ředitel kůru Fr. Mates.
(Pokračování.)
s)
‘i
’°)
,1)

Pilsner Anzeiger 9. září 1847.
Pilsner Anzeiger 28. listopadu 1847.
Pilsner Anzeiger 22. července.
Bohemia, 1846, 17. VII.

ALEX. B E R N D O R F :

Z LIDOVÝCH

Na podhůřském statku, který náležel mému
prastrýci, Josefu Smrčkoví, žila stará, jednooká
služebná, Rozárie Březáková. V té době, kdy
jsem ji jako hošík vídal, byla již devadesátiletou,
a na statku, na němž po celý život pracovala,
požívala zasloužený výměnek: zvonívala poledne
a klekání — to bylo její veškerou prací. V prostředním pokoji starého obytného stavení visela
silná šňůra, končící dlouhým, zeleným střapcem.
Provazec tento spojen byl s malým zvoncem,
kterýž umístěn byl na nevysoké věži, tyčící se
nad střechu stavení. Ostatně Rozárka považo
vala se za člena rodiny — jak tomu dříve všude
u čeládky bývalo — a matka mého prastrýce
byla ji kdysi kmotrou na křtu.
Jako hošík, naslouchal jsem rád v staré ku
chyni, kdež se u kamen hřála, jejímu vyprávění
a rád si na něj vzpomínám:
»Což nyní« — vykládala kdysi »když jsou
všude pěkné a pohodlné silnice, to ono se to
našim kočům jezdí. Hůře bývalo, jak vypra
voval a pamatoval můj tatínek, kočí u našeho sta
rého pána, když ještě silnic tu v kraji nebylo,
ale jen cesty, staré, nepohodlné, vymleté a bez
stromoví. T u často se stalo, že kočí ve tmě
sjel s pravé cesty a najednou ocitl se v bahnis
kách a otec často vykládal nám o formanech,
kteří takovou nehodu zaplatili životem i s koňmi.
T u často, kde se vzal, tu se vzal, objevil se
ohnivý muž a zbloudilého na pravou cestu uvedl.
Někdy také bludičky a světýlka zbloudilého
chodce do své bezedné záhuby zlákaly a za
vedly.
Tak prý jednou zdejšímu sedláku M. objevil
se ohnivý muž na staré cestě od Třebčic k Pod
hůří. Cesta tehdy šla k Mohelnici, a tam v ba
žinách zapadl do bahna, kola se do močálu za
řízla až po nápravy, a koně nemohli vůz vytáhnouti. Najednou byl tu »ohnivák«, posvítil
sedlákovi a vůz vytáhnouti pomohl. Sedlák
mu děkoval a posléze se ho zeptal, co v ži
vote provedl, že musí po smrti jako ohnivý
muž choditi. »I mnoho zlého jsem učinil,« řekl
ohnivý muž, »byl jsem panským pojezdným a
zle jsem poddané lidi robotné trápil, robotou
přetěžoval a tvrdě trestal. Za to musím takhle
světem bloudit.« I zeptal se sedlák, zda by mu

POVĚR

NEPOMUCKÁ.

bylo pomoci. »I to ano,« povídá ohnivý muž,
»ale ten, kdo bude tak mloci učiniti, není ještě
ani narozený, a vy všichni kolem dřív umřete,
než on se zrodí.« N a to beze stopy zmizel. —
»Na louce u Mohelnického rybníka byly blu
dičky a světýlka, však se na ně sama pamatuji!
Vraceli jsme se jednou s nebožkou mámou —
mladice jsem tehdy byla — z nepomuckého
jarmarku a chtěly jsme si přes les nadejiti. Smrá
kalo se, už když jsme z města vycházely, a když
jsme došly na mohelnické pastviny, bylo hezky
tma. A tu proti nám vyskočilo světýlko, a jako
by na nás kývalo, hopkovaló dále od cesty,
do močálu. Ale nebožka máma se pokřižovala
a prosila Krista o smilování, a světýlka jako
by na povel zmizela. Utíkaly jsme domů, co
jsme jen mohly a doběhly jsme udýchané, až
se tatík podivil. »Máte chčestí,« pravil, když
slyšel, co jsme viděly. »To jsou duše nemodlenců,
sebevrahů a zlosynů, kteří si na zemi trest
neodpykali a lidské spravedlnosti ušli a kteří
nyní lákají lidi do bezedných tůní, močálů a
bahnisek. Sel tam jednou, léta jsou už tomu,
kalounkář ze Švihová, a buď že byl nějak na
pilý, zavolal si světýlka, aby mu na cestu sví
tila. Ale se zlou se potázal. Ráno našli ho
mrtvého u cesty a byl od ran celý modrý: Svě
týlka ho udupala. Já jsem sám jednou »ohni
vého muže« vezl. Tenkrát jel jsem z klatov
ského jarmarku a byla už noc, když jsem pro
jížděl Nepomukem. Vezl jsem nějaké zvláštní
semínko lněné a jiné potřebné věci, leč přece
náklad měl jsem jen zcela nepatrný. Jak jedu
do kopce »Němce«, vidím, že se za mnou nějak
rozsvítilo. Obrátím se a vidím, že mi nějaký muž
sedí na voze. Lucernu neměl, a přece z něho vy
cházelo světlo. Koně něco zvětřili a zafrněli a už
se dali do klusu, ač cesta tu byla špatná a velmi
stoupala. Nepodařilo se mi zdržeti koně až na
vršku. Napadlo mi při tom jejich spěchu, že
vezu ohnivého muže. I počal jsem se nahlas
modliti. Když jsem se na vrchu ohlédnul, byl
ohnivý muž již s vozu pryč, a koně také za
chvíli se potom stišili.«
Stará Rozárka také věřila, že ve vrchu pod
hůřském uschován jest poklad. Uložil prý ho tam
před mnohými lety tehdejší majitel statku,

poněvadž tušil, že do kraje přijde cizí vojsko a
Že vše, na co přijde a co se odnésti dá, odnese,
a ostatní pak z;ničí. Však prý sám musel ze vsi
s rodinou před zlotřilou soldateskou utéci a
s vršku viděl, jak vojáci jeho dvorec zapalují.
Utíkal tudíž se svojí rodinou do lesů, aby se tu
skryl, ale i tu padl do rukou vojáků, kteří
jeho i celou rodinu povraždili. V mladých létech
slýchávala, že jakýs sedlák v Čmelínech má sta
rou knihu, v níž Že psáno jest, kde tento poklad
se skrývá, i jak jej nalézti. Byla prý tu označena
doba roční, ve které měsíc, když je v úplňku,
vrhá stín jakéhos starého stromu právě v ta
místa, kde poklad jest nakopán. Nutno jen jiti
v označenou noc od tohoto stromu směrem
stínu, určitý počet kroků a dojde se na místo,
kdež jest poklad zakopán.
Stařenka ráda vzpomínávala, jak otec její vy
právěl, že dříve proti mračnům v celé krajině
mnohdy celé hodiny, ba i celé dny se zvonívalo.
Ona sama se pamatovala, že při bouřkách roze
zvučely se zvony, z nichž prý nejlépe sladěné
byly zvony řesanické. A když nad Podhůřím
nesly se těžké černé mraky, neodolala a belhala
se k starému provazici od zvonu.
Také na strašidla, z,jevení a vodníky stará
Rozárka věřila. Ve statku byla i nevelká kaple
sv. Anny, a místo sakristie užívalo se velikého ro
hového pokoje, v němž byla uložena i mešní
roucha a nádobí. Ježto před okny tohoto pokoje
stála vysoká a staletá lípa, byl tento pokoj po
někud tmavější. Mimo to visely v něm portréty
příbuzných majitele, staré to obrazy, s přísnými
tvářemi lidí dávno zemřelých. Do tohoto pokoje
vcházívala Rozárka velmi zřídka a nerada, jen
když musela. Jakmile se však jen trochu sešeřilo,
a pokojem rozhostil se soumrak, tu nikdo ne
dovedl Rozárku přinutiti, aby do tohoto pokoje
vstoupila. Věřila, že v něm straší!
Také ve vodníka věřila stařičká Rozárka Březáková a pověru tu vymluvit si nedala a vyprá
věla, že týž za jejího mládí sídlel na hrázi mlýna
»U Kůrků«. Však se každý tehdy tomu místu
vyhnul. Jednou šli tu v noci muzikanti z Kladrubec, kteří vraceli se od muziky z Kasejovic a
viděli tu bílou ovci. I hnal se za ní jeden z muži'
kantů a aby lépe jí chytil, položil si na zem
basičku a rozběhl se za ní. Leč ovce běžela
k vodě, skočila do strouhy a ve vodě zmizela.

Muzikant, když vracel se pro svoji basu, marně
ji hledal. Místo ní našel tu jen na keři červené
kalounky. Proti vodníku bylo prý nejlépe dovolávati se pomoci Panny Marie, kteréžto prý se
vodník tak bojí, jako čert kříže. Ke komu měl
vodník právo, toho mohl utopiti třeba na lžíci
vody. Kdysi šel po mlýnské hrázi její otec a viděl
vodníka, jak sedí u samé hráze a češe si vlasy.
Leknutím všecek zaražen, zůstal ztrnule státi.
Již se rozmýšlel, že uteče opačným směrem, když
vodník ho oslovil: »Nic se mne neboj, tobě ublíŽiti nemohu, poněvadž nemám na tebe práva!«
Také na čáry a kouzla věřila. Tak prý ve vsi
kdysi jedna chalupnice druhé, své sousedce, ze
vzteku, že této se dobyteček lépe vede, »udě
lala«. Předstírajíc přátelství vyprosila si od ní
trochu mléka, jež pak přes koště do svého hnojiště vylila a sousedčino krávy přestaly dojit.
Také jiné sousedce krávy zařekla, že nedojily.
Té poradila jiná zkušená žena, že má řetěz, na
kterém kráva jest přivázaná, hoditi do rozpálené
pece a krávu namazati odvarem brotanu a bar
vínku. V některé vsi, tuším že v Budislavicích,
bydlíval prý stařík, který uměl »udělané« krávy
nejen zaříkat a jim odpomoci, ale dovedl i prozraditi, kdo jim »udělal«. Týž prý nejprve sám
krávy křížem dojil, mléko pod komínem svařil
a pak vlil do díry, kterou vyvrtal v prahu
chléva. Otvor ten pak zadělal roubíkem z klo
kočového dřeva a pak čekal. Žena, která nejprve
potom do stavení přišla, byla ta, která kravám
»udělala«. K těm čárům potřeboval se také ně
kdy kousek z hnojiště, který se musel ze stavení
neb statku nepozorovaně odnésti. Proto, když
její otec jednou viděl cikána, jak po dvoře sbírá
kousky mrvy, hned věděl, že jí potřebuje k čá
rům, vzal bič a hocha ze dvora vymrskal.
O cikánech věřila, že umějí stavení před
ohněm zaříkati a že mají určitá znamení, dle
kterých cikáni, kteří později přijdou, poznají,
jak se lidé k nim chovají, a také dle toho se za
řídí. Když někdy v lese viděla kámen a na
něm položený kus mechu, neb slámy, neb na
stromě u cesty (v lese) kus povřísla navázaného
a u stromu kámen, hned se domnívala, že jsou
to cikánská znamení, a opatrně se rozhlédnuvši,
není-li na blízku snad některý z toho kočovného
národa, »znamení« tato mařila a ničila. Také prý
u vrat na zdi stavení poznamenávají si cikáni

různé kliky háky, které vytahují se na jeho oby'
vatele, na to, jakého mají psa (jak jest tento
v noci ostražitý a pod.). Proto vždy, když se
statku vyšla, obrátila se a dobře pozorovala
vrata, sloupy vrátnice a zdi k vratům přiléhá"
jící, nenhli na nich něco záhadného a podezře'

lého. Dříve ovšem byli tu cikáni častými hosty,
a ještě za mého mládí se pamatuji, že v lese
u cesty bývali velmi často a že tu dleli mnohdy
i několik dní, ba i týdnů. Byla to svérázná
babička, a snad časem ještě se rozpomenu na
mnohé, co mi před dávnými lety povídávala .. .

JOSEF VOLF: VYTISKL M IKULÁŠ ŠTĚTIN A , ZV A N Ý BAKALÁŘ, ROKU 1489
V PLZN I KALENDÁŘ?
Otevřemedi Knihopis československých tisků,
díl L, Prvotisky 1925, str. 28, najdeme tu pod
č. 14 záznam: (M i n u c í č i l i V y b r a n í
č a s o vé k u p o u š t ě n í k r v e na rok
1489). V N o v é P l z n i , M i k u l á š B a k a l á ř (1488, 2°).
Poněvadž se nám tento prvotisk nedochoval,
čili poněvadž nebyl dosud objeven, zkoumejme
důvody, pro které Tobolka tento nezvěstný ka'
lendář na r. 1489 připisuje plzeňskému knih'
tiskaři Mikuláši Štětinoví, známému více pod
jménem Mikuláš Bakalář, t. j. »Mikuláš Stě"
tina, Bakalář slavného učení Krakovského«, jak
se na Bosákově práci: »Proti bludným a potup'
ným artikulům pikartským« r. 1510 podepsal.
Údaj tento spočívá podle Tobolky na dvou
dokladech. Prvým jest rukopis zemského ar'
chivu král. Českého v Praze (sign. 62 D 34),
který má název: Seznam kalendářů v Cechách
vyšlých v 1. 1489 až 1792 a ve kterém jest zá'
znám: Kalendář od r. 1489. V Plzni u Miku'
láše Bakaláře (der erste gedruckte Kalender in
Böhmen). Druhým dokladem jest pak Tobol'
kovi zpráva Dobrovského z r. 1787.
Prve než přejdeme k tomuto druhému do'
kladu, chci poukázati k tomu, že první doklad
není žádným vážným pramenem pro kalendář
na r. 1489, poněvadž tu jde o novodobý ruko'
pis z konce XVIII. stol. nebo ještě spíše z let
dvacátých XIX. stol., koupený r. 1896 z pozů'
stálosti Dr. Edm. Schebka. Již název: Seznam
kalendářů v 1. 1489— 1792 svědčí o tom, i kdyby
tu nebylo očividného rázu a papíru z konce
XVIII. nebo z počátku XIX. stol., že povstal
uvedený záznam po r. 1792. Nemá tudíž nija'
kého významu jako pramen pro XV. nebo XVI.
stol., jsa pouhým výpiskem ze zpráv Dobro V'
ského, jež jsou v dalším uvedeny, a nemá tudíž

pro badatele nijaké ceny. Z dokladů pro tisk
kalendáře na r. 1489 nutno jej prostě škrtnouti.
Jinak se to má se zprávou Dobrovského, po'
danou jím v »Litterarisches Magazin von Böh'
men u. Mähren« III., 1787, str. 79— 81.*) Do'
brovský sice tohoto kalendáře osobně také ne'
viděl, ale čerpal zprávu o něm z poznámek a
patrně i z ústního sdělení svého přítele Dra
Mayera, jenž tento kalendář měl v rukou. Tato
jeho zpráva zní:
»Hr. R. und Doktor Mayer hatte vor einigen
Jahren das Glück einen zu Pilsen 1489 in gr. 4
gedruckten böhmischen Kalender zu entdecken,
den er von seinem Besitzer nicht erkaufen
konnte. A uf der ersten Seite war zu lesen: Ka'
lendarius Czes'Leta narozenie božieho MCCCC
LXXXVIIIL, wobei noch eine kleinere Schrift
ganz unleserlich war. A n dem beigefügten
Holzstiche war nur eine nackte Figur kenntlich,
die mit vielen Zahlen und astrologischen Zeh
chen bedeckt war. Bei ihr eine Schlange in
einen Ring gewunden und ein vierfüssiges Thier,
welches sich nicht unterscheiden ließ. A uf dem
2ten Blatte standen die aus der böhm. Bauern'
prognostik bekannten Verse über den Anfang
der vier Jahrszeiten:
Petra*2) stolice začne se, gj Urban konec przü
nese, Urban leto zaczjna, Symphorian gey do'
kona. Symphorian dawa Podzymek, Climent mu
dawa posylek. Climent zymu oblibuge, gj swaty
Petr povcezuge.
*) V pojednání: Ueber die Einführung u. Verbreitung
der Buchdruckerkunst, Abh. Privatges. V, 1782, str. 228
nevěděl Dobrovský o kalendáři ještě nic.
2) Petra je 22. února, Urbana 2?. května, Symphoriana
22. srpna, Klimenta 23. list., t e d y v l a s t n ě č t v e r o
r o č n í c h p o č a s í po 3 m ě s í c í c h . V kalendáři na
r. 1520 se praví v podobném rozdělení: O poczatku cztirzech
czastkach roku: Podletí Petr štotovan, a léto dává Urban,
Symphorien podzimí, počátek zymi Kliment činí.

Darauf folgen die Benennungen der Monate,
wo diess merkwürdig ist, daß immer zwei M o'
nate eine Jahreszeit ausmachen:
December et Januarius Zyma (W inter),
Februarius et Martius Jaro (Frühling),
Aprilis et Maius Podleti (Vorsommer),
Junius et Julius Leto (Sommer),
Augustus et Septemb. Poletí (Nachsommer),
October et November Podzym (H erbst).
Diese Eintheilung des Jahrs in 6 Jahrszeiten
scheint wirklich unserm Lande angemessen zu
sein . . .
Im Kalender selbst standen sehr wenige Heb
lige. Nach diesem waren die zwölf Zeichen des
Thierkreises auf einem schlechten Holzstiche
vorgestellt, von deren Einfluß eine Erklärung
folgte.
Zu Ende war eine Figur des Menschen und
auf dessen Glieder die Zeichen der Planeten etc.
Zu sehen. Vermuthlich zum Behufe der Bader,
um zu wissen, wenn und an welchem Theile es
gut sei, Ader zu lassen. Das letzte beinahe unleserliche Blatt beschloss sich mit folgenden W o r
ten: A tak skonawagj se Letopisowe------- přetisstěni w Nowy, genž gest město také y wdalekych zemiech ssyrocze slowutne P lzni. . . «
Tak zní zpráva Dobrovského. Zkoumejme
nyní její vnější ráz a její vnitřní podstatu.
Předem musíme miti na paměti, že Do
brovský kalendáře na r. 1489 neviděl. Je to sice
zřejmě z uvedené zprávy jasno, ale nutno to
přece zdůrazniti, nebot Tobolka uvádí dom
něnku Dolchovu,3) že tento kalendář je z roku
1499 a že buď Dobrovský špatně četl 1489 nebo
Že při tisku kalendáře vypadla jedna X. Dolch
praví totiž do slova: »Mnohem pravděpodob
nější byl by předpoklad, že v letopočtu kalen
dáře nebo při Dobrovského údaji 1488 jedna
desítka vypadla.«

Dolch se domníval, že vyslovil něco nového,
hodně kritického, jak z rozmluvy s ním vím,
ale přečetl si jen povrchně zprávu Dobrovského
Z r. 1787, z níž vyplývá nad světlo jasněji, že
Dobrovský sám kalendáře neviděl a že repro
dukuje pouze to, co mu přítel Mayer buď pí
semně nebo ústně sdělil. A Dolch nevěděl dále,
Že tuto skepsi o domnělém kalendáři z r. 1489
vyslovil již sám Dobrovský, a to způsobem, který
jest nejpřiměřenějším, jde-li o nepřesný popis
sběratele, jehož vědomosti v oboru starých tisků
byly pouze diletantské. Dobrovský4) píše totiž
r. 1818 o tomto kalendáři toto: »W enn sich
etwa doch der sel. Doctor Mayer, der ein
Exemplar in Händen hatte, geirrt und von
LXXX einen X ausgelassen hätte, so wäre dieser
Kalender doch wenigstens v. J. 1499, zu wel
cher Zeit zu Neupilsen Niklas Bakalář druckte«.
Tuto skepsi Dobrovského ve správný opis Mayerův, jež vyplynula u něho ze snahy, spojití tisk
kalendáře se jménem určitého tiskaře, Tobolka
r. 1910 ve svém Českém slovníku bibliografic
kém I., str. 70 neznal a také Dolchovi v tomto
smyslu ušla. Víme-li pak, že označoval Bakalář
letopočet 90 vždy LXXXX a že by tudíž leto
počet 1499 měl u něho tvar MCCCCLXXXXV IIII, jest pochybnost Dobrovského v případné
přehlédnutí laika Mayera možnou nebo přípust
nou. O tiskové chybě ovšem Dobrovský ne
mluvil.
Kdo jest ostatně tento Mayer, jenž jest naším
jediným svědkem existence tohoto kalendáře?
Dobrovský jej nazývá r. 1787 »H r. R. und
Doktor Mayer« a r. 1818 prostě »der sel.
Doktor Mayer«. Rejstřík k Tobolkovým prvo
tiskům z r. 1910 zve jej »Mayer, Dr., rada
plzeňský« a rejstřík k prvotiskům z r. 1925 na
zývá jej jednoduše »doktorem Mayerem«. Při
těchto skoupých údajích našeho korunního

*) Dolch W., Der Druckerkatalog der Dr. Ed. Langer'
sehen Bibliothek in Braunau i. B., 1913, 8o, str. 13/14,
§ 2: Im Jahre 1778 (!) gab Dobrovský allerdings Nach
richt von einem Pilsner Kalender auf 1489, der bald als
Druck von Nicolaus Baccalaureus angesprochen wurde;
dieser Ansicht schließt sich heute sogar Tobolka an. Der
Kalender ist verschollen. An sich wäre es ja nicht ausge
schlossen, dass Nie. Bacc. 1488 in Pilsen gelebt und ge
druckt hätte. Sehr wahrscheinlich ist es nicht, wenn man
bedenkt, dass zwischen 1488— 1498 kein einziger Druck aus
der Presse vom Nie. Bacc. bekannt geworden ist, und dass
der Kalender keinen Druckernamen trägt. Viel wahrschein
licher wäre die Annahme, dass in der Jahreszahl des Ka-

lenders oder bei Dobrovský s Aneabe MCCCCLXXXVIII (!)
eine X. ausgefallen ist. Solange der Urdruck nicht selbst
auf seine Jahreszahl u. seine Typen hin untersucht werden
kann, muß der Beginn von Nie. Thätigkeit in das Jahr
1498 gelegt werden. Dolch to píše vzhledem k Tobolkovu
Slovníku I, 1910, str. 70 ad. a považuje, bez udání důvodů,
za první tisk Bakalářův Lucidář z r. 1498, což je, jak uvi
díme, nepravděpodobné. Působení Bakalářovo klade do let
1498— 1519, což jest zřejmou tiskovou chybou místo 1498—
1513. Srv. i Nár. Listy z 29. I. 1925, že Dobrovský ka
lendář viděl. Domníval se tak již Durich, viz dopis jeho
z 15. II. 1789, Korrespondence I, 99.
■*) Gesch. der. böhm. Sprache 1818, str. 311, č. 13.

svědka nebude snad od místa, jestliže se o tomto
Mayerovi, jenž ovšem »radou plzeňským« nikdy
nebyl, trochu šíře zmíníme.
Jde tu o J a n a M a y e r a, syna ranhojiče
Josefa M., narozeného v Praze 6. února 1754,
jenž se po dosažení filosofického doktorátu v 17.
letech věnoval studiu lékařství, jež ukončil v 21.
letech (r. 1775). Jeho lékařská dissertace vztahovala se na říši zvířeckou i rostlinnou a vyšla
r. 1775 v 8° v Praze pod názvem: De üs quae
generationem animalis vel plantae concemunt.
R. 1777 stal se dvorním radou polského krále
Stanislava Augusta a r. 1797 c. k. radou. Často
byl vyzýván cizími dvory, aby přijal různé
dvorní úřady, ale zamítal všechny tyto lákavé
nabídky z lásky k otčině. I universita mu nabízela různé pocty, ale on jich nepřijal, vymlou
vaje se na své chatrné zdraví. Zamítl i dekret,
jímž byl po úmrtí protomedika král. Českého
jmenován jeho nástupcem. Byl v úzkých stycích
se všemi vynikajícími učenci své doby, s Bornem, Ferberem, Blochern, Schreberem, Spalanzanim, hr. Šternberky a j. Jako lékař proslavil
se svou propagací očkování proti neštovicím.
Vědecké kruhy doma i v cizině dovedly oceniti
jeho význam a jmenovaly ho svým členem.
V Král. České Spol. Nauk byl stálým tajemní
kem a Společnost mu děkuje za veškeré zařízení
v jejích počátcích, takže mu chtěla po jeho smrti
postaviti pomník, jak se v jejích spisech (Abh.
K. Ges. W . II., 1811, str. 33) dočítáme. Zemřel
tragickým způsobem: při večerní návštěvě ne
mocného padl v neosvětleném průjezdé na oj a
Způsobil si vnitřní zranění, jemuž při svém cha
trném zdraví 5. června 1807 podlehl. Mél
bratra Josefa (1752— 1814), jenž s ním řídil
společně universitní kabinet přírodnin. Týž stal
se r. 1785 profesorem přírodních věd, fysikálního popisu zemského a technologie na pražské
universitě, kde působil dvě léta. Potom odešel
na universitu do Vídně, kde setrval do r. 1800,
načež se vrátil opět jako profesor přírodních věd
do Prahy, přednášeje do r. 1812. Toho roku se
profesury dobrovolně vzdal a zemřel brzo na to
r. 1814. Svému bratru Janu postavil pomník.
Krátký životopis Janův napsala jeho vdova
r. 1808 a vydala jej pod názvem: Versuch einer
Biographie des Herren Johann Mayer, der
freyen Künste, Weltweisheit und Arzneywissen-

schaft Doktor, Kaiserl. Königl. Rath, Königl.
Pohlnischer Hofrath, der Königl. Böhm. Gesell
schaft der Wissenschaften zu Prag, der Königl.
Sächs. ökonomischen zu Leipzig, der Churfürstl.
Pfältzischen physisch-ökonom., der N aturfor
scher zu Berlin und der R. Kaiserl. Akademie
der Naturforscher zu Erlangen etc. Mitglied
(1808, 8°, str. 20). Z tohoto životopisu se také
dozvídáme, že měl velkou sbírku vybraných
knih, kterou si čas od času doplňoval. Vdova
jeho píše doslova: Seine auserlesene große Bi
bliothek, die er von Zeit zu Zeit mit sehr kost
baren W erken vermehrte . . . (str. 12).
Tato záliba v drahocenných knihách ozývá
se nám i z jiné zprávy. Jsou to povídačky židov
ského antikváře Jáchyma Leibla Kurandy, zem
řelého 29. července 1825 v stáří 75 let v židov
ském městě v č. 181 .*) Mluví z ní patrně ob
chodní nevraživost antikváře, jenž přišel o dobrý
obchod, ale jest přece zase dokladem, že dovedl
Jan Mayer i velice vzácné sbírky způsobem bi
bliofilským, jenž nehledí vždy na povahu získá
vání, do svého vlastnictví přiváděti. Nejmeno
vaný pisatel, jemuž se dříve úplně věřilo — dnes
jest jeho věrohodnost mými vývody hodně po
šramocena — vypravuje totiž v německém ru
kopisu univ. knihovny pražské: Beiträge zur
Geschichte d. böhmischen Vandalismus neuerer
Zeit (zn. XVI. H 22) o bratrech Mayerech
toto: Kněz Partsch (t. j. P. Josef Bartsch) urval
mnoho těchto listů (t. j. vzácných listin) z ma
jetku klementinské knihovny, jež by byly po
zrušení jesuitského řádu propadly zkáze, kdyby
se nebyl Bartsch o jejich získání a zachránění
přičinil. T y nalézají se, pokračuje neznámý pi
satel, nyní v rukou učitele přírodopisu doktora
Mayera v Praze, leží ale zaprášené a nepřístupné
celému světu. Ubohý tento člověk má sice ně
kolik set jmění, ale zamyká svůj dům bedlivě,
aby sám pojídal jen bídnou polévku z vody. To
jsou lidé horší než dobytek! Totéž membrum
má skvosty v oboru prvotisků. Požádá-li jej kdo,
aby mu věci ty ukázal, udává obyčejně opačné
místo, kde je přechovává: Jest-li je totiž v Praze,
říká, že jsou ve Vídni a mluvíš-li s ním ve Vídni,
odkazuje tě ku Praze. Skvosty tyto stojí ho
150 zi-, které zemřelý jeho bratr co lékař dě5) Pr. Nov. 182?, č. 61.

dicůití Partschovým napočítal, kteří mu raději
smeť tuto vydali, aby měli účet naplacený. Part"
schovi dědicové jsou chudí lidé; židovský ob"

J A R . S C H I E B L: » Z L E M A T I C K O ,
/V /
N a rok 1926 připadalo 60. výročí poslední
nepřátelské okupace naší Písně, nepočítámedi
jako takovou také maďarskou posádku píseň"
skou sa světové války, která měla skorém také
poslání a povahu nepřátelské invase. V r. 1866
měli jsme pověstnou válku »bratrů s bratry«,
jak ji ve Vídni nasývali, ačkoli na českých bo"
jištích krváceli sa myšlenku německého »Bun'
du« hlavně čeští a jiní slovanští hoši. A sa
této války byla Píseň také po delší dobu Pru"
šáky obsasena. Tito — pokud pocháseli se sá"
pádnějších provincií Pruska, chovali se v Písni
celkem snesitelně. Nebyla to však jediná pruská
okupace v Písni. O sto let dříve a sice r. 1757,
měli jsme v Písni rovněž nepřátelskou návštěvu
S Pruska, ta však byla daleko horší, než ona
S r. 1866. Páni Prušáci, které jakýs učenec na"
Sval »šlechtou německého plemene«, řádili teh"
dáž v Písni jako diví. Dokladem toho jest sápis
v českém překladu Tannerovy kroniky (ruko"
pis v městském historickém museu sig. II. 268),
kam kterýs pokračovatel Tannerà, patrně pa"
mětník oné doby, sapsal, jak následuje:
»Léta Páně 1757. Dne 8. Máje. Truchlivá
a žalostná památka, která se stala při výroční
památce a slavnosti tak nasvané Nový svátek,
jinak Velká vojna, kteroužto památku město
Píseň vždy tu neděli po Sv. Stanislavu držívalo
(poněvadž na ten den od husitského obležení
osvoboseno bylo), prajsovské Commando Frey
Parthy nasvané, pod Commando pána Obryst"
laytnanta, pozůstávajíc ve 4 kuších, něco hu"
sarů a pěchoty, okolo 11. hodiny před poled"
nem do města přitáhlo.
Dříve však ale, než do města vtáhli, jeden
leutenandt s několika husary k bráně Pražské
přijel, na městskou Salva"quardiu volal, aby ote"
vřeli bránu. T u se jich ptal jeden městský voják:
kdo jsou a co chtějí. On jim odpověděl, že jsou
přátelé, aby jim bránu otevřeli. On jim na to
odpověděl, aby posečkali, až to Magistrátu před"

chodník v knihách (Bücherjude) Kuranda žije
podnes a vypravuje to každému . . .«
(Pokračování.)

ZLE! B R A N D E B U R C I ZDE!
nese. Potom vyšli tři p. starší obecní: K r y š t o f
H a a n , J a n F o c h t a J a n S e l n e r . A když
se jich tásali, co chtějí, oni odpověděli, že jsou
přátelé a žádají, aby pan purg"mistr a primas
k nim přišli, což se i také stalo. Při jdouce k nim
ven, nad jmenovaný leutenandt jim přednesl, by
s ním k svrch pravenému Commendantovi do
Doubravky jeli.
Toho času purg"mistrem byl p. M a t o u š
H o m m e r, primas p. J a n B e r b i c h , z rad"
nich p. M a x m i l i á n P e t r a š a 2i obce J a n
H o s t o u n s k ý . Tam když přijeli, nejvíce
s Commendantem jednali a accordirovali, nej"
více o branhšteyer, kdežto se zaručili dáti 1000
dukátů.
Když pak ta zběř ožralá, hladová, otrhaná,
kus košile a střevíc (jak zní Panniperde), jak
oficíři, tak i sprostí, na sobě nemajíce, do města
přitáhli. Při tom jejich přitažení pixmajstři s lun"
tama rozsvícenýma při kuších šli. A no jak se
sami potom vyznali, řkoucí: M y jsem sem na
posvícení přišli. Poněvadž již mnoho neděl málo
Žrali, nebo taky málo měli, jenom co od lidí
kvaltovně dobyli. Kterážto rota větším dílem
na samých královských desertéřích pozůstá"
vaia.
Jak ta nešťastná holota do města přišla, ozná"
meno bylo měšťanům poručení Commendanta.
lo.
Který měšťan nějakou pakáži má od císař"
ských vojákův schovanou, tou pod hrdlem ztra"
cení aby vyjevili.
2do. Zdaliž jaké královské vojsko v městě
soukromě jest schováno, aby vyjevili.
3tio. Jeho vojsku by se dalo všeho dosti, jíst,
pít, kořalky, kafe, že i také sprostému žejdlík
vína aby se dal.
Také on sám Commendant M a g e r magacín
visitýroval. I taky Nový dům, a to sice z tý
příčiny, poněvadž tu zimu v témž domě ležel
quartýrem P. P. k n í ž e z A r e n b e r k u , do"
mnívajíce se, že od téhož pakáže nalezne, však

krom vozů nic nenalezl, které také s jinými vozy
a věci při svém odmašírování vzal a odvezl.
Z rathouzu arendatorům všechny koně po'
brali, též i jiným měšťanům všelijaké a mnohé
věci, neb se všecko hodilo a šikovalo.
Když se již ta lotrovská sběř nažrala a na'
sytila, opět nová ouzkost měšcanům a obýváte'
lům nastala. Neboť Commendant od ouřadu
purg'mistrovského, by mu sekyry, lopaty se
daly, žádal. Když to všecko dostali, do maga'
cínu královského šli, a co tám od profiantu,
mouky, pšenice, ovsa etc., jen co bylo jméno'
váno královské, všechno zkazili.
Též sudy, v kterých mouka byla, rozsekali,
rozházeli a vniveč uvedli seno, které za Novou
bránou v jedné nad míru stodole veliké,
Z mnoho kop prken udělané, něco je poručil
sousedům odnést a darovat, mnohem ale ho více
spáliti, Commendant poroučel.
Druhý den ráno ta mouka, kterou dal v šam
cích rozházeti, skrze podruhy s zemí smíšená
a zaházená býti musela, aby k žádné potřebě
nebyla.
Též dal poručení Magistrátu, aby se chleba
pekl, a maso zaopatřilo pro 14.000 lidí, které za
nima přijdou. Mezi tím ta ožralá nenasycená
holota skrze ty dva dni, co vína a pálení na
městě bylo, všechno vyžrali, tak že již i také
piva na městě scházelo.
Co se dotýče excessů, to pero vypsati schopné
není, neb jim byl den jako noc, a noc jako den,
co se kterému líbilo, to mu soused dáti musel!
Do kvelbův se dobejvali a kradli košile, střevíce,
punčochy, od lidí též peníze žádali, které jim
také dáti museli.
I také samému Commendantovi několik štu'
ček plátna na košile pro tu zlostnou chásku dáti
se muselo, mimo discretci Commendantovi a
jiným etc.
Dne 9. Maje obecní mlejn byl od nich zkažen,
kola vodní rozsekaná, truhly mouční, násypky,
schody a všecko roztlučeno, až strach a hrůza
se bylo na to dívat.
Mlynář téhož času byl M a r t i n S u c h ý ,
ten musel utecti, též i jeho manželka. A když
již ve mlejně všecko rozsekali, roztloukli, do sed'
nice vešli, a když tam žádného nenalezli, kde
co bylo to brali; almary, truhly, a všecko co

uzavřeno bylo, zodvírali, zámky odráželi, víka,
dveře roztloukli, a co tam nalezli, pobrali. A oni
tak mnoho jsou škody nečinili, jako podruzi
městští, kteří se sběhli, když slyšeli, že vojsko
obecní mlejn plundruje, ti velikou náramně
škodu v mlejně činili. Bylo by sice o tom mnoho
psáti, však ale pro krátkost tuto opouštím.
A když dne 10. odmašírovali, zase okolo 10
a l l hodin od téhož Commanda něco husarů a
pěchoty zpátky přišlo. Proto že jeden soused
Plzeňský (zrádce) jim tam přednesl, že by ještě
mnoho obilí na magacíně složeno bylo. A protož
všechnu pšenici 900 strychů, která tam složená
byla od arendatorů hospodářských, též i něco
Žita, i také ovsa, na ulici vyházeno a do studnic
vházeno, i do vody za bránu vyváženo bylo.
Taky jeden velký kus, který ležel v magacínu,
s sebou odvezli. A ty tři železné kusy, které na
šancích stojí, dolů do příkop neb marastu sho'
dili. Též sůl, které 32 soudky tu zůstalo, do vody
vhoditi chtěli, kterou měšťané Adjutantovi pe'
něžitě vyplatiti museli.
NB. Před jejich příchodem P. kraj. heubt'
man, toho času jsa P. V á c l a v H a n k v i t z
Z B i s k u p o v i c, s celou kanceláří, i všichni
král. officianti z města odjeli. Ano jak páni
radní, p. prelát, dvá páni kaplanové, též i také
mnozí měšťané, se svými manželkami i dítkami,
a co lepšího měli, na vozy naložili, napakovali
a odejeli. Čeládka s dobytkem z města odešli,
což bolestně bylo viděti, tak že nám srdce lítostí
bolelo a zplakati jsme museli. Jaké tu bědování,
rukou spínání a naříkání bylo, dosti vypsati ne'
mohu, neb jsem to sám také očitě viděl a zkusil.
Tak že sotva třetí díl sousedův doma zůstalo,
protože nejvyssi poručeni znělo, by se všechen
lid mladý odstranil.«
Tím končí zápis tento. Již poslední věta, po'
čínající slovem »protože« až k »odstranil« jest
připsána cizou rukou.
Poslední pruská invase r. 1866 nebyla tak
hroznou, ačkoliv řádění pruských marodérů ve
velkých kasárnách pěchoty poskytlo také po'
učný obraz řádění válkou rozdováděné solda'
tesky. Avšak to bylo jen episodou, celkem do'
padla pruská okupace mírněji. Bylo o ní jinde
obšírněji psáno, a proto přestávám na této vzpo'
mince.
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F. V. EISENREICH :
NÁDVOŘÍ DOMU ČR. 138
na náměstí v p l z n i.
PŮVODNÍ LITOGRAFIE.

PŘÍLOHAG RA FI CK ÉH O
UM Ě L EC K ÉH O ÚSTAVU
„P LA NO G RA FI A ”.
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ŠAFRÁNEK: PLZEŇ A RADIO.

Článek, který předkládám, obsahuje mé osobní
vzpomínky na to, jakou účast brala Plzeň na
sledování rozvoje radiotelegrafie a radiotelefonie.
Nechci při tom býti historikem, jehož povinností je prostudovati všechny archivy, chci napsati jenom to, na co se pamatuji z vlastních
zkušeností. Začínám svými reminiscencemi na
školu. Na gymnasiu již v nižších třídách, tedy
to znamená kol roku 1900, učili jsme se o bezdrátové telegrafii a dokonce bývaly prováděny
pokusy z oboru bezdrátové telegrafie. Jejich
niveau bylo asi stejné, jako všude jinde. Na
experimentálním stole, ve vzájemné vzdálenosti
2 metrů byla stanice přijímací a vysílací. Stanice
vysílací pozůstávala z induktoru napájeného Grenetovými články, stanice přijímací obsahovala
koherer a zvonek elektrický. Bylo nám vysvěť
léno, že v okamžiku, kdy přeskočí jiskra induktoru, uvedou elektromagnetické vlny do činnosti
elektrický zvonek v úctyhodné vzdálenosti 2 m.
Po výkladu následoval pokus. Za napjaté pozornosti byl zapjat induktor. Jiskra přeskočila—
ale zvonek nezazvonil, ani při druhé a třetí jiskře.
Až teprve, když z kabinetu byl přinesen na pomoc ještě jeden článek Grenetův a když ozvala
se imposantní jiskra, kterou při otevřených
oknech slyšeti bylo dobře až k divadlu, tu teprve
koherer reagoval a zvonek zvonil. Demonstrátor
byl zřejmě uspokojen a živě nám vykládal vel
kolepost Marconiho vynálezu a hrdě ukazoval,
Že stůl mezi stanicí přijímací a vysílací je prázdný
a že nemá na sobě žádný tajně ukrytý drát, jehož
prostřednictvím byl by se zvonek rozezvučel. —
Imponovala nám skvělost myšlenky, ale ne vzdá
lenost dvou metrů. A tak jsme se tedy naučili
kapitole z fysiky o bezdrátové telegrafii, ale jinak
nevěnovali jsme věci většího zájmu. Stejně bylo
netoliko u nás v Plzni, ale také všude jinde.
Poněvadž nebylo příležitosti k poznání praktické
bezdrátové telegrafie, tehdy již ostatně dosti
propracované, dívali jsme se na celou věc jen
jako na zajímavou vědeckou hříčku. Vzpomí
nám si, že občas byl zájem o bezdrátovou te
legrafii poněkud zdvižen, když byly provedeny
před obecenstvem pokusy, formou poněkud do
konalejší, jako to činili známí experimentátoři
Wilmann a Kösler. Jindy opět měl býti zájem

podnícen soustavnou, podrobně připravenou
přednáškou, kterou uspořádal profesor průmys
lové školy v Plzni Dr. Vykruta. K této nřednášce vydán byl tištěný obsah. Je zajímavo prolistovati dnes stránky tohoto obsahu. Papír ještě
nesežloutl, knížečka je jak by včera byla vydána,
ale zkušenostem, které v ní jsou obsaženy, vy
smál by se dnes kterýkoliv z nejmladších radio
amatérů. Teprve takové přirovnání nedávné
minulosti k dnešní úžasné vyspělosti tohoto
oboru lidského snažení, ukáže nám velkolepost
věci a téměř zázračný její vývoj.
Pokud se pamatuji, ve všech takových pří
padech jednalo se vždy jen o výklad o bezdrá
tové telegrafii. Možnost bezdrátové telefonie
nebyla nikdy uváděna ani jako smělý sen. V po
zdějších letech za svých studií vysokoškolských
všímal jsem si, jak intensivně se pracuje v cizině
na problému bezdrátové telefonie. Už tehdy
bylo mou snahou podávati v Plzni zoravy o nej
novějších problémech fysikálních. Činil jsem tak
ve svých přednáškách, pořádaných »Přírodově
deckým klubem«. Nemohl jsem ovšem přejiti
mlčením problémy bezdrátové telefonie a uspo
řádal jsem dne 2. října 1913 přednášku s ná
zvem »Bezdrátová telefonie«. Bohužel, před
nášky Přírodovědeckého klubu bývaly konány
hlavně jen před omezeným počtem posluchačstva, nebylo pro ně reklam a tak i tehdejší před
náška — dojista první přednáška o bezdrátové
telefonii vůbec — konala se v jedné třídě muž'
ského učitelského ústavu za obvyklé účasti asi
třiceti pravidelných posluchačů a nedošla ta
kové odezvy, jakou byla by zasluhovala svojí
časovostí. Ani v Praze do té doby podobné před
nášky nebylo. Byla tudíž Plzeň první, která se
může pochlubit první veřejnou přednáškou
o bezdrátové telefonii. V přednášce vysvětlil
jsem, jakých úspěchů dosaženo bylo hydrotelefonií, jakých fotofonií (pomocí selénu) a na
značil jsem, že jedinou budoucnost má bezdrá
tová telefonie, používající vln elektromagnetic
kých, tak jako tehdejší jiskrová telegrafie. N a
značil jsem, že obtíže aplikovati tehdejší jiskro
vou telegrafii na telefonii záleží v tom, že nedo
vedeme doposud vyrobiti kmity netlumené, jichž
pro telefonii potřebujeme. Ale utěšil jsem že

vyvstává přece jenom jakási nadeje na rozřešení
tohoto problému a sice pomocí Duddelova po'
kusu se zpívavým obloukem, jímž je možno vyrobiti kmity netlumené. Tomuto generátoru jsem
prorokoval budoucnost. Dnes ovšem vidím, že
chybně.
Nicméně tato přednáška byla v přímé souvis'
losti s dalším vývojem popularisace bezdrátové
telefonie v Plzni. Ke konci přednášky jsem totiž
slíbil, že se vynasnažím demonstrovati v Plzni
bezdrátovou telefonii. Svým slibem jsem tehdy
trochu přestřelil, protože sotva byl bych mohl
opatřiti tak nákladné přístroje, jakých potřebo'
vaia tehdejší bezdrátová telefonie. Ale náhoda
tomu chtěla, že mezitím změnily se podmínky
tak, že slib opravdu jsem mohl skutečniti, tře'
baže mezitím uběhla celá doba válečná, se všemi
svými strastmi. Tímto vysvětlením nechci ovšem
říci, že snad jsem tehdy sliboval na zdařbůh. To
nikoliv. Měl jsem dokonale promyšlený plán,
který byl bych jistě uskutečnil, nebýti války.
Plán byl ovšem rozvržen na dobu několika let.
Bylo zcela logické, že první mojí snahou bylo
objasniti experimentálně princip, jemuž jsem
prorokoval budoucnost v bezdrátové telefonii,
totiž demonstrovati zpívavý oblouk Duddelův.
Prvou etapu svého slibu jsem splnil již v dubnu
roku 1914. Dne 20. dubna uspořádána byla
Přírodovědeckým klubem experimentální před'
náška velkého stylu v městském museu v Plzni
pod názvem »Akustické a optické vlastnosti
oblouku elektrického a různé mluvící systémy
fysikální«. Na plakátech tištěno bylo jako pod'
titul: »Přednáška tvoří druhý díl cyklu o bez'
drátové telefonii, ale jest upravena jako samo'
statný celek.« Tato experimentální přednáška
došla neobyčejně vřelého ohlasu. Sál musea byl
posluchačstvem přeplněn a přednáška musila
býti opakována opět za obrovské účasti obe'
censtva. Ideově tato přednáška zašla poněkud
na zcestí. Měla demonstrovati fysikální princip
bezdrátové telefonie a jako zpestření obsahovala
pokusy o mluvící lampě obloukové. Jenže těžiště
zájmu obecenstva se přesunulo na pokusy s mlu'
vici lampou obloukovou a na telefonii se vlastně
zapomnělo. Ale nedělám si výčitek, pokusy byly
přes obrovské obtíže technického rázu skvělé a
mnoho je těch, kteří dodnes rádi na tyto pokusy
vzpomínají a kdykoliv se s nimi sejdu při ně'

které slabě navštívené přednášce přírodovědecké,
mi připomenou: »To byste měl zase uspořádati
přednášku o mluvící lampě, abychom viděli, jak
to vypadá, když je přednášková síň vyprodána.«
Pak přišla válka, která mi znemožnila pokra'
čovati v popularisaci bezdrátové telefonie, pro'
tože, jak známo, tato věc byla za války přísně
stihána. Ještě v červnu 1914 obdrželi jsme do
fysikálního ústavu university v Praze přístroje
pro bezdrátovou telefonii nej modernější kon'
strukce, objednané z Paříže. S těmito přístroji
chtěl jsem experimento vati při slíbených před'
náškách v Plzni. Ale k pokusům již jsem se ne'
dostal. Než'li jsme zřídili ve fysikálním ústavě
anténu, vypukla válka, montáž antény byla nám
hned v prvních dnech mobilisace zakázána a
přístroje zabaveny. Zatím rozpoutala se válka
a zájem o bezdrátovou telefonii v Plzni zanikl.
Za to tím více se rozvinul zájem vojenských
kruhů o bezdrátovou telegrafii a telefonii. Ale
o tom dovídali jsme se jen velmi nejasně, kuse,
a tajně. Ani ve fysikálním ústavu v Praze ne'
měli jsme přesných informací. Jen se povídalo
cosi o zvláštních, tajemných lampách, které prý
mají dohodoví spojenci, které jim konají ve vý'
Zvědné službě pravé divý. Vlastně ani tyto tajné
lampy nebyly spojovány s pojmem bezdrátové
telegrafie. Ani vojáci nepověděli nám nic přes'
nějšího, protože k pokusům dostalo se tehdy jen
několik málo zasvěcenců a tak jsme jen chodili
v Plzni mlčky kol vojenské antény, zbudované
na nádvoří vojenské nemocnice a tušili jsme, že
dráty tam napjaté jsou tykadlem, jímž rakouská
armáda je spojena netoliko navzájem, ale i s ci'
Zinou za válečnými frontami.
A není tedy divu, že hned v den převratu
první úsilí věnováno bylo na obsazení bezdrá'
tových stanic. Stalo se tak i v Plzni a všem
dobře známý profesor Dr. Rón pověřen byl
úkolem převzíti tuto stanici po stránce technické
a znemožniti, aby odcházejícími nebyla zničena
některá cenná zařízení. Dík této okolnosti, že
k záboru přivzat byl odborník, se stalo, že
stanice v několika dnech byla uvedena v čin'
nost a stala se důležitým prostředníkem mezi
Plzní a ostatními oblastmi republiky. 28. říjen
roku 1918 byl prvý den, kdy čeští lidé i v městě
Plzni stávají se praktickými činiteli bezdrátové
telegrafie.
(Pokračování.)

Jaroslav Schiebl:

PO CHEBSKÉ VRAŽDĚ.
V »Plzeňsku«, roč. I?I, str. — uveřejnil jsem dle
Schottky-ho a jiných pramenů přehled, jak vypadal
dvůr Albrechta z Valdštejna, vévody Fridlandského,
za posledního pobytu vojevůdce a velmože tohoto
roku 1642 v Plzni shromážděný.
Při nedávném prohlížení starých časopisů přišel
jsem ve »Květech« z r. 1843, roč. X., čís. 8 a 12 na
stať, která jest výborným doplňkem k prve zrnině'
nému článku mému. Jest to seznam věcí, které dle
zprávy, zaslané generálem Gallasem císaři Ferdinan'
dovi IL, nacházely se buď v bytě vévodově aneb —
ač jemu a jeho nejbližšímu okolí náležely, byly buď
v Chebu neb v Plzni shledány. Seznam ten zní:
»V o t e v ř e n é t r u h l i c i : 12 mis, 15 talířů,
2 malé mísy, 1 třínohá pánvička, 1 úhelník. Též stří
brné pouzdro na láhve, zhola prázdné. Dále 1 velký
portugalský koflík.*)
Ve veliké truhle: 2 tucty pozlacených talířů bez
jednoho, 12 velikých mis, 1 stříbrná pánvička,
2 svícny.
V ma l é t r u h l i c i : 5 velkých láhví v pouzdře,
1 veliká láhev, 4 láhvičky, 1 krabice na cukr, 3 velké
pozlacené číše, 18 mis, 6 pozlacených talířů, 1 slánka,
3 krabičky na koření, 2 malé krabičky bez víka,
4 nože, 4 vidličky, 2 lžíce, 1 nůž k rozkrajování
pečeně, 1 velké pozlacené umyvadlo, 2 pozlacené
konve, 3 láhve jsou prý v uzamčeném pouzdře.
V ma l é b í l é t r u h l i c i : 1 větší kotel, 12 bílých
mis, 2 veliké bílé mísy, 1 velká pozlacená konev,
20 pozlacených číší, 4 koflíky.
N a f a s u ň k u v z á mk u . V p r v n í t r u h 
l i ci : 1 velký zašitý balík s přiměřenou cedulkou,
3 aksamitové pláště, 3 pláště z těžké hedvábné látky,
tercenel nazvané, 1 voskovaný plášc, 3 pera na klo
bouky, 1 kabát pro trubače s korouhví a příslušen
stvím, 1 červený soukenný plášc, aksamitem podšitý,
1 spodky.
V d r u h é t r u h l i c i : Jeden balík s cedulkou
jako v dřívější truhlici, 8 bílých kamizolek, 2 zimní
spodky, 1 deštní plášt. — V druhém balíku: 6 zim
ních spodků, 4 bílé kamizolky, 1 deštní plášc sou
kromý.
V t ř e t í t r u h l i c i : zlaté rouno, 2 velká stříbrná
umývadla i s konvicí, 2 menší pozlacená umyvadla
s konvičkami, 11 velkých stříbrných svícnů, 1 stříbrná
konvička uvnitř pozlacená, 2 malé stříbrné svícny,
3 stříbrné, pozlacené zvonečky, 4 stříbrné láhve se
stříbrným pouzdrem.
*) Byl totiž z portugalské hlíny, o němž pověra oněch
časů bájüa, že pukne, jakmile nějaký jedem smíšený nápoj
se do něho vleje. Koflíky takové byly velmi drahé.
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N a z á m k u h r a b ě t e T r č k y : 24 stříbrných
mis velikých, 24 stříbrných talířů, 6 koflíků a hojnost
plátěných ubrusů a ubrousků.
V d r u h é t r u h l i c i : 2 veliké mísy, 3 svícny,
24 menších mis.
V č e r n é m t r u h l í k u na voze: 6 balíčků
drobných peněz.
D n e 2. b ř e z n a b y l o k o n í v é v o d o v ý c h :
6 brůn a jeden kočár. Též 6 brůn — 2 koně tažní —
3 náruční — 3 jízdní — 3 soumaři — 6 mimochodníků, 2 soumarští. Též 6 brůn a jeden kočár.
K o n ě g e n e r á l a l i l o: 34 v předměstí, 3 jízdní,
7 mimochodníků, 1 pacholkův.
K o n ě h r a b ě t e T r č k y : 6 hnědých, 6 brůn,
6 hnědých, 6 mimochodníků, krom oslů.
Ko č á r y : V městě: 2 vévodovy. — V z á mk u :
1 vévodova kancléře Eltze. — 1 generála lila. —
1 Kinského. — 1 kočár kůží pobitý, Trčkův. Též se
nachází v Plzni, z Chebu se vrátivších 90 koní; totiž
4 potahy, ježto paní Trčkovou a Kinskou zpět při
vezly se 4 kočáry — 1 potah brůn u pana z Sarfenbergů — 1 potah brůn s kočárem u mladého pana ze
Starembergů — 1 potah, jenž vévodu saského Fran
tiška Albrechta vezl — 2 potahy s dvěma fasunkama,
na nichž mrtvoly do Stříbra odvezli.«
J. Volf:

K DĚJINÁM ZÁMEČNICTVÍ V PLZNI.
ja n Sk o d a .
V archivu našeho ministerstva vnitra (akt 1806/15,
pubi. fase. 78, č. 252) nalezl jsem řadu drobných
zpráv k dějinám plzeňského zámečnictví z počátku
XIX. stol., jež se týkají zároveň hospodářských po
měrů města Plzně a jež ukazují jasně, jak tehdy nad
řízené úřady v Praze, jimž náleželo schvalování hos
podářských záležitostí magistrátu, přímo úzkostlivě
o to pečovaly, aby finanční zájmy města neutrpěly
újmy a škody.
Krajský úřad předložil totiž 26. června 1807 gu
berniu do Prahy ve trojím stejnoznění smlouvu mezi
plzeňským magistrátem a měšťanským zámečníkem
Janem Škodou. Město Plzeň pronajímalo podle tohoto
ujednání Škodovi doživotně městskou zámečnickou
dílnu v městském cvingru (Schloßerwerkstatt im
städtischen Zwinger, konskripční č. 298 a 309) za
14 zl. nájemného ročně. Krajský Jan z Heslová ne
připojil podle svého zvyku žádné poznámky, přene
chávaje rozhodnutí Praze. Zde pak přidělil gub. refe
rent smlouvu nejprve účetnímu oddělení k dobrozdání
a potom fisku ještě k přezkoumání.
Účetní oddělení nenamítalo ničeho proti znění
smlouvy, ale komorní prokurátor přál si miti ještě
dodatek: bylo by prý žádoucno, aby byl nájemce po
vinen složití u města jistou kauci, poněvadž jest podle

smlouvy zavázán, udržovati zámečnickou dílnu v do
brém pořádku a provésti v ní všechny opravy, pokud
by nepřesahovaly ročně náklad 10 zi. V tom smyslu
dopsáno tudíž v září krajskému řadu do Plzně, aby
smlouva se Škodou byla doplněna, poněvadž tu jde
o celoživotní nájem, v tom směru, že nájemce bude
udržovati dílnu v dobrém stavebním stavu, že pro
vede sám veškeré opravy do 10 zi. a že musí složití
přiměřenou kauci, z níž by se provedla oprava, kdyby
snad ji nechtěl sám provésti. Kauce musí býti složena
v penězích nebo v pevných dlužních úpisech.
Magistrát plzeňský jednal po tomto gub. výnosu
s nájemcem a ten se zavázal, že složí dobrovolně na
případné opravy dílny 20 zh, jako kauci. Krajský
úřad dotázal se pak gubernia, dostačujeli tato suma,
a toto rozhodlo, že je při nájmu 14 zl. úplně přimě
řená, ale požadovalo předložení kvitance, že byla kauce
u magistrátu skutečně složena. A když pak kvitance
předložena, shledáno, že ve smlouvě není o této kauci
řeči, čili že by mohl nájemce s odvoláním na písem
nou smlouvu, poněvadž v ní o kauci ničeho není,
tuto si vyzvednouti, z čehož by vznikly jen kyselosti
a spory. Proto musila být smlouva nově ve smyslu
gub. výnosu řádně vyhotovena. Pak ji teprve v čer
venci r. 1808 gubernium schválilo.
V této nové smlouvě nazývá se dílna: Feuerwerkstatte, nebo Gemeindefeuerwerkstätte.
V. Stránský:

K DĚJINÁM ROKYCAN ZA ČESKÉ VÁLKY
1618—1621.
Děje ty jsou dosud málo osvětleny; v archivu rokycanském, který obsahuje nejvíce látky z druhé půle
století XVII. a ze století XVIII. a XIX., zřejmý jsou
mezery, pokud jde o dobu odboje českých stavů proti
císařům Maxmiliánovi a Ferdinandovi II. Jen cípek
clony, která děje ty zakrývá, odhalují dvě svědomí, t. j.
protokoly dvou svědků, které jsme našli v městské rokycanské knize označené číslem 25 a nadepsané »Svěd
kův zapisování 1568-1653«. Protokoly ty týkají se »vy
sekávání krucifixův z chrámu božího Rokycanského«,
které nepochybně do doby té padal; působilť při něm
dle nich kněz Matěj Cultrarius a ten byl duchovním
správcem obce, která r. 1609 k »české konfesi« se při
dala v dobu tu. — O tomto projevu nekatolického
obrazoborectví zatím odjinud nevíme a poněvadž jinak
zápis jest jasný, uvádíme jej pro krátkost raději do
slova. Zní:
Letha 1623 v čtvrtek o vigilii sv. Matěje svědkové
zavedeni k té při, kdež činiti jest o vysekání krucifixův
z chrámu božího zdejšího Rokycanského a to mezi pů
vody plnomocníky strany jedné a Matějem Žídkem
Srnovcem z Varvažova strany druhé v přítomnosti pří
sahy (tak, správně přísežných) Václava Ganymedesa
a Jana Litochleba z raddy vyslaných.
P a v e l K o m í n e k , soused Rokycanský, vyko
navší přísahu podle práva, svědčil:
Abych já nětco od Mathyáše Zídka slyšeti měl, aby
50 kop dával, kdožby z kostela krucifixy vyházeti chtěl,

toho sem neslyšel, nežli jedno při stole od kněze Ma
těje Cultraria slyšel jsem mluviti, že by týž Mathyáš
Zídek v tom se pronésti měl, kdo by chtěl z kostela
krucifixy vyházeti, že by za to dal 50 kop; víc nevím.
O n d ř e j F u x, zvoník a soused města Rokycan,
učinivší přísahu podle práva a zřízení zemského, svědčil
takto:
Pamatuji, že sem za času bytu zde kněze Matěje Cul
traria v takovou nelásku sem upadl, protože sem těch
krucifixův a obrazů z kostela vyndavati nechtěl. Tak,
potomně nemohu se dobře pamatovati v kterej den
bylo, rozmlouval týž kněz Matěj s Mathyášem Žídkem,
zda-li by ta Marya s krucifixem od prostředního oltáře
vodundati se mohla, a Mathyáš Žídek na mne dotázku
učinil, co bych rozuměl, mohlaliby se sundati, a já mu
řekl: Nevím a že se do toho dávati nebudu a nechci.
Potom poručil mi jmenovaný kněz Matěj, abych došel
pro Víta pokrývače, který bytem byl na kaplance, což
sem vykonal a on hned šel spolu s synem svým do
kostela a přišedši (tak!) vyndali ten krucifix s pannou
Maryjí z prostředního oltáře a stavěli je za velký oltář
a kněz doložil. Však jest to beze škody. A dáleji dali
se do sundávání hořejšího krucifixu se 2 obrazy Marye
a Jana nad týmž voltářem a týž pokrývač s synem
svým podsekával je a dali je k sv. Anně do ambitu.
Potom přiševši napsaný kněz Matěj, dával zprávu při
stole officialům, že by Mathyáš Žídek měl mluviti v ta
slova, kdo by chtěl ty obrazy s krucifixem z kostela
vyndati že by mu za to 50 kop dal, ale toto sem já
od něho Mathyáše Žídka neslyšel nežli od kněze.
A hned potom nechtěl mne za zvoníka miti.
Kdež sou se ty obrazy poděly, vědomosti žádné ne
mám, nežli slyšel sem od nebožtíka Jíry mlynáře, že
jeden obraz po vodě plovající u svého mlýna chytil.
Víc nevím.
FRESKY V TAK ZV. CÍSAŘSKÉM DOMĚ
vedle radnice, jichž zdařilou reprodukci přinášíme
v tomto čísle, jsou zajímavou památkou malířské vý
zdoby veřejných místností, jaká byla v oblibě zejména
v období renaisance. I naše malby vznikly patrně na
samém počátku XVII. století, neboť té doby byl dům
přestavován, jsa zakoupen císařem Rudolfem II. Malíř
zvolil si nějaký výjev antický, který se nepodařilo
dosud přesně určiti, zvláště když prvé tři (?) obrazy
Z celého cyklu se zachovaly jen v nepatrných zbytcích.
Hlavní obraz, ve kterém důležitou úlohu hraje patrně
Žena, jest však dobře zachován. Za trůnem monarchy
jest asi skupina rádců a na konci (po přerušení) vo
jenská stráž. Jak bývalo běžným zvykem i naše obrazy
symbolisují asi některou z ctností dobrého panovníka.
Konservaci maleb provedl během minulého roku velmi
pietně akad. malíř R. Jindřich.
L. L.
£>
■
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DR. V Á CLA V VOJTÍŠEK: JOSEF STRNAD.
(Předneseno na oslavném večeru v historickém museu dne 8. brenna 1927.)

Oslavujemedi 75. narozeniny ředitele Dra
Josefa Strnada a vzpomínáme jeho životního
díla a zásluh, můžeme býti naplněni uspokoju'
jícím vědomím, že naše slavnost je výrazem citů
a smýšlení širších okruhů veřejnosti. Již zástupy
vděčných žáků, celé generace, hovoří o úspěších
oddané a neúnavné školské práce poctivého,
dobrého českého učitele, jednoho z těch, kteří
připravili a zajistili lepší budoucnost národa.
Avšak snad všechno plzeňské občanstvo zná, jak
Josef Strnad nad své školské povinnosti, které
nebyly snadné, obětavě a s láskou vzal na sebe
cílevědomé poslání osvětové a védecké, a oce'
ňujíc výsledky dlouhých let, dívá se s úctou na
muže, jenž přispěl k rozvoji a pokroku města na
tomto poli. A k tomu přistupuje, že se Strna'
dovo dílo uznává i mimo prostředí, kde vyrostlo,
a přijímá se s povděkem za platný podíl našeho
povšechného kulturního a vědeckého a tedy ná'
rodního snažení.
Jestliže se mluví o životní práci Josefa Strnada,
je dán zvláštní a vyhraněný její ráz, Že je ne'
rozlučně spjata s městem Plzní. Strnad jest po
přednosti lokální plzeňský činitel, ačkoliv — a
je to zajímavé — sám nepochází Z Plzně a přišel
do ní teprve po studiích za profesorským povo'
láním. Jeho kolébka stála v Hostivaři, ve vsi, ne'
daleko Prahy, ale to nevadilo, aby Strnad ihned
v Plzni zapustil hluboko kořeny a zůstal jí
potom věren, poněvadž ovládla všechnu jeho
bytost. Je to zvláštní zjev, který se opakuje
i jinde, že mladí pracovníci, přicházejíce z ven'
ková, ihned zakotví na příhodné městské půdě,
která jim dává jiné možnosti, než'li jejich rodiště
nebo východisko, a překonávají i vlastní městské

domácí činitele. Zdá se mi, že nezatíženi poměry,
prohlédají lehko potřeby, a nemajíce nutnosti
ohledů, které vážou ruce, mohou směleji a vol
něji odkrývati nedostatky a vytýkati závady.
Mimo to sami, majidi vůli k práci, dostávajíce
se v novém prostředí v obtížnější situaci, musí
napnouti síly, aby se uplatnily a ve vyvinutí
energie bývá i počátek a záruka zdaru. Nejen
dobrou vůli, nýbrž i pracovitost a vytrvalost při'
nášel si do počátků Josef Strnad, a co mu ještě
napomáhalo, bylo jeho dobré školení, dobrá vě'
decká příprava. A ta způsobila, že mladý pro'
fesor dějepisu a zeměpisu považoval za svou po'
vinnost, aby všechen mimoškolský čas věnoval
s horlivostí a neúnavností kulturním potřebám
města a zvláště vědecké činnosti, ke které sice
vychovává universita, avšak velkou většinou
marně, poněvadž její odchovanci, vstupujíce do
praktického života, ztrácejí vědecký zájem a v b
decké ambice. Tak se stal Josef Strnad vzácným
případem věrnosti k vědeckým snahám — i dnes,
žel, takových případů jeví se žalostně málo —
a za příznivých okolností jiných bylo mu dáno,
aby se stal především dějepiscem města Plzně a
aby vykonal dílo, kterým se může chlubiti mákv
které naše jiné město.
Josef Strnad počátkem 70tých let minulého
století studoval ovšem ještě na nerozdělené
pražské universitě. Tehdy profesory dějepisného
oboru byli Němec Konstantin Höfler a národ'
nostně nerozhodný Gindely, vedle nich V. V.
Tomek a začínali teprve Emler a Kalousek. Byly
to osoby různých povah a různých sklonů, ale
zjednaly si jméno svými vědeckými pracemi.
Höfler sotva byl oblíben pro své nacionální,

protičeské zaujetí, Tomek spíše působil svým
dílem a věhlasem, nezdi přitažlivosti osobnosti,
ani Gindely a Kalousek nebyli dosti přístupnými,
ale kdo z nich měl na Strnada obzvláštní vliv, byl
mladý Josef Emler. Právě po smrti Karla Jaromíra Erbena stal se jeho nástupcem v archivářství hlav. města Prahy a přednášeje pomocné
vědy dějepisné na universitě, dovedl spojití
obojí, aby vzcházel historické vědě nejlepší pro
spěch. Napomáhalo mu, že byl duší Histori
ckého spolku, který v tu dobu vyvíjel horlivou
činnost v organisaci a přípravě vědecké práce,
a kdo byl Emlerovým posluchačem, byl zároveň
návštěvníkem archivu hlav. města Prahy a spo
lupracovníkem Historického spolku. Josef Emler
proměnil archiv hlav. města Prahy v opravdový
seminář pomocných věd historických a v něm
uváděl studující ve vědeckou methodu a praksi.
A do toho ovzduší přišel i Josef Strnad a přinášel-li si už na studie živý historický interes, tu
byl v něm utvrzen a tu styky i prací dostávaly
jeho úmysly určitý směr. Tak byl získán pro vý
zkumné práce našich archivů a když už jako
plzeňský suplent a mladý profesor samostatně
prováděl pro Historický spolek výzkum archivů
v západních Čechách, pochopil, které má po
slání ve svém působišti a co v něm může vykonati. A to poznání bylo tím pronikavější a roz
hodnější, že zatím v Plzni nastával čilejší osvě
tový ruch, jímž byl Strnad plně zaujat.
Plzeň měla v kulturní a zvláště historické
práci už starší tradice, ale ty nabyly oživení
r. 1878 založením literárního spolku a založením
městského musea, za rozhodující účasti Strna
dovy. Strnadovi připadlo pak hned od počátku
v obou směrech čelné postavení, a bylo jeho zá
sluhou, že dobrým snahám byl dán i positivní
obsah.
Byla zahájena hojná přednášková činnost a
Strnad, maje v ní čestný díl, byl víc a více
veden, aby se seznamoval se zachovanými přh
mými historickými prameny, a to jej spoutalo
s městským museem a obzvláště s městským ar
chivem. Jestliže městskému museu v celku vě
noval mnoho práce a času, jsa od počátku nejen
členem, nýbrž i jednatelem kuratoria a staraje se
i o rozmnožení sbírek, i vlastními archaeologickými výkony, městský archiv stal se jeho
láskou, jím by vybudován, spořádán a prozkou

mán. A co Strnad vynesl, obrátiv se k archivu
a archivním pramenům, je opravdové bohatství
poznatků a vědomostí pro dějiny města Plzně,
důležitého v historii našeho národa, i pro historii
jeho okolí, a co tyto výsledky ještě povznáší, je
stanovisko a cíl, jež Strnad při práci zaujal. Ne
chtěl, aby to, co by vynesl a zpracoval, mělo jen
pomíjející cenu pro den a úzký místní význam,
nýbrž měl na mysli, aby podal kus svědomité a
vážné práce, z které by měla prospěch naše hi
storická věda. A v tom šel důsledně a jeho
smysl pro ukázněnost a pevný cíl, jeví se už
v tom, že se nerozptyloval po celé oblasti plzeň
ské historie, nýbrž stanovil si hranici asi XVI.
století, věnuje se výhradně starší době.
Je pravděpodobno, že Strnad přistupuje k dě
jepisu města Plzně, měl na mysli monumentální
dílo, které Tomek napsal městu Praze. To ne
znamená, že by se mu chtěl vyrovnati rozmě
rem, ale podléhal vlivům jeho methody a jeho
pojetí. Proto smysl pro detail i pro vnitřní měst
ské dějiny a starý místopis jsou charakteristic
kým rysem Strnadovy práce a váha pramenů pře
konává lesk dohadů a vtipných hypothes.
A právě úcta před archivním materiálem, s nímž
se Strnad dokonale seznámil, dala mu popud,
aby si zjednal podklad sobě i jiným pro historiografickou práci, dokonalou a úplnou sbírkou
listin. Působil tu asi také vzor Čelakovského
Sbírka pramenů k dějinám městského práva,
v níž vyšla jako první svazek Privilegia měst
pražských r. 1886. — Strnad při svých vzta
zích k archivu města Prahy, v němž Čelakovský
působil vedle Emlera, jistě o ní dávno předem
věděl — a výsledkem byla krásná publikace, Listář města Plzně a druhdy poddaných osad, ve
dvou svazcích (1891 a 1905), jaké vlastně
nemá druhé naše město. Strnad podnikl úkol
s opravdovým rozhledem a znalostí a co snesl
Z pražských archivů, z hlavních vídeňských,
Z archivu v Třeboni, Stříbře, Chebu, Amberku,
v Norimberku a v Mnichově, ukázalo přesností
a spolehlivostí všechny přednosti a schopnosti
vydavatelovy. Je to nevyčerpatelné bohatství
materiálu a čte-li kdo i s nejpřísnějšími poža
davky předeslané úvody a probírá se vydanými
listinami, neubrání se podivu píle a svědomitosti
Strnadovy. Strnadův Listář je bezpečnou oporou
každé práce v dějinách města Plzně do r. 1526

a ta hodnota mu zůstane pro dlouhou budoucnost. Strnad, jenž už dříve zahájil literární historickou činnost s patrným zdarem, právě v sou
vislosti s přípravnými pracemi k listáři, plněji ji
rozvinul. Probádali’ svědomitě i plzeňské měst
ské knihy a tehdy byly zejména napsány roz
pravy »Několik úryvků z dějin města Plzně
Z dob před válkou husitskou. Obyvatelstvo mě
sta Plzně dle jmen a národnosti až do války hu
sitské, O založení města Plzně a četné studie
místopisné. Všechny tyto práce i jiné zapadají
jako články vědomého programu a řešíce pro
blém vzniku města i zajímavých otázek vývoje,
zdály se býti prvými kroky ku konečnému vy
psání starších plzeňských dějin do XVI. století.
A svou důkladností, vtříděním látky i bezpeč
ností úsudků dávaly sliby, že by to bylo dílo,
které by činilo čest spisovatelovi i městu, jemuž
by bylo věnováno. Ale to dílo nepřišlo. Místo
něho byl jen napsán pěkný přehledný článek
o dějinách města Plzně pro O ttův slovník na
učný, článek, který je dosud nejcennějším a nej
úplnějším vypsáním plzeňských dějin, ale je
přece jenom náhradou. Ptáme-li se, proč muž
výborných schopností a přípravy nevzmohl ta
kového díla, nemusíme býti při odpovědi v ne
snázích. Vím z dopisů, které psal Strnad přá
telsky nakloněnému archiváři Emlerovi, že ho
s počátku trápily tísnivé existenční podmínky
suplenta a jiné obtíže, školské povinnosti i
všechny jiné práce vyčerpávaly, byly-li svědo
mitě konány a leželo-li vše takřka na jediných
bedrách a posléze přišla břemena ředitelství,
za něhož bylo nutno vybudovati nový ústav a
pracovati do umdlení.
Neprovedl-li Josef Strnad vše, co sám chtěl
a co bylo od něho čekáno, stačí plnou měrou
to, co vyšlo z jeho rukou. Jeho práce byla také
uznávána už jak postupovala a Strnad byl a je
řáděn k nejlepším pracovníkům, kteří jsou dáni,
ZA

t ANTONÍN

ANNA BAJEROVÁ:

A N T O N ÍN KOSTINEC V SOCIÁLNÍ PÉČI.
N a II. sjezdu pro péči o mládež úchylnou
v Brně r. 1911 upozornil na se projevem a při
III. sjezdu konaném v Polské Ostravě čteme jeho

Žel ve skrovné míře, našim městům. Osvětlil nej
starší dějiny svého působiště a položil základy,
na nichž bezpečně budou stavětí jiní a jejich
solidnost i pevnost je taková, že o ně lze i opírati stavby mohutnější. I vyšší vědecké cíle jsou
možné s pomocí Strnadova díla, a kdyby tak
bylo ve všelikých jiných našich městech, lehčeji
by se psaly dějiny našeho městského stavu i dě
jiny našeho národa. Ale láska a oddanost k mě
stu, s nímž Strnad spojil život i dílo, učinila
Z něho budovatele i zvelebovatele městského
musea a zvláště městský archiv, v němž ještě
dnes pracuje, mluví o jeho neúnavnosti. Museum
i archiv jeho zásluhou dosáhly takového stupně,
Že vynikají nad podobné ústavy v jiných mě
stech, a jsouce chloubou města Plzně, budou
trvalou památkou Strnadovy práce. Avšak bylo
by chybou nevzpomenouti i toho, že Josef
Strnad býval duší všeho, co se v Plzni dálo na
osvětovém poli a jeho články v místních časo
pisech i přednášky poučovaly a budily zájem a
přenášely aspoň díl jeho lásky na jiné. I když
nebyl sám a měl pomocníky, u něho bývala
iniciativa a u něho přispívala k úspěchu vážnost,
které požíval. T a jej přivedla i do městského za
stupitelstva na řadu let a tam se také plně
osvědčil, že mu bylo uděleno při 60. narozeni
nách i čestné občanství.
Dílo ředitele Josefa Strnada je krásné a vý
značné. A sympatie k němu musí býti tím upřím
nější, že je sám dobrý člověk, milý a ušlechtilý.
Říká se, že dílo je obrazem původce a jeho vlast
ností. A to potvrzují i výsledky Strnadovy
práce, která v nás budí úctu, ba podiv.
A tak za vše, co ředitel Strnad vykonal,
v den 75. narozenin můžeme jistě z plna
přesvědčení a oddanosti pronésti srdečné přání,
aby ještě mnoho let přešlo za zdraví a svěžesti
přes jeho bílou hlavu a aby nikdy nepokryto
stínem jeho milé a usměvavé tváře.
M KOSTINCEM.

(Dokončení.)
jméno v čestném výboru sjezdovém. Když roku
1920 uvedl v činnost při Okresní péči »Odbor
pro ochranu slabomyslných«, postaral se s ním
o reorganisaci pomocného školství v Plzni a jeho
rozšíření. Trpělivá práce odboru, která musila
překonati nejtěžší překážky, dospěla loňského

roku k otevření »Domova« — útulku a vychovatelny slabomyslných. Na vděčnou pamět po
nese tento ústav Kostincovo jméno.
Rovněž osud plzeňských dětí hluchoněmých
neušel Kostincově pozornosti; působil, že byl
pro tyto ubožáčky zřízen »Odbor rodičů a příz
nivců dětí hluchoněmých«. Zvláštní bedlivost
věnoval Kostinec výběru pracovníků, aby od
bory byly co nejúčelněji vedeny. Zmíněný odbor
doznal takového rozvoje, že z jednotřídní školy
pro děti hluchoněmé povstala škola čtyřtřídní
s internátem pro děti přespolní, pokračovací
školou a poradnou pro hluchoněmé učně pod
vlastní střechou; záhy přikročí odbor k stavbě
nové školní a ústavní budovy zcela vyhovující.
Za Kostincovy součinnosti utvořený »Odbor
pro péči o mrzáčky« domohl se výchovného a
léčebného ústavu, nazvaného ústavem Masary
kovým, otevřeného v r. 1921 za přítomnosti
pana presidenta republiky. V kuratoriu tohoto
ústavu zasedal Kostinec až do své smrti, ne
dočkav se novostavby ústavu, s níž se právě
počíná.
Roku 1922 ustavil »Odbor pro péči o mládež
soudně stíhanou a mravně ohroženou«, jenž má
svou vlastní úřadovnu u soudu. Jeho snahy
v tomto směru datovaly se již od »I. sjezdu čes
kých řilantropů v Plzni« pořádaného, kdy usilo
valo se v Plzni o založení výchovny pro mládež
Zpustlou. Dr. Václav Peták při svém zvolení za
starostu města Plzně v r. 1892 založil fond k to
muto účelu. Kostinec s velikým zájmem se
súčastnil prací v přípravném komitétu a r. 1909
ještě s jinými delegáty získal směrnice na studijní
cestě po vychovatelnách v Cechách. Od roku
1912, kdy se ustavilo »Kuratorium Petákovy
výchovny« již s určitými stanovami, byl nepře
tržitě jeho agilním členem. Zde prodělal spolu,
zejména za války, všechny nezdary v bojích
o vhodný objekt pro tento ústav; ještě několik
dnů před svou smrtí úspěšně intervenoval pro
výchovnu, takže v posledním čase spěje věc
k definitivnímu řešení.
Pro tuto speciální péči o mládež nezanedbával
praktickou péči o děti normální a bděl nad jejím
výkonem. Živě se zajímal o každý jednotlivý
případ činnosti podpůrné, která se vztahuje při
bližně na 300 dětí měsíčně. Pomáhal organisovati též velké akce pro děti nezaměstnaných

(jichž bylo účastno až 3.000 dětí), akce stravo
vací i vánoční nadílky. Loňská slula »Kostincovou vánoční nadílkou.« — V červnu roku 1923
ustavil »Dorostový odbor«, jehož účelem jest
zdravý vývoj mládeže od 14— 18 let po stránce
tělesné, kulturní a mravní. Jako dobrý znatel
nových světových směrů v péči dorostenecké,
pomohl tomuto odboru k šťastné organisaci
»Poradny pro volbu povolání«, která pracuje
pod heslem: »Pravého člověka na pravé místo«,
takže má i určitý význam národohospodářský.
Dobré pokyny měl Kostinec i pro Osvětovou
komisi Dorostového odboru, která soustřeďuje
kulturní podniky pro učňovskou mládež. Velkou
naději kladl i ve »Stavební odbor pro učňovský
dům«, který má své poslání spiniti do dvou let.
Posledním plánem jeho v Okresní péči bylo vy
budování vzorných hřišť pro plzeňské děti.
Loni potěšil se Kostinec z úspěchů Okresní
péče získaných na výstavě zdravotní a sociální
péče pro český západ o prázdninách v Plzni po
řádané; veřejnost se mohla poučiti a přesvědčí ti
o pěkných výsledcích její činnosti. Jinak se
práce výstavní zúčastnil jako předseda výstavní
sekce školské a jako místopředseda výkonného
výstavního výboru.
Pro uspořádání hmotných záležitostí Okresní
péče založil odbor finanční, jehož byl předse
dou; vedl čilý boj proti snižování státních sub
vencí na péči o mládež a zúčastnil se různých
anket za tímto účelem. U příležitosti výstavy byl
v Plzni pořádán v červenci m. r. sjezd Okresních
péčí západních Čech a Kostincův pozoruhodný
referát, jakož i vypracovaná resoluce přijaty
s všeobecným souhlasem. Čestného uznání do
stalo se mu povoláním do správního výboru
České zemské péče o mládež v Čechách. Na
Zemském sjezdu Okresních péčí v r. 1922 mluvil
jako hlavní řečník na thema »O organisaci bu
doucí práce Okresních péčí«, v němž přinesl
mnohé nové a prospěšné náměty (viz článek
téhož jména v časopise »Péče o mládež, ročník
1922). Velmi instruktivní stať jest v témže časo
pise z r. 1925: »Úkoly Okresních péčí o mládež
ve větších městech«. Škoda, že množství jeho
přednášek není zachyceno a drobné práce roz
ptýleny v různých publikacích.
Když v r. 1920 chtělo ministerstvo sociální
péče zřídit i v Plzni instruktorát sociální péče

pro západní Cechy, byl Antonín Kostinec před
určen státi se tímto instruktorem; nechtěl však
této hodnosti přijati a ministerstvo pak řešilo
otázku instruktorátu jinak.
Okresní péče vzdala poslední poctu svému
zasloužilému jednateli v pietní schůzi konané
dne 29. října 1926 a při pohřební slavnosti
v krematoriu ústy svého předsedy. K trvalému
uctění jeho památky založila »Kostincův fond
při Okresní péči o mládež v Plzni«.
Jiným působištěm Kostincovým v sociální
péči byl odbor Csl. Červeného kříže, v němž
od jeho založení (1919) byl členem správního
výboru a stejné zde uplatňoval svoje vlohy při
mnohotvárných úkolech humánních.
V červnu roku 1921 upozornilo ministerstvo
sociální péče, že pomocná americká misse Dra
Eversola hodlá v Plzni — jako v ostatních vět
ších městech čsl. republiky — realiso vati zdravotně-sociální poradnu pro školní mládež, a
Okresní péče byla pověřena úkolem, připraví ti
tomuto podniku půdu. Byl to opět Kostinec,
který zde prokázal nedocenitelné služby energic
kým vydobytím a zajištěním místností, a ačkoli
trávil prázdniny na venku, ochotně přijímal ná
vštěvy a zprávy misse a dával další direktivy.
Od srpna téhož roku zahájila vzorně lékařsky
vybavená poradna svoji činnost, za jeho před
sednictví v kuratoriu poradny nazvané »Našim
dětem«. Po ukončení svého poslání loučily se
americké dámy velmi pohnuté se svým příz
nivcem a z vděčnosti za prokázané služby hoj
nými dary šatového materiálu a bot naplnily
skladiště Okresní péče. Po odchodu misse pře
vzalo poradnu do správy ministerstvo zdravot
nictví a Kostinec vzdal se předsednictví; zůstal
jen členem jeho vždy živě hájícím jeho zájmy.
Dočkal se, k svému uspokojení, že poradna byla
přemístěna do nového Domu sociální péče, kde
rozšířením umožněn jí byl četně frekventovaný
provoz.
Významné jsou též Kostincovy snahy o sou
středění veškeré sociální péče v Plzni, i jeho
účast při organisaci městského úřadu sociální
péče a stavby Domu sociální péče v Plzni.
Odchod inspektora Kostince postihl kruté
středoškolské studentstvo z nižších vrstev; ztra
tilo v něm předobrého otce, který nikdy neli

toval pro né námahy a obětí. Zejména lnul ke
svému žactvu obchodní akademie. 15. března
1915 založil věnováním 1000 Kč »Nadaci A nto
nína a Marie Kostincových« pro chudého stu
denta obchodní akademie s přednostním právem
Žáku z menšin. Stále měl na mysli zlepšení zdra
votních pomérů studentů a na svém ústavé vedl
statistiku zdravotního stavu žáků a zjednával
nápravu. Šťastně dosáhl pro »své děti« nové
budovy, hygieně vyhovující, a dodnes je v dobré
paměti, s jakou odvahou a rozhodností uchránil
školu před vojenskou rekvisicí. V organisaci
zdravotní a sociální péče na středních školách
pracoval jako starosta zdejší odbočky »Ústřed
ního spolku čsl. profesorů« a vlivem svého
předsednictví v místním »Klubu čsl. turistů« dal
podnět k založení t. zv. »Šimlova fondu« pro
cestovní stipendia nemajetným studentům. Sám
jako zdatný turista propagoval mezi žáky turi
stiku, usnadňoval ji a přičinil se jako člen ústředí
turistického klubu o zřízení mnoha studentských
nocleháren a získání studentských výhod. Stejné
tak šířil myšlenku sokolskou a podporoval u stu
dentstva každý ušlechtilý sport. Vychovával je
na gentlemany, sám jim jsa nejlepším příkladem.
Jako horlivý člen »Sociální sekce pro péči o stře
doškolské studentstvo«, založené při profesor
ském spolku usiloval o studentskou mensu a
hlavně o brzké zřízení Studentského domu.
Z této sekce vyšel také podnět k prázdninové
kolonii středoškoláků v Manětíně, kterou po
dva roky úspěšně vedl zdejší Červený kříž.
Z Kostincova informativního článku »Sociálně-zdravotní péče o žactvo středních a odbor
ných škol v Plzni«, napsaného pro katalog
loňské výstavy, jest dobře vidno, jak dokonalý
přehled měl Kostinec o potřebě i úhradě této
péče.
Snahy Kostincovy nekončily však u středo
školského studenta. Sledoval s upřímným zá
jmem také další poměry žactva na vysokých
školách. K této práci měl průpravu již od svého
působení v krajském akademickém spolku »Rad
buza«; spolek tento mimo cíle vzdělávací a práci
menšinovou staral se o své chudé členy pod
porou morální i hmotnou. Později tuto péči pře
vzal »Husův fond« v Praze a v Plzni jeho místní
odbočka, zal. r. 1895. Kostinec byl mezi prvními
členy tohoto odboru a při reorganisaci r. 1906

povolán v jeho čelo. Po celých oatnácte let vedl
tento spolek tak moudře, že se stal z nej čilejších
odborů Husova fondu a značnými částkami při'
spěl k zmírnění nedostatků nemajetného student'
štva z Plzeňska.
Lásku ke studentstvu projevil Kostinec ve'
řejně při památné mimořádné valné hromadě
spolku »Radbuzy«, dne 1. listopadu 1918, která
byla první manifestací plzeňského studentstva
v osvobozené vlasti. V řadě řečníků pronesl Ko'

stinec úchvatnou řeč, již mládež vyslechla bez
dechu a dojatí rodičové slzami kvitovali jeho
krásná slova.
A tak, přehlédnemedi Kostincovy snahy v so'
ciální péči, vidíme, že provázely člověka trud'
ných poměrů již před jeho narozením, od naro'
zení pak po řadu let a propouštěly jej již jako
člověka soběstačného. Proto práce Kostincova
na Plzeňsku svou obsáhlostí a svými výsledky
jest jedinečná.

Z M LÁDÍ A N T O N ÍN A KOSTINCE.
a
NAD ROVEM.
jež nad tebou se sbíhala;
(Vyšlo ve výletním listě studentském r. 1880.)
tvůj duch skřivánkem spěchal v kraje volné,
On byl vražděn dlja nich, dja těch nadcžd
v ty kraje blaha, úlevy,
Poezii i sčastja . . .
Lermontov.
zde teprve odhodil pouto bolné,
Již tmy večerní ku zemi se sklání
a zapěl svoje nápěvy.
a halí rouchem svým pomníků řady.
V tom sadu shromažďovals kvítky krásné
Kol po hřbitově děsné ticho všady;
si v něžnou, vonnou kytici,
tu plachý větřík vstane z nenadání,
a sbírals myšlenky ty v perly jasné,
jenž ve svou náruč pevné větve svírá
tvou celou duši plnící,
a nade hroby zalká v písni žalné, —
v jichž bylo zlaté znamenáno runě,
pak opět kvapně v kraje letí dálné,
co duše tvoje cítila, —
až v pláni širé slábne, hyne, zmírá . . .
tys všechny složil skvoucí ve koruně,
A opět nové stromů starých hnutí.
jež skráně tvoje zdobila.
Zda mrtvých myšlenky ve stromech šumí,
Ty pěl jsi něžnou písní slavíkovou,
a hřbitovem to letí jejich dumy,
jež po boru se rozlévá;
či šum to křídel andělských perutí?
tvůj zpěv se proudil silou povždy novou,
Však náhle v plesu příroda ustane.
a nyní zmírá, umdlévá . . .
Muž mladý nade hrobem nízkým stojí,
Ta idea již nezahyne více,
tvář bledou kryje chladnou rukou svojí,
pro niž jsi trpěl, bolně lkal,
a z očí proud mu hořkých slzí kane,
tvé písně vzbudí reků na tisíce,
jež ovlažují tvrdou kůru rovu.
již ten tvůj boj povedou dál.
Té bolesti, jež srdce jeho tísní,
Až nám pak naše slunce blaha vzejde
svou ulevuje něžnou, bolnou písní,
a dnové noví rozbřesknou,
a svěřuje ji duchům po hřbitovu.
pak v očích potomstva, jež se tu sejde,
»Zde konečně jsi našlo lůžko svoje,
se vděčné slzy zalesknou . . .«
ty srdce věrné nadšené;
Tak pěl, a větve bolně zašuměly
zde, pěvče, spánek dřímáš, skončiv boje
o novém hostu svém, jenž v jejich stínu
a dopěv písně vznešené.
sen dřímal v chladném matky země klínu —
Tvůj duch, ač často.tvoje chabé tělo
pak dlouho, dlouho tajujplně pěly.
bolestná nouze stíhala,
Ant. Kostinec, stud. VI. gymn. třídy.
ač často před bouří se děsnou chvělo,
IOSEF VOLF: VYTISKL M IKULÁŠ ŠTĚTIN A , ZV A N Ý BAKALÁŘ, ROKU 1489
V PLZNI KALENDÁŘ?
(Pokračování.)
Nejde nám tu o to, kolik pravdy spočívá
v tomto vypravování nejmenovaného pisatele
Z počátku XIX. století,1) nýbrž jde o to, že Maye'
‘) Věrohodné zprávy ukazují, žc
a tisky Janu Mayerovi odkázal, viz
Nachrichten über böhm. Schriftsteller
V1I/VII1; Brandi, Dobrovský 1883,

Bartsch své rukonisy
Kalina z Jätensteinu,
II, 1819, přední!, str.
str. 137.
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rové získávali vzácné rukopisné i tištěné pa'
mátky, a je tudíž snadno vysvětlitelno, že nám
právě Mayer popis kalendáře na r. 1489 za'
choval. Byl zajisté znám jako milovník knih,
jenž vedle záliby v nich měl i peněžní prostředky,
aby si mohl takové předměty — mělt i jiné

sbírky — opatřiti. Mimo to přicházel jako lékař
do četných rodin, kde mohl různé vzácnosti
Z oboru literárního spatřiti. Ostatně víme o něm
také, že mnoho po Čechách cestoval.
Kde Jan Mayer kalendář na r. 1489 viděl,
Dobrovský neudává, a zdá se mi, že to r. 1787
ani Mayer již dobře nevěděl, poněvadž by se byl
Dobrovský po majiteli sám pídil. Jinak si jej
mohl Mayer jistě důkladně prohlédnouti, jestliže
jej tak podrobně popsal. Myslím, že si tento
popis zhotovil současně s objevením kalendáře
u neznámého majitele, když nabyl jistoty, že jej
nezíská. Že by byl viděl tento kalendář v Plzni,
nelze nijak prokázati. Že jej zajímal, můžeme
předpokládati, neboť naše kalendáře — a ovšem
i jiné — jsou v té době po výtce lékařskými pomůckami: sloužilyť hlavně pro přehled, kdy se
má pouštěti žilou u lidí i u zvířat. Proto také
ona pozornost, již Mayer kalendáři tomu věnoval; nečinil tak jako historik nebo filolog,
nýbrž jako lékař.
Také dobu, kdy Mayer kalendář viděl, nelze
blíže určití, ač je pravděpodobné, že se to stalo
v 1. 1776— 1786, t. j. v době po dosažení dokto
rátu, kdy Mayer zvláště mnoho po Čechách ce
stoval, čili v době rušení klášterních knihoven.
I příčina, proč jej nekoupil, není blíže osvět
lena: nevíme, nechtěl-li jej majitel prodati, po
něvadž mu byl příliš milý, nebo nechtěl-li Mayer
zaplatí ti za něj vysokou sumu. Ostatně i to je
záhadno, proč se Dobrovský Mayera na bližší
podrobnosti, u koho kalendář viděl, nezeptal.
V podobných případech byl D. velice zvědavým.
Všimněme si nyní tohoto popisu MayerovaDobrovského, jenž byl směrodatný pro všechny
badatele, kteří neznali skepse Dobrovského
z r. 1818. Jest to Ungar (Neue Beiträge zur
alten Geschichte der Buchdruckergeschichte
in Böhmen 1798), jehož údaj k r. 1489:
Č e s k ý k a l e n d á ř v P l z n i v e v. 4° s od
kazem na Dobrovského Litt. Magazin se stai
východiskem citací až do dnešní doby. Pojed
nání jeho, na němž měl Dobrovský, jak sám po
zději prohlásil, značný podíl, vyšlo ve spisech
Učené Spol. (Neuere Abhandl. Böhm. Ges.
Wiss. 1798, 2. F., 2. Bd., 2. Abt., str. 220) a
stalo se tímto způsobem základním dílem pro
znalost českého knihtisku i mimo Čechy. Na
Ungarovi stojí Panzer, Annales typographici

IV., 390, 3: Calendarium Bohemicum, Pilsnae,
1489, 4 maj.; Hain, Repertorium bibl. I., 2,
1827, č. 4258; K. Burger, Ludwig Hain’s Rep.
bibl. (Beihefte zum Centralblatt V III., 1891,
str. 243); G. Reichhart, Beiträge zur Incunabelkunde (Beihefte XIV., 1895, str. 348);
K. Burger, Beiträge zur Inkunabelbibliographie
1908, str. 292. Všichni tito badatelé jsou za
jedno v tom, že n e z n á m ý t i s k a ř vydal
v P 1 z n i český kalendář ve vel. 4" r. 1489.
Dejme tomu, že rok vydání tohoto kalendáře:
»Léta narozenie božieho MCCCCLXXXVIIII«
jest bezesporný — uvidíme, že tomu tak zcela
není — jest místo vydání víc než pochybné. Za
končení popisu Mayera-Dobrovského zní sice
určitě: »A tak skonávají se Letopisové-------přetištění v Nový, jen jest město také i v da
lekých zemích široce slovutné, Plzni«, ale chová
v sobě tolik nemožností, že místo tisku Plzeň
musíme na vždy, nebudeme-li miti jiných do
kladů, z popisu tohoto kalendáře vyloučiti.
Jedinému Ungarovi bylo tu cos nápadno a to
byl výraz: »přetištění«. Vida1) jeho nemožnost
snaží se ho odstraniti výkladem, že poslední list
kalendáře, na němž tato slova stála, byl skoro
nečitelný a že tam tudíž mohlo zcela dobře státi
»vytištění«, což četl Mayer chybně »přetištění«.
Staré kalendáře z dob prvotisků se dnes ovšem
přetiskují, ale kalendář vydaný na rok 1489 ne
mohl býti přetištěn.*23) Ale i kdybychom se stotožnili s výkladem Ungarovým, zůstává v tomto
zakončení ještě několik nemožností. Žádný ka
lendář nebyl a nemůže býti označen slovem:
letopisové! Výraz tento se hodí ku př. pro kro
niku Tro janskou,:i) ale nikoli pro kalendář!
A nemožné je i rčení: »V Nový . . . Plzni«,
neboť do r. 1500 užívá se v našich prvotiscích
pouze výrazu: »Nový Plzeň« místo dnešního
»Nová Plzeň«, podobně jako Mladý Boleslav při
tiscích bratrských.4) A i kdyby chtěl snad
: ) Ungar, 1. c., str. 220.
'") Kalendáře byly sice o b n o v o v á n y , t. j. pro další
lcta znovu zpracovány, ale to není »přetištění«. Srv. Kalendarium per magistrům Wenceslaum Fabri de Budweys medi
cine doctorem editum. Anno quoque Christi 1501 ab eodcm
r e n o v a t u m, m. 8°.
3) Srv. 3. vyd. z r. 1603 (1605): Letopisové Trojanští. . .
V nově přetištění v St. m. Pr.; zakončení: »A tak skonávají
se knihy kroniky Trojanské, po druhé ve stu a patnácti
letech přetištěné v slavném St. m. Pr.«
') Plzeňské tisky Bakalářovy jsou, pokud se týče impressa,
u Tobolky nejednotně zaznamenány: Plzeň (č. 4), Plzeň
(č. 5), V Novém Plzni (č. 12), V Nové Plzni (č. 14),

někdo namítnouti, že užil Mayer při popisu
rčení své doby (ta Plzeň), není nižádné mož'
nosti, abychom slovo »letopisové« s kalendářem
spojovali. Jde tu o naprostý neorganický prvek,
který patří k neznámému mi x.
Toto zakončení jest jasným a přesvědčivým
dokladem, a€ se již díváme na stáří tohoto kalendáře jakkoli, že všechna jeho slova patří te"
prve XVI. stol., jsouce v XV. nemožná. Jsou ně"
čím, co s předcházejícím popisem kalendáře ne"
souvisí, jak ostatně již popis sám praví: »Po"
slední skoro nečitelný list byl zakončen . . . .«
Naše kalendáře do r. 1500 a i po něm mají pouze
j e d i n ý list, podobně jako jejich německé
vzory, kdežto kalendář na r. 1489 by byl více"
listový! Pro podobnou výjimku není v XV. stol.
příkladu. Zakončení toto dlužno tudíž Z popisu
kalendáře vyloučiti, čímž pak padá také jakákoli
spojitost tisku tohoto kalendáře s Plzní čili
hlavní důvod těch, kdož připisovali tento ka"
lendář tiskaři plzeňskému Mikuláši Bakalářovi.

t EMIL T8ÍDA: VYSETRO
Kdo je ten Nedorost ve Vídni, který česky
umí a s panem Strausem vám slouží?
»Já jeho ani pana Strausa neznám, toliko co
mně David Forst pověděl, že by to měl být písař
toho Strausa.«
Co pak tam dělá ve Vídni David Forst? Co
jste spolu mluvili?
»Zůstává tam, až přijde hospodský k zapla
cení. Žádal mne, abych to řekl rychtářům,
aby co nejdřívěji peníze odeslali, aby to zaplatili
a domů se vypraviti mohl.«
Dlouho'li jsi ve Vídni byl a kde ses zdržo"
val?
»Byl jsem tam pět dní na tý hospodě U zlatýho krkavce na předměstí, kde se ten David
Forst zdržuje, čekal jsem, až se ten prokurátor
na cestu připravil.«
Cí pak to koně byli, co jste s nima sem při"
jeli?
»Jeden je vlastní toho prokurátora, s tím při'
Plzeň (č. 19), Plzeň (č. 20), V Novém Plzni ( č. 21),
Plzeň (č. 31), ačkoli mají všechny, pokud je jejich zákon'
cení zachováno, stejné znění: tlačeno v N o v é m Pl z n i .
Výraz: »V Nové Plzni« je i pro Bakaláře nemožný.

Všimněme si nyní kriticky bod za bodem po"
pisu Dobrovského či vlastně Mayerova. Sám
počátek jeho: »Kalendarius Czesky« jest zcela
neobvyklý, ba nemožný, nebot žádný z našich
dochovaných tištěných kalendářů z 1. 1485 až
1497 nepočíná slovem kalendář, ježto doba
prvotisků vůbec jen výjimečně uvádí na po"
čátku nebo na titulním listu názvy. Počátky
našich kalendářů zní buď: Léta božího tisícího
čtyřstého osmdesátého pátého (Alakraw ve
Vimperce 1485); Léta božího tisícího čtyřstého
devadesátého prvního běžícího (Praha 1491);
K letu božímu tisícímu čtyřstému devadesátému
druhému běžícímu (Praha 1492); Vykoupení
našeho léta tisícího čtyřstého devadesátého še"
stého (Praha, 1496); K letu božímu tiší"
čímu čtyřstému devadesátému sedmému (Praha,
1497). A to platí více méně i o kalendářích
německých; uvádím jako příklad kalendář M.
Václava Kovářů (Fabri) z Budějovic k r. 1494:
Als man nach Christi geburt tzelt.
(Pokračování.)
A n í c h o d s k é

r e b e l i e .
(Pokračování.)

jeli jsme z Vídně až do Haber, 12 mil. od Prahy
a když dále nemohl, zjednal jsem sedláka s jed"
ním koněm, aby ho do Prahy odvezl.«
Zajeli jste dále od Vídně a byl jsi v Brně?
»Nebyl jsem jakživ dáleji jako tenkráte ve
Vídni. V Brně jsem jakživ nebyl, ani bych se
do Vídně nebyl dostal, kdyby mne rychtářové
nepřinutili.«
Mnohodi tobě rychtářové na cestu dali, když
jsi do Vídně šel?
»Dali mně půl čtvrtá zlatýho. Jeden zlatý
dal jsem Šifmanovi, ostatní jsem na cestě utratil,
takže nyní nemám ani troníku, zač bych kus
chleba koupiti mohl. Přislíbili mně, že když
s tím prokurátorem do Prahy přijedu, že mně
na další útratu dají, abych se domů vypraviti
mohl.«
Napomínáš se ještě jednou, abys pravdu po"
věděl, co jest vám ten prokurátor ve Vídni říditi
měl a jakou radu dával, nebo jaký ústní po"
selství mimo toho psaní vyříditi měl, nežli k tobě
ostřeji přikročeno bude?
»Neměl jsem sobě více poručeno, jen tolik,
abych se ve Vídni na Davida Forsta ptal a to

psaní s těmi penězi prokurátoru dal, aby se mnou
do Prahy se vypravil, že se zde v Prase s těma
rychtáři sejde.«
Poněvadž jsi nahoře pravil, že jsou pro tebe
poslali rychtáři ode všech vesnic, jmenuj nyní
každého zejména, kdo se u koho ve vsi Oujezdě
jsou sešli?
»Sešli jsou se u rychtáře a spolu krčmáře
oujezdského v hospodě, zejména — abych kaž'
dého mohl jmenovat, nemohu proto, že jsou
vesnice daleko od sebe, ale poslové, kteří pro
mně přišli, jsou jména jejich Vondra Rada, Jana
Sladkýho pacholek, Matouš Jílek, Honza Stru'
hař.«
Kdo je tobě těch 90 zl. peněz odevzdal a na
jaké minci?
»Oujezdský rychtář, Dražinovský rychtář,
Adam Podestát, který také to psaní psal v pří'
tomnosti jinších sousedů a přísedících u plného
stola, kterých zejména jmenovati nemohu, ta'
kový peníze vysázeli a mně odevzdali, byly celý
zlatý.«
Pod výslechem jsou podepsáni: Bohuslav Vo'
říkovský z Kundratic, komisarius, Jan Pavel,
pražských měst rychtář v královském městě
Praze.
Blažej Dunkl z Brníčka vyslechnut byl dne
6. července 1693 a odpověděl:
Jaké jest pána pravé jméno a stav?
»Blažej Dunkl, říšský panier z Ausbruen.
Panier jest česky tolik, jako korouhevní pán a
dle v rukou majícího diplomatis jest tento stav
více jak rytířský. Vrchní hofmistr knížete Di'
trichsteina píše mi titul blahorodý baron.«
Jak je stár, má ženu a děti?
»38 let, ženat, oženil se s vdovou Annou Krb
stinou rozenou Hernbekin, jest ve Vídni a mám
s ní děti.«
V které zemi a v kterém městě se pán narodil.
Jaké má příbuzenstvo?
»Narodil jsem se na Moravě v Jemnici, město
patří mému otci baronu Vlašínovi. Mám švagra,
který měl mou sestru, Jiří svobodný pán z Říčan
obristhejtman v Šlikovským regimenté. Matka
jest rozená z Vlašínů, Její Milosti komorní jméno,
můj bratr Mikuláš Dunkl jest u knížete z Eggen'
berka lesmistrem.«
Co je vlastně jeho profese, jak se živí?
»Zůstávám ve Vídni, přišel jsem před třema

měsíci s panem hrabětem Adolfem Šicendorfem
jako jeho společník z Corbonia Licka a Carlo
Borgo adriatickým mořem nazpět. Pan hrabě
před rokem o velikonocích vyjel a já jel na po'
Žádání s ním, proto že tyto tři země od Jeho M i'
losti koupil a přehlédnout chtěl. Až dosud ne'
mám služeb a teprve jich hledám. Žiji ještě ze
svých prostředků, co jsem měl před tím a co
jsem vyženil, mám také u města Vídně několik
polí.«
Kdy, kde a za jakým účelem pán přijel do
Vídně? Jak dlouho tam zůstane?
»Před třema lety jsem jako plesírovaný přišel
do Vídně, byl jsem v Alhaůserském regimentu
jako poručík^kapitán, tam jsem se oženil a zůstal
až do odjezdu s hrab. Šicendorfem.«
Při jaké příležitosti pán se zde meškajícími
sedláky chodskými ve známost přišel?
»Můj byt je v Horní Breinerstrasse, mám své
koně »U zlatého krkavce«, kde Chodové bydlí.
Jejich solicitátor Straus také tam bydlel s krejčím
Houskou. Proto že písař Strause Jáchym se
sedláky před domem stál, tak že Housku oslovil,
tak přišli jsme k další řeči a známosti, kde písař
mně česky vyprávěl o přítomnosti sedláků, že
sedláci jsou svobodni od Jeho Milosti císařské
privilegovaní lidé, nyní v rozepři se svou vrch'
ností, a ukázali mu reskript Jeho Veličenstva,
Že mají s ním jeti do Prahy, načež řekl jsem:
má cesta je též do Prahy a na Svatou H oru
k vykonání pobožnosti. Tak mně prosili, abych
jednoho sedláka s různými listinami s sebou vzal
a se pozeptal, jak v Praze si stojí. Proto, že jsem
viděl, že není v těch spisech nic podezřelého,
svolil jsem. T o se stalo před pěti nedělemi.«
Kdy a mnohodi a k jakému cíli pán od nich
peníze obdržel?
»Tenkráte nesla kolem jakási žena tabák a já
za dva groše koupil, a proto že mně jeden sedlák
prosil, tak jsem mu to daroval. Ten se má jme'
novat Krištof a má být rychtářem. Šel do Prahy
a řekl, že chce ten tabák dát svému sousedu. Pak
mně onen list zaslali po sedláku, který v arestu
sedí a to 90 zl. — také k tomu účelu, abych
koupil koně, aby solicitátor jel se mnou do
Prahy. Pak sedláci na tom zůstali, že písař
Jáchym do Prahy příležitostí pojede a tak získali
jednoho koně. Jáchym se omluvil pro jiné
obchody a tak se jelo s koněm mým.«

Co dělal s penězi?
»Jak se to dověděl hostinský, kde sedláci
bydleli, požádal za zaplacení stravy. Neplatil
jsem koně, ale zaplatil 85 zl. — neb 87 zb —
ostatní jsem si ponechal k vydržování sedláků.«
Jak pak mohli vám peníze poslat, když před
tím nebyli s vámi známí?
»Nemohu nic jiného říct, než-li že jsem se
sedláky asi třikráte mluvil. Jednou před domem,
podruhé po mostě před naší Milou Paní (liebe
Jungfrau, kostel P. Marie) a jednou v domě,
když jsem svůj kočárek tam stavěl a protože již
před tím o mně se dověděli, že pojedu na Svatou
Horu a do Prahy a k tomu, když solicitátor se
omluvil, že nemůže, požádali mne, abych spisy
sebou vzal a co od místodržitelství obdržím,
u krejčího Housky v Praze se doptal a těm
v Praze meškajícím sedlákům oznámil. Ve Vídni
bydlící Houska ujistil mne, že nemůže škoditi,
abych za ně jednal a kdybych měl pochybnosti,
že mně pas od české dvorské kanceláře přinese,
čehož potřeba nebyla, když mám diplom a na
cestu se vydat mohu. Houska jest u dvora
krejčím, je svoboden, se sedlákem spřízněn a dal
mi spisy a spolu psaní na v Praze bydlícího krejčího Housku na Novém Městě. U něho měli
sedláci rozhodnutí očekávat.«
Co měl za konferenci se sedláky a jejich
agentem Vilemem Strausem? Nebyl při sepsání
listin, co Straus Chodům psal?
»Žádné konference jsem s nimi neměl a také
ne s agentem, a také nevěděl o sepsání spisu
a co s agentem korespondovali.«
Neřekli sedláci nic o Brně o domnělých svobodách, že vzali tam doktora advokáta?
»Nic jsem neslyšel, že byli v Brně.«
Z jakých příčin pán sem cestoval?
»Proto, že při velkém nebezpečí na moři
učinil jsem slib, že na Svatou Horu putovat
budu a na požádání Strausova písaře, jízdou
Prahou sedlákům pomohu. Spoléhal jsem na
opisy dvou císařských dekretů a nemohl jsem
si myslit, že mne stihnou nepříjemnosti.«
Kde se setkal se sedlákem Matějem Hofma
nem z Dražínova?
»On mně české psaní a 90 zl. přinesl asi před
třemi nedělemi, dále jsme spolu nemluvili.«
Jaké řeči vedli jste po cestě z Vídně sem?
»Sedlák se může vyslechnout, že jsem s ním

řeči nevedl. Jen to jsem řekl, že dekrety jsou
pro ně dobré, že dobře zní a že dle mého zdání
jejich věci že jsou dobré.«
Proč pán při sobě mající listiny chodské v za
hrádce u brány zakopal?
»Přišla žena před dvorní stráž, kde jsem seděl
s kaprálem a kde seděl mnou získaný vojenský
písař. Kaprál listinu písaři vytrhl a s ním roz
mlouval. Žena za ním vyšla a když kaprál s listi
nou k stráži šel, přišla ke mně a pravila: Aj, co
jste to myslel, že jste mu svěřil listinu, vy při
jdete do arestu, dejte mi tu listinu, nebo přijdete
do neštěstí. Řekl jsem: »V listinách není nic
zlého a listiny nechtěl jsem dát, ona mně je
Z ruky vytrhla. Nato jsem šel ven se tázat, proč
mám být zavřen. Kaprál a písař se do mně
pustili a po listině se ptali; řekl jsem, že ji ne
mám. Šli se mnou, kde jsem listinu požadoval.
Našeptala mně do ucha, kde pod kamenem leží
uschována, načež jsem se lekl, jaké neštěstí se mi
přihodilo, že mohlo by se myslet, že jsem sám vše
učinil, což se ale proti mé vůli stalo a já žádnou
příčinu neměl proto, že před tím právě písař
listiny měl v rukou a je četl.«
Pak se dále vyslechla ona Eliška Schadenbrodová. Je luteránského reformovaného vy
znání a ženou lajtnanta. Byla konfrontována
s Dunklem a to vše, co on pravil, popřela.
Dunkl však zůstává při všem, co řekl, a dodává,
Že na to přisahat! může a kdyby o krk při jiti
měl, že jinak říci nemůže, co prve řekl.
V listině pak poznamenáno:
N. B. Brzo po odstoupení svědkyně přišla
Zpráva, že venku před svědky a arestanty říci
měla: Kdyby pan Dunkl jí listiny nebyl dal, že
by samé nebyla zahrabala. Tak na to Petr Hilebana a Jan Pašekl vypověděli, že když Dunkl
venku s ní o tom mluvil, ona Elisabeta Schadenbrodova na to řekla: Kdyby mně pán nebyl
psaní dal, nebyla bych je zahrabala. To samé
potvrdil žid Mendl, naproti tomu ona to popírá
a praví: Pán před námi řekl, že chtěl ze Svaté
Hory opět Prahou do Vídně jeti.
Výslech opět podepsán Bohuslavem Janem
Voříkovským z Kundratic, komisařem, Janem
Krist. Mankem, král. komisařem, Václavem Ru
dolfem Višínem z Klaremburku, syndikem.
V té době a sice dne 7. července píše plzeňský
krajský Hora z Ocelo víc, že dne 6. července

roku 1693 přepadl vesnice Oujezd, Draženov,
Chodov, Postřekov a pohraniční městýs Klene,
kde 72 Chodů schytali a dvěma sty vojáky
v houfu přivedli a vyslýchali. Zasílá pak spisy,
které našel u Podestáta v Dražanově a jinde.
H ora hlásí: Vesnice Kyčov, Tlumačov, Mrdákov
se ještě dnes prohlédnou, zatím dovím se o shro'
máždění asi dvou set osob, které se srotily nad
Hamrovským mlýnem v lese nad Domažlicemi.
Schytaní sedláci jsou v Domažlicích dobře
uschováni a dodají se do Plzně.
Dne 20. července 1693 započaly výslechy
v Praze zavřených Chodů: Jakuba Brychta
Z Klenčí, Lorence Němce z Mrdákova a Jiřího
Peče, rychtáře z Chodova. Výslech obstarali
pánové Václav Vojtěch Steinbach, Adam Max
Chanovský z Dlouhé Vsi, Daniel Wenzl M i'
rabel de Belli (rodem Plzeňák), Jiří Václav ze
Schwabenfeldu, Jan Michal Knecht. Po jméno'
váných vyslechnuti Jiří Zika1) a několik otázek
dáno i Janu Sladkému. Ten pravil, že někdy
u nějakého Hrušky v Domažlicích se scházeli,
ale domažličtí páni to trpět nechtěli. Sladký
s Eclem dvakráte ve Vídni byli. Traxl2) (co
v Domažlicích již dávno sedí), též Hrubý po
třetí tam šli, a jinší p ě t k r á t tam byli, vždy
»U zlatého krkavce« na Landstrasse. Dunkl
proti nim bydlel a oni s ním se seznámili, že
jsou mohli s ním česky mluviti. Žádali ho o radu,
on nejprv raditi nechtěl, pak na další prosbu
jim sloužil. Oni se ho dožadovali, aby šel do
Brna a do Prahy k mluvení za ně při Jeho M i'
losti. Týž Dunkl měl strženého koně a oni mu
poslali 90 zl. Též Hrubý s tím Dunklem ve
Vídni byl.
Dne 21. července 1693 zasílají purkmistr a
rada města Prahy výsledek výslechu žalářová'
ných a praví, že tři slibují v poníženosti vyko'
návati povinné roboty a poslušnost. Ostatní

dva (jeden propuštěn, jeden utekl) a sice Jiří
Zika a Jan Sladký, poslušnost neslibují.
Otázky, které obžalovaným dány, obdrželi
pánové z místodržitelství a jsou úplně stejné.
Uvádím výslech Jana Sladkýho.
Kterak ti říkají, jak jsi starý a čí jsi pod'
daný?
»Jan Sladký, na 40 let, z Oujezda, mám mam
Želku a dvě děti živé.«
Kde, jak, skrz koho, anebo jakou příležitost
chodští sedláci s tím tak jmenovaným baronem
Dunklem v známost vešli?
»Inu, ve Vídni jsme se s ním seznámili, co
jsme nyní tam byli, já, David Forst, Krištof
Hruběj, tou příležitostí, on zůstával proti naší
hospodě a chodíval do tý hospody, kde jsme
kvartýr měli, na víno a přicházeli s ním švarní
kavalíři, a když tam jednoho času přišel, slyšeli
jsme, že s tím svým druhým kamarádem česky
mluvil, tu jsme mu dali známost o naší věci a
o našich nadáních, které jsme měli od 24 císařů
a králů českých, abychme mohli při nich po'
zůstavení býti, také jsme jich vejpisy ukázali,
které on schválil.«
K jakému cíli jste jemu Dunklovi takové dů'
věrné psaní, kterých více máte nežli toto,
o kterém nyní zmínka se činí, in originali psa'
ných se vynacházejí, a při tom témuž Dunklovi
skrze Matesa Hofmana spolusouseda 90 zlatých
peněz odeslali?
»Pro tu příčinu, když mu nesl posel tuto
psaní od celý obce chodovský a dožádán byl,
umějíce jak česky tak německy dobře, aby
s námi se postavil zde v Praze a od nás mluvil,
při jich milostech těch 90 zl. jsme mu dali.«
Zdaliž nebyl ten baron dožádán pod způ'
sobem pouti na sv. Horu s chodskýma sedláky
se shledati?
(Pokračování.)

JAR. SCHIEBL: NĚKTERÉ PŘIPOM ÍNKY K PO PRA V Ě JA N A SLA D K EH O 'K O ZIN Y.
V pátém sešitu »Plzeňska« z roku 1924 (na
str. 95— 96) uveřejnil jsem některé připomínky
ke zprávám o tragickém konci mluvčího odboj'
ných Chodů, J a n a S l a d k é h O'K o z i n y,
’) V německých listinách Sika.
') Patrně trakslíř Just.

jenž skončil následkem rozsudku pražského sou'
du potupnou smrtí, rukou katovou, na známém
starém popravišti plzeňském. Při shledávání ma'
teriálu pro jinou práci podařilo se mi tehdáž
zjistiti jméno kata B a r t o l o m ě j e K v í '
č a 1 y, který provedl popravu na Kozinovi a při

tehdejší příležitosti přišel jsem také na správu
o »sessi extraordinární« plseňské konšelské rady,
kde bylo referováno, že byl ortel Kosinoví pu
blikován.
Omylem uvedl jsem po této správě, že je to
vše, co obsahuje náš archiv o smutné té udá
losti. Jak již praveno, měl jsem tehdás jinou
práci na mysli a nemohl jsem posornost svoji
ještě tříštiti dalším pátráním po stopách Kosi'
nova případu a mimo to dostalo se mi ujištění,
Že je tento sápis skutečně jediným o věci té.
A při tehdejším nedostatku přehledů a rejstříků
k našim městským knihám, nemohl jsem se
rychle přesvědčiti, jest-li tomu tak.
Nedávno však, při pátrání po jiných věcech,
přišel jsem ve sdejším archivu v konšelském pro
tokolu s let 1694— 1700 (č. 9, městského ar
chivu), který jsem při nedostatku indexu musel
list sa listem probírati, na řadu sápisů, které
tvoří sajímavé ilustrace k případu Kosinový
popravy a uvádím je tuto, abych tím napravil
to své tehdejší — arci bona fide učiněné —
mylné tvrsení, že náš městský archiv neobsahuje
už ničeho více o smutné té události.
K tomu cíli však musím se dotknouti ještě
jiné příhody, která předchásela popravu Kosi"
novu.
V roce 1695 byl jakýs žid I s a a k J a k u b
dodán plseňskému soudu pro kterési těžké sločiny. Proces s ním proveden a když došlo od
pražských apelací potvrsení rossudku, bvl ná
sledkem usnesení konšelské rady sa purkmistro
vání V á c l a v a S y p s k é h o se dne 19. sáří
1695 ortel, snějící na trest smrti provasem, odsousenému publikován a výkon trestu ustanoven
na příští sobotu, tedy 24. sáří. A tak popravčí
mistr Bartoloměj Kvíčala v nasnačený den na
plseňské spravedlnosti připravil odsousenému
příslušníku mojžíšského vysnání krutý šábes.
Za krátko na to byl dodán s Prahy do Písně
nový delikvent, který byl odsousen k smrti a
měl život svůj skončiti rovněž při právu plseňském. O této příhodě čteme v konšelském pro
tokolu č. 9 (měst. archiv) na str. 66 se sasedání
konšelské rady se dne 4. listopadu 1695 násle
dující sápis:
»Poručení pánův místodržících skrse pány
krajské hejtmany sem promovírované čtěno,
mocí kterého má J a n S l a d k ý , j i n a k K o

sina, nej p ř e d n ě j š í r e b e l l a n t C h o 
d ů v , p r o t i v r c h n o s t i své, p r o v a 
s em na h r d l e t r e s t á n b ý t i př i
p r á v u s d e j š í m.«
Kosina s Prahy přivežený tedy přijat do vě
šení městského a vyčkávány další roskasy v této
příčině. Nedaly na sebe dlouho čekati, nebot
v dotčené již »sessi extraordinární« se dne 26.
listopadu 1695 bylo pánům konšelům »psaní
pánův král. hejtmanův v příčině exekucí Jana
Sladkého přednešeno a podle něho téžhož delinquenta ortel stylisirován a publicírován jest.«
Zároveň v stejném psaní roskásáno, že na tuto
exekucí mají s chodských vesnic poddaní k od
strašujícímu příkladu poručeni býti.
Páni konšelé použili stejné »sessi extraordi
nární« také ještě k vyřísení dalšího, sa oněch
dob všednějšího případu. Pan rychtář totiž před
nesl výslech J a n a L a s k a a V o r š i l y Z e 
v l o v é , kteří se spolu dopustili smilstva a byli
při tom dopadeni. Poněvadž pak týž Lásek pro
hlásil, že sobě Voršilu sa manželku pojiti chce«
byl obviněným sa jich prohřešení proti mravopočestnosti vyměřen jenom trest veřejného vy
stavení v kleci na dobu dvou hodin.
N a konci schůse pak bylo ještě učiněno usne
sení, o němž jsem se již v r. 1924 smínil, že
nemá svoncem na rathouse savěšeným, kterým
se tak sločincům vysvání, v adventu víc svoněno
býti, nýbrž jiný svon na škole se spůsobiti má.«
Po tomto mimořádném sasedání byla tedy
poprava na Kosinoví často již popsaným spůsobem provedena a ubohý mluvčí Chodů po
věšen na plseňské šibenici vedle Isaaka Jakuba,
popraveného 24. sáří stejného roku a stejným
popravčím mistrem.
Předpokládám sa snámé, že po popravách
v tehdejší době oběšený — pokud nebylo o něm
svláště jinak roshodnuto — sůstával tak dlouho
viseti, dokud jeho sbytky samy s čakanu ne
spadly.
Zdá se však, že vlivné židovské kruhy ve pří
čině Isaaka Jakuba sakročily, nebot oběšení pří
slušníka židovského vysnání a k tomu ještě
o šábesu, nemohly klidně snésti. Proto obrátily
se k slavné appelací s prosbou, aby bylo Plseňským naříseno, aby mrtvolu Isaaka Jakuba s jich
šibenice sňali a pohřbili. Žadatelé patrně svůj
vliv náležitě, třeba jen nepřímo, »sdůrasnili«

a žádosti jich bylo vyhověno. Avšak tu ozval
se v duších plzeňských konšelu křesťanský soucit, neboť v zápisu o zasedání konšelské rady,
konaném za předsednictví V á c l a v a S y p s k é h o dne 16. listopadu (konš. prot. č. 9, str.
113) stojí psáno:
»Missiva od slavné appelací, níž se nařizuje,
aby žid Isaak Jakub provazem odsouzený, sňat
a hluboce na popravním místě zahrabán byl,
a le té ž k ř e s ť a n J a n S l a d k ý , j i n a k
Kozi na, j e š t ě p ř e d d n e š n í m č a s e m
v i s í , připsání se učinilo, by též se sníti mohl,
by žid nebyl melions conditionis nežli křesťan.«
Toto »připsání« pánů konšelů bylo dodáno
panu P r o t i v o v i M a x i m i 1 i a n u B e r a 
n o v i do Prahy, který — jak v zasedání rady
ze dne 26. listopadu sděleno bylo — odepsal:
»Že připsání za příčinou složení křesťana s židem
odpraveného, na sl. appelací svědčící přijal,
které také ten den jest fedroval a následující
resolucí fedrovati neopomine.«
Zatím plzeňští konšelé nechali Isaaka Jakuba
dále viseti a čekali, až jim bude dovoleno po
spravedlnosti také křesťana pohřbíti. Ale velcí
páni při appelaci neměli ohledně Koziny tolik
naspěch, jako ohledně Isaaka Jakuba. A tak
zůstaly obě mrtvoly na plzeňské šibenici dále
viseti. Vrány je už silně oklovaly a maso z nich
padalo.
T u konečně až za tři měsíce přišla od slavné
appelací odpověď a byla přednesena v zasedání
konšelů konaném dne 18. ledna 1697. Nařízeno
v ní, aby bylo dle prvnějšího rozhodnutí pokra
čováno a žid ze šibenice sňat a pohřben byl. To
Znamenalo, že páni nemohli dosud rebelovi jeho

odpor proti panu krajskému hejtmanu Lomikarovi zapomenouti a že má i po smrti trestán
býti dalším setrváním na místě potupy.
Pánům konšelům nezbylo nic jiného, než podrobiti se rozkazům mocných pánů. Uradili se
tedy dne 21. ledna 1697, »aby následujícího dne
večerního času popravce městský v přítomnosti
práva, dvou přísežních, oběšeného žida sníti a
zahrabati hleděl.«
Ubohý »arcirebel« Jan Kozina-Sladký tedy
zůstal viseti dále.
*
Stará pověst plzeňská vypravuje, že po obě
šení Koziny doubravečtí sedláci, rozmrzelí tím,
Že poctivý český sedlák proto, že hájil svá a
svých sousedů práva proti cizáckému panstvu,
musel sejiti smrtí, která byla pro celý selský stav
Zahanbující, rozhodli se, že mrtvolu jeho v noci
s šibenice tajně sejmou a v zasvěcené zemi po
hřbí. Dohodli se v té příčině s hrobníkem u sv.
Jiří, který se uvolil, že při provedení plánu toho
bude nápomocen, hrob Koziny na hřbitově
u sv. Jiří ošetří a v tajnosti zachová. Doubra
večtí, dle pověsti, také tento svůj záměr usku
tečnili.
Naskýtá se tu domněnka, nezavdal-li odpor
appelace proti snětí mrtvoly Kozinovy s čakanu
na plzeňské spravedlnosti podnět ke vzniku této
pověsti a zda-li snad z odvety proti předpojatosti
pánů z appelace nebyla mrtvola Kozinova přece
neoficielně s šibenice sňata dříve, než se sama
rozpadla.
Potvrzení pro tuto domněnku arci chybí.
Veškeré další zprávy o věci té marně jsem dosud
hledal.

JAR. ZDÈNEK: HUDEBNÍ VÝVOJ M ĚSTA PLZNĚ V XIX. STOL. (1844— 1848).
ü
S touto podřízenou úlohou muselo se hudební
umění spokojit i v XIX.1) sezóně měst. divadla,
kdy od 28. září do 21. prosince 1849 tu hrála
společnost Lutzova, s výjimkou 8. října, kdy
o přestávkách zazpívala několik operních árií
pí Wachková, operní pěvkyně stavovského di
vadla v Brně. V r. 1849 má Plzeň dvě hudební
kapely, a to starší ostrostřeleckou a novou ka') Schiebl, str. 49.

(Pokračování.)

pelu národní gardy, kterou řídil konservatorista
Růžička, který byl velmi oblíben.") Bohužel,,
kapela nová neměla dlouhého trvání, jako ná
rodní garda sama. LIstrašená slabost vlády
v únoru 1848 byla brzy vystřídána opatrnou
neústupností, až konečně 1851 uvadl ranní květ
konstituce úplně.
Rokem 1850 zrušeny císařsko-královské ma'•’) Hruška, str. 524.

gistráty a zavedena samospráva měst. T o byl
značný a z národního stanoviska cenný ústupek
konstituční. V Plzni prvním zvoleným starostou
byl statkář Wanka, smýšlením Němec. Zavc'
děním samosprávy změnily se i poměry diva'
dělní. W anka snažil se udržeti tradiční vládu
německou v městském divadle zadáváním sezón
německým společnostem. Ale tu již proti němu
se staví uvědomělí vlastenci, prof. Smetana a
Ignác Schiebl. Slo ovšem zase jen o společnosti
činoherní.
Stejně i v době pozdější, kdy již znova ob'
noven tuhý absolutismus, byly společnosti diva'
dělní bez opery. Od 19. října 1854 do 29. února
1855 trvá XXIV. sezóna společnosti J. M.
Kotzkyho, od 1. listopadu 1856 do 4. dubna
1857 jest XXVI. sezóna společnosti Františka
Machka,1) po níž následovala krátká sezóna
Karla Lössla.
Velmi důležitou událostí byla první česká se'
zona divadelní, jež spadá právě do těchto let.
Smetanovi a Schieblovi podařilo se konečně vy'
moci na obci, aby učinila aspoň pokus s českým
divadlem. A tak od 24. ledna 1854 do 28. února
prožívá Plzeň první českou divadelní sezónu
společnosti J. A. Prokopa. Jako první pokus
měla tato první česká sezóna radnicí vyměřené
krátké trvání asi 5 neděl. Téhož roku v říjnu,
jak už prve označeno, byla XXIV. německá se'
zona ředitele Kotzkyho.*2*)
Druhá česká sezóna jest zadána společnosti
ředitele Filipa Zöllnera, která hraje již skoro
tři měsíce od 22. června do 11. září 1856, a po
ní nastupuje zmíněná společnost Fr. Machka,
jako XXVI. německá sezóna.2)
Tyto dvě české sezóny mají historický vý'
znám, protože plzeňské obecenstvo teprve v nich
vidělo skutečné divadelní umělce, slyšelo po
prvé české slovo z úst herců z povolání, v ne'
četných dramatech českého původu a v hojných
překladech her cizích.
České obecenstvo přijalo první i druhou čes'
kou sezónu s přirozenou zvědavostí, ale také
s jistým pocitem přezíravé nedůvěry, podce'
ňujíc počátky českého scénického umění, které
’) Budil, dějiny měst. divadla v Plzni.
2) Budil uvádí o tom divadelní ceduli v měst. museu.
s) Almanach v měst. museu.

byly nutně ve vleku německém. Byla tu i jistá
dávka despektu, s jakým dívalo se tehdy vše'
obecně na české »komedianty«, kteří s kočují'
čími společnostmi putováním od města k městu
skýtali často dokonalý obraz skutečné tragedie,
jak toho dokladem je osud Tylův, končící smrtí
právě v Plzni.
Ale přece byli někteří uvědomělí a osvícení
lidé, kteří nedali se màsti počátečním nepocho'
pěním a vytrvale burcovali slabé ještě tehdy
národní vědomí Plzně. Smetanovi přátelé obra'
cejí se hlavně na drobné živnostnictvo, které
snáze pochopí svoji českou povinnost. A s tímto
širším základem vzmáhají se české sezóny snáze
dále.
Zatím ostatní hudba vrátila se v době obno'
veného absolutismu do vyjetých svých kolejí.
K rozmnožení Zauperovy studentské nadace4)
provedli studenti v divadle akademii s progra'
mem:
1. díl: 1. Proslov prof. Pfanerera, septimán
Naxera. 2. Ouvertura podle slovanských ná'
pěvů od Ed. Tittla, hráli na klavír učitel Lenz
a sl. Schmidová. 3. »Pěvec na hřbitově«, od B.
Jablonského, septimán Güldener. 4. Velká fan'
tasie s variacemi pro piano od Fr. Bayera, septň
mán E. Jelínek. 5. »Löwenbraut«, báseň od
Chamissa, septimán Říha. 6. Horácova oda
»Integer vitae«, upravená na čtyřhlasý sbor od
Flaminga.
II.
díl: 1. Monolog ze Schillerova »W . Telia«,
4. jednání a 3. scéna, sept. Pístecký. 2. Dvoj'
Zpěv pro soprán a tenor z opery »Maritana« od
Wallace, sl. A. Schmidová a učitel Janke. 3.
»Noc krále Václava«, báseň J. E. Wocela, sept.
Naxera. 4. Velká fantasie pro klavír od H.
Herze, sl. M. Nikolaiova. 5. »Odpovědi ško'
láká«, od Castelliho, dekl. oktaván J. Rodí.
6. Dva sbory pro smíšené hlasy od A. Strutka.
2. dubna 1854’’) uspořádali gymnasisté aka'
demii opět ve prospěch Zauperovy nadace pro
studující. Zauper býval ředitelem gymnasia a
zůstavil po sobě památku člověka osvíceného,
dobrého kněze a přítele Goetheova, jehož byl
vrstevníkem.
Pravovárečné měšťanstvo, skutečný majitel

~

') Jahrbuch des k. k. Gymnasium zu Pilsen, str. 10?'121.
r’) Jahrbuch des k. k. Gymnasium zu Pilsen, empi, ¿m
Jahre 1808, str. 10?— 121.
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divadla, dalo bezplatně k disposici divadlo, i jeho
osvětlení. Prof. Planerer napsal básnický pro
slov, jejž přednesl oktaván Naxera. Program byl
podle tehdejšího zvyku velmi obsáhlý a měl dva
díly.
I.
díl: 1. Ouvertura od M. Carařy, čtyřručně
pro klavír zahráli učitel hudby Lenz a septimán
Stupka. 2. »Soud Břetislavův« od Raba, před
nesl septimán Pražský. 3. Arie z Balťého opery
»Haymonskinder«, sl. A. Schmidová. 4. »Das
Glückglöcklein«, von J. G. Seidl, deklamoval
oktaván Güldener. 5. »Le Cor«, romance pro
zpěv a lesní roh, od Panserona, přednesl pan
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W . Lenz a sl. Nikolaiová. 8. Deklamace od Tyla,
oktáv. Witanovský.
IL díl: 1. Dvojzpěv pro soprán a bas s kla
vírem z Haydnova »Stvoření«. 2. »Frau H itt«,
od Egona Eberta, deklamace, oktaván Lüftner.
3. Velká koncertní variace pro dva hlasy od
Theodora Döhlera, sl. Nikolaiová a p. Kůgler.
4. »Kšaft«, národní balada od Josefa Kaliny,
oktaván Naxera. 5. Tercetto z Haydnova »Stvo
ření«, pro soprán, tenor a bas. 6. »Des Bauernknaben Beschreibung der Stadt«, od J. F.
Castelliho, deklamace, oktaván Ed. Jelinek.
7. »Wasserfall«, vokální sbor od Weisse.

NEK: P L Z E Ň A R A D I O .
( Dokončení. )

Vzpomínám si, jak brzy potom, když přijel
jsem do Plzně, líčil mně jeden z účastníků průběh
záboru. Popisoval, v jakém stavu byla tehdejší
vojenská stanice, jak čiperně vedl si při její
opravě profesor Rón. Hlavně však mu impono
valo, že na manipulaci přijímací stanice je dobře
viděti, protože ve stanici byly 4 krásně svítící
Žárovky. To byla, jak vidíte, první zmínka o elek
tronových lampách. A nemůžeme se ovšem di viti
onomu dobrému občanu, že se domníval, že tyto
lampy slouží k účelům osvětlovacím. Jak mohl
tehdy věděti, že tyto lampy jsou nejdůležitější
součástkou přijímací stanice?
V prvém roce trvání republiky byly zájmy
širokých vrstev obráceny jinam, než ke sledo
vání novinek vědeckých a technických. Jedině
v Praze občas budila pozornost nově zřizovaná
stanice na Petříně, občas byly sem konány i
exkurse interesentů z nejširších kruhů. V té
míře, jak obnovován byl normální život mírový
a styky se státy zahraničními, pronikala k nám
cizí, zejména francouzská literatura a francouzské přístroje. Prostřednictvím ministerstva ná
rodní obrany zapůjčena byla řada vojenských
aparátů fysikálnímu ústavu pražské university.
Mezi nimi byla to bohatá kolekce přístrojů pro
bezdrátovou telegrafii. V roce 1919 a 1920 se
známil jsem se dokonale se stávajícími typy
přijímacích a vysílacích vojenských stanic fran
couzských pro bezdrátovou telegrafii a jakmile
jsem obdržel povolení transportovati tyto pří-

stroje do Plzně, ohlásil jsem, že uspořádám pro
Přírodovědecký klub experimentální přednášku
o bezdrátové telegrafii, spojenou s příjmem re
produkcí zahraničních telegramů. Přednáška
uspořádána byla o vánocích roku 1920 v před
náškové síni městského musea. Zájem o před
nášku byl tak značný, že musela býti po třikráte
opakována, pokaždé v přeplněné síni přednáš
kové. Vykládal jsem tu po prvé o tom, co jsou
to elektronové lampy a demonstroval jsem vlast
nosti těchto lamp pomocí nrojekčního galvanometru. Vysvětlil jsem, již tehdy, jak lampa pra
cuje ve funkci sesilovače vysokofrekventního a
nízkofrekventního, demonstroval jsem detekční
účinky elektronové lampy a vysvětlil a demon
stroval jsem princip vysílacích stanic, založený
na použití lamp elektronových. Ke konci pak
reprodukoval jsem telegramy, pomocí vojenské
4lampové stanice, používaje rámové antény,
která byla v přednáškové síni zavěšena. Repro
dukce byla hlasitá, použitím telefonu vlastní
konstrukce. V tehdejší době neexistovaly ještě
reproduktory dnes všeobecně známé. Když jsme
tehdy připravili přednášku, navrhl můj bratr
(inž. V. Šafránek) kombinovati telefonní slu
chátko s mikrofonem a takto zesílený proud
vésti do hlasitě mluvícího telefonu. Svůj návrh
ihned také uskutečnil a tak podařilo se již
v tehdejší přednášce provésti hlasitou repro
dukci, o níž do té doby ani nikde v literatuře
nebylo žádné zmínky. Plzeň může se tedy po-

chlubiti, že má v té věci primát. K tomu mimo'
chodem podotýkám : když jsem o vánocích roku
1923 přijel do Paříže, viděl jsem, že veliký roz'
ruch působí nejnovější vydání časopisu »Je sais
tout«, kde celé číslo věnováno bylo »epocháb
nímu vynálezu jistého francouzského pátera«.
N a titulním listě nadepsáno bylo »Revoluce
v bezdrátové telefonii«. Když jsem pročetl pod"
statu vynálezu, shledal jsem, že jedná se o tutéž
věc, kterou můj bratr realiso val při přednášce
roku 1920, totiž o kombinaci telefonu a mikro"
fonu, za účelem zesílení bezdrátové telefonie pro
hlasitou reprodukci. — Mezi jednotlivými před"
náškami po celý den bývala přístupna přednáš"
ková síň městského musea. Obecenstvo sem
chodilo a prohlíželo si přístroje a poslouchalo
telegramy. Někteří z nich byli tak šťastni, že za'
siedili také bezdrátovou telefonii, vysílanou
Z Berlína. V té době konaly se náhodou první
pokusy s vysíláním bezdrátové telefonie. Pokusy
byly nahodilé a lze tedy mluviti o šťastné ná"
hodě, že už tehdy někteří z návštěvníků po"
sledili bezdrátovou telefonii. To bylo tedy
v Plzni po prvé.
Také ještě bych poznamenal, že lampy, se kte"
rými jsem tehdy pracoval, byly lampy ne"
úsporné. Také o anodových bateriích nebylo
tehdy ani potuchy. Musily byti různým způ"
sobem improvisovány.
Tyto přednášky tvořily tedy závěr toho, co
započato bylo před válkou, jimi jsem dodatečně
splnil tehdy učiněný slib.
V roce 1921 a 1922 začíná v cizině pravidelné
vysílání bezdrátové telefonie. Tehdy po prvé do"
čítáme se, že v cizině užívá se pro bezdrátovou
telefonii stručného označení »radio«. V těchto
letech jsem zanedbal závazek, který jsem do"
posud plnil, totiž informovati Plzeň o novin"
kách vědeckých a technických a to z toho dů"
vodu, že byl jsem po dvě léta ve Francii, kde
měl jsem příležitost prožívati od začátku ra"
diovou horečku. Viděl jsem překotný vývoj
radia a dovídal jsem se, že u nás není o radiu
pořád nic známo, ba, že ti, kteří radio propagují,
jsou stiháni, jakoby propagovali něco státu ne"
bezpečného. Současně na základě zkušeností
získaných dával jsem si ve své dílně v Plzni koiv
struovati radiopřístroje a kdykoliv jsem přijel

do Plzně, studoval jsem radio, jako »černý
amatér«, ale »černý« z toho důvodu, že tehdy
ještě neexistoval ani zákon o radiofonii. To vše
přišlo až později, když už jsme měli své přijímací
stanice dokonale prozkoušeny. O svoje zkuše"
nosti sdílím se pak postupně s jinými. Pozná"
vám pak, že nejsem již sám, že zásluhou pro"
pagace, jíž zasvětil se zejména pan R. Habers"
berger a inž. Štěpánek, existuje již i v Plzni ně"
kolik radioamatérů. Od počátku roku 1924 se
scházíme a ke konci roku 1924 ustavuje se Zá"
padočeský radioklub, jehož předsednictví bylo
mi svěřeno od počátku až dosud. Historii radia
v Plzni od té doby scznati můžete z výročních
zpráv radioklubu. V roce 1925 pracuje radio"
klub na intensivní propagaci radia v Plzni a po
českém západě přednáškami a reprodukcemi.
V roce 1926 soustřeďuje se činnost pro klub
uvnitř pořádáním kursů, přednášek a prací
dílenských. Propagační úloha radioklubu, stává
se takřka zbytečnou v druhém roce jeho trvání,
protože tuto úlohu přejímají místní radioob"
chody a tak tedy může se klub spíše věnovati
vyššímu vzdělání svého členstva.
Radio přestává i v Plzni býti vzácnosti, stává
se příslušenstvím, nutným v každé domácnosti.
Ostatně tak jsme se dostali až do dneška a ne"
bývá radno psáti o přítomnosti. Teprve časový
odstup poskytuje možnost dokonale charakteri"
sovati určité děje.
Položme si tedy raději otázku budoucnosti
radia v Plzni. V budoucnu čeká na Plzeň ještě
jedna velká událost v oboru radia, která vzbudí
Značný rozruch a to jest zřízení vysílací stanice
v Plzni. A to už je, prosím, otázka, která by
neměla zajímati toliko radioamatéry, ale která
by měla strhnouti všechny upřímné Plzeňáky.
Vysílací stanicí, jejíž zřízení se projektuje
v příštím roce, vstoupí Plzeň do trvalého bez"
prostředního styku s celou evropskou veřejností.
A to je jistě krok nemálo závažný. Jím má Plzeň
ukázati, že dovede netoliko vyráběti pivo a ka"
nony, ale že dovede také svou uměleckou a kul"
turni činností postaviti se do řad těch, kteří ve
vlnách éterových o prvenství soutěží. Nepochy"
bujeme, že právě ctižádostivost a nadšení všech
zúčastněných vrstev plzeňských způsobí, že tato
soutěž bude miti v každém ohledu příznivý vý"
sledek.

Prof. M. Karel:

ELEKTRISACE VENKOVA N A PLZEŇSKU OD PO ČÁ TK U A Ž DO DNEŠNÍ DOBY.
(S mapkou.)

Značný rozmach našeho zemědělství v poslední době založen jest ve značné míře na elektrisad venkova. Přesvědčující úspěchy použité
elektrické energie v zemědělství, zejména na
Hradecku (Věkoš), ve střední a severní Moravě a jinde, přiměly záhy též naše kruhy země'
dělské k činnosti, aby i venkovu Plzeňska dostalo se co nejdříve této technické vymoženosti.
Jednotlivé okresy Plzeňska, pokud jen jejich
finanční síly dovolují, snažily se a snaží se, aby
nebylo na našem českém západě ani jediné vesnice, kde by elektrické vedení nezakotvilo.
Plzeňský venkov záhy poznal, co znamená elek
třina při dnešním racionelním zemědělském pod
nikání.
V blízké době obec, která dosud elektřiny
v zemědělství nepoužívá, bude snad považována
za méně pokročilou. Elektřiny na venkově za
dnešní doby v zemědělství používá se zejména
v těchto případech:
1. Ku svícení v bytech, stájích, stodolách,
sýpkách a pod.,
2. k pohonu čisticích strojů, řezaček, šrotov
níků, pil, čerpadel vody, mléčných odstředivek
a máselnic,
3. v zahradnictví k vytápění pařenišť a skle
níků a konečně
4. i naše hospodyňky jdou s duchem času a
používají elektrické energie při žehlení a k po
honu šicích strojů a k jiným domácím pracím.
Mimo to konají se též pokusy o umělé zahřívání
při konservování píce v pícních komorách.
V obcích, kde elektrisace byla již provedena,
není možno si představiti hospodářství b e z
e l e k t r i c k é h o s v ě t l a . O výhodách není
třeba vůbec se zmiňovati. I když se vytýká, že
elektrické světlo jest drahé, přec každý ho rád
užívá. Často byl jsem svědkem skutečného zdě
šení, když jen krátkou dobu trvala nějaká po
rucha v přívodu elektrického proudu a místo
Žárovek objevily se již odložené petrolejové
lampy. I když připustíme, že světlo petrolejové
bylo lacinější, uvažme jen jeho nevýhody. Bez
elektrického světla zůstal neosvětlený dvůr, sto
dola při eventuelním večerním mlácení, atd.

Rádným osvětlením dvora znemožní se často ne
povolaným osobám vstup do hospodářství. Při
elektrickém světle může hospodář večer za krát
kých zimních dnů bezpečně dokončiti nutné
práce. Znamená tedy elektrické a bezpečné
světlo prodloužení pracovního dne.
Elektrická energie při pohonu mlátících a či
stících strojů, řezaček, šrotovníků, pil (cirku
lárek), vodních čerpadel a pod. usnadnila na
šemu zemědělci zracionalisování zemědělského
podniku. Elektrický motor zachránil často za
vlhka svezenou sklizeň před zkázou, neboť
mohla býti rychle vymlácena a zrno po výmlatu
dosušeno. Parní mlátička nebývá totiž vždy
k disposici, kdy jí hospodář nutně potřebuje.
Náklady při použití elektrického motoru při
mlácení jsou menší, než při mlácení cepem nebo
žentourem. Posi. inž. Černý uvádí:
Mlátí-li mlatec obilí cepem, jest náklad při
100 kg vymláceného obilí as 60 Kč (3 dni děl
nické práce à 20 Kč).
Mlátí-li zemědělec žentourem, čítá na výmlat
100 kg obilí náklad 10 Kč. Při použití elektrické
energie udává náklad na výmlat 100 kg obilí
částkou 2— 3 Kč.
Z uvedeného příkladu jest patrna rentabilita
použité energie.
(Cena elektrického proudu, který dodává
»Západočeský elektrářský svaz« v Plzni, činí od
1. června 1926 pro pohon strojů v hospodářství
2 Kč 30 hal. a 2 procenta daně z obratu za
1 Kw hodinu. — Pro pohon společenských mlá
tících garnitur, jež jsou majetkem mlátících
spolků a pod., a kterých tedy používá několik
odběratelů, byla povolena pro výmlat na dobu
dvou měsíců t. j. od 1. srpna do 30. září zlevněná
cena 1'80 Kč a 2 proč. daně z obratu za 1 Kw
hodinu. Svaz zapůjčuje též pro výmlat vlastní
elektromotory. V tomto případě jest cena za
1 Kw hod. 1 Kč 80 hal.)
Při dnešním nedostatku vhodné čeledi v hos
podářství jest zemědělec přinucen nedostávající
se síly dělnické všude tam, kde jest jen možno,
nahraditi pohonem elektrickým. Co bylo dříve
hospodářstvích za nepříjemnosti při řezání

řezanky, při ručním napájení dobytka a pod.
Dnes pomocí elektrické energie provedou se tyto
práce ícela hravě. Hospodář i čeleď jest spokojena.
Podobných případů bylo by možno uvésti
celou řadu.
S počátku na našem venkově byl elektrický
proud vyráběn hlavně v místních mlýnech na
řece Mži a jejích přítocích, Radbuze, Uhlavě
a Oslavě a v továrnách, anebo byla přiváděna
přebytečná elektrická energie z nejbližšího města.
(N a př. z měšťanského pivovaru v Plzni.) Byly
to začátky elektrisace venkova.
Vývoj elektrisace venkova na Plzeňsku pro
bíhal na základě sebraných pramenů as takto:
V D o b ř í v ě (okres Rokycany) tamější to
várna vyrábí již od r. 1892 elektrický proud a
užívá ho pro vlastní potřebu ku svícení. V obci
užíván jest však proud elektrický teprve od roku
1920 z hrádeckých železáren a používá se ku po
honu hospodářských strojů a ku svícení. V tamějším mlýně a pile při dostatku vody používají
svého proudu jinak také z hrádeckých železáren
a to ku svícení i k pohonu strojů.
V K o t e r o v ě u Plzně kolem r. 1895 vy
ráběl tamější mlynář Flosman elektrickou energii
a upotřebil jí k osvětlování. Toto elektrické
osvětlování fungovalo do r. 1904, kdy pro
Značné poruchy dynama, bylo přerušeno. Dy
namo bylo prodáno do Sušice.
V B u k o v c i u Plzně počalo se již r. 1896
používati elektrického světla ve mlýně M. Šimandla a to jen pro vlastní potřebu. Pro obec
Bukovec počato bylo s dodávkou proudu teprve
na podzim roku 1920. Ve mlýně jsou dvě dy
nama, jedno o výkonu 20 k. s., druhé 50 k. s.
(proud stejnosměrný 120 V ).
V L u ž a n e c h užívá se elektrického proudu
od r. 1910 z tamějšího mlýna (turbina) a to
ku svícení i pohánění motorů.
V P 1z e n c i byla zřízena J. Kašparem elek
trárna na naftový motor r. 1911. Elektrická
energie sloužila od počátku ku svícení i k po
honu motorů. Plzenec byl zásobován až do roku
1916, kdy elektrárna pro nedostatek nafty byla
zrušena. Pak byl přiváděn proud z vodní elek
trárny býv. hraběte Šternberka Břasy— Darová.
Roku 1918 byla tato elektrárna koupena Zá
padočeským elektrářským svazem a spojena

s parní elektrárnou ve Zbuchu. Elektrárenský
svaz zásobuje Plzenec elektrickou energií tedy od
roku 1918.
V obci R a d o b y č i c e u Plzně dodává
proud mlynář Krásný od r. 1912 a to k osvět
lování obce, domácností a ku pohonu motorů.
Až do roku 1924 dodáván uvedeným mlýnem
proud ku pohonu strojů v okresní štěrkovně.
Od roku 1924 dodává této štěrkovně proud
elektrářský svaz v Plzni.
V D o u b r a v c e u Plzně používá se elek
trického proudu z měšt. pivovaru v Plzni od
roku 1912, kdy o Štědrém večeru poprvé byly
elektrickým světlem osvětleny ulice. Od r. 1913
užívá se proudu k pohonu různých strojů.
Napětí pro motory 220 V a ku svícení 110 V.
V C i ž i c í c h (okres Plzeň) započal s vý
robou elektrické energie mlynář Antonín Kesl.
Od r. 1913 d o r. 1919 vyráběl elektrický proud
stejnosměrný a to jen pro vlastní potřebu, ku
svícení. Od roku 1919 až do r. 1926, vyráběl
elektrický proud pro vlastní potřebu i k záso
bování obce. Počínaje jarem 1926 přestal vyráběti proud stejnosměrný a začal vyráběti proud
střídavý, kterým zásobuje celou obec ku svícení
i k pohonu motorů, hlavně při mlácení.
V e V e j v a n o v ě (okres Zbiroh) používá
se od r. 1913 státní elektřiny o napětí 110 V
na dole »David« a to ku vlastnímu osvětlování,
ventilaci šachet, k výtahům a čerpadlům.
V e Š ť a h l a v e c h u Plzence odebírá obec
elektrický proud ze mlýna R. Chvátala od 1.
ledna 1918, tamější velkostatek od září 1918.
Od r. 1924 velkostatek odebírá proud z elek
trárny, zřízené pod lesním zámkem »Kozel«,
která zásobuje zámek a obec Štáhlavice. V obci
používá se proudu pouze ku svícení, u velko
statku k pohonu motorů v hospodářství. Napětí
proudu ze mlýna jest 220 V. Síť z elektrárny
pod »Kozlem« jest stavěna na 6.000 Volt.
V P ř e d e n i c í c h (okres Biovice) r. 1919
počal s výrobou proudu mlynář Frant. Turek.
Proud stejnosměrný užit pro vlastní potřebu a
k osvětlování obce. — Též v druhém mlýně
»Nový mlýn« náležející Vojt. Česalovi, vyrábí
se od r. 1920 elektrický proud k osvětlování
mlýna.
...

(Pokračování.)
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PROF. DR. RUDOLF SOKOL.
Dne 3. února t. r. zemřel prof. Dr. Rudolf Sokol,
docent geologie české university Karlovy a docent
geologie českého vysokého učení technického v Praze.
Zesnulý byl všeobecně znám u nás, neboť působil
jako profesor na II. státní reálce od r. 1906 do roku
1919.
Oborem Dr. Sokola byla hlavně geologie v nejširším
slova smyslu. V našem okolí jevil zájem nejen o permokarbon, o diluviální tarrasy, ale i o palaeontologii.
Vydal o tom následující spisy: »Rudná žíla v Mantavě u Chotěšova,« »Zemězpytný úvod do Plzeňska«,
»O Homolce příšovské«, »Příspěvek k tektonice permokarbonu plzeňského« a »Nosorožec u Sedlecká«.
Nejen Plzeňsko, ale hlavně Domažlicko ztrácí
v prof. Sokolovi geologického pracovníka. Zde stu
doval křemenný val a hlavní jeho dílo byl »Český
Les«, obsahující devět svazků. Mimo to zpracoval
Chudenicko a část Klatovska ve Sborníku stát. geol.
ústavu v Praze. I svému rodišti zůstal věren. V okolí
Sadské studoval tok podzemních vod, pohyb a klesání
labské krajiny v době diluviální, říční tarrasy, duny
atd. Jako paedagog napsal též mnoho spisů jako: »Fy
sika evangelická«, »Methodika fysiky« a pro student
stvo vysokoškolské »Geologie výkonná«, jež též vyjde
německy.
Musíme obdivovati jeho úžasnou pilnost a vytrva
lost, kde z učitele obecnoškolského stal se universitní
docent, jenž soukromě studoval a r. 1915 dosáhl di
plomu doktorského a r. 1924 byl navržen řádným pro
fesorem geologie české university.
Svoji otcovskou péči v rodině přenášel prof. Sokol
i na studentstvo vysokoškolské, jež na něho bude vždy
vzpomínali s láskou. Vykonal veliký kus práce.
Čest jeho památce.
Jaroslav Schiebl:

STARÉ PLZEŇSKÉ PAMÉTNÍ ZÁPISY.
Není pochybnosti, že v staré Plzni byl smysl pro
historiografii města neobyčejně vyvinutý. Pádnými do
klady toho jsou letopisy M. Plachého z Třebnice a
Tannerův. Tím arci není počet plzeňských kronikářů
vyčerpán. Víme také o pokračovatelích Tannerà,
o městských písařích Vodičkovi a Červenkovi a nej
nověji také nacházíme v konšelském protokolu č. 9
v městském archivu k roku 1697 nový doklad, že z na
řízení obce byly paměti městské zapisovány. Plzeňští
totiž ve zmíněném roce z usnesení městské rady věno
vali ke hrobu sv. Jana Nepomuckého »stříbrný, pozla
cený štít města a při dodání jeho zároveň usnesli, že
má býti založena zvláštní knížka, do které mají býti
veškeré pozoruhodnější události pravidelně zapisovány.
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K události této vztahují se následující dva zápisy
v citovaném konšelském protokolu:
Ke dni 29. května 1697 (str. 195):
»Item relací pánův Mikuláše Sturnetia a Jana Vá
clava Hany z měst Pražských přednešená, kteří někdej
ším slíbením neb votem města, když komisí s Hornokutenskými se konala, k sv. Janu Nepomuckému uči
něným se vyslali, štít totiž města stříbrný, pozlacený
k hrobu téhož obětovali. A poněvadž tato oběť s ob
zvláštní počestností od celé velebné kapitoly Pražské
jest přijata, tehdy tato relací do o b z v l á š t n í
k n í ž k y č i s t o t n ě p ř e p s a n á , s j i n ý m i pam ě t n o s t m i p o s i t i r o v á n a b ý t i má.«
Další zápis ke dni 14. června 1697 (str. 196) zní:
»Odpověď Jeho Milosti pana Pavla Josefa Axlera,
kanovníka hradu Pražského přednesena, na poděkování
magistrátu za kooperaci, kterou při odvedení skrovné
oběti k hrobu sv. Jana Nepomuckého prokázati ráčil,
v které odpovědi dobrou náchylnost k vzáctnému ma
gistrátu expectoriruje a p r o t o t a r e l a c í o n e h d e j š í v e p s á n a b ý t i má, b y j e h o m e m o r i a
b y l a p o t o m k ů v i n b e n e d i c t i o n e.«
Kdo tento obecní zápisník pamětí plzeňských vedl
a jak dlouho se tak dálo, nelze na ten čas pověděti,
neboť zápisy tyto jsou dnes nezvěstný.
P o m a h a č Vojt., učitel.

LAZAR WIDMANN.
Plzeňský sochař a řezbář L a z a r W i d m a n n,
velký mistr b a r o k a , byl ve službách bohatých
hrabat z W r t b y. Mnoho jest jeho prací na pan
stvích, jež patřila tomuto znamenitému a mocnému
českému rodu, zejména na K o n o p i š ť s k u , nád
herná kazatelna v Mnichovicích, oltář v děkanském
kostele v Benešově, zařízení kostelní v Poříčí nad Sá
zavou, na P l z e ň s k u v Křimicích, Vejprnicích a
v Ž i n kovech.
Zde vynikají krásou 4 sochy Widmannovy, umí
stěné v kostele a to: sv. Apoleny, Vavřince, Petra a
Pavla, řezané z lipového dřeva, nyní nevkusně obílené
Mimo tyto znamenité řezby jsou zde ještě jiné pěkné
práce z dílny Widmannovy. Zajímavé je, že prý Widmann nedovolil své řezby ani barvou natírati, ani pozlacovati.
Žinkovy honosí se mimo jmenované, ještě jinými
výbornými sochařskými díly, vytesanými z pískovce.
Jsou to 2 p u 11 i a šest soch umístěných na zdi kolem
kostelního hřbitova, představující ochránce proti moru,
hladu, válce, ohni, bouři a neúrodě. Jedna z těchto
soch — ř í m s k ý v o j í n — ve válečné zbroji, opa
třen jest vzadu vytesaným nápisem:
OPVS
LAZAŘI WIDEMANN
MDCCLXVIII.

Jest to snad jeho poslední dílo, neboť Zemřel potom
brzy v Benešové. Tato socha vyvrací ustálené mínění,
že zemřel v r. 1756.
Vrcholem umění Widmannova v Žínko věch jest
sličná socha »N e p o s k v r n ě n é h o p o č e t í P.
M a r i e«, stojící na náměstí na oblém, do čtyř baro
kových konsolů s okřídlenými hlavičkami vybíhajícím
podstavci, na němž jsou 4 kartuše, z nichž v čelní jest
erb hrabat z Wrtby. Postava P. Marie s děťátkem
v náručí spočívá nohou na světokouli ovinuté drakem
bezmocně na symbol » n e p o s k v r n ě n é h o p o 
č e t í « útočícím. Celá socha jest asi 8 m vysoká.
Sochy na hřbitovní zdi a hlavně nádherná socha na
náměstí zle chátrají, podléhajíce zubu času a jest nejvyšší potřeba, aby přikročeno bylo k záchraně!
Již v r. 1924 uveřejnil jsem článek v novinách,
jímž upozorňoval jsem » S t á t n í p a m á t k o v ý
ú ř a d« na chátrající krásná díla Widmannova v Žinkovech, dovolávav se opravy a jich zachování před
zkázou, leč marně. Upozorňoval jsem téŽ p a t r o 
nát n í úř e d n í k y Škodova ve l kos t a t ku
Ž i n k o v s k é h o , ale též marně, byl jsem odbyt
výmluvou!
Snad tento článek vzbudí příslušné činitele k na
léhavé a bezodkladné opravě a konservování draho
cenných pustnoucích památek po velikém mistru
plzeňském — L a z a r u W i d m a n n o v i .
Našeho osvědčeného strážce vzácných památek —
s t á t n í h o k o n s e r v á t o r a pana JUDra H os t a š e v K l a t o v e c h prosím o přímluvu u S t á t 
n í h o ú ř a d u p a m á t k o v é h o v Pr aze!

Zadíváme se do obrazu a záhy poznáváme, s jakým
rozmyslem a citem je celý obraz komponován, jak je
vše zrale uváženo, jak správně voleno.
Aby kůň skutečně byl tu zdůrazněn jako hlavní
část, zobrazen je jako tmavý vraník na světlé ploše.
Aby zas příliš veliká tmavá plocha vraníkova těla ne
rušila, položen přes ni světlý pruh prázdného pytle.
By však tmavost zbylé části byla ještě zvýšena, byla
vzadu vztýčena bílá hlava bělouše, která tu kompo
sičně vrcholí.
Vůz po pravé straně je držen ve světlém podání,
celý zjev hospodářův je světlý, zvláště šedivá hlava
a košile, i košík s bílým pokrytím. Proto i na levé
straně musilo přijíti něco světlého, aby nastalo vy
vážení plochy. Proto zadek a nohy koně v pozadí jsou
světlé. Tmavá halenka a světlý šátek děvčátka sesilují
soustředění ke koni vraníku, zatím co suknička i nohy,
jakož i sousední pytle ve světlém provedení vyznívají
ve světlé půdě pole.
Celý výjev je komponován do položené elipsy.
Škoda, že reprodukce, ač provedená pečlivým náklad
ným hlubotiskem předního grafického závodu v Praze,
nepředvádí všechny přednosti tohoto vzácného umě
leckého díla Němejcova, že leckde ztemňuje světla a
polostíny, že mizí tak kontrasty, že mizí tu tahy štětce,
při práci Němejcově tak půvabné a zajímavé, že re
produkce není věrným odleskem originálu.
Ale to jsou již bolesti reprodukcí.

F. V. E i s e n r e i c h :

V tomto měsíci vyšly v Plzni dosud neznámé básně
B. Guldenera, o nichž se již několikráte zmiňovala
literární historie. Pocházejí z pozůstalosti básníka,
kterou daroval jeho syn, Dr. B. Güldener, v listopadu
minulého roku plzeňskému historickému museu. Sbír
kou touto jest zahájena nová knihovna pod názvem
»P i 1s n e n s i a«, která má býti věnována výhradně
plzeňské literatuře doby staré i nové. Kromě toho
podnik jest zajímavý tím, že chce navázati na starou
tradici tiskařskou v Plzni a dojcázati technickou vy
spělost dnešní, neboť, jak patrno z prvého svazku,
až na papír jest celá kniha, bibliofilsky vydaná, prací
domácí. A tak k regionalistickému »Plzeňsku« přibyla
knihovna s obdobnými tendencemi. Řídí ji Dr. Jos.
Volf, vydala Olga Škábová v Plzni.

OBÈD V POLI.
(Obras Aug. Němejce.)

2a Plzní, tam kdesi u Bor, už nejsou továrny a ruch
průmyslového velkoměsta. Tam je už příroda volna.
Tam je jen hospodář pánem. Tam zrývá zemi, tam
seje zrní a zalévá je svým potem. Má rád to své pole,
tu svou zem — je její jako ona jeho. Má rád i ty,
kdož mu při práci pomáhají — má rád svoje koně,
ty trpělivé a nenáročné pomocníky.
Proto na obraze takový kus světlého pole, proto
koně podáni v tak výhodném postavení, že strhují na
sebe hlavní zájem pozorovatelův.
I děvčátko, jež dědečkovi přineslo na pole oběd,
s veškerým zájmem obrací se ke koňům. Jak jsou to
krásná těla, jak statná a stepilá!
Však si jich hospodář hledí — vyzdobí st je pěkným
řemením a lesklými poklicemi, i přikryje na hřbetě,
i dobře nakrmí. Přivedl si je sem až k vozu, aby se
posilnili. Však jim ve voze dobře přichystal. Pak
teprve sám skromně usedl na rozvoru vzadu za vozem,
aby pojedl, co mu z domova poslali.
V práci mu zšedivěla hlava, tělo pozbylo pružnosti,
ale přec je šťasten zde venku v poli, ve volné přírodě,
pod čistou oblohou a dny a roky letí, jak ti ptáci, jak
ta oblaka na nebi.

NOVÁ PLZEŇSKÁ EDICE.
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LISTÁRNA REDAKCE.
Milá povinnost oslaviti 75. narozeniny řed. Jos. Strnada
vyžádala si odložení některých článků a prosíme P. T. pány
autory, aby poshověli do příštího čísla.
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DR. FRANTIŠEK ROUBÍK: PO CHODSKÉM »VĚCNÉM MLČENÍ«.
Dlouholetý boj domažlických Chodů o stará
práva skončil proti všem nadějím prostých chod'
ských sedláků úplným nezdarem. Císařským re'
skriptem ze dne 24. března 1668 byla žádost
Chodů za obnovu jejich starých privilegií jed'
nou pro vždy zamítnuta s rozkazem, aby byli po'
slušní své řádné vrchnosti a pod přísným trestem
bylo jim uloženo »perpetuimi silentium« o je'
jich starých pergamenech, jež byly tehdy ukryty
pravděpodobně kdesi na Chodsku. Konečná tato
císařská resoluce měla býti přeložena do češtiny
a publikována Chodům na jejich zámku v Do'
mažlicích. Lamingen byl napomenut, aby Chodů
příliš neutiskoval a nepřetěžoval robotami a koiv
tribucemi. Platnost starých chodských privilegií
byla tedy zcela formálně zrušena, ač ovšem ve
skutečnosti ztratily chodské pergameny svoji
právní platnost již trhovou smlouvou z r. 1630,
jíž byli Chodové prodáni Lamingenovi v dědičné
vlastnictví.
Již sama publikace císařského reskriptu o věč'
ném mlčení narazila na formální překážky. Do'
mažličtí vedli již od r. 1656 s Lamingenem spor
o vlastnictví hradu v Domažlicích, tvrdíce, že
nikdy nepatřil Chodům, ale králi, že tedy La'
mingen nemá k němu práva. Proto, když plzeň'
ští krajští hejtmané Jindřich hrabě z Gutnštejna
a Adam Protiva Běšín z Běšin svolali Chody na
28. května 1668 do domažlického hradu, aby jim
oznámili císařské rozhodnutí, upozornili je Do'
mažličtí, že otázka majetkového práva na chod'
ský hrad není ještě císařem rozhodnuta, žádajíce,
aby byla publikace provedena na gruntech La'
mingenových a nikoli v Domažlicích. Protest
tento nesetkal se však s výsledkem. Panský
krajský hejtman hrabě z Gutnštejna, švakr La'

mingenův, nehodlal nijak respektovati žádosti
Domažlických a na jeho nátlak byla publikace
provedena přece jen v domažlickém chodském
hradě.
Pro Chody nebyla již tehdy nepříznivá ch
sařská resoluce žádným překvapením — již dne
27. dubna 1668 bylo jim její znění publikováno
v pražské místodržitelské kanceláři. Nyní však
měla býti na Lamingenovu žádost publikace pro'
vedena slavnostně, u přítomnosti nejen chod'
ských rychtářů a starších, ale všech Chodů, aby
se žádný z nich nemohl příště vymlouvá ti její ne'
znalostí. Když se proto dne 28. května 1668
shromáždili na nádvoří chodského hradu v Do'
mažlicích svolaní Chodové, dali jim oba pří'
tomní plzeňští krajští hejtmané přečisti německé
i české znění císařské resoluce, uložili jim pod
přísným trestem věčné mlčení a vybídli je k po'
slušnosti Lamingenovi. Při neústupné povaze
chodských sedláků nemohla se tato scéna odbýti
klidně. Když krajští hejtmané skončili, vystou'
pili ze zástupu čtyři Chodové, protestujíce proti
publikované resoluci slovy, že nedostali svá pri'
vilegia od Lamingenů, ale od různých římských
císařů — proto že se chtějí s nimi obrátiti i nyní
k císaři. Krajský hejtman hrabě z Gutnštejna
již Z ohledu na svého švakra Lamingena nemohl
tuto chodskou smělost nechati bez trestu — dal
proto ihned všechny tyto čtyři chodské smělé
mluvčí na místě zatknouti. Když pak byli vie'
čeni do vězení, postavil se tomu na odpor ještě
pátý z Chodů, řka, že raději všichni Chodové
chtějí jiti do vězení, než aby v něm nechali se'
děti své zástupce a mluvčí. Byl tedy na rozkaz
krajských hejtmanů zatčen i on a vsazeni všichni
do vězení. Krajští hejtmané nám ve své zprávě

nezaznamenali jmen těchto chodských vůdců a
ani jiné zachované spisy nám nepodávají zprávy,
jak dlouho byli ve vězení ponecháni.
V posledním stadiu chodské pře před perpetuem silentiem byl to vedle střídajících se chod
ských vyslanců (Staningera z Tlumačova a Jana
Josíka) hlavně Jiřík Tábor, jenž byl Chody po
věřen jednáním o jejich sporu v Praze a ve
Vídni. Situace těchto chodských vyslaných ne
byla ovšem záviděníhodná. Jsouce ve stálých
obavách před mstou Lamingenovou, trpěli chod
ští vyslanci hlavně nedostatkem peněz, jichž by
bylo bývalo tehdy tolik zapotřebí. Peněžité
sbírky mezi chodskými obcemi byly Lamingenem
přísně stíhány a trestány — ale i kdyby toho ne
bylo, chudé chodské obce těžce sháněly každých
několik zlatých třeba nejpotřebnějších. Chodská
chudoba, jež zavinila již v XVI. století, že si
Chodové neudrželi po výkupu svoji samostat
nost a byli znovu zastaveni Domažlickým,
brzdila i nyní všechno jednání v kancelářích i
u advokátů, kde každý měl otevřenou ruku ke
braní darů — a nebylo-li jich, nebylo ani ochoty
k přátelským službám. Dostal-li tedy na př. roku
1656 Jiřík Tábor na cestu do Prahy pouze jeden
tolar, nelze se diviti, že netrpělivě urgoval další
podporu.
Když tedy císařská resoluce o věčném mlčení
ukončila smutně chodské snahy o obnovu sta
rých svobod, chystal se i Jiřík Tábor k návratu
z Vídně domů na Chodsko. Odhodlání toto ne
bylo snadné — Tábor dobře věděl, že ho doma
od Lamingena nečeká nic dobrého. Obrátil se
proto počátkem června 1668 na císaře s písem
nou prosbou, aby mu byl vydán ochranný císař
ský list pro něho i jeho rodinu, aby nebyl doma
na rozkaz Lamingenův zatčen a uvržen do
tvrdého vězení. Svoji účast v jednání o chod
ských privilegiích omlouval Tábor císaři tím, že
zastupoval Chody proto, aby si vydělal na chleba
pro sebe, ženu a děti. Císař žádosti jeho vyhověl.
V reskriptu místodržícím ze dne 16. června
1668 nařídil, aby nebylo Táboroví ublíženo
proto, že Chody musil v jejich sporu někdo ve
Vídni zastupovati. Místodržící nařídili proto
krajskému hejtmanu Běšínovi, aby nedal Tábo
roví ublížiti, ale aby jej napomenul k posluš
nosti vrchnosti. Tábor se tedy mohl vrátiti bez
obav domů.

Jak již při publikaci císařské resoluce v Do
mažlicích oznámili krajským hejtmanům čtyři
chodští mluvčí, nehodlali se Chodové spokojiti
rozkazem věčného mlčení, nepokládajíce ve své
pevné víře v moc svých pergamenů a ve své ne
zkušenosti právních norem svoji věc ani nyní
za ztracenu. Nedůvěřujíce pravosti císařské reso
luce, publikované jim u přítomnosti Lamingenově krajskými hejtmany, z nichž jeden byl s La
mingenem úzce spřízněn, rozhodli se podle staré
chodské tradice, že vyšlou znovu své vyslance dc
Vídně k císaři, aby se informovali o skutečném
stavu věcí a aby se ještě jednou pokusili vymoci
od císaře potvrzení starých chodských svobod.
Perpetuum silentium Chodům nařízené nemělo
ještě dlouho být mlčením věčným.
Za daných poměrů nebylo snadno získati ně
koho z obce chodovské. k této nebezpečné cestě
do Vídně — císařský reskript mluvil řečí příliš
jasnou, než aby mu nemohlo býti rozuměno —
chodští vyslanci musili býti připraveni každým
okamžikem na uvěznění a přísný trest. A je
vskutku ku podivu, že to byl opět Jiřík Tábor,
jenž se odhodlal znovu k cestě do Vídně, kde se
za svého dlouhého předešlého pobytu seznámil
dostatečně s poměry. Spolu s ním byl tentokráte
poslán do Vídně klíčovský V ít Pelnář, jemuž
Lamingen odňal statek, učiniv z něho panskou
hospodu.
Jako obyčejně, nebylo ani tentokráte peněz
na vypravení vyslanců. Pelnář musil proto prodati dva voly a stržené peníze, 20 zlatých, půjčil
obci, aby je mohla dáti na cestu Táborovi. Asi
počátkem července r. 1669 vydali se oba na
cestu do Vídně, kde se ubytovali v kapucínském
klášteře sv. Jakuba. Nalezše si advokáta, počali
se domáhati audience u císaře, hledajíce pomoci
hlavně u kapucínů, kladouce naivní naděje do
jejich vlivu u císaře. Posilováni jsouce ve svých
neodůvodněných nadějích jednak neodpověd
nými sliby advokátovými, jednak radami a útě
chami lidí, neinformovaných a skutečném stavu
ztracené chodské pře, snažili se chodští vyslanci
přivésti znovu na přetřes otázku starých chod
ských svobod — ovšem že marně. Jsouce na
prosto bez peněžitých prostředků, marně žádali
krajany v dopisech o zaslání peněz a darů pro
vídeňské kapucíny. Ze zachovaných dopisů, jež
posílali na Chodsko, je zřejmo, jak těžkou situaci

měli chodští vyslanci ve Vídni. K hmotnému
nedostatku přidružila se ještě vzájemná nediV
vera, zcela vysvětlitelná obtížemi těžké doby
a mizením dosavadních nadějí. Nemajíce ani
prádla a jsouce živi jen o chlebě a špat'
ném víně nebo i jen o vodě, naráželi Cho'
dovè všude na neochotu zcela pochopitelnou.
Obdrževše od obce chodovské po celou dlouhou
dobu svého vídeňského pobytu celkem jen ne'
patrnou sumu 39 zh, zadlužili se brzy ve své
hospodě, takže byli žalováni pro tento dluh
i u rychtářského soudu vídeňského, kde byla
žaloba jakž takž na čas urovnána. Nebezpečnější
bylo, že hospodský, jemuž byli dlužni, věděl
o úkrytu jejich originálních privilegií a výhro'
žoval, že prozradí vše Lamingenovi, nebudedi
mu zaplaceno. Jen s námahou podařilo se vyšla'
ným jej od toho odvrátiti. A tak se chodských
vyslaných zmocnila brzy malomyslnost, když je'
jich žádosti o peněžitou pomoc zůstávaly doma
bez výsledku, a když se za každým krokem pře'
svědčovali, jak »ta věc těžce jim jde«, že bez
peněz zdi hlavou proraziti nemohou — jak píše
Pelnář domů. A tak, třebaže zůstali ve Vídni
přes celou zimu, nepořídili nic — že se také
k císaři nedostali, je samozřejmé.
Lamingenovi nezůstal ovšem utajen odjezd
obou těchto chodských vyslanců do Vídně a
ještě před jejich odjezdem upozornil na to místo'
držící, žádaje za zatčení Tábora a Pelnáře a za
jejich exemplární potrestání. Místodržící nařídili
sice ihned plzeňským krajským hejtmanům je'
jich zatčení, ale rozkaz tento přišel již pozdě —
oba chodští vyslanci byli tehdy již ve Vídni. Ani
Žádost místodržících císaři za exemplární potře'
stání obou chodských buřičů nevedla k cíli —
Zatčení obou měl později provésti teprve sám
Lamingen. Česká dvorská kancelář vyslechla sice
ve Vídni na žádost místodržících chodské vy'
slance, ale spokojila se jejich výmluvou, že nevě'
děli o publikaci císařské resoluce o věčném
mlčení. Císař proto nařídil místodržícím reskrip'
tem ze dne 11. září 1669, aby plzeňští krajští
hejtmané přečetli všem Chodům na Laminge'
nově panství znovu onu císařskou resoluci, aby
je přísně napomenuli k poslušnosti a aby pod
přísným trestem zakázali štváti Chody do dalších
bezvýsledných sporů s vrchností. Místodržící in'
timovali tento císařský rozkaz krajským hejtma'

nům nařízením ze dne 2. listopadu téhož roku.
Ale při houževnaté povaze chodských sed'
láků nedovedl ani tento nový císařský rozkaz
otřásti skálopevnou jejich vírou v nepomíjíte!'
nou platnost jejich starých královských perga'
menù a svobod. Žila mezi nimi ještě příliš žívá
zkušenost o metodách, jimiž Lamingenové do
vedli získati kdysi svobodné chodské vesnice
v dědičný majetek a utužiti roboty nikdy nebý'
valé. Uvědomímedi si rovněž pochopitelnou a
namnoze velmi odůvodněnou nedůvěru chod'
ských poddaných nejen vůči vrchnosti, ale také
vůči zeměpanským krajským hejtmanům, jejichž
stranickost projevila se velmi často způsobem,
jenž nutně podvracel selskou důvěru ve spnv
vedlnost zeměpanské administrativy, pocho'
píme, proč ani tentokráte nesklonili se Chodové
před císařským rozkazem. Císařské reskripty
byly tou dobou výhradně německé a chodští
sedláci, tolikráte již zklamaní, nevěřili prostě če'
skému jejich překladu, pořízenému v kanceláři
místodržících nebo krajských hejtmanů. A tak
i tento císařův pokus přivésti Chody k posluš'
nosti, minul se výsledkem.
Lamingen zatím očekával návratu chodských
vyslanců z Vídně, aby si s nimi vyrovnal účty
za všechny nepříjemnosti, jež mu svojí činností
ve Vídni způsobili. Oba vyslaní, Pelnář i Tábor,
nemohli se proto dlouho odhodlati k návratu
domů. Touze po domově podlehl nejprve Vít
Pelnář, jenž se asi počátkem r. 1670 navrátil po
tají domů do Klíčová, chystaje se snad k nové
cestě do Vídně. Jeho návrat domů nezůstal však
utajen Lamingenovi, jenž jej dal ihned zatknouti
a poslal jej místodržícím do Prahy, kde byl Pel'
nář uvězněn ve vězení malostranské radnice. —
Oznamuje to místodržícím, žádal Lamingen po'
čátkem července, aby byl Pelnář vyslechnut a
potrestán a aby byl zatčen i Tábor, jenž se prý
pravděpodobně zdržuje kdesi v Praze. Zároveň
poslal Lamingen místodržícím notářsky ověřené
opisy několika dopisů, jež Pelnář a Tábor posi'
láli loni krajanům na Chodsko. Svoji žádost za
potrestání Pelnáře odůvodnil Lamingen hlavně
tím, že Chodové, kteří nyní dosti dobře pošlou'
chají, mohli by býti Táborem a Pelnářem znovu
poštváni k nespokojenosti a odporu.
Strašáky selského povstání neminuly se u mí'
stodržících nikdy cílem - —a tak i tentokráte ne'

meškali ihned vyhověti žádosti Lamingenově, a
jmenovali již dne 11. července tři vyšetřující komisaře, apelační rady Halleweila, Gervasia Galia
a Kryštofa Kazimíra Krembsa, nařídivše jim, aby
ihned vyslechli na malostranské radnici jak Pelnáře, tak také Tábora, jenž byl zatím také chy
cen, a aby podali místodržícím návrh na jejich
potrestání. Známe-li však minimální výkonnost
tehdejších komisí, nepodivíme se nikterak, že
k nařízenému výslechu nedošlo. Komisař Halleweil musil odjeti z Prahy, komisař Gali byl po
nějakém čase určen jinam, rada Krembs onemoc
něl — a Pelnář v podzemním vězení malostran
ském marně čekal na svůj výslech. Táboroví se
zatím podařilo z vězení uprchnouti. Lamingen
zatím čekal v Praze netrpělivě na výsledek vý
slechu a na potrestání svých odbojných podda
ných a nemoha se dočkati, poslal počátkem pro
since místodržícím urgenci. v níž, upozorňuje na
jiné zaneprázdnění vyšetřujících komisařů, žá
dal, aby místodržící jmenovali k výslechu Pelnářovu komisaře jiné. Chtěje dodati důrazu této
své žádosti, upozornil Lamingen, že buřiči ne
chtějí stále tvrdošíjně uznati platnosti císařské
resoluce o věčném mlčení. Místodržící i tento
kráte ochotně vyhověli žádosti Lamingenově a
jmenovali v prosinci 1670 nové vyšetřující ko
misaře, Jaroslava z Martinic a apelační rady Ca
mela a Halleweila, nařídivše jim, aby ihned pro
vedli výslech Pelnářův a podali žádaný návrh
na jeho potrestání.
V lednu r. 1671 byl tedy na malostranské rad
nici konečně proveden výslech Víta Pelnáře,
jenž tu byl v poutech a železech vězněn již celou
řadu měsíců. Výslech nepřinesl žádných nových
fakt. Pelnář se omlouval tím, že byl chodskou
obcí přinucen spolu s Jiříkem Táborem k cestě
do Vídně, aby zde prosil císaře o konfirmaci sta
rých chodských privilegií. Omlouvaje se svým
mládím, tvrdil Pelnář, že nevěděl, co se v chod
ské při stalo dříve, že byl tedy přesvědčen, že
Chodové mohou znovu dosáhnouti svých sta
rých svobod a on sám že dosáhne opět svého
dvora, odňatého mu Lamingenem. Vyšetřující
komisaři navrhli místodržícím, aby byl Pelnář
donucen ke složení slibu poslušnosti Lamingenovi a pak aby byl odsouzen k tříměsíční nucené
veřejné práci v okovech a železech. Návrh tento
byl místodržícími schválen a radě Menšího Mě

sta Pražského bylo dne 25. února nařízeno, aby
rozsudek tento provedla.
Lamingen mohl tedy býti spokojen — ale
nebezpečí nebylo ještě zcela odstraněno. Jiřík
Tábor se stále ještě zdržoval kdesi ve Vídni a
hlavně znepokojovala Lamingena ta okolnost, že
stará originální pergamenová privilegia byla
stále ještě v rukou Chodů, věřících pevně v je
jich nepomíjitelnou platnost. Proto již v lednu
1671 obrátil se Lamingen na místodržící písem
nou žádostí, v níž upozorňoval, že Chodové věří
stále v platnost svých zrušených privilegií a že
nebudou přivedeni k poslušnosti, dokud budou
tyto pergameny ponechány v jejich rukou. Žá
dal proto, aby vyšetřující komisaři dodatečně
ještě pokusili se vyzvěděti od uvězněného Pel
náře, kde jsou tyto originály ukryty, aby bylo
pak možno se jich zmocniti a vžiti tak z chod
ských rukou stálé nebezpečí další neposlušnosti
a odporu.
Komisaři Martinic a Carnei vyslechli tedy na
rozkaz místodržících koncem března r. 1671
ještě jednou uvězněného Pelnáře, ale výsledek
výslechu byl celkem negativní. Pelnář se zapří
sahal, že nespatřil chodských originálních privi
legií od té doby, kdy jel Ferdinand III. z Prahy
přes Chodsko do Rezna. Slyšel však prý, že Jan
Schmid, Staninger z Tlumačova a V ít Schindel
macher z Postřekova odnesli svého času tato
privilegia s sebou do Vídně, kde bydleli nějaký
čas v kterémsi klášteře — od té doby že Pelnář
neví o osudu těchto pergamenů zcela nic, at už
s ním místodržící dělají, co chtějí. Další pátrání
po ukrytých privilegiích bylo tedy za těchto
okolností marné — a otázka zůstala nevysvět
lena, jistě k malé radosti Lamingenově.
Chodové však ani tentokráte nehodlali upustiti od boje za svá stará práva. A tak již v září
1672 obdržel pražský královský prokurátor Dr.
Kryštof Norbert Knauth z Fahnenschwungu od
dvorské komory k vyjádření novou žádost do
mažlických Chodů, v níž tito prosili za povolení
výkupu z poddanství Lamingenova a za přivtělení k české komoře, jako tomu bývalo kdysi
před dávnými lety. Královský prokurátor ne
mohl ovšem jinak, než upozorniti v září 1672
dvorskou komoru, že otázka chodského poddan
ství byla již císařem definitivně rozhodnuta:
Chodové jsou dědičnými poddanými Laminge-

novými, takže o nové jejich nabídce výplaty
není možno jednati.
Když i tento chodský pokus o nabytí ztracené svobody potkal se s neúspěchem, jak ani za
daných poměrů jinak býti nemohlo, chystali se
Chodové k dalším pokusům, tentokráte oklikou.
Zachované neúplné spisy nedávají nám mož
nosti přesně zjistiti, jakým způsobem pokusili se
Chodové tentokráte o dosažení svého cíle. Zdá
se však, že se obrátili na některého ze soused'
nich šlechticů, sousedů Lamingenových, kteří
nežili s pánem z Albenreuthu v právě nejpřáteb
štějších poměrech. A tak již v říjnu 1673 přišel
z Vídně do Prahy rozkaz, aby byla provedena
komisionelní prohlídka pohraničních lesů La'
mingenových, protože došla naň stížnost, že lesy
tyto příliš kácí, otevíraje tak nebezpečně hranice
království, ač mu bylo dne 24. března 1668 ulo'
ženo pohraniční lesy chrániti.
Dozvěděv se od plzeňského krajského hejtmana Adama Františka Hennigera z Eberka, že
mu bylo uloženo za asistence dvou stavov'
ských osob provésti komisionelní prohlídku
jeho pohraničních lesů, nehodlal k tomu Lamin'
gen svoliti bez protestu a nutno přiznati, že i ten'
tokráte dovedl nastoupiti cestu, o níž dobře
věděl, že se nemůže minoriti cílem. Požádav
krajského hejtmana, aby nařízenou prohlídku
odložil až do vyřízení jeho protestu u místodržících, obrátil se Lamingen ještě v listopadu roku
1673 k místodržícím s písemným protestem proti
nařízené komisi. Poukazuje k tomu, že již dříve
za odboje jeho chodských poddaných bylo na
íalešná udání provedeno několik takovýchto ko'
misionelních prohlídek, z nichž žádné se nepo'
dařilo zjistiti pravdivost nenávistných bezdiV
vodných nařčení, ujišťoval Lamingen, že stejně
tomu bude i nyní. Má prý však tentokráte proti
této komisi zvláštní důležité námitky. Před ně'
kobka dny vrátil se prý totiž na Chodsko potají
opět starý buřič Jiřík Tábor, jenž roztrušuje mezi
Chody pověsti, že brzy přijde na Chodsko nová
komise, jež přivede chodskou věc do zcela no'
vého stadia. Chodové konají prý proto již opět
tajné schůzky a porady, a kdyby skutečně došlo
v této době k nařízené komisi, byli by prý nepo'
kojní Chodové jen utvrzeni v klamných nadě'
jích, že jde vskutku znovu o jejich věc, což by
mohlo vésti k novým velikým nepříjemnostem

a nebezpečí. Lamingen žádal místodržící, aby mu
jmenovali anonymního udavače, jehož nařčení
dalo podnět k nařízené komisi — jinak že ne'
může strpěti, aby na pouhé anonymní udání byla
naň uvalována potupná prohlídka jeho lesů,
proti níž by musel protestovati u císaře. Uka'
zuje k tomu, že na všech takřka sousedních pan
stvích jsou pohraniční lesy v daleko horším
stavu než na jeho gruntech, kde vždy on i jeho
předkové hájili bedlivě hranic království proti
Bavorům, žádal Lamingen, aby mu místodržící
buď jmenovali udavače, nebo aby jej zprostili
chystané komise. Zachované spisy nedávají nám
bohužel zprávy o vyřízení tohoto Lamingenova
protestu — ale jest nejvýše pravděpodobno, že
k chystané komisionelní prohlídce nedošlo.
Ani tento pokus, pravděpodobně nastrojený
Táborem, nevedl tedy k cíli. Tábor však ani ten'
tokráte neustal potají živiti mezi Chody víru
v jejich privilegia a naději, že někdy přece jen
může dojiti k jejich restituci. Lamingen pátral
sice bedlivě po Táboroví, ale trvalo přece jen
dosti dlouho, než se mu podařilo se ho zmocniti.
Teprve v červnu r. 1674 oznámil Lamingen mí'
stodržícím, že se mu podařilo zatknouti a uvězniti arcibuřiče Jiříka Tábora, jenž dostal sice
před časem císařský ochranný list, ale s podmín
kou, že zanechá dalšího štvaní Chodů k odboji.
Podmínku tuto však nesplnil, ale až do nynějška
pokoušel se stále v Praze, ve Vídni i doma
roznítiti znovu starý odboj a uvésti starou chod'
skou při do kolejí úředního jednání. Poukazuje
k tomu, že podvratná činnost tohoto nenapra'
vitelného buřiče mohla by vésti k velikému ne'
bezpečí selského povstání, jež by mohlo miti
zvláště zde na zemských hranicích následky
velmi smutné, žádal Lamingen, aby byl Tábor
přísně potrestán podle Obnoveného Zřízení
Zemského lit. R 6. Lamingenova tato žádosc
byla v červnu 1674 odevzdána královské ape'
lad k dobrému zdání, ale zachované spisy mlčí
bohužel o tom, jak byl Tábor potrestán. Ani
v zachovaných knihách rozsudků apelačního
soudu nepodařilo se nám nalézti tohoto ortele.
Není ovšem pochyby, že za daných okolností ne'
minul Tábora trest velmi přísný — v zachová'
ných chodských spisech pak mizí všechny
Zmínky o dalších osudech tohoto houževnatého
zastánce starých chodských svobod.

Ale ani tentokráte nezavládlo na Chodsku
věčné mlčení — všechna chodská originální privilegia byla stále ještě v rukou chodských dů
věrníků a tak nebylo při neústupné chodské po
vaze a při živé tradici o bývalých chodských
svobodách ani jinak možno, než že brzy potom,
již r. 1680, vyslali Chodové nové poselství k cí

karel

saři, tehdy meškajícímu v Praze, se žádostí za
potvrzení starých chodských pergamenů. Císaře
však tehdy vypudil z Prahy jednak mor, jednak
propuknuvší veliké selské povstání a tak se Cho
dové museli vrátiti s nepořízenou domů — ale
přes to se selského povstání neúčastnili.

Sk A b a : n e z n á m é b á s n ě Be r n a r d a g u l d e n e r a .

i.
V literární pozůstalosti Bernarda Guldenera')
nachází se mimo jiné 5 sešitků a několik volných
listů, v nichž jsou básně nebo jich náčrtky. Jest
to jediné, co se zachovalo z básnické činnosti
autorovy, o níž se zmiňují téměř všechny články,
počínaje nekrology současníků až do posledních
studií o něm. Zprávy o této činnosti byly však
velmi nejasné. Jan Neruda, dobrý, ba intimní
přítel Guldenerův, v nekrologu') píše o Guldenerovi: »Vzdor svému povolání nepozbyl ani
na den zájmu pro poesii a touhy po produkci
vlastní, nesoucí se k nej vyššímu.« Že nemyslil
jen dramatickou činnost, svědčí jeho dopis z 24.
září r. 1877 vdově: »Pochopuji Vaše pocity,
které Vás vedou k tomu, abyste se nevzdávala
ani na čas literárních rukopisů zesnulého svého
chotě. Nestalo by se ovšem nic, také o vytištění
mohlo by se jednat teprv později, ale Vaše vůle
má své oprávnění. Chtěl jsem jen posloužiti Ber
nardově památce«. Také v nekrologu v »Lumí
ru«*3) věta: »Güldener se věnoval t a k m ě ř v ý h r a d n ě literatuře dramatické . .« nasvědčuje,
Že pisatel znal nejenom dramata Guldenerova.
Nej jasněji mluví F. T . v životopisné vzpo
mínce4) o Guldenerových básních: »Konečně se
ví o celé sbírce znělek, jež Güldener na cestě své
na světovou výstavu do Paříže r. 1867 napsal a
j. v. Bylo by zbytečno déle mluviti o pozůsta
losti, již nikdo řádně neohledal; snad se v ní na
lezne méně, snad více než očekáváme.« A v po
známce píše ještě: »Nemohli jsme s určitostí naznačiti celou literární pozůstalost Guldenerovu,

J) Daroval ji laskavě r. 1926 syn spisovatelův, p. JUDr.
Bernard Güldener, advokát v Plzni.
3) Nár. Listy 1877, 20. září, č. 258.
*) Roku 1877, 30. září, č. 27, str. 431.
*) Plzeňský kalendář z r. 1879, str. 21.

jelikož jsme zřeli před sebou nepřekročitelnou
čínskou zeď. Co zde uvedeno, jsou práce, jež
jednotliví přátelé zesnulého spisovatele ještě za
Živobytí téhož viděli. Snad se podaří některému
synu Štěstěny pozůstalost Guldenerovu uviděti.
Prozatím díky za to co o ní víme — díky líným
jednotlivcům.«
Zde po prvé přesná zmínka o celé sbírce zně
lek, jež vznikly za cesty (a po návratu!?) Guldenerovy za hranice a jejichž historie jest dodnes
nejasna. Nevíme, co bylo obsahem této sbírky,
víme jen tolik, že Fr. Schwarz si sbírku tu vy
půjčil od vdovy Guldenerovy, že ji svěřil —
snad dal k otištění — vydavateli a redaktoru
časopisu »Nová Plzeň«,5) Janu Šlapákovi. Šla
pák však odešel r. 1885 do ciziny a od té doby
mizí také stopa po Guldenerových sonetech.“)
Šlapák asi chtěl otisknouti tyto sonety ve svém
časopise, neboť otiskl v něm i »Hada v růžích«
s výslovným svolením vdovy po autorovi.
*
*
*
Nejstarší básnička Guldenerova nalézá se
v jeho sešitu českých úloh, snad domácích, který
jest datován 14. března 1852 a podepsán maji
telem, tehdy sextánem. Dvanáctiveršová bás
nička má svůj původ v jedné z nejzávažnějších
událostí probouzejícího se mužství: v lásce.
Ach Vy oči květy modré,
Jakou rodíte vy vůni,
A že jsem Vás často zlíbal,
Zato na smrt nyní stimi!
5) »Nová Plzeň«, zajímavý pokus o regionalistickou revui,
vycházela od 1. října r. 1884 do 1. února r. 1885, celkem
9 čísel. Do č. 6 redaktory a vydavateli Ant. Spal, sazeč
u Portů a Jan Šlapák, písař u okr. soudu; od č. 7 pouze
Jan Slajják.
e) Ústní sdělení p. Jar. Schicbla. Taktéž Dr. Lukavský
ve studii »Básník B. Güldener«, 1926.

První lásky působívají nejen smutek, bol,
nýbrž jsou příčinou kolise s citem neméně hlubokým, s láskou dítěte k rodičům, kteří v době
probouzející se lásky pozorují bedlivě své milovaně dítě. Tak tomu i u sextána Guldenera:
Ach to má matinka drahá
Snad již dávno předvídala,
A před květin vůní zhoubnou
Proto vždy mne varovala.
Než mladší pocit jest přece jen silnější. Jak
nebylo by možno podstoupiti to nejhorší v oběť
za okamžiky nezapomenutelné! I smrt by byla
sladká:
Ale já bych nelitoval
Smrti časné, matko milá,
Kdyby na hrob můj se rosa
Květů modrých vyperlila.
Sešitek bez desek, formát 924 X 16 cm, stran
98, jest v časovém pořadí druhý, ne-li dokonce
první, nebot na str. 81 čteme tutéž básničku se
čtyřmi škrty, kdežto v sešitu jest beze škrtů,
tedy přepsána. Až na dvě místa celý sešitek jest
popsán náčrtky básní, z nichž většina nehotová
nebo nedokončena. Sešitku tomu nebylo asi při
kládáno příliš mnoho váhy v rodině, čemuž
svědčí obrázky a čmárání dítěte tří- až šestileté
ho, snad básníkova sourozence. V tomto sešitku
jsou ještě poznámky a výpisky. Na prvých dvou
stranách — prvá jest téměř úplně nečitelná —
jsou kusé výpisky z Turinského »Angeliny«, a
sice z II. dějství výstup 6., z III. dějství 3. vý
stup. Není myslitelno, že by byl Güldener ne
četl »Angeliny«, jež vyšla r. 1821 v prvém a
r. 1840 v druhém vydání, hned ve svém mládí.
Z poznámek kulturně-historických a z malířství
na str. 7— 8 nemůžeme souditi na bližší dato
vání.
Třetím v časovém pořadí jest tenký zápisník
ve tvrdých modrých deskách, na nichž zlatém
vytlačeno »Notiz«, s třemi oušky na tužku;
formát 8 X 13^2 cm, stran 122. Téměř polovina
tohoto zápisníku jest věnována poznámkám, psa
ným tužkou i perem, z ethiky, jak tomu na
svědčuje i nadpis tužkou na 1. stránce: Notice
sur l’Ethique. Zato v druhé polovině jsou ná
črtky básní tužkou i perem, ba i básně propra
cované nebo dokončené. Zápisník ten můžeme

přibližně datovati, neboC na téže 1. stránce jest
autor podepsán plným svým charakterem: práv
ník. I jeho pražské bydliště označeno tamtéž:
171-11. Jedná se tedy o dobu po r. 1854, kdy
totiž Güldener počal studovati práva. Jednotlivé
výpisky z děl ethických, filosofických a práv
nických jsou datovány; a sice sám zápisník jest
datován 2./11. hned pod podpisem majitelovým,
první výpisek 21./11. — jest to vlastně výpisek
druhý, nebot předchází mu ještě část výpisku
jiného, jež jest však neúplná, schází začátek; list
s jejím datováním tedy vytržen — poslední
17./12. Zápisník tento zařazen na třetí místo
jednak podle přibližného datování, jednak i po
dle obsahu básní. Neboť stesk po domově a rod
ném městě, několikrát básnicky tlumočený, na
svědčuje, že Güldener pocítil zážitky nové, do
té doby neznámé.
Druhý zápisník zařaďujeme na čtvrté místo,
protože jest datován téměř přesně. Má tvrdé
hnědé desky se čtyřmi oušky na tužku a tištěný
zlatý nadpis »Notes«, na žlutavé předsádce ra
zítko B. J. Güldener, nad ním týž podpis inkou
stem a nahoře v pravém rohu podpis tužkou
opět s pražskou adresou: Nro 116-2. Formát
7 X1 4 ^ 2 cm, stran 118. — Jsou tam varia
právnická, esthetická, ale také osobní poznámky
rázu finančního a hospodářského (o množství
praného prádla), několik adres atd., a též ná
črtky k několika básním. Tento zápisník jest již
přesněji datován, nebot na druhé stránce předsádky jest poznámka: Gérard de Nerval. Lusiada překladem francouzským pana de la Harpe
dokončil jsem čtení dne 29./11. 1857. A na str.
63 při opsané vyhlášce krajského úřadu v Chebu
datum: Mittwoch den 11. Juli 1860. Lze tedy
souditi, že obsah tohoto zápisníku pochází Z let
1857— 1860, či ještě z nějaké další, avšak kratší
doby. Poznámky zde jsou psány tužkou — těch
to více — i perem.
Šest volných listů formátu 12 X 19 cm, dva
volné listy formátu 1l / i X 19/z cm, dvoulistí
17 X 21 cm a 6 listů 18 X 22 cm řadíme na
místo páté. N a většině stran jsou náčrtky i ho
tové básně. Není zde jediné poznámky, podle níž
bychom mohli souditi na původ těchto básní.
Jedině rukopis autorův dává tušiti, že tyto se
brané básně časově předcházejí knížce další, jež
jest datována opět téměř přesně.

Jest to poslední, šestá rukopisná sbírka
v knížce o tvrdých deskách s mramorovaným
papírem bez; tisku, s třemi oušky pro tužku, for
mátu 10 X 16 cm o 178 stranách, z nichž více
než polovina nepopsaných. Knížka jest věno
vána výhradně básním, z nichž většina jsou
pouze náčrtky v několikeré formě; jen málo
Z nich jest úplných. Datování této knížky mů
žeme určití jen podle jediné poznámky, vlastně
kusého deníku, který si psal Güldener v roce
1866. Deník ten není úplný, ziachovala se jen
část, jak patrno z prvé zprávy: 23. dt. zemřel,
25. pochován. Podle další poznámky: 1. června
v Bakově — bitva u Kuří vody, jest patrno, že
se jedná o květen. Poznámky končí: 28. října
obdrželi kříže Ronolta, Wonka, 31. října pře
slavná ovace purkmistra pro nevyznamenání řá
dem.
Poslední rukopisnou básnickou památkou po
Guldenerovi jest dvoulistí formátu 10% X 17%
cm; jest nedatované. Jest to seznam, nadepsaný
»Myšlenky k básním«, tedy příprava k dosti
velkému svazečku. Celý tekst jest tento:
1. K v í t í na hrob co nápis.
2. P r o u d č a s u . V něm piove růže — ně
kdy se vynoří a zase mizí. Porovnání s upamatováním.
3. A l o e : kvete za sto let jednou. Porovnání.
4. M o d l i t b a před panenkou Marií. Ona
se usmívala. Teď když se modlím již ne.
5. H a r f a darem matčiným, by mne k n í
uneslo, kdykoli se mi bude stýskat.
6. P a n t h e o n . Vlast co Pantheon; v ně
uveden matkou.
7. N y n ě j š í m a t k a . Odkazem matčiným
přítelkyně přijala mne.
8. Z m ě n a v n á h l e d e c h . Dosud jsem
byl děckem — neznal jsem zákony přírody;
byl jsem však šťasten. Teď znám její pra
vidla, ale nejsem šťastnější.
9. T o u h a k v í t k a ; pod zvoncem hyne,
touží po svobodném vzduchu.
10. K d y ž m a t k a u m í r a l a . Hrál jsem si
bezstarostně — když plakali, jsem se smál.
Teď toho opak.
11. M a t k a . Byla dobrá jako anjel — nebe
potřebovalo jednoho anjela, proto ji vzalo
k sobě.

12. S m r t i ř í š e !
13. V í t á n í r o d i š t ě .
14. P í s e ň c e s t u j í c í h o . Dvě hvězdy ví
tají k odpočinku — to jsou krásné oči.
15. S t u d á n k a a v n í d v a k r á s n é k v ě t y — tmavé, v každém perla. T y táhnou
mocně k sobě — to jsou oči její.
16. K l í č k r á j i — ukryt v rubínové skřínce.
Ta rubínová skřínka milenčino srdce.
17. M i d a s ů v d i v : očekávám milenku, po
šeptám jednomu kvítku, že jsem přišel, to
to poví dále a tak až k jejímu bytu si to po
vídají květy — až pak břečťan se vyvine a
jí to poví.
18. T a n e c k v ě t ů . Víly jejich tančí kolem
milenky, a sejmuvše tak perly s vlasů svých
uvijou je u věnec, jímž okrášlejí milenku.
19. L o u č e n í s e s m i l e n k o u . Kde její
slzy splynuly k zemi — vykvetly pomněnky.
20. P ř á n í . Až umru, na hrob mi vsaďte
violky — ty budou mi o jaru šeptat — a
kolébavku pět.
21. Ž i v o t a p í s e ň . Dlouhý život náš je
píseň, jež zní teď vesele, pak zase bolestně
se chví: po čase pak někdo na ty krásné
tony sobě vzpomenuv, zapláče slastiplnou
bolestí. Avšak tony, které jako ony z Orfeiovy lyry zněly v ocelové se změní runy,
jež se písní i pěvce budoucnosti zachovají.
22. M l a d í k opouští místo, kde milenka žije.
Nahoře se zastaví a posílá slední pozdravení
spící snad ještě milence.
23. K d o s e c h c e m u ž e m s t á t i, musí
jako ono železo se v ohni kouti, až jiskry
Z něho sršejí, a pak v chladnou vodu po
nořen ves oheň za chladnou dáti rozvahu.
24. D ě t s t v í — j i n o š s t v í — m u ž s t v í
— s t á ř í : charakteristika těch věků. Nej
větší štěstí spočívá v tom — když vlastnosti
všech těch věků v jedno moudře jsou spoieny25. M é s r d c e hrob v němž jsem lásku po
choval a všecky milé. Ona — milenka —
ač žijíc mezi mrtvými přátely se mi objevila
— já pravím: tys mrtva ano pro mne a spo
číváš v mém srdci.
26. O s t a t k y l á s k y . Jako matka, kdy se jí

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

v noci zdá, že dítě volá, vstane v polospaní
a hledá kolébku jeho, avšak ono již dávno
mrtvé: tu ona pohlíží v bolesti na ostatky
po něm — tak milenec vyhledává reliquie
lásky: kadeř vlasů — stužku — kvítek atd.
a zpomíná.
Plujem s milenkou po vodě při svitu mě'
síčku. Báseň víc popisná. Lesk měsíce ostří'
břuje vodu, která jak lité stříbro z vesel
k planině (?) padá. Vrby šumějí a povídají
staré pohádky.
O p ě t plynu po vodě. A hledě do vody
spatřím Vílu — aby vyřídila pozdravení
milence prosím.
S t r a š l i v ý d a r p a m ě t i . Jako onen
tyran přikuje nás k mrtvým trupům a hubí
takto nejkrásnější chvíle našeho živobytí.
K m i 1 e n c e. Nemohu jí za zlé pokládat,
že se mi stala nevěrnou! Ano jsem jí vděčen;
neboť její láska na básníka mne pasovala.
B á s n í k k s k á l e p ř i k o v á n jak Pro'
metheus a nad ním se říše nebes otvírá: on
vidí stolovat nesmrtelné bohy a nemůže
k nim.
A n j e 1 s t r á ž n ý . Matka.
P ř í t e l k y n ě M a r i e . Její tichá, lásky
plná bytost.
M i 1 e n č i n y oč i . Rozličná porovnání.
C h a o s ; věčná noc. Bůh nad vodami volá:
Budiž světlo! Láska v srdci mém a srdce
před láskou.
K v l a š t o v c e , jež táhne k jihu. Touha
po krasším světě.
K v í t k o v z i m ě pod sněhem žaluje. Při'
jde Vesna, a kvítko pošlapané. Tak jsem
toužil do světa a teď —
N i o b e jest duše má, jejíž syni a dcery
jedni po druhých padli! Očekávání smrti.
R ů ž e z j e r i c h a ! Okřívám, kdykoli mne
opět domov uvítá, jako ona růže z Jericha,
kdy ji ve vodu postavějí.
S milenkou v rozvalinách sta'
r é h o h r a d u . Romantika. Vmyšlení se
v minulost. Ona dáma hradu a já .. .7)
Z a s t a v e n í č k o. Jí pod okny.

' ) Dvě slova necitelná.

42. M o j í n y n ě j š í m a t c e . V poděkováni
za její lásku.
43. N e b o ž k a s e s t r a . Umřela před mat'
kou, aby ji v nebi ohlásila. Na nebi pak od
té doby jedna hvězda víc mi svítí.
44. Z ů s t a ň , p a n e , s n á m i , n e b o ť s e
již šeří.

45. M o j e p í s e ň o h ň o v o z e m (již ho'
tova).
46. M i l á č a r o d ě j k a (hotová).
47. S o n n e t (počaté).
Toto dvoulistí není datováno, přece však
můžeme aspoň přibližně souditi na věk autorův.
Všimnemedi si themat, jimiž se Güldener zabývá
a která chce zpracovati, pozorujeme, že v celé
sbírce měl vlastně převládati smutek a bol. Jsou
to č. 1, 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31,
36, 37, 38, tedy téměř třetina celé chystané
sbírky, jež jsou bolně, pessimisticky zladěna. Jest
však na jejich myšlenkách patrno, že básník byl
ještě mladý, nevykvašený, ba naivní, jak doka'
zují č. 9, 19, 21, 22, 29, 30, 31. Snad se zde
mimoděk odráží četba romantické literatury do'
máčí i cizí, ovšem bez vlivů jejích koryfeů. Mládí
připomínají ještě další themata, naprosto lyrická
— proti předešlým reflexivním — jichž obsahem
jest láska, která dává tušiti probouzející se muž'
ství; jsou to č. 14 (?), 15, 16, 17, 18, 25, 26,
27, 28, 33, 34, 35, 40, 41. Třetím, důležitým
momentem jsou básně, v nichž budoucí básník
elegicky opěvuje matku, žele její smrti. Matka
Guldenerova zemřela r. 1844,8) otec oženil se
později po druhé. Snad v době dospívání těles'
ného i duševního, kdy srdce plné lásky by se
tak rádo vyzpovídalo dobré matce, jež rozumí
spíše mladému srdci než otec, hledalo marně onen
něžný pohled a měkký dotek matčin. Čísla 5, 6,
11, 32, 43 vyjadřují jasně elegickou náladu v bo'
lesti, které ještě čas nezahladil. Avšak druhá
matka jest také dobrá, hodná, jak dokazují č. 7
a 42. Čísla 13 a 39, vyjadřující touhu po do"
mově a radost z občasného návratu, vztahují se
asi na doby studia právnického v Praze, na
léta 1854— 1858. Pravděpodobně povstala tedy
myšlenka k básnické sbírce, kdy bylo Guldene'
rovi 18 až 22 let.
(Pokračování.)
8) V nekrologu Frant. Guldenera. Pilsner Bote 1862.

FR. R A U SA R: K N IH A CTI, T lK n a z v a n á b í l á k n i h a .
(Obrásek ze staré školy biovickc.)
Aby se dosáhlo ve škole žádoucího prospěchu
a náležité kázně, užívá se různých metod a prostředků. Nechci začíti od stvoření světa, ale
stručně pojednám o věci na dosah naší paměti
a dle zachovaných dokladů a z obsáhlé látky
vyjmu toliko zprávy o tom, jak se ve staré škole
odměňovalo, pokud tato byla podřízena církvi.
O trestech pojednal jsem dle »Knihy hanby, tak
nazvané Černé knihy« v Národní Politice.
Za pilnost nebo mravné chování posazen byl
Žák do první nebo poslední lavice dle toho, která
Z nich byla volena pro vyznamenané, na kraj,
byl mu svěřen dozor před vyučováním, mezi po
lednem, za nepřítomnosti učitele vůbec, po cestě
ze školy a do školy, svěřovány mu různé služ
bičky školní i osobní. Na vše to dospělí rádi
vzpomínají, se zjevným potěšením o tom vypra
vují a tak někdy octne se ve škole i celá společ
nost, jejíž každý člen vytasí se s nějakou milou
nebo nemilou příhodou, která vzbudí všeobecné
veselí.
Velice ceněny byly odměny, kterých se dítkám
dostávalo o zkouškách při tak zv. visitacích, to
jest o příchodu vikáře, okresního školního do
zorce jistého vikariátu, jemuž škola patřila. Den
zkoušky byl slavnostním dnem celé osady.
Zkouška konala se ze všech předmětů ve škole,
čistě vymyté a vysmýčené, za přítomnosti měst
ských hodnostářů, úřednictva, rodičů, někdy i
patrona. Před zkouškou se psaly »předpisy« na
čtvrtkách papíru. Tato mechanická, ducha
morná práce trvala několik dnů a vyžádala si
mnoho papíru, než se podařilo žáku odevzdati
bezvadné provedení. Předpisy se sestavily dle
tříd neb oddělení, jakosti písma, daly se brožovati a při zkoušce se předložily. Po zkoušce roz"
dávaly se odměny: obrázky a »piletky«. Pama
tuji se, že za biskupa Jirsíka, slavné paměti, se
rozdávaly poučné a zábavné spisky.
Vrcholem odměny bylo zaznamenání do
»Knihy cti, tak nazvané Bílé knihy«. Z tohoto
uznání těšil se vyznamenaný nejen po dobu
školní návštěvy, ale po celý život. Slyšel jsem
jednotlivce, jak častěji se chlubili, že jsou ve
»Zlaté knize«, jak knize také říkali. Ač je tomu
více let, přece jako dnes vidím blažený úsměv

vynikajícího muže — po převratě nejvyššího fi
nančního úředníka na Slovensku — když patřil
na své jméno v knize, kterou si ode mne vy
žádal k nahlédnutí. Při veřejných zkouškách čtla
se jména vyznamenaných dítek z knihy cti.
Z obsahu knihy, jež je vedena od r. 1789, lze
seznati, co se odměňovalo postupem času, z kte
réžto příčiny uvádím vždy datum, ale vynechá
vám zápis, který se opakuje.
Na první stránce čteme: V roku 1789 záslu
hu jou následující školníci skrze dobré mravy a
svou pilnost v tuto Knihu cti zapsáni býti:
Lambì Filip. Z ohledu pobožnosti.
Lambì Rosina. Skrze povolné zachovávání
Školních ustanovení.
N. N. Z ohledu jeho pilnosti.
N. N. Pro jeho pozornost.
V dalších zápisech vynechávám jména. Pro
jeho pilnost a mravy. Z ohledu jeho pozornosti
při křesťanském učení. Z ohledu jeho vejřečnosti při visitací Milost Pána komisaře krajského
dne 30. listopadu 1789. Z ohledu jeho pozor
nosti v počtech dne 30. listopadu 1789. Pro
uznalost v jeho výborného čtení dne 30. listo
padu. Pro její opakování křesťanského učení.
Dne 7. července 1790. Pro pozornost při učení
katechismu 15. prosince 1791. Z ohledu její pil
nosti při štrikování. Dne 5. dubna 1793. Z ohle
du jejího ctnostného chování jak ve škole, tak
na ulici. Dne 9. listopadu 1793. Pro její posluš
nost, mravy a ctnostné chování jak v chrámu
Páně, tak i ve škole. Dne 30. ledna 1794. Pro
pilné chození do školy. Dne 7. června 1795. Pro
jeho pozornost při psaní. Dne 18. října 1796.
Skrze jeho pozornost při křesťanském nábožen
ství dne 18. ledna 1797. Z ohledu na jeho po
zornost při křesťanském vyučování a nahlas od
povídání přišel do této knihy zapsání dne 27.
června 1799. Pro jeho obzvláštní a výborné
č te n í... dne 13. prosince 1800. Pro své ob
zvláštní ctnostné a bedlivé chování při všem
školním vyučování na příklad všem žákům . . .
30. srpna 1806. Z ohledu svého poslušenství
k svému učitelovi přišel do této knihy k ve
psání. Dne 15. ledna 1808. Při veřejném průfungu dne 3. srpna 1811 drženého obzvláštní

užitek bedlivého navštěvování školy a pilného
učení ukázali . . . Pro bedlivé navštěvování chrá
mu Páně, uctivé a pobožné přisluhování při mši
sv. p řiš li... 4. listopadu 1813. Při veřejném
zkoumání dne 22. září 1821 od Milost Pána,
Pana hraběte Kolovrata skrz jejich obzvláštní
bedlivost navštěvování školy, pilnost v učení za
sloužili, by do této knihy zapsáti byli žáci I.ho
klasu . . ., žáci II.ha klasu . . .V dalších letech
uvádějí se dítky hromadně takto: Pro lni zimní
běh školní 1824 skrze mravné a ctné chování jak
ve škole, tak ve chrámu Páně žáci třídy II.hé . .
Pro IT.hý letní běh školy 1824 . . .
Do této doby převládají zápisy o prospěchu
v náboženství a návštěvě kostela, nato se přihlíží
větší měrou k jiným předmětům.
V školním roce 1828. Poněvadž N . N. a N.
N . v těchto letošních šestinedělních vagacích
každého dne v chrámu Páně při ministrýrování
přítomni byli: tedy zasluhují, jakožto poslušní,
nábožní a bohabojní žáci v této knize cti po
znamenáni býti. Mimo těchto (!) nad jméno vá
ných i též každodenní mši sv. přítomni byli: . . .,
kteřížto nápodobně pochvaly zasluhují . . . 13.
září 1827. V letním běhu b. r. 1832 žáci druhé
třídy z ohledu učiněného prospěchu v nábožen
ství . . ., v literních předmětech školních . . . dne
29. července 1832.
V školním roce 1834. Že jsme my nížepsaní
v těchto minulých prázdninách v chrámu Páně
při ministrování přítomni byli, zasluhujeme, ja
kožto pilní a poslušní žáci v této knize. V tomto
běhu letním nezasloužili nižádní žáci v této knize
zapsáni býti, poněvadž velmi nedbanlivě a přetržně školu navštěvovali a tudy malý aneb do
konce nižádný prospěch v předmětech školních
(až na některé) neučinili. Dne 21. července
1834.
V školním roce 1840 zasluhují pro svou pil
nost, jak v navštěvování školy, tak i chrámu
Páně času nedělního i svátečního, pro své
mravné chování a u čen í. . . Ve vzorné škole
blovské dne 28. července 1840.
Od r. 1843 se užívá v zápisech latinky místo
švabachu.
V školním roku 1853 zasloužili skrze mravné
chování, pilné školy navštěvování a učiněný pro
spěch v předmětech literních žáci a žákyně druhé
třídy obzvláštní pochvalu v této knize . . .

V školním roce 1860 zasluhují skrze učiněný
prospěch v předmětech literních následující žáci
třetí třídy: . . .
Od r. 1859 nezapisuje se pochvala o prospě
chu v náboženství, ani o návštěvě kostela.
Knihu prohlédl a podepsal 24. května 1864
P. Jose Tichý, školdozorce, farář z Měčínaí
30. května 1865, 12. června 1866, 4. června
1867, 9. června 1868 P. Jan Kratochvíle, škol
dozorce, farář z Hořčic, pozdější děkan blovický.
Poslední zápis: V tomto školním roce 1869 za
sluhují onino školní žáci jak pro své mravné cho
vání, tak i pro učiněný prospěch v literním učení
v této knize cti zaznamenáni býti: . . . .
Pro zapisování učiva z náboženství byl zvláštní
sešit — jakási třídní kniha — v němž se zazna
menávalo: datum, hodina, učebná látka nábo
ženská, jméno katechety a měla titul: »Seznam
katechetických přednášek žactvu třetího oddě
lení farní školy Blovické od roku 1857.«
Toho roku 1868 přešla škola z moci církve
do rukou státu a novými školními zákony posta
vena škola na nový základ, vliv církve byl čá
stečně ponechán, ale 28. října 1918 zrušen.
Rok 1869 je pro blovickou školu smutně pa
mátný tím, že v něm skončili svou obtížnou uči
telskou dráhu a plodný život vzácní mužové,
kteří byli škole zcela oddáni, pracujíce neúnavně
i pro kulturní a sociální povznesení lidu, mezi
kterým žili: děkan Fr. Jar. Vacek Kamenický
(23. března), podučitel Vojt. M. Vejškrab Bělohrobský (29. července) a vzorný učitel Jos.
Hyan (29. prosince).
Jako škola, tak i ostatní veřejný i soukromý
život opíral se o víru v Boha. Panovníci z boží
milosti vydávali manifesty, prostý člověk s Bo
hem počínal psáti dopis, oslavám předchá
zely bohoslužby, budovy veřejné i soukromé se
světily dříve, než byly odevzdány svému účelu,
jídlo, spánek, počínaly a končily modlitbou; od
chod z domu a návštěva cizího příbytku i ná
vrat provázeny byly zbožnými pozdravy, jichž
užito i při vstupu do chléva: těmito pozdravy
oslovovali se známí při setkání a loučení; ne
mocný prosil o pomoc boží, zdravý děkoval
Bohu za nejcennější dar — zdraví. Zdařená
práce, úroda, považovány za milost, odměnu,
nezdar, živelní nehoda, za trest boží. Krátce:

veškeré myšlení, jednání, konání, bylo prostou'
peno náboženským duchem.
Říšský zákon ze 14. května 1869 v § 3 sta'
novil učebné předměty, mezi nimiž některé nové,
kterých stará konfesijní škola neměla. Staré
učebnice sice měly články z reálií, ale věnovala
se jim při vyučování jen nepatrná pozornost. Na
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příklad »Kniha čtení pro druhou třídu měst
ských a venkovských škol v cis. král. Rakou'
ských zemích«. V Praze, 1848. Blovická škola
vedle hlavních předmětů (trivia) pěstovala i
jiné, což není patrno z uvedených zápisů a slula
vzornou (t. j. normální) školou a vedoucí síla
vzorným učitelem (titulu »říd. učitele« nebylo).

Á N Í C H O D S K É REBELIE.
(Dokončení.)

»To já nevím, povídal on sice, že pojede na
pout, ale my se ho dožádali, aby on s námi
k místodržícímu šel a od nás mluvil.«
Zda-li jsi ty aneb z těch některých sedí'
cích při vyhotovení posledního psaní baronovi
Dunklovi odeslaném přítomen nebyl?
»Byl jsem při tom, taky jiní z těch dálejších
vesnic více, každá vesnice po jednom neb po
dvou bylo nám všem dříve přečteno, než-li do
Vídně se poslalo 90 zl. — peněz jemu Dunklovi
jest odesláno, a při tom také to v pravdě po'
vědět mohu, že dříve neždi toto psaní jemu
Dunklovi psáno bylo, všem obcím, zdaliž ho
v tom žádají a vůli svou dávají, abychme se ho
dožádali, přednešeno bylo, načež všichni jedno'
myslně se snesli, aby z každý obce jeden nebo
dva, jak vejš praveno, při tom byli.«
Jakýma slovy on Dunkl ty chodovský vy'
slaný s celou obcí těšil, že jich privilegia neb
domnělé svobody podstatné jsou a při tom k ne'
poslušnosti proti vrchnosti a k nekonání robot
a jiných povinností ve Vídni je nabádal?
»Tb já nemohu říct, aby on nás proti vrch'
nosti nabádal, my jsme již dříve robot nedělali,
hned od první komisí.«
Jak dávno jest tomu, co se s vídeňským agentem a nově v Brně přítelem právním uradili?
»Jak se pamatuji a domnívám, bude brzo po
sv. Vavřinci rok, co pana Strause známe, ont je
nám mluvil, že naše věci jsou dobrý, že je nám
Zajisté vyvede, sliboval. V Brně jsem já nebyl
a taky nevím, zdaliž tam nějakého právního
přítele měli, jen toto o tom vím, že tam Krištof
Hrubý s baronem Dunklem jel, a ty naše pri'
vilegia jsou vidimírovat dali.«
Jak jste to a za jakou sumu těm dvěma pro'
kurátorům, totiž baronu Blasiu Dunklovi a Vil'
helmu Strausovi aneb komu jinému, anebo k ja'

kému cíli hotových peněz odeslali a jaké sbírky
a jak často při obci chodské jste mívali?
»Se Strausem jsme akordírovali na 150 zl. —
totiž dali jednou třicet, po druhé dvacet a po
třetí zas 30 zl. — a písaři Nedorostoví 15 zl.,
čehož všeho uznání 95 zl. Dunklovi jsme nedali
nežli těch 90 zl. na koně a na outratu, když se
měl sem do Prahy vypraviti.«
Který jsou pak největší příčinou pozdvižení
toho proti vaší vrchnosti buď z prokurátorův,
anebo z vaší obce, že jste poslušnost neb pod'
danost u roboty vykonávat! nechtěli a kdo vám
nejvíce k tomu radil, abyste se pro zastavení va
šich privilegií k Jeho Milosti Císařské utíkali?
»To já nemohu vědět, kdo jest začal, ale
všichni ze všech obcí a vesnic, jsme se tak spo
lečně na tom snesli a co máme dělat, potom
jsme se radili s prokurátorem Strausem. Nedo
rost, písař jeho nám všem třem vyslaným pravil,
abychme roboty zastavili, však abychme na
něho nepovídali, že nám to radil, však bychom
my byli na to ani nevzpomněli, nýbrž pořád ro
botovali. Když pan hejtman vyjedouc od kraj
ských hejtmanův při té komisi ven, nám punkta
našich žalob četl, zdaliž se k tomu známe a nás
se dotazoval, zdali robotovat chceme nebo ne,
tu všichni jednomyslně, že né.«
Byvše témuž Sladkýmu to předneseno a ponavrhnuto, že David Forst ve Vídni v železech
ukován jest a do Prahy dodán bude, neméně
tak, že 72 osob, který se protivily a skrze vojsko
mocně vzaty, arestovány jsou jako ti, již se spol
čili a v lese zůstávají, všelijak a mocně k do
stání přijdou a pokudž všechno jinšího z toho
následovati nebude než-li jak zkáza manželek,
dítek jich a podobně i t v á H o n z í k u , co
k tomu říkáš, chceš poddanost vrchnosti tvé mi
lostivě zachovati?

»Při jinejch chci. Když jinší svolí, já taky
se všema svolím a budu všechno vypravovati.«
Záleží pak tvá zkáza jak osoby, tak taky
statku tvýho, manželky a dítek tvých podle
jinších, kteří proti vrchnosti jsou, anebo tobě
samým a tvé vůle?
» Já s á m o d s e b e t o u č i n i t i n e 
m o h u , j á v ě ř ím s i l n ě , ž e o n i s e n e 
d a j í z k a l i t i, n ý b r ž v r c h n o s t i v š e 
c k u p o s l u š n o s t u či n ě j í v y p o v ě d í
a j á t a k y p o d l e n i c h.«
Hleď, jinší, kdož by poddanost a povinnost
všelikou neslíbili, mohou býti zkaženi, tak také
ty s nima chceš zkázu svou vlastní?
Já v a š í m i l o s t i j i n č í h o n e m o h u
n i c u č i n i t i , n e ž l i co j i nší. «
Pravil jsi, že jste několikrát sbírku peněz měli,
na vašeho prokurátora nějakého Strausa, a
písaře jeho, tak jste mu museli porozdílně peníze
posílati, pověz kdy tak?
»Já jsem již nahoře pověděl, jaký sbírky, neb

jak často oni chodovští dělali, to já věděti ne
mohu, neb jsem byl ve Vídni 24 neděle.« Tolik
výslech.
Pět dní před odesláním výslechu žalářo
vaných plzeňský krajský Hora z Ocelo vie po
sílá zvláštního posla do Prahy na místodržitel
ství s dopisem z Pocinovic, v němž praví: »Včera
večer v 9 hodin vytrhlo vojsko z Domažlic do
Pocinovic, kam zrána za svítání došlo. Vojáci
obklopili ves. Mušketýři vyzvali obyvatele, aby
přišli na náves. Dostavilo se jich pouze 15. N ě
kolik jich na koních snažilo se vojenský kordon
proraziti a prchnout, jiní, i ti rejthaři selští, na
vojsko pokřikovali, to vojáci nedali si líbit, tak
že po nich vystřelili. Jeden z těch prchajících
byl hodně plešírován, kdo však tu ránu z těch
komandovaných dal, nezjistilo se, ale byl to ne
pochybně některý dragoun, kteří jsou nováč
kové.
Více o krvavé události nepsáno.

JAR. ZDÈNEK: HUDEBNÍ VÝVOJ M ESTA PLZNĚ V XIX. STOL. (1844— 1848).
ty

Tyto akademie byly provedeny na podnět
prof. Smetany, jehož vliv stále stoupá.
Školních akademií používali mnozí hudebnícidiletanti vedle hudebníků z povolání, aby mohli
vystoupit veřejně. Patří to k charakteristice idy
lického rázu obrozenské doby až do let 60tých.
Příklady gymnasia působily a podle nich 14.
dubna 1858 provedena v městském divadle velká
hudební a deklamatorní akademie1) ve prospěch
chudé mládeže české školy. Pořadatelem byl
Marcelin Reitler, německý spisovatel; velké zá
sluhy si získal i pianista J. Gerlach a ředitel kůru
Fr. Mates, který nastudoval čísla hudební, orkestrem přednesená.
Program počal proslovem od Carla Viktora
Hansgirga. Nato následovaly: ouvertura pro
velký orchestr, sólové písně, dvojzpěvy, kvar
teta pro smyčcové nástroje s průvodem piana,
velká příležitostná báseň »Die Huldigung der
Unschuld«, sepsaná a přednesená M. A. Reitlerem, která provázena byla vlasteneckým sesku-*
') Hruška, str. 611. Schiebl uvádí podobnou akademii 10.
května 1857 s českým epilogem prof. Huga Karlíka, Plzeň'
ský Obzor 1902, 16. IX.

(Pokračování.)

pěním 200 mladých dívek a bengálským osvět
lením. Uprostřed programu byla jednoaktová
veselohra.
Zpívali: pí Sabatzká, sl. Gerlachová, Klement.
Exlová a učitel Jan Odvárka; účinkovali hu
debně sl. Löwova, Mates, učitel Halík, Maršál
a Gerlach; v aktovce hráli pí Bielfedtová, pan
Bielfeldt, fotograf a bývalý herec, Utler, též
bývalý herec, který se usadil v Plzni, básník
Reitler a Ženíšek.
Na těchto produkcích vidíme, že tu ještě pů
sobili Češi a Němci svorně a společně, ba do
konce německý básník je pořadatelem produkce
ve prospěch české školy. Jak se časy změnily
brzy potom!
Program akademií gymnasijních má jakýsi
akademický ráz již proslovem, který býval pra
videlně zabarven osvědčením dynastické loyality.
Ale jsou tu i vlastenecké deklamace české od
Tyla, a to na programu akademie gymnasia řádu
premonstrátského, jenž později byl silně ně
mecky nacionálním.
Hudba měla tu ovšem účel a ráz zábavný, po

případě ukázkový, a není tu tedy programu
v našem smyslu.
Stejného rázu byla i humoristicko-hudební
akademie v divadle, kterou 15. ledna 1854 po"
řádal znamenitý herec Fr. Xaver Krumlovský,
s pomocí několika ochotníků. Program, německy
psaný, zachován je v měst. museu: I. Abteilung:
1. Ouverture aus der Oper Montecki und Ca"
puletti.
2. Neueste humoristische Vorlesung von M. G.
Saphir.
3. Solostück für Violine, von Fr. Mates, vor"
getragen vom 12jáhrigen Adalbert Hřímalý.
4. Schlummerlied aus der Oper »Die stumme
von Portici«, gespielt vom 10jährigen Johann
Hřímalý.
5. »Povrchu se mnoho leskne, ale uvnitř samý
dým«, »Náš anjel«, »Všecko se musí s forte"
lem dít« — písně a národní báchorky ze
Strakonického dudáka« od J. K. Tyla.
II. Abteilung:
1. Das kranke Landmädchen.
2. Der Sterbende Gesangskomediant.
3. Vocalkvartetten.
4. Concertpiecen.
Zum Beschluss:
5. Láska a stav manželský, Mudrcové a blázni,
České dívky, České písně, Žert a pravda —
od Fr. Xav. Krumlovského.
Koncert tento je zajímavý tím, že oba hoši,
kteří tu vystupovali, stali se později vynikajícími
hudebníky; Adalbert (Vojtěch) Hřímalý, autor
»Zakletého prince« a »Švandy dudáka«, později
ředitel hudby v Černovicích, hlavním městě Bu"
koviny, Jan, později profesor houslí na konser"
vatoři v Moskvě a zet a nástupce slavného vir"
tuosa Ferd. Lauba.2)

Pravým svátkem pro hudební enthusiasty byl
koncert Ferdinanda Lauba, vedle Slavíka, nej vět'
šího českého virtuosa na housle, který se konal
12. července 1856. Laub koncertoval před tím
v Mariánských Lázních s velikým úspěchem. Na
piano jej doprovázel virtuos Gráf a při koncertě
zpívala několik českých písní dcera magistrátního
rady Veselého, známá nám již Z r. 1847, která
ale brzy na to jako paní Jobstová náležela mezi
nejhorlivější opory němectví v Plzni.3)
Událostí pro Plzeň byl též koncert J. Krále,
později kapelníka opery v Rotterdamu, kam se
dostal patrně na doporučení Jana Škroupa, který
tam již působil před ním. Král byl rodákem
Z Plzně a jeho sestru sl. Cel. Královou vzal si
později za manželku V. Budil, zasloužilý ředitel
divadla v Plzni. Koncert konal se 12. září 1856
a spoluúčinkovala meklenburská dvorní operní
pěvkyně paní Růžena Hagenová, rodem Češka.
Jan Král byl absolventem pražské konservatoře.
Aby obraz obnoveného absolutismu v hudeb"
ním životě Plzně byl úplný, nutno zmíniti se
o zvyku uvítati slavnostně nově jmenovaného
pana krajského hejtmana nebo k poctě jeho
jmenin uspořádati zastaveníčko. Tak čteme
v Pamětní knize Hruškově,1) že 10. května 1855
v 7 hodin večer byla pořádána na počest nově
jmenovaného »pana krajského«, Tomáše, šlech"
tice z Putzlacherů, v divadle akademie pěvecká,
hudební a deklamatorní; dále 20. prosinec 1858
v předvečer jmenin kraj. hejtmana Putzlachera
bylo zastaveníčko kapely vojenské a ostrostře"
lecké, při čemž zapěna též báseň, sepsaná kraj
ským komisařem Hansgirgem a v hudbu uve"
děná Fr. Matesem.
Neschází tu ani rakouský loyální podpora ve"
řejnosti ve prospěch vojska. Dne 28. července

■) O V o j t ě c h u H. odkazuji již teď na jeho díla i díla
o něm: »Ü b e r T o n k u n s t u n d T o n k ü n s t l e r « .
Im Cyklus der populärwissenschaftlichen Vorträge der »Akademischen Lesehalle« gesprochen von Adalbert H., Feber
1902, Czernowitzer Zeitung. — D ie Wü s t e . Grosse Musikumsturz-Allerwelt-Simfonie in vier Abteilungen und fünf
Tönen. Uraufführung und Erklärung des, bis jetzt im Welttal unerreicht dastehenden grösste Schimpfonikors der Jetzt
zeit und Zukunft, Tonulus Chromatikus Hřimalikus. Eine
musikalisch deklamatorische, humoristische Satyre. Czernowitz 1906, Eckhardtsche Universitäts-Buchdruckerei. — K r á 
l ovs ké N á r o d n í di va dl o české a češt í skl a
d a t e l é . Slovo k české žurnalistice pronáší a k laskavému
povšimnutí na uvážení doporučuje Vojtěch H., Em. Stivín,
Praha 189?. — Vojtěch H.: Dreissig Jahre Musik in der
Bukovina. Errinerungen vom Jahre 1874— 1904. Czernowitz
1904, Universitäts-Buchhandlung H. Pardini. — Lud. v a n

B e e t h o v e n s N e u s t e S y m p h o n i e , op. 12?, kom
poniert im J. 1822; veröffentlich im J. 182?. (Rosbor) von
Adalbert H., Eckhardtsche Universitäts-B., Czernowitz. —
Dr. Ant. Norst: D e r V e r e i n z u r F ö r d e r u n g d e r
T o n k u n s t i n d e r B u k o v i n a 1862— 1902, Czerno
witz 1903. — O J a n o v i FI.: Der Musiksalon. Jahrgang
1910, No 8, Intcrnalitonale Zeitschrift für Musik und Ge
sellschaft, Berlin-Wilmersdorf, připsání Janovi: Zu seinem
40jährigen Jubileum als Leiter der Violinklasse am kaiser
lichen Konservatorium zu Moskau, von Lubowski, str. 91—93.
— Rampa i žizn, časopis v Moskvě, ročník 1910, č. 10, str.
1??— 1?6. (Jan se tam ovšem nazývá Ivanem, dále foto
grafie jeho žáků s ním uprostřed. O povolání Jana na kon
servatoř moskevskou je zmínka v Květech 1869, str. 3?1. —
Záznamy tyto a doklady jsou v Národopisném museu Plzně.
3) Schiebl Jaroslav, Dějiny divadla v Plzni, str. ?1.
H) Str. ?78 619.

1858 uspořádána ředitelem kůru Matesem a Jos.
Gerlachem hudební a pěvecká akademie, aby
mohla být založena nadace pro c. k. invalidy 35.
pluku hraběte Khevenhiillera, při níž účinkovali
sl. A. Veselá, Em. Gerlachová, učitel Jan O d'
várka, Karel Maršál, c. k. inspektor, Ed. Kaiser,
lékárník, Fr. Halík, učitel škol reálných, Mates
a Gerlach. Deklamaci obstarala sl. Vilemína Ja'
náková a prolog byl sepsán c. k. komisařem
Hansgirgem, osvědčeným básníkem rakouské
loyality.
Ujímá se brzy zvyk, že místní hudební a spo'
lečenské veličiny věnují své skladby, příležitostně

složené představiteli vlády v jakýchsi ročních
albech, aby tím dokumentovaly »vždy věrnou«
Plzeň.’)
aZchovaly se: Heitere Spenden: Tanz'Album
auf das Jahr 1860 führ’s Pianoforte. Der Hoch'
wohlgebornen Frau Marie Tscharý, Gemahlin
des hochedelgeb. Herrn k. k. Stadthaltereiraths
und Kreishauptmann Johan Tscharý in Pilsen,
ehrfurchtsvoll gewidmet von den Componisten
und dem Vorleger.
Podobné album se stejným titulem je vydáno
i na r. 1861 (Zweiter Jahrgang)0) a na r. 1863
(Dritter Jahrgang).7)
(Pokračování.)

Prof. M. Karel:

ELEKTRISACE V EN K O V A N A PLZEŇSKU OD PO ČÁ TK U A Ž DO DNEŠNÍ DOBY.
(S

V Š t á h l a v i c í c h (okres Biovice) na
popud hospodářů postavil pod zámkem »Kozel«
hydroelektrárnu býv. hrabě Waldstein. Se stav'
bou bylo započato koncem února r. 1920. N á'
klad obnášel 1,000.000 Kč. 15. srpna 1920 za'
počato se svícením a současně používáno elek'
trické energie ku mlácení, řezání, šrotování a
v zámku ku čerpání vody. Rozvod elektrické
sítě v obci obstarala štáhlavická obec nákladem
165.000 Kč.
V Ú j e z d ě u Plzně započato s elektrickým
osvětlováním r. 1920, kdy o Vánocích poprvé
bylo elektřinou svíceno. Proud přivádí se z mě'
štanského pivovaru v Plzni, přípojka v Dou'
bravee. Proud střídavý 3 X 380/220.
V N o v é H u t i u Plzně od července 1923
odebírá elektr. družstvo proud k osvětlování ze
mlýna R. Bílého.
V téže době utvořeno bylo v Mirošově a
v Dobřívě družstvo, které se připojilo na elek'
trárnu akciových železáren v Hrádku u Rokycan
a z této elektrárny odebíralo proud pro zásobo'
vání Mirošova s osadou Janov. Též obec Dobřív
se na železárny připojila.
Elektrická energie vyráběná v uvedených
podnicích, byla však k disposici jen obcím v nej'
bližším sousedství. Vzdálenějším místům bylo
dobrodiní této technické vymoženosti nedo'
stupně.
Uvedené objekty naprosto nestačily k vše'

u.)

(Dokončení.)

obecnému používání elektřiny na venkově. Je'
dině mlýn v Darové u Břas na řece Mži, který
byl r. 1913 přeměněn na hydroelektrárnu, bude
hráti v dějinách elektrisace našeho venkova dů'
ležitou úlohu. Vodní elektrárna v Darové měla
původně vypomáhati tepelné elektrárně na do'
lech v Břasích, s níž byla spojena přespolním ve'
děním o napětí 6.000 Volt. Když se však ukázaly
v této elektrárně značné přebytky elektrické
energie, připojeny byly na ni obce v blízkosti
její ležící a to v r. 1913 Kostelec, pak obce
Nynice, Planá, Stupno Horní a Dolní, Břasy,
Vranov a Radnice, v r. 1916 pak osada Kříše.
Léta válečná, kdy zvláště byl pociťován ne'
dostatek látek jak pohonných, tak i osvětlova'
cích, uspíšila elektrisaci dalších obcí, takže do
konce roku 1918 resp. počátkem r. 1919 připo'
jeny byly na vodní elektrárnu v Darové spoje'
nou s parní elektrárnou v Břasích obce: Chrást,
Dýšiná, Kyšice, Ejpovice a města Rokycany a
Plzenec.5
5) Ku poctě kraj. hejtmana Putzlachera napsal učitel Josef
Stupka: Ein Gedanke aus Pilsens selige Zeiten; uloženo
v městském historickém museu.
a)
Inhalt: 1. Marien-Walzer von Fr. Hingst. 2. Soldanellen-Quadrille v. Ed. Kaiser. 3. Telegrafen-Galopp v. Johann
Král. 4. EmilietvPolka, tremblante, v. J. Gerlach. 5. Schneeglöckchen-Polka Mazur v. Fr. Mates. 6. Preference-Polka
francaise v. Fr. Hingst.
;) Inhalt: 1. Hoffnungsstrahlen-Walzen v. Fr. Mates. 2.
Dahlien-Quadrille v. E. Kaiser. 3. Charlotten-Galopp v. J.
Gerlach. 4. Wlasta-Polka tremblante v. Fr. Hingst. 5. EmilienPolka Mazur v. J. Král. 6. Márinka-Polka v. Fr. Klíma.

Poněvadž záhy se ukázalo, že tato hydroelektrárna nestačí k rychlé elektrisaci větších oblastí,
bylo nutno postarati se o další zdroje elektrické
energie. Proto zahájeno jednání se Západočes
kým báňským akc. spolkem o dodávku elektrické
energie z tepelné elektrárny jmenované společ
nosti na »Jubilejním Masarykově dole« ve Zbuchu u Nýřan. Současně byla prováděna stavba
přespolního vedení »Jubilejní důl«, Litice, Bož
ko v, Letkov, na nějž měly býti připojeny obce
Líny, Červený Üjezd, Litice, Božkov a Letkov.
Jednání skončilo úspěšně, takže v září r. 1920
dáno bylo jmenované vedení do provozu a zmí
něné obce připojeny.
Dosavadní elektrisační akce byla vedena pod
firmou »Přespolní elektrárny Darová—Břasy«.
V únoru r. 1919 ustavil se »Západočeský elektrářský svaz«, společnost s ručením obmezeným
se sídlem v Plzni, na němž zúčastnilo se původně
12 okresů, mezi nimi též okres plzeňský, blovický, přeštický a nepomucký a 18 měst západo
českých. Svaz zavázal se smlouvou, že bude jim
dodávati elektrickou energii za podmínek co nej
výhodnějších. Společnost tato jakmile vstoupila
v činnost, hleděla k tomu, aby získala potřebné
zdroje elektrické energie. Po dlouhých a pečli
vých úvahách, započato s jednáním o výkup
elektrárny v Darové a elektrovodných zařízení
firmou »Přespolní elektrárny Darová«, již
vybudovaných. Jednání skončilo úspěšně a
1. dubna 1920 převzal Svaz do provozu elek
trárnu v Darové a zásobování obcí již k této
elektrárně připojených.
Když 22. června 1919 Národní shromá
ždění odhlasovalo zákon o podpoře při prová
dění soustavné elektrisace, který vyšel pod čís.
438 sbírky zákonů a nařízení, byla v celé re
publice a tedy i oblasti plzeňské dána rozvodu
elektrické energie soustavnost a plánovitost a
tak umožněno dalším, hlavně vzdálenějším
obcím, aby výhod elektrisace použily.
N a základě tohoto zákona prohlášen byl »Zá
padočeský eiektr. svaz« za podnik všeužitečný
a přiznány mu byly veškeré výhody, vyplýva
jící ze zákona o soustavné elektrisaci, současně
však mu byly uloženy povinnosti, jež s sebou
prohlášení za podnik všeužitečný neslo, totiž
zásobovati eiektr. energií za stejných podmínek
celou jemu přikázanou oblast.

Utvoření Západočeského eiektr. svazu, spo
lečnosti s ručením obmezeným, který v r. 1925
na doporučení ministerstva veřejných prací pře
měnil se ve společnost akciovou pod firmou Zá
padočeské elektrárny akc. spol. v Plzni a jeho
prohlášení za elektrický podnik všeužitečný, má
Zvláště pro náš venkov Plzeňska obrovský vý
znam. Dávná touha našeho venkova po sou
stavné elektrisaci započala se splňovati. V prvé
řadě byly to obce Útušice a Štěnovice, které
ihned po vybudování přespolního vedení z »Ju
bilejního dolu« do Božkova s přípojkou do Litic,
přihlásily se k elektrisaci, takže již v r. 1920
bylo do těchto obcí započato s dodáváním elek
trické energie. Podobně na vedení z Kyšic do
Rokycan připojena byla obec Klabava.
Ve větším měřítku přikročil k elektrisaci
o k r e s b l o v i c k ý , který se rozhodl provésti
elektrisaci všech obcí okresu ve třech etapách.
Koncem r. 1922 provedena první etapa, jež spo
čívala ve výstavbě přespolního vedení ze Sta
rého Plzence přes Biovice, Spálené Poříčí, Lu
čiště do Míšova. N a toto vedení připojily se
během r. 1923 obce Nezvěstice, Žákava, Domyslice, Biovice, Hradiště, Boušov, Spál. Poříčí,
Borovno, Míšov, Číčov, Lučiště, Hořehledy,
Těnovice, Záluží a Štítov.
V r. 1923 realiso vána byla druhá etapa a
Zelektrisovány obce: Chvalenice, Selčany, ChouZov, Vlčtýn, Chlumánky, Chlum, Seč, Cížkov,
Železný Újezd, Přešín, Louňava, Ždírec, Zdar,
Smederov, Újezd, Lhotka Hradišťská, Vlčice,
H uť, Lipnice, Struhaře, Ounětice, Újezd Kocenický, Komorno, Lhota Kocenická, Kocenice,
Zhuř a Jarov.
V r. 1924 i v o k r e s e n e p o m u c k á m
Zahájeny čilé přípravné práce, aby i obce tohoto
okresu mohly používati výhod elektrisace. —
Iniciativu i zde vzala do rukou okresní správní
komise a na podzim 1924 přikročeno bylo k vý
stavbě přespolního vedení. Zelektrisovány obce
Nová Ves, Soběsuky, Nepomuk, Neurazy, Měcholupy, Klášter a Zinkový.
Též v o k r e s u d o b ř a n s k é m a p ř e š t i c k é m uvažováno o přikročení k elektrisaci
a v r. 1924 provedeno vedení z »Jubilejního
dolu« do Dobřan, Přeštic a Dolní Lukavice a
tato obec zelektrisována.
Rychlým postupem elektrisace v letech 1923

a 1924 zpopularisovalo se používání elektrické
energie na Plzeňsku tak, že v roce 1925 žádala
celá řada obcí o další elektrisaci. V tomto roce
byla dokončena třetí etapa elektrisace v okresu
blovickém, připojením obcí Losiná, Nebylovy,
Bořek Nebylovský, Netonice, Střížovice, Milí"
nov, Nechanice, Mýtov, Nové Mitrovice, Pia"
niny, Chynín, Kotouzov, Bzí, Drachkov a Ne"
zbavětice.
Dále provedena byla druhá etapa elektrisace
v okresu nepomuckám, při níž byly zelektriso"
vány obce Měčín, Bíluky, Petrovice, Dvorec"
Huť, Srby, Vrčen, Mileč, Svárkov a Skašov.
Rovněž bylo přikročeno k elektrisaci okresu
p l á n i c k é h o připojením obcí: Zdebořice,
Křížovice, Lovčice, Čiháň, Plánice, Nová Plá"
nice, Kvasetice a Blížanovy, připojeno město
Dobřany a také elektrisační hnutí počalo nabý"
vati pevnější půdy v okresu přeštickém, takže
během roku 1925 a počátkem roku 1926 připo'
jeny v tomto okresu kromě města Přeštic obce
Oplot, Hořčice s osadou Výtuň, Újezd, lázně
Letiny, Dlouhá Louka, Roupov, Vojtěšice a
město Merklín.
Přespolní vedení a primární přípojky finan"
cují podle zásad Západočeských elektráren ob"
vykle zastupitelské okresy, kdežto náklady na
transformační stanice a sekundární sítě rozvodné
s vnějšími domovními přípojkami opatří Zápa"

dočeským elekrárnám obce resp. družstva.
V plzeňském okresu bylo až dosud vybudo"
váno 68 km přespolních vedení, na které jest
připojeno 14 obcí, tři osady a 9 podniků. Bude
třeba provésti ještě 63 km přespolního vedení
a 30 5 km primárních přípojek, na něž bude
možno připojiti dalších 20 obcí. Okresní správní
komise v Plzni v dohodě se Západočeskými elek"
trárnami dala vypracovati podrobný plán, dle
kterého bude zbývající část okresu zelektriso"
vána. Dokončení elektrisace projektuje se asi
v pěti etapách. S první započne se v roce 1927.
Jest si jen přáti, aby dokončení elektrisace bylo
provedeno co nejdříve. Čím dříve tím lépe.
Elektrisaci venkova zvláště krajů chudých,
horských a převážně zemědělských, umožňuje
stát podle zákona ze dne 1. července 1926, čís.
139 Sb. z. a n. tím, že poskytuje obcím, resp.
družstvům finanční podpory až do výše 50%
nákladů na vybudování transformační stanice,
sekundérní sítě rozvodné a domovních přípajek.
O udělení těchto příspěvků rozhoduje minister"
stvo zemědělství, dohodnuvši se s ministerstvem
veřejných prací po vyjádření příslušné země"
dělské rady.
Po úplném provedení elektrisace bude moci
Plzeňsko hrdě hleděti na kus vykonané poctivé,
záslužné práce, za kterou naši potomci budou
nás vděčně vzpomínati.

JOSEF VOLF: VYTISKL MIKULÁŠ ŠTĚTIN A , ZV A N Ý BAKALÁŘ, ROKU 1489
V PLZN I KALENDÁŘ?
(Pokračování.)

Ani po r. 1500 nenacházíme v českých tiště"
ných kalendářích ihned názvu kalendář. Hlásí
se nám tu slovo m i n u c í : 10*V
) r. 1503 (?) mi"
nucí osvíceného doktora Sebalda Puß; r. 1507:
Mistra Kunrada z Norimberka učení erfordského
Mimici. Slovo toto vyskytuje se však pouze při
zakončení kalendáře, kdežto počátek jeho je po"
dobný tiskům před r. 1500, jak ukazuje mimici

na rok 1507: Od narození pána našeho Jezu
Krista Letha; počátek minucí z r. 1503 neznáme,
poněvadž jest v jediném zachovaném výtisku
utržen. Roku 1517 vyskytuje se pak oblíbený
německý název: Almanach Erhardi Etzlaw, mě"
štěnína Norberského, astronomi.
V latinském znění: »c a 1 e n d a r i u m« (ka"
lendarium) vyskytuje se jako v tištěné cizí (srv.

10) Srv. Dobrovský. Ein altes Bücherverzeichnis aus dem
XV. Jahrh. (v univ. knih.). Böhm. Lit. auf 1779, str. 152:
Tabulas conjunctionum et oppositionum, cum presentís anni
minutioribus. Dobrovský k tomu poznamenává: Durch minutioribus sind keine ( = kleine) Handkalender zu ver'
stehen; die Böhmen nennen selbe von diesem lat. Worte:
Minuce. Die Deutschen Minuzen, als Wirtschaftsminuzen. Podobný výklad, že slovo minuce znamená »malý kalendář«
má ještě Jungmann ve svém Slovníku; spojuje je s výrazem
»al-manach«, malý kalendář a odvozuje je od slova minu.

Správného výkladu od slova minuere — ubírati (t. j. krev)
Dobrovský ani Jungmann neznali, ač jim byly electae minutiones (minuciones) — vybraní časové ku pouštění krve
dobře známy. — Straka, objevitel vimperského kalendáře
na r. 1485 (Typografie, 1925, str. 49) píše podle mého
soudu neoprávněně: Česká minucí z r. 1485, podobně jako
Tobolka v Prvotiscích, poněvadž anticipují pozdější výraz.
V knih. Nár. Musea jest zachován takový rukopisný kalendář o jednom listu pod zn. 1 D a 1. č. 8: Minuciones ecclesie
in anno 1411.

Hain, Repertorium, s. v.), tak v rukopisné naší
literatuře.11) Že se užívá pravidelné jiných výrasů, má svůj dobrý důvod, jak známo, v povaze kalendářů, jakožto lékařských pomůcek a
pravidel či řeholí pro pouštění krve, jež bylo ve
středověku u lidí i zvířat12) tolik oblíbené. Proto
latinský výraz: electa tempora, electae dies, mi'
nuciones a j. a český: vybraní časové i pozdější
minucí. Slovo »kalendář« má v té i v pozdější
době vždy více ráz c í r k e v n í a objevuje se
proto hlavně v bohoslužebných knihách, ač
1 v lékařských je užíváno hojně.
Počátek kalendáře samotného: Léta narozenie
božieho MCCCCLXXXVIIII« odpovídal by
celkem počátkům našich kalendářů a jestliže vy
slovil Dobrovský jistou pochybnost o tomto
” ) Podotýkám mimochodem, že se do Tobolkových Prvotisku vloudilo při kalendářích nezvykle mnoho chyb tisko
vých, aniž by je vzadu seznam zaznamenal.
a) Tak při kalendáři na r. 1485: ř. 12: po Boziem
krzteni, místo: po Boziem krztieni; ř. 28: Onij místo: Ouij
Noví); ř. 28: hodien místo hodinu; ř. 28: zprawegij
místo: zprawugij: ř. 35: wynol místo: wpuol. Nejednotnost
popisu jeví se i zavedením t ř í typů r, ač originál má pouze
2 typy r; při tom se tyto typy libovolně užívají, viz ř. 12.
slovo: Dobré a řádek 13. totéž slovo s jiným r. I tečka na
i se tu klade i tam, kde jí není (ř. 1.: bozieho místo
bozieho atd.), ač se jinde (při Kronice Trojanské č. 8) toho
rozdílu šetří. Srv. tah. 12, kde jsou tyto nedostatky popisu
zřejmé.
b) Při kalendáři na r. 1489 má státi v selské pranostice:
povciezuge místo povtiezuge. Dále schází poukaz na Dobrov
ského Gesch. der böhm. Literatur 1818, str. 311, č. 13.
c) Při kalendáři na r. 1492: ř. 1. prze / / místo
prze = / / ; stoliczy místo stolicy; sl. 2., ř. 1.: k pri místo
k pii; ř. 26.: do cžtwtij místo do cžwrtij; podpisuyi místo
podpisugi. Před »Petrem« je nesprávné s a konečné slovo:
pražského je bez tečky. Dále nutno poznamcnati, že je
v Nár. Museu pouze polovička originálu, kdežto druhá půlka
že je doplněna světlotiskem, o čemž psal Štech.
d) Při kalendáři na r. 1496: ř. 1.: Cžtrztsteho místo
Cžtyrzsteho; ř. 17. má býti psáno slovo vlhkosti s dlouhým
švabachovým s; ř. 21. (červeně) má býti ř. 20 (červeně);
sl. 2., ř. 1.: plicznicc místo plicznicze; Odpisugc se místo
Odpisugese.
e) Dále měl býti uveden kalendář na rok 1500, o němž
se zmiňuje Dobrovský v dopise Cerronimu 20. VII. 1822:
Besitzen Sie oder das mährische Museum oder wer sonst
alte böhm. (mährische) Kalender? Einen vom Jahre 1500
schenkte ich unserm Strnad (f 1799), der nun nicht mehr
zu erfragen ist. Bei der Landtafel in Prag fangen sie erst
um 1590 an; zwey frühere (wohl mehrere) kenne ich in den
Händen deren Privaten; wenn Sie nun ältere, etwa von
1520, 1540— 1550 einsehen könnten... Celá Strnadova
knihovna se stala na počátku XIX. stol. majetkem Strahovské
knihovny, viz Straka, Čas. Č. Mus. 1913, str. 384. Najde
se tam snad jednou i tento kalendář? — O nových nálezech
kalendářů v kapitolní knihovně bude podána brzo veřejnosti
zpráva objevitele jejich Dr. Podlahy.
:1) Srv. Laurentius Rusius, Liber marescalciae equorum,
Špýr, okolo 1489. Jedna kapitola zní: Quoticns in anno est
cquus ílcubotomandus.

roku, vyplývala u něho právě z oné nemožné
spojitosti tohoto kalendáře s Mik. Bakalářem.
ChtěMi však přičísti kalendář Bakalářovi, musel
jej položiti aspoň o 10 let později, nebot činnost
Bakalářova počíná teprve r. 1498.1S) Prvním
jeho tiskem je Mohamed z tohoto roku, a tento
tisk prohlašuje Bakalář sám výslovně za své
první dílo. Proto vyslovil Dobrovský onu do
mněnku, že snad Mayer chybně četl a při po
pisu jednu desítku přehlédl, nebot r. 1489 jest
Bakalář nemožný. A ostatně jest nemožný
u něho i výraz »přetištění« i »tištění«, neboť
užívá bez výjimky do r. 1500 vždy rčení: 1 1 ač i t i , jak jsem ve Filologických Listech 1924,
358— 64 ukázal. A ojedinělým byl by u něho
i výraz: »léta od narození božího«, nebot Ba
kalář užívá na svých tiscích do r. 1500 vždy
rčení : » l é t a o d p o r o d u p a n e n s k é h o «
— s výjimkou Žaltáře z r. 1499, při němž má
pouze »léta tisícího . . .«
Ostatně jest i letopočet sám v té formě, jak
jest u Dobrovského zachován, nebakalářovský
čili odporoval by celé tiskařské činnosti Bakalá
řově v době prvotisků, i kdybychom jej mohli
Z jiných důvodů jemu přiřknouti. Bakalář ozna
čuje totiž tisíc (M ) vždy písmenem T ( = tisíc).
Mohlo by se sice namítnouti, že Mayer zaměnil
prostě T za běžnější M, ale zdá se mi, že by
právě neodborník Mayer byl se přidržel tohoto
jinak méně užívaného, u našich tiskařů od roku
1500 vůbec se nevyskytujícího písmene T.
Jungmann (Hist, lil.,*213*III., č. 235) znal dobře
skepsi Dobrovského, ale přece se drží vrbčení
1489, když píše: »Kalendář od r. 1489 ve 4"
v Plzni u Mik. Bakaláře. Dobrovský prý jej měl
v rukou (!), ale myslel, že snad Dr. Mayer pře
hlédl jednu X. v letopočtu, takže by kalendář
patřil do r. 1498, t. j. na rok 1499.« A podobně
přijal tento rok bezvýhradně Jireček ve své R u
kověti L, 329, třeba se odvolává na Dobrov
ského Gesch. d. böhm. Sprache 1818, str. 311
a na Jungmanna. Podobnou bezvýhradnost pře
jímá Tobolka (str. 70, č. 7; str. 28, č. 14) s od
voláním na původní zprávu Dobrovského z roku
1787, a Dolenský, Slavjanskaja knjiga 1926, 226.
(Dokončení. )
13) Tak již Dobrovský, Gesch. der böhm. Liť. 1818, str.

312.

*. -A'" h -„•-/.'‘>r„-A"

»

]R

O

B

Jaroslav Schiebl:

POKUSY O ZŘÍZENÍ MALÍŘSKÉHO CECHU
V PLZNI.
Výtvarníci se staré Plzně, jichž známe z archiválií,
z farních matrik a jiných písemných památek značnou
řadu a o nichž víme z různých zpráv, že nebyli to
vždy kumštýři nepatrného místního významu, nýbrž
že byli mezi nimi také umělci vynikající, jak o tom
svědčí celá řada jich zachovaných děl v Plzni a jinde,
čekají dosud na svého historika.
Nežli se ho však dočkají, budiž mi dovoleno, abych
v rámci tohoto menšího příspěvku podal některé za'
jímavé a dosud neznámé zprávy ze života příslušníků
»svobodného kumštu malířského« v Plzni.
Bylir mezi nimi arci již mužové usedlejší, měšťané
i majitelé domů v Plzni. To však jim — soudě dle
mnohých zápisů v městském archivu — nevadilo, aby
žili podle starého latinského pravidla, že »seria est
vita, hilaris est ars« (Vážný jest život, veselým jest
umění).
Malíři plzeňští byli od starodávna přiděleni do cechu
nebo bratrstva společného se zlatníky a truhláři. Jak'
koli mezi zlatníky plzeňskými byli řemeslníci vyni'
kající umělecké dovednosti, jak o tom máme několik
dokladů, tož přece »svobodným kumštýřům malíř'
šikým« nebylo v tomto společenství dosti volno a starší
cechu toho byli také někdy příliš opatrnými a úzkost'
livými při přijímání nových malířů do bratrstva. Máme
o tom doklad ze schůze pánů konšelů ze dne 23. listo'
pádu r. 1654, kde musela městská rada celému bra'
trstvu domluvu učiniti, že se zdráhali přijmouti do
svého středu za členy malíře J i ř í k a Si c e a J a n a
M a Xi m i 1i a n a S c h i u m e r à , měšťany a majitele
domů v Plzni. Teprve na tuto domluvu byli oba
umělci do cechu přijati. Snad mělo toto zdráhání
svoji příčinu v tom, že oba ti malíři byli veselejší
letory a některé jich nynější kousky se »staršímu
bratrstvu«, kde byli malíři v mizivé menšině, nechtěly
nijak zamlouvá ti.
Zdá se, že toho času v Plzni nevymřel ještě duch
známého dra F r a n t y , který tu na počátku XVI.
století byl založil »pijanský cech«, pro nějž vydal
plzeňský tiskař Jan Mantuan známá »Frantova prá'
va«.1) Neboť ve schůzi pánů konšelů dne 3. září 1660
usnáší se tito, že »ti, k t e ř í t a k s o b ě u s m y sl i l i n ě j a k ý p o ř á d e k a to l e n o c h ů zara'
zi t i , byli na rauthouz povoláni a jim, aby od tako'
vého neslušného předsevzetí upustili a toho zanechali,
domluva a napomenutí učiněno, sice že se s despektem
nejemným potkají, což dáleji, jak se chovati mají,
v úředním rokovniku se vynachází.«
Není zapotřebí daleko hádati, že původci tohoto
') Převzácný tisk z r. 1518 jest u nás v Čechách, bohužel,
zachovaný než ve vydání Zíbrtovč, nikoli však v originálu.
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»pořádku lenochů« byli někteří malíři. Napomenutí
městské rady nevzali si příliš ksrdci, neboť za ne'
dlouho potom (13. února 1661) čteme zase v koiv
selském protokolu, že »A da m o v í Š p i c l o v i a
M a x i mí l i a nu S e b l u m e r o v i , jsouce do kam
celáře povoláni, jest domluveno«, že prý »j a k o by
v n ě j a k ý m l e n i v ý m c e c h u b y l i a tak ne'
chvalitebně tovaryšili, ale také opouštějíce manželek
svých, do noci jinde zůstávali a dlouho na noc hodo'
vali, jest iim otcovské napomenutí učiněno, pokud by
od toho upustiti nechtěli, jiným ku příkladu ztrestáni
býti mají«.
Ten odiósní »cech lenochů« byl ale patrně jen
krátkého trvání a jen výstřelkem bujného rozmaru
temperamentních umělců*2) Za to však počestný cech
neměl ze svých malířů také. jinak mnoho radosti. Ne'
cítili se v něm volnými. Neustálé třenice o tom svědčí.
Tak na př. malíř D o m i n i k P i q u e d i vyslovil se
o cechu nějak hanlivě a byl na stížnost starších před
konšely předvolán. Proti té stížnosti podal písemnou
repliku na kterou páni starší cechu podali také písemně
dupliku. Aby tato tahanice nešla do nekonečna, byly
(29. října 1677) obě strany před konšely povolány,
konfrontovány a konečně docíleno jakés, takés narov'
nání mezi nimi. Za dvě léta nato zase M a t o u š
H a 1í k haněl artikule malířské a musel býti před
pány konšely napomenut. Jindy zase musel malíř
B e r n a r d K a y s s 1e r napomenut býti, aby do
cechu vstoupil, kam se mu patrně nechtělo. Krátce:
toto společenství malířů s řemeslníky v jednom bratr'
štvu nedělalo dobrotu, ačkoli již dlouho trvalo, jak
seznáváme z konšelského zápisu ze dne 20. října 1673,
kdy malíř V á c l a v Si c nechtěl více v cechu setrvati
a páni konšelé mu domlouvali »aby ta osmělost jeho
byla dobře nadzdvižena a jemu vyjádřeno, poněvadž
o d 92 1e t všickni malíři, jakož i též otec jeho s tímž
bratrstvem se snášel a také něco lepšího není, z té
příčiny pokud by se akkomodýrovati v témdni a do
bratrstva jich dle navyklosti a obyčeje dobu bratrstva
zapsati a přivtěliti se zpěčoval, že se mu provozování
kumštu zapověděti má.«
Ještě 23 roků trval tento nepříjemný poměr v smí'
šeném tom bratrstvu, až konečně malíři, kteří se
v XVII. století v Plzni značně rozmnožili, pojali úmysl
utvořiti samostatný cech či bratrstvo.
O tom nacházíme bezpečné zprávy v konšel'
ském protokolu č. 9 v městském archivu, kde na
stránce 91. ke dni 16. července 1696 jest zapsáno, že
»malíři zde obytní žádali za vydání sobě artikulův,
nimiž by se říditi, jakožto bratrstvo samo pro sebe, od
truhlářského odloučené, mohlo.« Městská rada dala
J) Toto »nechvalitebné tovaryšení« Maximiliana Schiumerà
trochu divně kontrastuje s jeho zbožností, o níž píše Podlaha
ve svém spisu »Posvátná místa« (II. 223).

Zápis ten zní:
»Léta Božieho MVPXXX feria II. přenesením sv.
Václava za purgmistra Vávry nožíře smluvili jsů páni
s mistrem Andresem zedníkem sklípek v rathůze, mají
jemu dáti VIII kop míš., věrtel piva mladého, dva
tesaře, aby pukštelce dělali, a světlo mají páni dáti,
bude-li toho potřebie, a mistr Andres má sobě sám
dělníky i přidavače jednati a jim piatiti, dvéře vedle
pivnic má si je zadělati a v druhé komoře zeď vy'
lámati, aby dvéře byly, a nad sklužím vokýnce do
sklepu udělati, aby sklep na pilířích stál, a má jej
vápnem na hladko vyvrci.«
Radnice v Rokycanech stojí v prostřed jižní strany
hlavního náměstí, které od převratu sluje místo Mari'
ánského Masarykovým, a v těch místech stávala také
stará radnice čili rathůz, jak svědčí listina latinská,
nalezená v báni při přestavbě věže radniční r. 1892
podniknuté.*) Dnešní radnice podstatou svou vystavěna v 1. 1804—1805 právě na místě radnice staré,
která dle řečené listiny »mnoho věků přetrvala«; je
proto velmi pravděpodobno, že již r. 1530 stávala
radnice, které se pamět výše podaná týče, na témže
městišti.
Obrazu ani popisu radnice staré neznáme.

jim na tuto žádost vymění, že »mají vejpis pražských
malířských artikulův dříve sobě vymocti.«
Uchazeči této podmínce vyhověli a již 24. září stejněho roku (str. 111. stejné městské knihy) předložili
»malířské, články« z Menšího Města Pražského a dle
nich upravené artikule pro svůj vytoužený cech. —
Avšak městská rada z neznámých důvodů tuto záležitost »k dalšímu považování odložila«. Malíři čekali
zase čtvrt roku, když se však páni konšelé neměli
k vyřizování jich oprávněné žádosti, ozvali se dne
7. prosince téhož roku (str. 142 konš. prot. č. 9.),
jak čteme o tom zápis:
»Domenic Pinquedi s Václavem Hostounským žá'
dali spisebně za vyhotovení artikulův k vyzdvižení
Bratrstva malířského.«
Při této příležitosti už poznáváme, že žádost našich
mistrů od palety narážela na jakousi nepřízeň pánů
konšelů. Opět předstíráno mnoho jiných naléhavých
záležitostí a rozhodnuto, že »po skončení ferii má se
o tom consultirovati.« Ale ferie byly skončeny a
městská rada nenacházela volné chvíle pro toto »consultirování«. Tito se ale nedali takovými průtahy od'
býti a v zasedání konšelů dne 8. února 1697 (str.
160 konš. prot. č. 9) podali Jan Václav Hostounský
a Dominik Pinquedi na místě Doroty, ovdovělé Seblu'
měrové*3) opětnou žádost za »spisebné potvrzení pečetí
městskou privilegií jich malířských.« Ale páni v radě
Zase nedali se ke konečnému vyřízení žádosti pohnouti
a odpověděli, Že »z pohnutelných příčin tuto záležítost do jednoho roku odroěují«. Z vyřízení toho už
byla nepřízeň rady k malířům zjevně patrnou. Ale ža'
datelé se ještě nedali odstrašiti. Vyčkali krátkou dobu,
načež dne 29. května 1697 opět Jan Václav Ho'
stounský, Dominik Pinquedi a Dorota Seblumerová1)
obnovili svoji supliku s doložením, že všecky náleží'
tosti jsou na snadě a není k dalším odkladům pražádné
příčiny. (Str. 195, konš. prot. č. 9). Ale také městská
rada postavila si svoji hlavu a rozhodla decidovaně,
že »jest jim dle prvnějšího snešení do vyjití roku
suspendirováno.« Tím končí naše zprávy.
Podařilo-li se malířům konečně přece městskou
radu obměkčiti a k potvrzení předložených artikulů
zamýšleného bratrstva příměti, o tom nenašli jsme
v konšelských zápisech již žádné zprávy, zdá se však,
Že malíři nepochodili, neboť o p ů s o b e n í nějakého
cechu nebo bratrstva malířského v Plzni jsme dosud
nenašli zpráv.

UMĚLECKÉ SBÍRKY Dra. MAT. MANDLA
V PLZNI.
Na obrazové příloze tohoto čísla podáváme malou ukázku
z přebohaté umělecké sbírky Dra Mat. Mandla, která si
získala v Plzni i mimo město znamenitou pověst. A sku'
tečně stojí v popředí jak svým rozsahem, tak jakostí před'
mětů a representuje nejen značný hmotný, ale též význačný
kulturní majetek. Plzeň jest celkem chudou na soukromé
sbírky a také velmi pozdě vyvinulo se u nás sběratelství
toho druhu. Proto také zbylo tak nápadně málo z onoho
přebohatého inventáře, jakým se tu honosilo měšťanstvo
v XVII. a XVIII. stol. Městské museum založené sice již
před 60 lety řídilo se v počátcích zcela jiným programem
a nesčetní cizí agenti, kteří pracovali zejména pro Mnichov'
ské a Norimberské obchodníky i tamní mnohem pokročilejší
musea, měli tu volné pole. Teprve v posledních 50 letech
vytvářejí někteří jednotlivci nové zásoby uměleckého ma'
jetku v městě a význam toho nelze ani dosti oceniti. Po
měrně mladou jest sbírka Dra Mandla, ale šťastná ruka a
neúnavná péče. dovedla tu vytvořiti prvořadý soubor před
mětů, z nichž přední místo zaujímají malířská díla česká
XIX. století. A není to tak zv. mrtvá sbírka, nýbrž ona při
chází velmi často i ve styk se širokou veřejností, jak se uká
zalo na mnoha místních výstavách, které majitel svými po
klady obeslal. Důležitou okolností jest tu i podrobný katalog,
který zajišťuje sbírce i pro budoucnost trvalý význam. Časem
budeme snad miti příležitost předvésti našemu čtenářstvu
některé z jejích hlavních ozdob.
L. L.

V. Stránský:

PAMĚŤ O RADNICI V ROKYCANECH
Z ROKU 1530.
Zachována jest na listu VIII. knihy trhové z roku
1529, chované v městském archivu Rokycanském.
Je to poznamenání smlouvy, kterou roku 1530
»zjednali páni sklípek v rathůze s mistrem Vondráš'
kem zedníkem«.
4) Maximilan Seblumer zemřel roku 1687.
3) Seblumer byl plzeňský malíř, měšťan a majitel domu.

*) Adolf Srb: Rokycany. V Praze 1896. Str. 30 n.
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108. BROŽ: DVORY M ĚSTA PLZNĚ ZA SOLETÉ VÁLKY POD O C H R A N O U
VOJENSKOU.
&
Doba války třicetileté byla i pro katolické mě
ník, aby potřebná opevnění provedl. (Zacho
sto Plzeň neblahou. Již s počátku dlouhé té
vané zbytky tohoto opevnění posud lze spatřiti
války, po vzetí Mansfeldem, bylo město nuceno
v sadech, kde stojí městská veřejná čítárna). Ten
vyživovati jeho posádku. Po opětném získání
zde pobyl až do roku 1649. Kromě jeho po
Plzně vojskem císařským, jako za vděk, osvo
sádky zdržely se zde na průchodech i jiné pluky,
bodil císař Plzeňské i všechny jejich vesnice od
jejichž lid ubytován býval v městě i po okolních
vydržování vojska, ale milosti té brzy nedbáno.
vsích. Město tudíž snažilo se získati jakési
Přes všecka privilegia nehospodařili vojáci zde
ochrany před zlovolnými škůdci a nevázanou
0 nic lépe než v městech donedávna kacířských.
čeládkou vojenskou a opatřovalo si pro své od
A bylo těch vojenských tažení různých pluků
lehlé majetky vojenské ochrany či salvaguardie.
1 armád, které branami města prošly a zde pravi
Loupeživé vojsko císařské i nepřátelské sou
delně delší neb kratší dobu se zdržely, dík jeho
žilo obyvatelstvo tak, že stavové vymohli si roku
poloze no cestě do říše německé, více než v kte
1642 na císaři, že dány na všechna panství krá
rémkoli jiném městě.
lovské ochranné posádky. Takové vyžadovali si
také konšelé města pro své dvory.
Jak dovedly řáditi v poddaných vsích plzeň
O bezpečnostních opatřeních, které správa
ských, a i v poplužních dvorech města roty vo
města podnikala k ochraně svého majetku ve
jenské, máme charakteristický příklad hned již
venkovských dvorech poplužních, podávají nám
z prvních let války. Roku 1625 žádá radu David
Zprávy účetní zápisy správce těchto dvorů z let
Šrámek, mlynář horomyslický. za prominutí náj
mu z mlýna za minulý rok a v prosebné žádosti
1644— 49.“) V majetku města nacházely se
své jako podporující důvod udává, že o Havle
tehdá tři dvory: Doubravka, Horomyslice a
Smedčice, na nichž hospodářství provozovalo
r. 1624 najal mlýn a pilu v Horomyslicích za
město ve vlastní správě. Správcem, či písařem,
140 kop míšeňských za rok, ale v naději se
jak se tenkrát říkalo, v udaných letech byl Vá
zmýlil. Jak se dostal na mlýn, lidé poddaní z Dýclav Červenka, jenž nastoupiv po svém před
šiny, Kyšic i jiných vesnic rozutíkali se ze sta
chůdci, zavedl přesné podrobné účtování.
tečků svých před drancujícím lidem Kolovratským a sotva se navrátili, zase před jinými vo
Bylo-li tedy třeba, vyžádala si správa dvorů
jáky utíkali1)
na velitelích pluků, které v Plzni neb v okolí
právě se zdržovaly, vojenskou ochranu, potvrze
Zprávy o těžkých pleněních v Plzni i v okolí
nou zvláštním listem či salvaguardií. T a měla
zachovaly se jmenovitě ještě z roku 1637 i z let
chrániti svěřený majetek před pleněním, žhář
následujících. Na sklonku let 30leté války měla
stvím a podobnými zločiny. Podle mezinárod
se zříditi z Plzně, jako strategicky důležitého
ního práva válečného platila taková ochrana za
místa, silná pevnost, i poslán sem v 1. 1646 vy
nedotknutelnou a jakékoliv násilí mělo za nánikající válečník hrabě Jan de la Crone, plukov
') Městský archiv v Plzni, odděl z r. 1903.
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") Městský archiv v Plzni dto.

sledek přísné represalie. Jest jisto, že i přes to
v tehdejších dobách dlouhými válkami uvolněné
kázně a mravů vůbec přicházelo k různým pře"
hmatům, jaké i naše prameny zaznamenávají.
Počet mužů salvaguardy býval nevelký. Čítala
salvaguarda jednoho, dva, nejvýše čtyři muže
v jednom dvoře. Požadovaný poplatek za ochra"
nu tu měřen za muže a ujednán buď se stravou
neb beze stravy. Zpravidla činil za týden a muže
1 rýnský zlatý a 30 kr. beze stravy,3) dle okol"
ností i více. Přišlidi vojáci do dvora na salva"
guardii, dáno jim přilepšení. Pohoštěni byli ry"
bami, herinky s octem a cibulí a pivem. A č po"
plátek za stravování byl sám již položkou dosti
citelnou, bylo třeba vedle toho ještě získati si
pana komandanta zvláštní poctou a odměniti
i jeho sekretáře nějakým penízem za vydání
listiny.
První zpráva v účtech objevuje se v r. 1644.
Čteme již toho roku při Doubravce: Vydání na
Quardie.
24. Junij. Čtyřem Charvátům, kteří leželi ve
dvorech na Salvaquardě po 1 fl. 30 kr. = 6 rýn.
zl., Za ryby černý Charvátům dáno 6 kr., item
Za pivo všem čtyřem dáno 1 zl. 40 kr., celkem
7 rýn. zl. 46 kr.
Ležel tehdy v okolí Doubravky pluk Char"
vatův. Nej vyšší lejtnant ložiroval i s kusy, t. j.
děly, v Dýšině. Se žádostí za povolení salva"
quardy přišlo se ovšem i s malým uctěním ve způ'
sobě dvou pinet vína a žemlí. Víno bylo asi lepší
kvality, placeno za jednu pintu 24 kr., kdežto
obyčejné stálo jen 8 neb 9 kr.4) Za žemle dáno
6 kr. O události tak důležité, jako byl příchod
vojska, podávaly si sousední obce okamžité
Zprávy. Poslu ze dvora doubraveckého do Roky"
can dáno 6 kr.
V témž roce, však o něco dříve, než tato sah
vaguarda Charvátův byla vyžádána, předcházel
si správce dvora doubraveckého pana komam
danta pluku v Doubravce ložirujícího. Dne 4.
Aprilis r. 1644 vzato tři pinty rejnského vína
pro Ney: Leitenanta, který ležel v Doubravce
u krčmáře, dáno mu za ně 1 Rýn. 40 kr., též
pro něho za 6 klobás po 6 kr. — 36 kr., za
s) Jeden zlatý rýn. = 60 kr., platil tehdy, v polovině
XVII. stol., asi 12 předválečných našich korun.
0 P i n t a . Stará italská míra na tekutiny, také v Čechách
obvyklá, jinak m á z = 4 žejdlíky = 1369 litru.

10 bochníků chleba bílého po 2 kr. = 20 kr.,
nádenníku, který to nosil 4 kr. Snad ani nedal
pan obrstleitnant. zpropitné.
V témže roku vystřídali se v Plzni téměř
všichni čelnější vojevůdcové, kteří tvořili tehdá
válečné dějiny. Byl tu Hatzfeld, jenerál, který
s Götzem zle pochodil u Jankova, dále Gallas,
jenž unikal před Torstensonem až na Moravu,
a i J. Mil. Čísařská se u nás objevuje. Zřejmě
nacházíme toho doklady ve Vydáních omastku
dvora horomyslického v letu 1644:
6.
Januarij. Na Pana Hatzfelda másla dáno
40 žejdlíků, item pro něho čerstvého másla dáno
rud 6.
20. ditto. Na Pana Comendanta Lacrona 35
Žejdlíků, pro J. M. Cz. k snídaní másla dáno
12 žejdlíků, pro Pana Hrabě Suis másla dáno
9 žejdlíků, item pro téhož P. Hrabě dáno 7 kotli"
kův másla, do jednoho počítajíc 25 žejdlíků =
2 kopy 55 žejdlíků.
24. Aprilis. Pro Pana Galase dáno másla 40
Žejdlíků, item pro něho čerstvého rudu 1. Cel"
kem 5 kop 11 žejdlíků, čerstvého 7 rud.
Rok 1645 počínal opět novými válečnými
podniky. Ležel tu na zimním kvartýru pluk Ney"
vyššího Pynnau. Za tou příčinou ucházely se
opět dvory plzeňské o mocné a vydatné ochrany
vojenské u sekretáře hraběte Suis, jemuž dáno
za salvaguardii psanou 1 fl. 30 kr. Salvaguar"
dům od Ney: Pynnau, kteří leželi ve dvoře doii'
braveckém, dáno dvoum po 30 kr. a třetímu
kfreitovi 1 R, učiní 2 R. A později zase: 24.
Octobris. Kvartyrmistru od Ney: Toppa za dva
reytary dáno 6 fl. r. Týmž dvoum reytarům na
Zpropití 1 fl. r. Též jim za kapra, pivo a svíčky
dáno 31 kr. Summou v též roce 11 fl. r. 1 kr.
V Horomyslicích, ve dvoře, leželi rovněž ve
stejné době v zimních měsících tři soldáti od
téhož regimentu na Quardě. Ve Smedčicích sjed"
nali si salvaquardu až 3. Mar ti j, kdy se ovce
bahnily, a opět na to 14. Aprilis. Počátkem
července ležel jakýs oddíl vojska v blízských
Nadrybech, i bylo potřebí opět ve Smedčicích
usaditi jednoho salvaquardu, aspoň na týden,
dáno mu 1 fl. 30 kr. a 15 kr. na pivo. I bylo
dalších vydání k témuž účelu dosti a nových sta"
rostí, přišeHi nový regiment, neboť zase v čer"
věnci vydáno: od Ney: Toppa dvoum kvardom
dáno 2 fl. 6 kr., za maso témž kvardom a za pivo,

Za dva dni dáno 42 kr., Ney: Leitnambtu za
dva kapry po 12 kr. = 24 kr., s poručení p. pri'
masa do Chrástu dáno dva kapry po 12 kr. =
24 kr., za 2 pinty vína po 6 kr. = 48 kr., Quardoví od Contis, který ležel tejden v Smedčicích,
dáno mu 45 kr., za pivo jim dáno 12 kr., v sou'
čtu bylo vydání na Quardie v obou dvorech za
týž rok 10 fl. 53 kr.
Nejistota doby vyžadovala opatření rovněž
dosti nákladných, bylodi třeba dovézti ze dvorů
do města, či kamkoliv jinam, povozem různé
potřeby pro obyvatelstvo či pro armádu, fůry
obilí, sena neb dohnati dobytek, tu bylo třeba
dopravu tuto zabezpečiti stejně najatou vojen'
skou ochranou, ozbrojeným průvodem či k o n'
v o j e m . Konvoje vyžadovaly silnějšího počtu,
6— 10 až i 15ti mužů s poddůstojníkem, kfraitem
neb kaprálem v čele.
Tato všechna opatření nechránila však před
rekvisicemi. V září 1645 vzat byl ze dvora dou'
braveckého kůň, snad pro některého důstojníka
pluku Ney: Toppa. Správce musil si proň pak
dojiti až do Domažlic. Utratil při tom za 8 dní
6 r. zl. Když milostivě koně zpét dostal, dal ještě
adjutantovi jako odměnu 3 r. zl., po cestě fori'
rovi za konvoj rovněž 3 zl. r., a k tomu ještě
za 4 podkovy 24 kr.
K jaké asi milosti či úsluze hleděno si pana
Nej vyššího, či plukovníka Toppa nakloniti,
Z účtů dvorských jsme nevyšetřili. Byla to jistě
příčina vážnějšího druhu, jak možno souditi ze
vzácnosti jídla jemu předneseného, nebylodi to
snad i na udobřenou. Koupena pro něho vydra,
za níž dány 3 rýnské zlaté. Staly se tu jakési han'
drky, které měli sedláci v Božkově s jeho rejtary
a při nichž jeden rejtar přišel o botu. Poslu,
který šel do Božkova, aby sedláci vrátili rejtar'
skou botu, dáno 3 kr,
Rok 1646 nebyl o nic klidnější minulých.
V obou dvorech, doubraveckém i horomysli'
ckém, ochraňovaly majetek četnější oddíly kvar'
dův i k dopravám bylo třeba vyžadovati si sih
ných konvojův. Praví o tom zase účetní po'
ložky.
Vydání na Quardie při dvoře doubraveckém:
7.
febr. Quardom od Lacrona za půl libry
svíček, šafrán, cibuli a pepř dáno 14 kr., opět
týmž quardom za světlo, 3 herinky, ocet, cibuli
31 kr., týmž Quardom dvoum od Lacrona za'

placeno jim od 8. až 22. februari na tejden 1 fl.
30 kr. = 6 fl.
6. Marti. Od 22. februari až do 15. Martij
za tři neděle Caprálu od Lacrona podle smlouvy
na tejden beze stravy 2 kopy dáno mu 7 fl.,
Quardom na 1 libru svíček dáno 12 kr., od 15.
až do 22. Martij Quardovi za poslední týden
dáno 2 fl. 20 kr., na Quardu od Ney: Toppa,
na Carnetu piva 1 fl. 30 kr., za maso 10 liber
dáno 35 kr., třem dáno na spropitní 1 fl. Celkem
19 R 22 kr.
1646: V y d á n í n a Q u a r d i e v H o r o '
myslících:
20. Jan. Dvoum furiršicům, který šli do dvora
na noc, od Contis, dáno jim 1 R.
23. Jan. Jednomu kapráli a 12 mušketýrům,
od Contisi, který konfojovali obilí v slámě, dáno
2 Rýnský.
25. Jan. 10 mušketýrům a kfreitu dáno 1 R
30 kr., ítem sedmi mušketýrům a kfreitu 1 R,
Feltbejblovi zpropitného dáno 45 kr.
9. febr. 15 mušketýrům a kaprálu od Contis,
který chodili v noci do Horomyslic dáno 1 R
18 kr.
10. febr. 6 mušketýrům a kaprálu od Contis,
který chodili konfoj pro seno 36 kr. Dvoum
soldátům od Contis, který leželi na quardě 1 R.
Celkem 11 R 9 kr.
Ani salvaquarda, přes to, že její moc byla vý'
jimečná, nedovedla vždy zabrániti a stavi ti
mnohé výstřednosti vojáků. I tu chovali se sol
dáti začasté bujně. Placeno 15. februari od po'
stavení kamen a dodání nových kachlíků, co
vojáci potloukli v Horomyslicích, 2 fl. 30 kr. a
dále: Za 1 váhu železa na brány, hřeby, kdy
vojáci jiné vytloukli, dáno 1 fl.
Rok 1647. Rušný a na dějepisné události bo'
hatý tento rok odráží se přiměřeně i v zá'
pisech hospodářských dvorů plzeňských. Po'
stavení císaře v situaci válečné nebylo skvělé.
Kurfiřt saský a po něm i bavorský ustoupili od
spolku s císařem a W rangel vtrhl do Cech a ob'
sadil Cheb. Ferdinand spěchal sám z Vídně vy'
baviti město, ale po nezdařeném pokusu odebral
se do Plzně, odkud pak po delším pobytu do
Prahy. Příjezd císařův ohlašuje se již ke dni 18.
Aprilis, kdy za 3 strychy hrachu do kuchyně
J. M. Cis. prodaného, vzato 12 fl. a dále 9. čer'
vence, kdy přišel posel z Plzně do doubraveckého

dvora pro skopce nej vyššímu panu hofmistru.
Dále posláno v týž den pro J. M. Cis. do Klatov
čerstvého másla 2 hrudy a panu Comendantu na
sv. Jana čerstvého másla dáno hruda 1. A orna'
stek ze dvora šel dále čile na odbyt, účtovaný
nebo, a to častěji, neúčtovaný:
23. Juli. Panu Kustosovf) čerstvého másla
rudy 2, ittem P. Ney: z W rbna čerstvého
rudu 1.
16. Augusti. Pro J. M. C. čerstvého másla
rudu 1, ittem Ney: Lebensteyn čerstvého rudu 1.
24. Aug. P. z Kolovrat, general.-Comisaři,
čerstvého másla dáno rudu 1, Obrforyrovi nad
Harcíři čerstvého másla dáno rudu 1.
8.
Octobris. Panu Ney: Traunovi másla 1
kopu žejdlíků. Tato kopa žejdlíků byla asi jediná naplacená, ostatní »rudy« čerstvého másla
rozdány ctí a darem, neboť příjem peněž; nikde
za ně nezapsán. Peněžitý příjem nacházíme pouze
Z masa ke dni 25. máje: Za 1025 liber masa,
který se zbilo na regiment Coloredský pro Comis, 1 libru počítajíc za 3 kr., učinilo za ně 51
fl. 15 kr.
Vydání na vojenskou ochranu v témž roce
činilo největší položku v celém tomto pětiletém
období. Nejen časté střídání se vojsk, ale i
dlouhé trvání války vytvořily poměry velmi nejisté a bezpečnost nepatrnou. Vydání na Quardie
dosáhlo v tento rok neobvyklé výše, stouplo
až na 62 fl. a rovněž neobvyklá vydání na vojenskou ochranu byla i při dvoře horomyslickém.
I poplatky za muže se zvýšily:
12. Martij. Dvoum Quardom od Ney: Lacrona za tejden 5 zl. r. 30 kr., za koření a za pivo
týmž Quardom 2 zl. r., 18 kr.
17. Aug. Dvoum quardom od Ney: Lebern
steina za dva dni po 2 R = 4 zl. r., ittem jed
nomu od nich za tejden dáno 1 zl. r., 30 kr.,
ittem jim za koření a cibuli 17 kr., J. M. C. har
cíři od jízdy do Smečic dáno 45 kr., Quardovi
harcíři od 24. Aug. až do 21 Septemb. na tejden
po 1 R 30 kr. = 6 zl. r., za 6 pinet vína Capi
tante jtnombtu od Ney vyššího Kolba po 8 kr. =
3 zl. r. 12 kr., za 36 pinet vína po 9 kr. Panu
Nejv. Kolbovi, za ně dáno 21 zl. r. 36 kr., Regiment-Quartirmeistru od Ney: Kholba 3 zl. r.,
Soldátům, který dobytek a ovce do města kon1) lindřich Kustoš ze Zubřího, gemerai profia ntkomisař,
ustanovený pro válečné dávky naturální (obilné).

fojovali, od Ney: Kolba dáno 9 zl. r. 50 kr., za
7 pinet vína po 9 kr. feltmaršálkovi od Altalarie bavorský, za ně dáno 4 zl. r. 12 kr. Summou 62 fl. 10 kr.
Před tím v červnu, 13ho, při průtahu cizího
vojska stalo se, že vojáci vzali si ze dvora doubraveckého nějaké koně.' Vyslán za nimi posel
Tůma, který měl zrekvirované koně přivésti zpět.
Placeno mu od 13 mil. po 7 kr. Dvůr si najmul
opět kvardu, ale ten byl tu jen na krátko. Brzy
přišel posel od regimentu, že má kvarda se navrátiti k pluku, který odmašíroval. Pacholkům
Ze dvora, kteří vzati armádě k přípřeži, vydáno
na svíčky na noc ke koním 6 kr.
V Horomyslicích v roce 1647 bylo vydání na
Quardie toto:
12. Martij. Dvoum Quardom od Lacrona za
tejden 5 rýn. zl. 30 kr., za dva herynky a koření
týmž Kvardom 12 kr., ittem jim za pivo dáno
a zaplaceno 2 r. zl. 12 kr.
12. April. Quardovi od Ney: Toppa 1 r. zl.
30 kr.
Augusti. Quardovi od Saských za 9 neděl po
1 R činí 9 r. zl.
17. Octobris. Quardovi od Baborských za
pivo 31 kr., za 6 liber masa po 4 kr. a půl libry
svíček 30 kr., ittem témuž quardovi dáno 3 zl. r.
Summa 22 R 25 kr.
Ani salvaquarda nebyla jista před zákeřnými
útoky. Ve Smedčicích stal se případ pro ozbro
jeného vojáka dosti povážlivý. Dne 17. srpna
téhož roku měli zde kvardu od pluku Lebensteina. Toho zákeřníci přepadli, z pláště svlékli
a i karabinu mu vzali. Dvůr musel mu ovšem
zaplatiti za obé a za dni pobytu 5 zl. rýn. Dne
29. Septembris měli zde kvardu od pluku Ney:
Koželky, jemu dáno 3 zl. r. a za 6 liber masa,
půl libry svíček a pivo 1 zl.
V roce 1648, posledním to roce dlouhých
vojen, lze pozorovati, že zlé poměry poněkud již
polevovaly. Průtahy vojsk zřídly a v městě
Plzni na konec zůstal pouze pluk de la Crona.
Ve dvoře doubraveckém nepřichází již v účtech
hospodářských vydání na Quardie. Jedině zapo
čítává písař ke dni 21. Juni : za 9 liber masa ho
vězího, který vzali na cestě vojáci, 36 kr. Ještě
jen zbyly nucené dary omastku některým komandantům. Tak pro pana Ney vyššího z Puchamu'1)
°) Hrabě Jan Krištof z Puchheimu, generál císařský.
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čerstvého másla 3 libry. Panu Comendantovi
pro Picolominiho čerstvého másla dáno celé
jedno vrcení a jinému Comendantovi k Novýmu
svátku čerstvého másla také celé jedno vrcení.
K štědrýmu večeru dáno Comendantovi (od
Lacrona?) másla 2 kopy 40 žejdlíků, které Johanes, služebník ouřadní odevzdal.
Jako zajímavost jest třeba při těchto darech
viktualií uvésti, že páni komendanti sýra, vyráběného v těch dobách též hojně v plzeňských
dvorech, nikdy si nepřáli.
Ochranní soldáti drží se v posledním roce
vojen ještě jen ve druhých dvou dvorech a to
po celé dva letní měsíce. V Horomyslicích za'
stává službu tu jeden Kvarda od Lacrona, jemuž
se platí od 30. června do 28. července, za čtyři
neděle ke stravě 4 zl. r. Za pivo 3 zl. 28 kr., za
maso za 35 liber po 3 kr. 3 den., v celku 2 zl. r.
2 kr. Od 28. Juli až do 25. Augusti za 4 neděle
beze stravy za tejden 1 R 30 kr. Byl zde tak
dlouho až umřel, dle všeho na choleru, která
v této době na Plzeňsku krůtě řádila, takže
v městě za 3 měsíce vyžádala si k oběti přes tisíc
osob. Kumpánovi Dejšinskému dáno od kopání
hrobu Salaquardovi od lacronského regimentu
30 kr. Umřel tu i pohunek, jemuž na rubáš dáno
45 kr.
Ve Smečicích stáli quardou dva rejtaři od
Ney: Khinského, jimž dáno 3 fl. 30 kr. za pivo
1 fl. A vedle toho ještě jedno přilepšení, jež
v účtech nacházíme po prvé a které dlužno jest
zaznamenati jako časovou novinku: Z a t a b á k
a koření přidáno rejtarům 10 kr. Neměli co
dělat a z dlouhé chvíle lehce ujal se u nich
tento neblahý zvyk.
Mluvíce o těžkých vydáních válečných, pod
kterými město Plzeň tak jako jiná města klesalo,
dotkneme se, ač není to hlavním úkolem našeho
thema i úkonů válečných, jež bylo obci a hlavně
dvoru doubraveckému vykonati. V účtech při
cházejí výzvy a vydání na přípřeže ne zřídka. Co
chvíle zaznamenány jsou jízdy pacholků přes
pole a vydání jim na svíčky a na potřebná vy
dání cestovní či na vychování na den i více dní,
ba i týdnů, v potřebách vlastních a nejvíce vo
žení proviantův, do Prahy, Chebu a jinam.
K uvedeným již dříve připojujeme ještě tato
patrnější:
R. 1647, 9. Juli. Pacholkům Doubravským a

Rathausským, kdy vezli víno do Egru 2 fl. 42 kr.
4. Máje. Pacholkům na svíčky až do 22. Juli
po 2 kr = 50 kr.
7. Septemb. Pacholkům na svíčky za 8 dní po
2 kr. — 16 kr.
15. Octobr. Na cestu pacholkům do Prahy
45 kr.
R. 1648 od 10. Jan. až do 31. ditto utraceno
v městech Pražských, když Comisní obilí vezli,
na pacholky a koně 24 fl. 15 kr. A opět 22.
febr. dáno pacholkům do měst pražských, když
komisní obilí vezli 6 fl. A jindy zase: Pacholkům,
kdy vezli do Hba mouku dáno 2 fl. a pacholku
ovčáckýmu z Horomyslic na cestu, kdy hnal
dobytek P. Custosovi (t. j. Kustošovi), na Nový
Studeníce 2 fl. 20 kr.
Téhož roku, 22. Novembris, placeno doubraveckým pacholkům, kdy jeli do Klatov a vezli
victualie Piccolominovi, 20 kr. také asi na svíčky
a konečně, už ale v napříštím roce zaznamenáno:
Pacholkům, kdy vezli W ittenbergkora7), dáno
1 fl. Byl to snad poslední nemilý válečný úkon.
Když na podzim 24. října 1648 uzavřen byl
v Münsteru a Osnabrůcku mír a dlouho toužená
zvěst ta po zemích našich se rozšířila, jistě se to
dělo s neobyčejnými slavnostmi církevními i vo
jenskými a na konec oslavena radostná zpráva
ta hostinou. K té přispěl ještě dvůr Smečický,
jak v účtech k r. 1649 dodatečně zaznamenáno:
K v y h l á š e n í p o k o j e d á n o m á s l a 30
ž e j d l í k ů . Dávka ta byla pro správu dvora
asi nejmilejší.
Obraz starobylého dvora po
p i u ž n í h o v D o u b r a v ě e, jak nám jej za
nechalo XVIII. stol., utrpěl na svém starém zjevu
tím, že v minulém roce 1926 byl celý upraven
na byty pro nebydlící. Bývalý svobodný dvůr
ten stavěn byl po způsobu tvrze na vyvýšeném
ostrohu mezi dvěma potůčky se zdvihajícím,
jeden z nich napájel rybník, jenž tvořil rovněž
ochranu tvrze. Hospodářství při poplužním
dvoře, městu Plzni patřícím, bylo již před tím
po posledním dlouholetém nájemci zrušeno. Na
byty rozděleno bylo dvorské obydlí, kdežto
chlévy a maštale s typickými vikýři na střeše
přeměněny byly na dílny. Bývalý ovčín sbourán
a odstraněn docela a zřízena zde prádelna. Na
místě stodol vystavěno bylo obytné stavení,
7) Generál Witteniberk, švédský vojevůdce.

uzavřený dříve celek bývalého panského dvorce
porušen docela. Změnu vynutily si poválečné
poměry s bytovou nouzí.

dvoupatrový činžák pro řadu malých stran.
Ohradní zeď za bývalým ovčínem prolomena
a utvořen zde široký vchod k obydlím. Tím
ü

DR. FRANTIŠEK ROUBÍK: PO CHODSKÉM »VĚČNÉM MLČENÍ«.
(Dokončení.)
o
při tom Jeho Milosti Císařské ani pečeti nebylo
Lamingen však využil vhodné příležitosti —
ani podepsáno nebylo. I tehdy my nejničky
byl tehdy plzeňským krajským hejtmanem —
zase na J. M. Císařskou tehdy my chceme se
a podařilo se mu tehdy vskutku hrozbami dok audienci utíkati. A s tím vás Pánu Bohu po
nutit Chody, že mu po jakési chodské ženě po
roučím. To se stalo ve čtvrtek pátého července.
slali 22 svých originálních privilegií. Ale ani
tentokráte nezbavili se Chodové všech svých per
L. S.
V ít Pelnář.
gamenů — dva z nich, podle svého mínění nej
Mcjdláři Matějovi Soukupovi k dodání.
důležitější, si potají ponechali, aniž by byl měl
D o p i s J i ř í k a T á b o r a a V í t a Pe l Lamingen o tom tušení. A tyto dva zbývající
n á ř e z V í d n ě o b c i c h o d o v s k é z e 6.
pergameny stačily k tomu, aby již r. 1692 zvedli
č e r v e n c e 1669.
Chodové znovu starou svoji při proti LamingeVinš všeho dobrého, předně zdraví a štěstí
novi — při, jež skončila r. 1695 smrtí Jana
hojného požehnání Pána Boha všemohoucího a
Sladkého, řečeného Koziny, na plzeňském pojiné všechno dobré opatrní a nám vždy nejmi
pravišti. Poslední dva chodské pergameny pak
lejší páni konšelé, přátelé a sousedé naši věrní
ve Vídni beze stopy m izí. .. Ale ani Kozinova
upřímně vinšujeme a žádáme rádi. Při tom vám
smrt nepřinesla na Chodsko Lamingenem kýžené
konečně a pravdivě oznamujeme, kterak, přivěčné mlčení. Již r. 1706 počínají Chodové
jdouce
šťastně do města Vídně, o naši potřebu
znovu boj za svá práva, r. 1767 znovu, pak
věrně upřímně sme se starali a opravdově sta
r. 1775 atd. — ale všechny tyto zoufalé pokusy
ráme, až jsme s Boží pomocí a dobrých lidí ra
nemohly se potkati s úspěchem. Chodové byli
dou duchovních i světských a vzáctných k tomu
již tehdy poddanými jako všichni ostatní a mělo
přivedli, že ještě tomu prošlému decretu (t. j.
trvati ještě dlouho, než se spolu s ostatními pod
císařskému dekretu ze 24. března 1668 o věč
danými dočkali osvobození od nenáviděné ro
ném
mlčení) odpor učiniti se může a dnes právě
boty.
v té věci J. M. C. memoriálu jsme podali. Jest
(Podle úředních spisů v archivu ministerstva
naděje, že dá Pán Bůh všemohoucí ještě dohře
vnitra v Praze, sign. C 77/st a Č. D. K. sign.
bude. Toliko samé že nám vaší upřímné a
IV K. Z chystané práce o dějinách domažlic
opravdové pomoci zapotřebí, neb důležitá toho
kých Chodů.)
a veliká potřeba nastává, pročež nelitovati naloPřílohy:
Žiti, dosaditi potřeba bude. Podle čehož taky
nám ku pomoci člověka upřímného, věrného a
D o p i s V í t a P e 1n á ř e z V í d n ě j e h o
k té věci potřebného, platného a spůsobného a
š v a k r u z e d n e 5. č e r v e n c e 1699.
srdnatého, který by bázlivý nebyl jako nějakej
Zdraví dobrého i jiného všeho při tom vinstrašpytel při tom vyslati a vypraviti, neb strany
šuji a přeji a za to pana švagra prosím, a žádám,
toho zdejšího dluhu před rychterním právem
aby přezvěděl, kterak je s manželkou mou, jak
mírně a snesitelně porovnáno jest ještě na další
aneb kterak děje, zdali jí moji přáteli a věrní jak
časy sčekání uloženo jest, totiž do dvou neděl
činí, zdali jí v čem pomáhají, kterak jakou sta
za jisto a na konec. Pročež se důvěřujem, že
rost převzal a že bych sobě vinšoval a přál, abych
opuštěni nebudem, složití a zaplatiti máme. S na
se byl do tý věci nikoliv nedával, protože ta věc
ším advocatem neb doktorem taky na tom zůtak těžce nám jde. Který prve nejlepší přátelé
stáno, že budoucně dá Pán Bůh k audienti (t.
byli a ti se převrhli, a že jistou toho zprávu
máme od duchovních i také světských lidí, že
j. u císaře) přijití žádáme a přijdeme, totiž sami

vlastně a životně (t. j. osobně); pokudž náš
doktor nebude mocti, na místě svém jiného nám
zjednati chtíti bude, kterýž by od nás a na
místě našem sám oustně naši potřebu a žádost
J. M. C. i přednesl. Však dříveji, než se to
stane, tehdy naše věci a originály, v čem pod
stata náleží, všechny vidimirovati dáti musíme,
a takové J. M. C. přednésti a složití, a nemalého
nákladu zapotřebí bude a tudy se tomu spomo
žení učiní a napraveno bude. S tím ochraně a
milosti boží Pána Boha všemohoucího nás
všechny oddana činíce, zůstáváme
vždy upřímní a věrní sousedé, vaši až do f f f
P. S. Pokudž jakou odpověď a rychlou po
moc, čehož žádáme a veliká potřeba toho jest,
kteréž neomylně očekávati budeme, tehdy k svá
tému Jakubu (t. j. do kláštera) k panu hofmistru
poslati. NB. Po přečtení tohoto psaní hned roztrhati neb spáliti a ne se s ním honositi, chlubiti
a okazovati.
Datum z Vídně dne 6. Julii 1669.
L. S.

Jiřík Tabor, V ít Pelnář.

Titul (adresa) : Slovutné opatrnosti panu
rychtáři a spolu celé společnosti, rychtě, konše
lům a obci chodovské, sousedům a spolupřátelům nám milým k věrnému dodání.
DopisVítaPelnářezVídněobci
c h o d o v s k é z e d n e 11. č e r v e n c e 1669.
Zdraví a jiného všeho dobrého vám přeji a
vinšuji. A protož vám známo činím, abyste na
to dobrý pozor dali, co vám píši, že na které
lidi ste se nejvíce zakládali, že by vás ti nejspíšeji
zkazili. Protož jsem vám již dvakráte psal, a ještě
vás prosím pro Boha, abyste mi poslali člověka
jednoho upřímného a věrného, kterýž by se
o ty věci pomáhal věrně starati, a přijdouce, aby
se taky podíval a poslechl, kterak s námi naši
vyslaní handlovali, že se toho dovědí a která
ještě do nejčka trvá, že do ničeho nechtějí, a
když já něco říkám, hned je zle. Jak nám vždycky
duchovní i také světští lidé radí a praví, abychme
od toho neopouštěli, že kdyby náš doktor chtěl
a byl nač, že by to předejiti mohl, a on nám
dává takovou radu, náš doktor i také jiní lidé,
abychom někde zjednali půl centníře másla a dali
je do jednoho kláštera, kterýžto kapucín velikou
lásku při Jeho Milosti Císařské má a že může
ten kapucín s Jeho Milostí Císařskou třebas kdy

jen chce za hodinu anebo ještě dýleji rozmlouvati a ten že nám dobře posloužiti může.
A druhý nám také připověděl císařský zpověd
ník, že nám co vedle své možnosti bude mocti
pomoci, že to rád udělá aneb učiní a pravil mi,
Že on v tom sám ví, že by se nám veliká křivda
stala; tehdy poručil nám, abychom podali J. M.
C. memoriál. Ale já jej již mám zhotovený prve,
já mu jej ukázal, on jej přehlíd a pravil, že je
dobře, abychom ho podali, i on J. M. císařský
Zpovědník že se taky k J. M. Císařský přimluví
a o tom klášteře také nám radil, abychom tam
šli do kláštera kapucínského, abychom prosili
patera Emericha, aby nám to učinil. Nyní pak
vás prosím, abyste hleděli to máslo co nejspíšeji
opatřiti do toho kláštera kapucínského, a potom
ty peníze khelnerovi hleďte co nejspíšeji a to
beze všeho meškání odeslati a opatřiti, nebo sice
čím dále vždycky škoda bude. Nebo my již v zá
vazku sme při právě rychtářským, aC jen khelner
zaplacen jest, prosím vás, nebo von již dýle
čekati nechce, a praví, že nemůže a nebude
čekat, že on sobě sám zaplatiti může, jestli my
nemůžem zaplatiti, a že jen toliko malou cedulečku pošle Lamingerovi, že jemu Lamingar rád
takové peníze odešle, a že jemu dávno takový
dluh chtěl zaplatiti, aby jemu jen pověděl a dal
zprávu, kde naše privilegia jsou a kde a za kým
zůstávají, a že jemu ještě dobrý spropitný dá.
A jeden z našich taky tomu chtěl, na kterémž i
nejvíceji zakládáte, on sám tomu chtěl, aby khelnar s ním šel k Lamingerovi, že jemu Lamingar
hnedky takové peníze dá a ještě k tomu dobrý
spropití a taky on že s ním půjde a že se s pánem
spokojí, aby mu pověděli, kde naše privilegia
jsou, a odevzdali, že jemu pán chce taky dobrý
spropití sto neb ještě víceji a ještě k tomu k živ
nosti zase pomoci a jeho při pokoji se vším nechati. Tehdy khelnar šel s tím na radu. Khelnarovi bylo oznámeno a poručeno, aby toho ne
činil. Potom rychtář sám za khelnara slíbil, tak
Že je to předce v tajnosti zůstalo. To jest mi
khelnar sám žaloval a že jemu rychtář pravil,
Že by za to nemohl před Bohem odpovídati.
Tehdy prosím vás, aby ste hleděli beze všeho
meškání takové peníze zaopatřiti, khelnerovi
zouplna sto zlatých, a nám taky, nebo sme zas
na novo sedům zlatých dlužni. Nehodujem, jako
předešlí hodovali a trávili. Někdy celý den nic

nejíme, až na noc máz vína a kus chleba, však
vína nejmizernějšího. Prosím vás, nám taky ode
šlete, abysme hladem nemřeli a co sme znova
dlužni, těch sedům zlatých, taky oplatili. A tu
hleďte se opatřiti a doktorovi psaní udělati, aby
tu věc hleděl předcházeti. A hleďte při tom po
stati člověka upřímného, ne jako prve ste posí
lali, že co sou mívali, na cestě to utratili a zde
se zdlužili. A ještě bych mohl něco víceji psáti,
již toho pomíjím, již se musíte dáleji dovtípiti.
A kterýhokolivěk pošlete sem, hleďte mi sebou
dvě košile odeslati, nebo zlámaného halíře ne
mám, nebo košile na mně již skoro shnita a ne
čistota se mne drží. S tím vás v ochranu my
všeckny sousedé Pánu Bohu poručena činím.
Datum v domě rakouském 11. Augusti léta
Páně 1669.
V ít Pelnář, váš .upřímný soused býti žádám.
Titul: Denen N. N. Guttenbaurischen Unterthanen undt sambtlichen Gemein.
L. S.
(Malým sekretem prostým zevnitř spečetěno.)
DopisVítaPelnářezVídněobci
c h o d o v s k é z e d n e 28. s r p n a 1669.
Konšelům a sousedům celé obci chodovské!
Zdraví a jiného všeho dobrého všem věrným
a upřímným přátelům mým vinšuji a přeji a při
tom vám známo činím, že jsem ty věci předchá
zel, za kterejma ty věci ostávají. Pan Porenstetr
odevzdal je panu Pachtovi, nejničky pak ty věci
vostávají za panem Pach tou. Tehdy já se tam
ucházel, k němu přijití nemůžu, tak že v nemoci
vostává, já pak sem se dověděl na písaři Pachtovým, že doktor J. M. pana z Lominku na to
nejničky tak tuze nachází a tlačí, já pak žádné
pomoci nemám kromě Boha samého, jen toliko
co radou dobrých a upřímných lidí. Tehdy já
vás prosím, přisnašte se co nejspíšeji můžete,
abychom sobě mohli také ňáké přátely učiniti.
Kdybych vůli vaši věděl a měl prostředky, já
bych sobě přátely ku pomoci shledal a našel,
který by mně dobře na ruku byli. A když pro
středků žádných nemám, ani vůle vaší, tehdy
vás prosím, abyste se nemeškali co nejdříve s po
mocí prostředky přijití nemeškali a s dobrou ra
dou (jestliže chcete). Pakli sami nechcete, já
vás nutiti nebudu a nemůžu taky s tím; pakli

sami nechcete, tehdy viny mi nedávejte, já sám
bez prostředků a bez vůle vaší učiniti toho ne
mohu a zdi hlavou proraziti nemohu. S tím vás
v ochranu Boží poručena činím. Datum 28.
Augusti léta Páně 1669.
^ L. S.
V ít Pelnář, váš upřímný soused býti žádám.
Titul: Den cdlenfesten Herren N. Cottenpauren.
Toto psaníčko náleží celé obci chodovské do
jejich vlastních rukou k dodání.
DopisVítaPelnářezVídněobci
c h o d o v s k é z e d n e 4. z á ř í 1669.
Meinen Gruesz und alles Guets anvor.
Insonders liebe Nachbauern! Der Sachen Be
schaffenheit werdet Ihr von dem von hier zu
Euch abgeraisten Taber verstanden haben. In
dessen ich einen gueten Herrn erfahren, wel
cher mit Zutun noch anderer sich erboten, mit
Rat und T at wider alle unser Widersacher Bei
hilf zu tun, immassen er auch in einer andern
Sach eben wider dieselbige gehen mdessen und
das Seinige erhalten und durchtrungen. Hinge
gen in Abwessenheit des Tabers ich underschiedlich hören miessen, wie dasz er Taber zu
zeiten, was er in geheimb halten sollen, gegen
andern sich als Freind erzeigte Officir und Be
diente alles gepladert und verschweczt, wardurch dan dem Handl nit wenige Verhinderung
verursacht worden. Welches, ob es wahr seie,
ich nit so gar ausfechten will, jedoch sovil ich
selbst an ihm verspührt, so vil gesehen, dasz er
zur Sach nit allerdings mehr tauglich. Dahero
zu trachten, dasz anstatt seiner ein anderer die
Sachen besser verstehent aus der Gemein oder
(jedoch ohnmaszgeblich) der sogenante Hannsz
Messerschmidt zu Tausz geschickt und in der
stille angenommen würde, wan keiner sich un
der denen benachbarten hierzu tauglich erfun
den lassen wolte; jedoch ein solcher zu schicken,
der nichter verbleibt und bescheidentlich ist.
Sonsten wierd H. Emericus Capuciner gewieszlieh das Beste zu tun nit underlassen bei Ihro
kais. Maj. und wo es vonnöten sein wierd, wie
es auch biszhero geschehen und noch mehr ge
schehen wierd mit guetten Nachtruck, bevorab
wan man mit Schmalcz, Kesz, Mell, Henig oder
anderen solches dankbarlich, als nechst geschrie-

ben worden, erkennte und einem anderen —
nit dem Taber — darmit hieher zu kommen mit'
geben würde. Ferner man dem W irt, so nit mehr
borgen will, uber 100 f. restirt, und also in 200
Reichstaler zusammenzuschiessen die höchste
N otturft, dan ohne Gelt nichts kan gericht wer'
den. In was Betrübnusz mich hier verhalte, ein
jeder zu beherczigen, massen ich ein gancze W o '
chen mich mit dem trucken Brodt und Wasser
aufhalte und wenig warmme Speisz sehen tue,
dan ich kein Kreuczer Gelt, ohne welches alleni'
halben die Verachtung folget, und lieber nach
Hausz abgefordet würde. Bitte also, Ihr wollet

die Sach bestens anschicken, und G ott sambtíi'
chen befehlend. W ien den 4. Septembris Anno
1669.
E. E.
Nachbauren und Freund freund dienstwib
liger Veith Belnars.
Denen ersamben und bescheidenen N . N. von
der Cottenbaurischen samentlichen Gemeindt in
Freundschaft zuzustellen.
Kottenbaur'Gemeind.
(Podle současných, notářsky ověřených opisů
v archivu minist, vnitra v Praze, sign. C 77/st.,
ad 1670 červenec.)

V. STRÁNSKÝ: Z M IN U LO STI M ÈSTA ROKYCAN VE STOLETÍ XVI.
Podle rokycanského městského archivu.
ù
I.
J a k se o b e c s t a r a l a o ř á d n é
a osadil. (Kniha »Snešení obecní 1520 [č. měst.
o s a z e n í d o m ů v mě s t ě ?
knih 38] list 7.)
II.
Omezení obyvatel předměstí
Toho dosvědčují tato svolení (snesení) obec'
v
p
r
á
v
u v a ř i t i a p r o d á v a t i pivo.
ní:
Předměstí v Rokycanech jsou dávného pů'
1. Anno Domini 1520 v pondělí před zvěsto'
vodu. Již v listu arcibiskupa pražského Jana
váním p. Marie (19. března) stalo se svolení
Očka z Vlašimi z 28. června 1365 (kterým jako
obecní a všech tří rad, pánův konšel, pánův pří'
vrchnost místní povolil některé výhody nedávno
sečných i pánův starších obecních za pana purg'
v Rokycanech založenému konventu řeholních
mistra toho času Jakuba řezníka a jinejch pánův
kanovníků řádu sv. Augustina) mluví se o do'
konšel (jména) a to takové:
mech, položených mezi silnicí čili cestou plzeiY
Druhé. Aby žádný v městě domu, dědiny ani
skou a řekou tekoucí pod klášterem (t. j. dě'
louky ani žádného gruntu, kterýž k městu pří'
kanským kostelem, při kterém konvent místo
leží, neprodával bez povolení pana purgmistra
faráře založen) a dále o domech postavených
pánův, ale kdož by koliv chtěl dům, dědinu nebo
»s druhé strany řeky« (Klabavky) ; list druhého
louku prodati neb zastaviti aneb koupiti, buďto
nástupce jeho, Volbrama ze Škvorce, daný 8.
jinému půjčiti, aby to prvé na jich milost pana
července 1399, pak uvádí již výslovně vedle
purgmistra pány vznesl, tak, aby s jich volí se
obyvatel městečka obyvatele »podměstí« (sub'
dálo.
urbiorum).
Pakliby se kdo všetečně dočinil a bez vzne'
Popis polohy v listu prve jmenovaném a vý'
seni na pana purgmistra co koupil, půjčil, pro'
raz »podměstí« dosvědčují bez pochyby, že vedle
dal neb zastavil, páni budou miti moc takového
vlastního městečka, vysazeného již koncem sto'
na statku trestati neb kterak se jim koli chtíti
letí XIII. jako místo hrazené příkopy a plaňkami
a zdáti bude.
na povýšeném levém břehu Klabavky, stály
2. Létha 1547 v pondělí po sv. Františku
v nižší poloze těsně severně od něho a na druhém
(10. října) za času pana purgmistra Jakuba
pravém břehu Klabavky skupiny stavení před'
Klívce a jinejch pánův konšel toho roku dosaze'
městských již ve století XIV. a vznikala již
nejch v přítomnosti pánův přísežných snešení se
tehdy předměstí »Na kamení«, část dnešního
stalo takový:
Plzeňského, a předměstí »Na Pátku«, část dneš'
Aby žádný měštěnín v městě dvú domů ne'
ního Pražského, která leží menším dílem na levém
míval, pakli na ten čas kdo má, aby jej prodal
břehu Klabavky v nížině severně od města mezi

rybníčkem děkanským (sa času konventu čili
kláštera také klášterním) a řekou (starou) a
větším dílem naproti na pravé straně řeky staré.
Po válkách husitských předměstí se tvořilo
také na východní a jižní straně města; staloť se
r. 1457 sa Jana se Švamberka, který jako zástavní pán na Rokycanech vládl, »svolení obecní
o vosasení domkuov na příkopě od brány Pražské k bráně Plseňské« a když na straně severní
pod městem stávaly skupiny domů již aspoň od
století XIV., nutno si domky, které se podle
»svolení« tehdy na příkopě od brány Pražské
k Plseňské sakládaly, mysliti na straně opačné,
východní a jižní, mělot1 hrascné město podobu
pětiúhelníku, protaženého a súženého od severosápadu k jihovýchodu k řece, o kterou se opí
ralo nejužší stranou východní. Jak se na těchto
stranách předměstí rosšířilo, nelse pro nedosta
tek správ říci, ale jisto je, že v druhé půli století
XV. arci ke konci její druží se k předměstím
»Na kamení« a »Na Pátku« předměstí »Na dvo
řištích«, jehož násev dnes jest nesnámý. Popisy
domů »Na dvořištích«, jak je nalésáme v nejstarší městské knise rokycanské, počínající rokem
1404 (č. 1) a v knise trhové s r. 1529 (č. 2),
nejsou sice příliš podrobný a jasny, ale přece
můžeme podle nich a jiných snámek umísťovati
předměstí »Dvořiště« (množné číslo!) k vý
chodní straně města na levém břehu Klabavky
do končiny dnešní ulice Zelesářské (podle měst
ských želesáren, t. slévárny saložené ke konci
let devadesátých, století XIX.) neboli do kon
činy Žampírek (podle Jana de Piric čili Žampíra, důstojníka někdy Mansfeldova, potom cí
sařského, který v letech 1624— 1638 v Roky
canech žil a v těchto místech domy a dvory
m ěl). Svědčí pro to i mapa posemková, na které
násev »Na dvořištích« se dosud vyškytá, totiž
mapa obce Kamenného Üjesda, který s Roky
cany hraničí a leží od nich asi půl hodiny na
jihovýchod; na té mapě násev »Na dvořištích«
umístěn v končině mesi hutí obce města Roky
can, svánou Ježek, při rybníku sváném také Je
žek, které jsou při samých hranicích s úsemím
obce Rokycan, a osadou Kam. Újesd, při levém
břehu Klabavky, kde jsou dnes pole a louky, a
Žádné snámky někdejší osady, a dostal se tam
patrně nějakým nedopatřením.
Ve století XIV. i XV. mívali sousedé před

městští, to je ti, kteří byli usedlí a měli majetek
jenom na předměstí, práva stejná se sousedy
v městě, to je s těmi, kteří osedli jako praví mě
šťané v hraseném jádře obce. Vysvítá to dosti
jasně sejména se snění výsadních listů, daných
Rokycanským od smíněného již arcibiskupa Volbrama se Škvorce a nástupce jeho Zbyňka Za
jíce s Hasmburka, jehož list je dán 2. října
1406. Volbram listem s 8. července 1399 udělil
na dobu svého života výsady výslovně obyva
telům městečka Rokycanského a podměstí (in
cole oppidi Rokicsaney et suburbiorum), v listu
Zbyňkově pak stanoví se »na věčné časy« práva
a povinnosti »obyvatelů městečka našeho trho
vého v Rokycanech«, tito se nerosdělují při tom
na městské a předměstské, výslovně mluví se
o platech s mlýnů v Rokycanech, kterých bylo
již tehdy několik, ve městě samém byl však jen
jediný, t. mlýn podkostelní v hradbách, těsně
východně od kostela děkanského, jehož ná
stupcem je v proláklině východně od kostela
toho na mlýnské řece stojící mlýn Čížkův, ostatní
mlýny byly více méně blízko města na řece staré
a mlýnské, ale na předměstí.
Sousedé předměstští stejně jako v městě bez
obmezení zvláštního vařili, vystavovali a prodá
vali pivo, k půli století XVI. stala se v tom však
změna na újmu jejich. Byloť obecním snešením
Z 10. října 1547 (uvedeno již výše pod č. I., 2)
stanoveno po římsku stručně: »Předměšťák je
den toliko var piva svařiti má,« a téhož roku
»v outerej po památce sv. Cecilie za pana purgmistra Víta Kohouta a jinejch pánův konšel —
na tom sou se snesli, co se předměstskejch sou
sedův dotejče, aby více piva nevařili než jeden
var a to k své potřebě a více nic a to sváře aby
sám užil a nevystavoval ani neprodával.« Sne
sení tato nalézáme v rokycanské knize »Snesení
obecní 1520« (měst. knih č. 38) a mimo tato
opakují se tu podobná ještě dvakráte, odchylka
spíše slovní je ta, že místo výrazu »předměšťák«
a »přeměstští sousedé« další snesení mluví o »Páteckých« asi proto, že asi po prvém zákazu hře
šili proti němu sousedé »Na Pátku«.
Další snesení zakazující prodej piva Páteckým
a obmezující je při vaření piva na vlastní spo
třebu jsou tato:
1. Léta etc. LVIII (1558) v středu po sv.
Františku za p. purgmistra Jana Matějovic a ji-

nejch pánův konšel při přítomnosti starších
obecních — na tomto se snésti ráčili:

dřeje Grejsy urozený vladyka Bohuslav Čeněk
(z Řísnice) prodal sad Jírovi cihláři.

Item : P á t e c k ý m aby žádnej sladovník
bez; vůle p. purgmistra a pánův sladu nedělal,
a také oni pivo na prodej aby nevařili, toliko
sobě ve spolek ku potřebě a ne k vystavování.
2. Létha etc. LXV (1565) v pondělí po sv.
Kalisctu (15. srpna) za p. purgmistra Víta
Srnovce . . .; Item. Ječmen od P á t e c k ý c h
bez vůle k dělání sladův, aby žádnej nepřijímal
ani od sedlákův.

2. List 121 pr. L. 1515 v neděli na den sv.
Silvestra předstoupili urozený vladyka pan Jan
Muchek z Bukové a Bartoš zámečník. Pan M u'
chek prodal duom, kterýž leží na rohu vedle
Blažka krajčího, Bartošovi.

III. C h a i u p n í c í v m ě s t ě , p o d r u '
hově v městě i předměstí.
Do knihy snesení obecních již uvedené vlo'
Žeň jest volně úzký tenký sešitek, jenž obsahuje
starší zaznamenání některých snesení, která po'
tom přepsána do řečené knihy a zase některá
snesení, jež z příčiny neudané do ní přepsána
nebyla.
V sešitku tom je toto »snesení v chalupnících
a podruzích, které se stalo léta 1558 v středu
po sv. Františku za purgmistra Jana Matějovice«
atd., kterého v knize není:
Item : C h a l u p n í c i v městě, aby žádnej
várky neužíval proto, poněvadž rovnosti v pra'
cech obecních s námi nenesou a také ani (v)
v a r t á c h spolu s jinejmi sousedy a měštany
se nesrovnávají, též také že předkové jich toho
sou nikde neužívali, aby piva vařiti k odbytu
měli, takové chalupy poznamenány sou zejména
v snesení, kderé se stálo létha etc. LVII. o šenku.
P o d r u h o v é v městě i v předměstí, kteří
koli sou, ti aby v lítě na díle obecním byli po'
vinni všichni po jednom dni dělati a za takovou
práci z obecního měšce má jim placeno být po
11II. groších míšeňských.
IV. Z e m a n é v m ě s t ě o s e d l í a my '
s 1 i v o s t.
Již v XV. a ještě více v XVI. století usazovali
se i v Rokycanech zemané, kupujíce si tu domy
a dědiny. Svědčí o tom zejména nejstarší kniha
rokycanská z r. 1404, nadepsaná později uvnitř
nad prvním zápisem »Kniha zadání statkův a
smluvní«, z které namátkou uvádíme tyto zá'
pisy:
1. List 121. L. 1513. . .. za purgmistra O n'

3. List 122. L. 1515. Urozený vladyka pan
Lorenc Hostkovec prodal Janu Svaškovi nebošce
sirotkuom Michalových lazebníkových (poruč'
niku) dědinu, kteráž leží vedle Kubika z Pátku,
s strany druhé vedle Voldušských dědin.
R. 1524 vznikl mezi obcí a zemany spor o vy'
koná vání myslivosti na gruntech městských,
který obec podle zápisu na listu 3. knihy »Sne'
seni obecní 1520« téhož r. 1524 dne 29. února
za purgmistra Václava Vocasa a primasa V á'
clava Křimického takto rázně vyřídila.
»Zavolání jsú zemané, kteří v městě jsú, a
jim všecky myslivosti zapověděny. Pakli by kdo
chtěl myslivost jakou vésti, tu věc aby vznesl
na pana purgmistra, pány konšely a na ouřed'
niky, kterýmž jest poručeno a co by kolivěk
zastřelili neb zabili, z toho aby dal pánům polo'
vici.
K tomu se zemané odpověděli, že se chtí na
to raditi. Jest jim oznámeno: Raďte vy se, co
chcete, již jsme my vám oznámili. A při tom
sme jich dvú zeman žádali za pečeti, chtíce panu
Muchkovi grunty své a Litohlavské zapověděti.
Při tom sou se někteří vymlouvali, že pečeti
doma nemají a někdeří odpírali, nechtíce přitisk'
núti.«
V.
S t a r o s t o l i d i p o d d a n é vysvítá
tohoto snesení, které se stalo r. 1596 ve čtvrtek
po sv. Panně Dorothě (8. února) za purgmistra
Jana Strakonického v plnosti raddy a přitom'
nosti pana rychtáře a pánů starších obecních:
Z

Item : Sirotčí dni a posudkové ve vsi Čížkově
a Přešíně mají se držívati po sv. Martině.
Za řekou v Nadrybech, Nynicích a Německé
Bříze, též jiných vesnicech blíž města (Lito'
hlavy, LJjezd Kamenný, Mokrouše, Timákov,
Ejpovice, Klabava) při hromnicech a k tomu
jeden ouředlník sirotčí zvolen býti má. (Kniha
Snesení obecní 1520, list 34.)

fOSEF VOLF: VYTISKL M IKULÁŠ ŠTĚTIN A , ZV A N Ý BAKALÁŘ, RO KU 1489
. V PLZN I KALENDÁŘ?
(Dokončení.)

Skepsi Dobrovského převzal Hanka (Biblio"
grafie prvot. 1853, str. 11, č. 15: Kalendář na
rok 1498), k čemuž podotýká Tobolka (75,
č. 15), že se domnívá, že jest pravděpodobno,
Že Hanka učinil tento záznam »na základě ne"
oprávněné domněnky Dobrovského, že kalendář
na r. 1489 má v datu chybu tisku a že místo
1489 má státi 1498« (správně 1499!). O tiskové
chybě tu není řeči, jak z předešlého vysvítá, ale
zůstává zajímavo, že lehkověrný jinak Hanka je
při tomto čísle velice střízlivý. A Hanky se drží
Šafařík ve svém rukopisném seznamu českých
prvotisků1) a Koráb (str. 42, č. 15). Všichni
tři datují kalendář do r. 1498, ač by bylo správ"
něji označiti jej v tomto případě za kalendář na
rok 1499 (1489 + 10).
Chtěl bych ještě připomenouti, že by bylo
klamnou domněnkou, že vročení kalendáře na
rok 1489 je proto pochybné, poněvadž jsme ne"
měli z let osmdesátých žádného českého kalen"
dáře (srv. Nár. Listy 1925, 29. I.) nebo poně"
vadž se tento výtisk nedal zjistiti. Strakova2)
věta: »Nyní po objevu minucí z r. 1485 zvět"
šila se možnost jsoucnosti kalendáře ohlášeného
Dobrovským, protože jest pravdě podobno, že
české minucí vydávány byly, nedi dříve, tož
aspoň od r. 1485 pravidelně každým rokem«,
nepraví pro jsoucnost kalendáře ničeho, poně"
vadž nikdo neuváděl jako důkaz pochybnosti
jeho stáří, t. j. rok 1489, nýbrž pouze pochyb"
nost, že byl tohoto roku vytištěn v Plzni u Ba"
kaláře.
K prvé straně tohoto kalendáře byla připo"
jena dřevořezba, na níž byla zřetelná pouze nahá
osoba, jež byla pokryta mnohými čísly a astro"
logickými znameními. Při ní byl had stočený
do kruhu a čtyřnohé zvíře, jež nebylo možno
rozeznati. Jakým způsobem toto připojení bylo
provedeno, se nepraví. Bylo by možno mysliti,
Že tato nahá osoba jest na počátku v iniciálce
nebo hned za slovy: »léta narození«, nebo po
straně. Vše to možno vyčisti ze slov: an dem
’) Knih. Nár. Mus., st. tisky, zn. 63 C 46: č. 15. Ka
lendář 1498, Plzeň.
') Česká minucí z r. 1485. Typograíia 1925, str. 49—53.

beigefügten Holzstiche, ale vše je to příliš ne'
určité a hypothetické.
Podle tohoto popisu byl by obsahoval prvý
list či jeho přední strana pouze počátek kalen"
dářních slov a dřevořezbu, což neodpovídá opět
naší představě o současných kalendářích. Samy
o sobě mohly by býti tyto dřevořezby z r. 1488
a i had do kruhu stočený, jakožto symbol věč"
nosti, by se do rámce kalendářového úplně hodil.
Nedůvěru vzbuzují pouze ona mnohá čísla a
astrologická znamení na nahém těle, jakož i to,
že kalendář sám na prvém listu není otištěn.
Popisovač přidává ještě druhý a třetí list, což
jest, jak již řečeno, unikum v kalendářové formě
vůbec. Druhý list obsahoval totiž selskou pra"
nostiku (před kalendářní částí!) která jest opět
pro dobu našich prvotisků úplně neznámou, vy"
skytujíc se asi teprve poprvé r. 1520.3) Potom
následuje rozdělení roku na čtvero roč. počasí,
jakož i výčet měsíců, z nichž tvoří vždy dva
jednu část roku, t. j. zimu, jaro, podletí, léto,
poletí, podzim. Při tom se počítá na zimu pro"
sinec a leden, na jaro únor a březen, na podletí
duben a květen, na léto červen a červenec, na
poletí srpen a září a na podzim říjen a listopad.
Tento způsob rozdělení roku vyskytuje se sice
v některých rukopisných i tištěných českých ka"
lendářích, ale zůstává nejasno, že v prvé části
popisu se dělí rok na 4, a hned na to v druhé
na 6 částí, takže se zdá, jakoby tu šlo o dva
záznamy, jež k sobě nepatří. Ostatně se vysky'
tuje toto poslední rozdělení roku na 6 částí ještě
v druhé polovici v XVI. století.
Na tomto druhém listu byl teprv kalendář
s několika málo svátými. Za ním byl zvířetník
na špatném dřevorytu s vysvětlením o vlivu jed'
notlivých posic slunečních na konání lidské. Na
konci byla pak lidská postava a na jejích údech
3) O t. zv. selských pranostikách pojednal nejlépe
G. Hellmann, Über den Ursprung der volkstümlichen Wetter
regeln (Bauernregeln), Sitzungsberichte der Preuß. Akad. der
Wissenschaften 1923, str. 148—170 a znovu týž v Abhand
lungen der Preuß. Akad. d. Wissenschaften, 1924, phys.math. Klasse Nr. 1. Prvními takovými německými selskými
pranostikami jsou Leonharda Reymanna Wetterbüchlein
(1505) a Bauernpraktik (1508). Větší sbírku těchto předpo
vědí přinesl teprve Jan Colerus ve svém Calendarium oeconomicum et perpetuum (1591). Hlavním zdrojem těchto před
povědí o počasí bylo ovšem vždycky ústní podání.

byla viděti čísla planet. Patrně pomůcka pro
barbíře, aby věděl, kdy má pouštěti žilou.4)
Tento druhý list zachovává nejlépe formu
starého kalendáře, aniž by se však na jeho stáří
dalo souditi. Jest ve svém celku uzavřený a vy"
lučuje sám o sobě třetí list, jenž by končil:
A tak skonávají se, ba není ani jisto, jdedi tu
0 tisk nebo pouze a rukopis. Vytčená nečitelnost
spadá vždy více na rub rukopisu než tisku. Ale
1 tento list může pocházeti stejně dobře z XV.
nebo XVI. století. Pouze zmínka, že jest v kalen"
dáři málo svátých, mohla by mluviti pro dobu
starší.
Zbývá nám tudíž na konec pro datování
pouze první list popisu Mayerova"Dobrovského
se svým ojedinělým začátkem: »Kalendarius
český« a obvyklým pak pokračováním: »Léta
narození božího 1489«. Mohlo by tu jiti o zlo"
mek neznámého kalendáře, považujemedi ozna
čení »kalendarius český« za přípisek. Ostatní
dva listy nutno naprosto ze souvislosti s tímto
zlomkem vyloučiti. Kam by patřily dřevořezby,
nelze z popisu stanoví ti. Kalendář ten by se
hodil nejspíše do Prahy, kde bylo vysoké učení,
pod jehož ochranou a dozorem se kalendáře vy"
dávaly. Zachované naše kalendáře z doby prvo"
tiskové pocházejí vesměs — až na jedinou vý
minku kalendáře vimperského — z Prahy.
A tento náš nejstarší kalendář z r. 1485 měl asi
své vzory v Pasově, kde tiskl společník Ala-

PROF.

cravův Mayer kalendáře od r. 1480. Plzeň v té
době kalendářů vůbec neměla. Teprve po roku
1500 spojuje se Bakalář s Norimberkem k tisku
kalendářů a vedle Plzně a Prahy byla to po
r. 1500 jediná Litomyšl, kde vydával Pavel Oli"
vetský své rázovité kalendáře.
Tak zvaný » B a k a l á ř ů v kalendář na rok
1489« vymizí, doufám, po tomto rozboru úplně
Z dějin českého knihtisku, třeba nevymizí Z dějin
prvotisků »kalendář na r. 1489«, dokud nebude
nalezen výtisk Mayerův.
*
*
*
Biskupovi Dr. Ant. Podlahoví, knihovníkovi
kapitolní knihovny v Praze, podařilo se objeviti
v kap. knihovně kalendář na r. 1489, jak právě
vydaný seznam prvotisků této knihovny ukazuje
(Catalogus incunabulorum, Editiones archivii et
bibliothecae XX, 1926, str. 12, tab. 2). Byl vy"
dán Mistrem Vavřincem z Rokycan, jak se
v pásce na dolejším okraji praví. Počíná: Léta
božího tisícího čtyřstého osmdesátého devá'
tého běžícího. Tištěn jest černě a červeně a má
pouze dvě iniciálky. Dřevořezbu nemá. Podle
typů patří do Pražské tiskárny Jana Kampa čili
nemá s Plzní nebo s Bakalářem nijaké souvislosti :
čili kalendář na r. 1489 byl právě objeven, když
jsem prováděl korrekturu tohoto článku, ale
B a k a l á ř ů v kalendář na r. 1489 to není,
poněvadž takový kalendář neexistuje.

J A R O S L A V SCHIEBL:
J. V. S E D L A Č E K A J H O Z L A T Á T A B A T È R K A .

Z plzeňského národního života na rozhraní
XVIII. a XIX. století máme sice dosti sporé
zprávy, přes to však přece nejeden doklad, že
naše město nebylo tak dokonale poněmčilé, jak
někteří, s poměry v tehdejší Plzni nedosti po"
drobně obeznámení pozorovatelé tvrdí. Zejména
v kruzích měšťanstva nacházíme v oné době
mnoho předních mužů, již své české smýšlení
nepokrytě, ba horlivě na jevo dávali a ve svém
ovzduší také šířiti se snažili. Chcemedi tyto doby
t. zv. »národního temna« v Plzni správně hod"
■*) Srv. Winter, Český průmysl a obchod v XVI. věku,
1913, str. 540, píše, že tyto dřevoryty byly asi stejně hrubé
a neumělé jako v bajkách Ezopových.

notiti, nesmíme si na ně arci nasazovati brýle
dneška, nýbrž posuzovati je dle poměrů, jaké
si doba utvořila a jaké také měly rozhodující
vliv na další rozvoj Plzně. Bedlivým badatelům
podaří se jistě časem toto plzeňské »národní
temno« v žádoucí míře osvítí ti. Pro dnešek
chceme se zabývati jen episodou z doby, kdy
buditelská práce u nás vystupovala ze svých ne"
smělých počátků a nabývala povahu práce s o U"
s t a v n ě j š í, ku které ji přivedl prof. J o s .
Vojt. Sedláček.
Nestalo se tak ale hned po jeho příchodu do
Plzně. Uplynula delší doba, než přišel k vědomí
svého poslání, kterým si v historii našeho pro"

buzení tak velkých zásluh získal. Jak A n t. R yb i č k a ve své knize » P ř e d n í k ř í s i t e l é
č e š t í « vypravuje, uvědomil si Sedláček své
češství teprve v r. 1816, kdy již po 6 let na
ústavě filosofickém v Plzni působil a ve kterém
roce na doktora filosofie povýšen byl. Rybička
praví: »Až do této doby Sedláček neměl nija'
kého účastenství v tehdejších vlasteneckých bě'
zieh literárních, jako tehdáž více jiných krajanů
našich. Teprve, a to pouhou náhodou, r. 1816
stal se z dosavadního lhostejného a nevědomého
Savia opravdovým ohnivým Pavlem a přehor
livým dělníkem na národa roli dědičné.« Náhodu
tu štastnou líčí Rybička n a z á k l a d ě v y '
p ra vová ní s am otného Sedláčka,
následovně: »— poptávaje se dne jednoho na
poště plzeňské po německých novinách a časo'
pisech, spatřil tam náhodou Hromádkovy V í'
deňské Noviny České. Zvědavostí puzen, sáhl
po příloze k Novinám těm přiložené, obsahující
básnické a jiné práce literární, kteréž J. J u n g'
m a n n, D. K y n s k ý, P. S a f a ř í k, V. H a n'
k a, V. AI. S v o b o d a , J. L. Z i e g l e r , M.
S y c h r a, F. L. PI e k, M. P a t r č k a, F. T U'
r i n s k ý a j. tehdáž do listu toho podávali. Četl
a žasnul! Příloha ta obsahovala v sobě mimo
jiné kusy i báseň plynně a lahodně psanou, při
tom tak vzletnou a dojemnou, že něco podob'
ného v jazyku německém i jiném Sedláček do'
savade sotva čisti byl uvykl. Jako by mu prý
spadlo bělmo s očí, cítil sebe najednou očaro'
vána a jako navrácena v dni svého dětinství,
kdež uchu jeho s rozkoší slýchati bylo sladké
zvuky řeči mateřské . . .«
»Sedláček od té doby zamiloval sobě jazyk
český co nejvíce, hleděl nyní naučiti se mu v té
míře, aby sám mohl v něm u veřejnost podávati
práce podobné, jakých se byl dočetl. . .«
Takové byly dle vlastního svědectví počátky
českého života Sedláčkova v Plzni. Rychle po'
střehl inteligentní tento křísitel, kde ještě ger
manisace tereziánská ušetřila plzeňskou půdu.
Horlivě jal se zbytky tyto soustřeďovati a k sou'
stavné národní práci nabádati a tak za nejobtíž'
nějších poměrů upravovati půdu pro další
organisování českého života, k navrácení Plzně
dřívější její českosti.
Bude úkolem povolanějšího, aby podrobně
vylíčil a spravedlivě ocenil zajímavou a dosud

málo známou tu epochu vybavování zbytků
staré české Plzně z jich germanisačního područí
a první křísitelské pokusy lidí, soustředěných
kolem Sedláčka. A utor přeje si tímto článkem
jen přispěti k provedení úkolu toho svým skrom'
ným podílem.
V šestnáctém roce svého záslužného působení
v Plzni podnikl Sedláček — bylo to r. 1826 —
výlet do Ř e z n á . Tam navštívil knížecího bň
bliotekáře A u g u s t a K r ä m e r a, s kterým
se seznámil v C h o t ě š o v e c h , kde meškával
pán ten občasně s knížecí rodinou T h u r n ů
a T a X i s ů, majitelů panství Chotěšov. Krämer
představil prof. Sedláčka knížecí rodině, zejména
pak choti knížete K a r l a A l e x a n d r a ,
kněžně T e r e z i i M a t y l d ě A m a l i i, ro'
dem vévodkyni z M e k l e n b u r g U'S t ř e '
l i c e . Sedláček sám vypravuje v »Časopisu čes'
kého musea«, jak byl po tomto představení
o Zelený čtvrtek pozván do knížecí rodiny.
Kníže vyzval ho při té příležitosti, aby ve pří'
tomnosti celého dvora zazpíval některé české
písně. Vyzvání tomu Sedláček, jenž byl hudebně
vzdělán a také pěkným barytonem nadán,
ochotně vyhověl a byl za svůj přednes jásavou
pochvalou odměněn. Po tomto svačinovém dý'
chánku šlo se do divadla, kde bylo právě pro'
vedeno R a m l e r o v o velké oratorium s hud'
bou od G r a u a. Kněžna sledovala tuto pro'
dukci jen s polovičním zájmem, tím více však
připomínala si s pohnutím měkké a nalodiósní
české národní písně a hovořila o nich v přestáv'
kách neustále se Sedláčkem, prosíc ho, aby ji
některá, zvláště dojímavá místa textů do něm'
činy přeložil. Sedláček arci radostně přislíbil
splnění této žádosti a po svém návratu z divadla
obětoval celou noc této překladatelské práci.
Toto byl podnět, že si kněžna češtinu do té
míry oblíbila, že se rozhodla naučiti se důkladně
naší mateřštině. Základní návod dal ji Sedláček
sám, později však si na jeho radu najala zvlášt'
ního učitele ( D u š k a ) . V učení svém byla tou
měrou horlivou, že když na podzim zavítala do
Cech a za svého pobytu v Chotěšově se Sedláč'
kem se setkala, pozdravila tohoto již správně
v české řeči.
Kněžna byla sestrou pruské královny Louisy,
kterou lid její podnes jako světici zbožňuje a
sama také vynikala velkou dobrotou srdce, dli'

ševní hloubkou a ušlechtilostí ve svém vystupování í ve svých stycích. Při tom však vykazo
vala povaha její nevšední pevnou vůli a energii,
kteréžto vlastnosti vysvětlují její vytrvalost,
s jakou věnovala se učení českému jazyku,
v čemž docílila velkých úspěchů. Zároveň však
její hluboký zájem pro náš jazyk také upevnil
v šlechetné té paní zájem pro náš lid a jeho
život.
Když se vrátil Sedláček ze svého řezenského
zájezdu domů, rozpředla se mezi ním a kněžnou
čilá korespondence. Z této poznáváme, jak spříz
něnými byly obě ty duše, jak si vzájemně sdílely
své radosti i své žalosti, jak se vzájemně rado
valy a jak také si vzájemně útěchy dodávaly.
Také s knížetem si — arci řidčeji — dopisoval
Sedláček a v jednom takovém dopisu (ddo. 3.
ledna 1827) z Prahy, sděluje kníže, že čeština
je při jeho řezenském dvoře u veliké vážnosti a
že i kníže sám pilně se česky učí.*)
Vedlo by příliš daleko, kdybych se pokoušel
všecky podrobnosti zajímavých těchto styků
znovu připomínati. Stalo se tak v článku,
obsaženém v III. svazku mé knihy »Ze staré
i nové Plzně«. Jen tolik budiž připomenuto, že
po odchodu Duškově z Řezná (1827) přijala
kněžna do stálých svých služeb nového učitele
češtiny, jménem V a ň k a a vytrvale pokračo
vala ve svém učení se našemu jazyku. Nejen
v mluvě, ale i písemně podala pěkné ukázky
svých pokroků a neobyčejně hrdou byla na titul
»česká spisovatelka«, který ji při kterési příleži
tosti udělil její přítel, h r a b ě D e y m .
Úmrtí knížete Karla Alexandra bylo těžkou
ranou v životě kněžny, která byla jinak silného
ducha a silné vůle. Smutný případ ten však těžce
ohrozil její zálibu pro českou řeč i pro český
národ. Přes to ale, když po nějakém čase probrala
se poněkud ze svého zármutku, pokračovala dále
v učení se češtině. Pozvala Sedláčka, aby přijel
na prázdniny r. 1827 do Řezná, tato cesta však
stala se nemožnou pro události a poměry v klá
šteře teplském, které způsobily resignaci šlechet
ného opata R e i t e n b e r g e r a. Když pak
Sedláček kněžně pravou příčinu oznámil, proč
mu bylo nemožno pozvání jejímu vyhověti, od
pověděla mu:
*) Nebude snad nezajímavo, když připomenu, že té doby
také bavorský král Maxmilián se učil češtině.

»Na Vašeho prelata K o p p m a n n a * ) se
zlobím. Předně jest mi každé pokrytectví pro
tivné, a po druhé: neodpustím mu nikdy, že Vám
zabránil, abyste mne o Velikonocích navštívil.«
V r. 1828 podarovala kněžna Sedláčka zlatou
tabatěrkou. Zároveň však prosila ho, aby o tom
to daru zachoval mlčení, »poněvadž by takové
uveřejnění bylo jaksi profanaci«. Pozoruhodná
jsou v tomto směru další slova kněžny, znějící:
»Tento důkaz mého smýšlení pro Vás může
miti pouze pro Vaši osobu zájem a podle mého
cítění vlastně podrží svou cenu lépe, když bude
oceněno pouze zúčastněnými a těmi, kdož mají
upřímný podíl na původu jeho.«
Sedláček se dle kněžnina přání zachoval. Přes
to však česká širší veřejnost zvěděla jiným způ
sobem o vyznamenání jeho. V »Rozličnostech
pražských Novin« ze dne 29. května 1828, č. 4.
přišel jsem na článek, který pro jeho obsah i pro
jeho původce podávám tuto v plném znění:
PO C TA VLASTENCI.
(Zasláno z Plzně od pana Prof. Zaupra 18. května 1828.)
Chcei'li vědět, jak jest slušné jednati,
musíš se jen ctnostných Paní tázati. —
Goethe.

Jest to pro mne dopisovatele skutečná radost,
do oslavených Pražských českých novin o chva
litebném poctění slušnou zprávu dáti, které se
v tomto okamžení mému spolubratru a pracovateli na Plzeňském ústavu, od vznešené, rodem
i duchem osvícené Kněžny Řezenské, Therezie
Mathyldy, Kněžny z Thurnů a Taxisů, jest
stalo.
Professor Sedláček, známý zásluhami a horli
vostí o vlasteneckou řeč a literaturu — (nebo
kdožby z Cechů jeho »Kázání«, jeho péčí vy
daný český »Rýmovník«, jeho spis »O srovnalosti katolického náboženství s rozumem,« jeho
»Paměti Plzeňské«, jeho mnohé řeči a básně —
jeho českou »Geometrii«, jeho českou »Fyziku«
ve své knihovně, nebo při ruce neměl?) dosáhl
toho štěstí, již od několika let blížiti se vůbec
vážené Řezenské Kněžně Theresii z Thurnů a
Taxisů, při Jejím dalším přebývání na Jejím
českém panství Chotěšově blíž Plzně, v ni lásku
k české řeči vštípiti, Ji první uvedení k této řeči
jak dříve v Řezně, tak později v Chotěšově poskytnouti — vůbec jeho horlivostí a opatrností
*) Nástupce Reitenbergerova.

stalo se, že tato slavná německá Kněžna až po'
saváde ve svém Režně s českou řečí s nesmiř'
nou láskou se zabejvá, každodenně několik hodin
s ní tráví, a v ní si libuje — a i zvláštního
učitele v té řeči, pana Vaňka, v Režně u sebe
chová a vydržuje, všecky české časopisy a no'
viny čte, a s mým drahým kolegou neustálým
dopisováním, zvlášť české literatury se týkajícím,
se zabejvá. Mnohé české i německé tištěné básně
od něho na slavný Taxisský dům dokazují, jak
upřímné a outlé bylo oučastenství prof. Sedláčka
ve všem, co se na onen dům potahovalo — a
jak tím oučastenstvím a potahou k tak vzneše'
ným osobám, tak říkaje, jistý básnický život
v něm počal, kde studené klanění poněkud od'
stoupilo, a při vší mravné uctivosti, duševní
odevzdání a srdečná důvěrnost, která tomuto
muži tak přirozená jest, a chvalitebné nadšení
pro tento knížecí, ve všech i těch nejstrašlivěj'
ších časech, našemu císařskému trůnu, nejodda'
nější a nejvěrnější dům, v něm povstalo.
Listy a psaní od slavné Kněžny jemu ode'
slané vysvědčují, jak vděčně ona tato nelíčená
smejšlení přijímala, a pak tuto uctivost a ná'
chylnost uznávala. Při druhém navštívení kníže'
čího domu v Režně, ku kterému prof. Sedláček
letos o velkonocích pozván byl, bylo uzavřeno,
důkaz této vděčnosti jemu veřejně znamenitým
darem na jevo dáti. Okolnosti nedovolily tuto
cestu vykonat. Její královská Výsost litovala
písemně, že se to státi nemohlo — a knížecí pan
dvorský maršál, rozený Čech, h r a b ě z K 1 C'
n o v a , jménem osvícené Kněžny nařízení ob'
držel, v Chotěšově toto obdarování Jemu doru'
čili, což se také letos dne 17. května v Chotě'
šově u přítomnosti tamních ouředníků s nesmiř'
ným pohnutím obdařeného jest stalo. Dar ten
pozůstává z velmi skvostné, z pouze ryzího zlata
k tomu cíli schválně ve Vídni velmi mistrně a
utěšeně vypracované tabáční piksly (tobolky).
Její Výsost sama způsobu a tvářnost této nádoby
udala, a na důkaz své vážnosti k řeči české a
národu českému, na víčku skvostnými perlami
vysázenými a mistrně vyvedenými písmeny ona
česká slova zasaditi poručila: N a p a m á t k u .
Což tak krásně vyvedeno — že s utěšením oko
na této skvostné práci dlí a neunaveně hleděti
touží. Piksla ta v krásném pouzdře neb scho'
vadle se nachází. V ní pak uzavřen byl vlastno'

ruční list Její Výsosti panu profesoru, který —
poněvadž jistým způsobem i celého národu se
týká — obdarovaný dovolil mi přepsati, a po'
něvadž míním, že by to bylo na újmě cti národu
něco takového soukromně podržeti — zde jej
poloziti se osměluji:
»V Režně dne 9. května 1828. Velebnosti!
Nalézáte v přítomném přiložení skutečnost mého
přání, kterým sem se dávno již byla bavila.
V připojeném daru na znamení mé uznalosti
žádám sobě u Vás obapolnou památku způsobit.
Má zůstati jako setrvající zaručení mé neustálé
vděčné uznalosti za Vaše mnohé ochotnosti a
outlou pozorlivost, a d ů k a z e m mé v á ž '
n o s t i pro Váš český, jak p o v a h o u ,
tak řečí svou mně v e l m i d r a h ý a
m i l ý n á r o d ; spolu však i ve Vás vždy trvá'
jící památku mého upřímného úmyslu způsobit.
V tomto dvojnásobním významu doufám, že
přec pro Vás nějakou cenu miti bude, a v té
naději obnovuji s potěšením ujištění mé nepře'
stávající vážnosti.
Terezie Kněžna z Thurnů a Taxisů, rozená
Vévodkyně z Meklenburg'Streiic.«
Pisatelem toho článku v Pražských Novinách
byl, jak již v nadpisu jeho sama redakce uvedla,
řádový spolubratr a kolega'profesor Sedláčkův,
prefekt J. S t a n i s l a v Z a u p e r , o kterém
čtenářům »P 1 z e ň s k a« mohl jsem více povč'
děti ve svém článku »G o e t h e a P l z e ň « .
Krásným důkazem něžné a srdečné shody a přá'
telství, jaké panovaly mezi zaníceným českým
vlastencem Sedláčkem i spravedlivým a ušleclv
tilým Němcem Zauperem, dýše tento článek
»Praž. Novin« a je zároveň zajímavou ukázkou
— dle mého vědomí snad jedinou — že
se Zauper pokusil také o přispívání do českých
novin.
V jednom ze svých dopisů básníku Goetheovi
připomíná Zauper, že není českého jazyka úplně
mocen. Možno se tedy domnívati, žc napsal člá'
nek ten původně německy a nechal si ho někte'
rým svým kolegou pro »Pražské Noviny« do
češtiny přeložiti. Německý originál svého ruko'
pisu pak zaslal do Vídně, kde byl později uve'
řejněn v revui »Neues Archiv für Geschichte,
Staatenkunde, Literatur und Kunst« (I. ročník
1829), jehož pravidelnými spolupracovníky byli
Sedlaček i Zauper.
(Pokračování.)

KAREL ŠKÁBA: N EZN Á M É BÁSNĚ BERNARDA GULDENERA.
(Pokračování.)

II.
V zápisnících, sešitcích i na volných listech
dělal si Güldener ještě různé poznámky, které se
nevztahovaly k událostem denního života, nýbrž
k seriosnímu pojímání studia a sebevzdělání.
Program měl Güldener úctyhodný a cesta, kte'
rou se bral, byla jistě vážná. Zápisník v pořadí
časovém třetí, který jsme datovali po r. 1854,
ukazuje, že se mladý právník počal-vážně zabý'
vati studiem francouzštiny nejen po gramatické
stránce, nýbrž aby asi hned při studiu vytěžil
pokud možno nejvíce pro svoje vzdělání. Tak
vidíme zde — a v druhých poznámkách také —
že si vypisuje nejrůznější anekdoty francouzský,
Že si poznamenává fráze a hlavně galicismy, že
se ale také pouští do četby autorů, z nichž ne'
čerpá jen po jazykové, nýbrž i po všeobecné
stránce. Než i tato četba má určitý směr a vý'
znám. Nepřevládá zde výběr pro zábavu, nýbrž
pro vzdělání ve filosofii. Poznámky bez bližšího
udání díla nebo stránky z Diderota, ďAlemberta,
Saint'Simona tomu nasvědčují jasně.
Vedle toho byli asi velice oblíbenou četbou
mladému právníku Sokrates, Spinoza, Helve'
tius, Aristodemus, Locke, Hume, Adam Smith
(vesměs v německých překladech) a Leibnitz.
I v druhém zápisníku, který řadíme na čtvrté
místo, hemží se to výpisky téhož druhu. Vedle
Bacona Verulamského (De dignitate et aug'
mento scientiarum, německy) Voltaira, Vauve'
narga, paní de Staěl, Chateaubrianda, J. J. Rous'
seaua, Goethea, Dantea (zde výpisky a citáty
německy a italsky), čteme Camoěnsovu >>Lu'
siadu«, k níž si poznamenal některé vysvětlivky
Duperronovy.1) Než nacházíme zde již také ve'
dle poznámek z literatury krásné starší i stopy
četby nejnovějších děl. Jsou to výpisky z Puški'
nova »Oněgina«, kterého četl Güldener v Ben'
dlově překladu, stejně jako v předcházejícím zá'
písníku výpisky z G. Pflegra'Moravského »Pana
Vyšínského«. Že není zde výpisků více, dalo by
se souditi z toho, že Güldener četl s tužkou
v ruce jen ta díla, jež se mu asi nesnadno dostala
do rukou.
Na šesti volných listech, které jsme zařadili
') Asi Duperron de Castera, překladatel z řečtiny, italštiny
a^španělštiny (170?— 1752).
1

časově po předcházející sbírce, jest opět celý se'
znám autorů, jimž Güldener věnoval zvláštní
pozornost. Jsou zde Voltaire (»Introduction de
la Henriade«), Racine (»Phaedre«, tak psáno),
Massillon, Florian, Pascal, Fénélon, Barthélemy,
Rousseau, Benj. Franklin (»Passages choisis«),
Madame Necker, dopisy Napoleonovy a cara
Alexandra, »Derniers moments et mort de Louis
XVIII.« vedle velkého množství francouzských
anekdot, konversačních vět a galicismů.
Vedle těchto poznámek máme jen něco málo
stop o emancipaci mladého básníka v jeho do'
pisech kamarádu ze školy, studujícímu práv a
toho času hraběcímu vychovateli v Přešticích,
Václavu Naxerovi. Tomu píše Güldener z Plzně
28. srpna 1854 mezi jiným: »Čtu: »Sláva bo'
hyně od Kollára . . .« — 20. května 1859: »Rit'
ter vom Geist« jsem četl asi před dvěma měsíci.
Líbili se mi velice a nelituji těch okamžiků, které
jsem studiu svému ukradl. . . A v tomtéž dopise:
Za to se mi »Soll und Haben« od Gustava
Freitaga, ač hezky a plynně psány, nelíbily. Zdá
se mi to přílišné vychvalování a vynášení: deut'
scher (?) Bürgertums und deutscher Sitte na
ujmu slovanské vzdělanosti a slovanskému mravu
trochu přehnané. Jest vidět, že ti páni v nás
vidí pořád ještě medvědy. Nevídáno. Jako by'
chom stáli posud za německým sedlákem . . .«
Že se Güldener staral o nejnovější českou
literaturu, máme důkaz v dopise témuž příteli
ze 17. ledna r. 1859. Píše: »Četl jsi Hálkovy
písně?2) Byla to před ňákým časem oblíbená
otázka — proto však jsem je přece nečetl. Slyšel
jsem ale, že v nich mnoho dobrého — ale taky
mnoho špatného. M áť prý Hálek v nich velmi
pyšně si počínat. Sám Pán Bůh a jeho anjelé
prý poslouchají, když on prý zpívá atd. To je
přec trochu mnoho. Hálka má ta prokletá škola
romantická na svědomí. T a mu pořád jen se
klání a lichotí mu, že je perla literatury, a on
tím zhrdl. Malý3) přec trochu pravdy pověděl
a to by mu neškodilo, kdyby si vzal trochu
k srdci.«
(Pokračování.)*)
*) Jedná se o Večerní písně, jež vyšly r. 1858.
s) Malý v »Poutníku od Otavy« r.. 1859 napsal pod
značkou K. článek proti anonymnímu (Nerudovu) pamfletu
»U nás« míně, že jej psal Hálek, a při té příležitosti zkritisoval Hálkovy »Večerní písně«.
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Jaroslav Schiebl:

VZPOMÍNKA NA FERDINANDA ČENSKÉHO
A JEHO VZTAHY K PLZNI.
Dne 31. ledna t. r. bylo tomu právě 40. roků, co
na vojenském hřbitově v Karlíne byl s vojenskými
poctami pochován starý vlastenec a horlivý pracovník
za probuzeneckého hnutí, major ve výslužbě F e r d i 
n a n d Č e n s k ý . Jeho odchod s tohoto světa zna
menal zakončení lidského života, do něhož osud více
než jednou zasáhl drsnou svojí rukou, jako by chtěl
manifestovat!’ svoji přemoc nad sebe ideálnějším sna
žením. Vlastní vůle, dosti silná k sebeobětování, byla
přece jenom slabou proti neúprosnému osudu.
Ferdinand Čenský byl jedním z nejušlechtilejších
zjevů své doby, kdy slova vlastenec a národovcc ještě
směla pronášena býti bez výsměšných uvozovek. Ne
byly to vyhlídky na tučné úřady, nebo jiné hmotné
výhody, které generaci z rozhraní čtyřicátých a pade
sátých let minulého století hnaly do bouřného a nej
výše riskantního národního života posledních let pro
buzeneckých. Každý z těchto nadšenců musel naopak
býti připraven na nejhorší následky své vlastenecké
činnosti, z níž i v případě nejpříznivějším nekynuly
mu žádné sebe skrovnější prospěchy.
Na počátku roku 1851 nacházíme v redakci »Praž
ského Večerního Listu« třiadvacetiletého čechtického
rodáka F e r d i n a n d a Č e n s k é h o v novinářské
činnosti, kde působil jako spoluredaktor vedle V i n 
c e n c e V á v r y-H a š t a l s k é h o a P r o k o p a
C h o c h o l o u š k a a pod pseudonymem » F e r d i 
n a n d Š a f t l i c h « dodával do zábavné části listu
některé novelistické práce. V té době také přeložil
i několik divadelních kusů a libreto ke známé opeře
»Marta«. Mladý filosof postavil se s veškerou energií
a také vroucností svého srdce na místo, kde zdálo se
mu, že bude nejlépe moci hájiti práva svého národa
a milované mateřštiny. Byl k tomu zapotřebí notný
kus odvahy, věnovati se této činnosti po vojenském
potlačení pražské revoluce a v době, kdy tuhý poli
cejní režim dusil celý český život.
Nebylo mu však dlouho dopřáno, vzdorovati svým
idealismem silnější a tvrdší situaci. Dne 1. února 1851
bylo vydávání »Večerního Listu« zakázáno a členové
redakce zatčeni. Po osmiměsíční vyšetřovací vazbě byl
Čenský na svobodu propuštěn, avšak ihned z trestu
odveden jako »kmán« k i l . (píseckému) pluku. Aniž
by mu bylo dopřáno bývalo rozloučiti se s milými
svými, byl zařazen ještě s několika studenty, které
stihl podobný osud jako jeho, do transportu, dopra
vujícího rekruty k doplnění pluku do Mohuče, kde
tehdáž písečtí »Raineráci« posádkou leželi. Železnic
bylo ještě poskrovnu a proto náš transport musel se
ubírati do své garnisony per pedes apostolorum.
První noclehovou stanicí jeho byla P l z e ň , kam
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dne 2. prosince 1851 přibyl k večeru transport, vedený
poručíkem, slušným, dobrosrdečným mladým mužem,
Čechem, jehož osud mladých inteligentů, z trestu do
c. k. bílého kabátu oblečených, nemálo dojímal. K pře
nocování byl mu vykázán h o s t i n e c »LI b í l é
r ů ž e« vedle radnice, kdež důstojníku dostalo se uby
tování v slušném pokoji, rekrutům pak v prázdné ina
stali na slámě. Smutný to poslední nocleh v otčině.
Čenskému liberální poručík povolil, aby směl vyhledati knihaře I g n á c e S c h i e b l a. Neznal se s ním
dosud osobně, nýbrž jen z písemných styků, neboť
Schiebl byl stálým plzeňským dopisovatelem do »Praž
ského Večerního Listu«.
V ošumělém vojenském munduru vydal se Čenský
na cestu k této návštěvě. Knihařský závod Schieblův
nacházel se v té době ještě na nároží Školní (nyní
Fodermayerovy) a Andělské ulice.*) Vešel do papírnického krámu, v němž byl uvítán učněm a když se
byl dotazoval po majiteli závodu, uveden do vedlejší
místnosti (která sloužila za byt a další vedlejší za ní
pak za knihařskou dílnu), kde zastal mladou choť
Schieblovu, držící v náruči své první děcko — pisatele
těchto řádků — sotva 3 měsíce starého. Po prvním
překvapení mladé ženy z této večerní návštěvy ne
známého muže v úboru ne právě důvěry vzbuzujícím,
přišel Schiebl, kterého, okamžitě mimo dům meškají
cího, zatím byl zavolal učeň a srdečně se pozdravil
s hostem, od kterého zvěděl, za jakých neblahých okol
ností naskytla se nau příležitost k osobnímu poznání.
Narychlo byl uvědomen o návštěvě profesor Jos. Fr.
S m e t a n a ; pekař Jos. Ke s s l e r , člen vlastenecké
družiny Smetanovy, jenž náhodou v stejný čas přišel
do krámu Schieblova, převzal úkol sbubnovati do ho
stince »U bílé růže« malou schůzku plzeňských vla
stenců, zbytků to »Slovanské Lípy«, a zároveň postarati se o to, aby — předpokládaje arci svolení poru
číka — vojákům dostalo se pro poslední noc ve vlasti
lepšího noclehu a pohoštění, zejména pak studentům,
z trestu na vojnu odvedeným.
Chvíli ještě pobyl Čenský v rodině Schieblově, kde
mu zatím mladá paní narychlo ustrojila vydatnou
večeři. Nato pak se s hostitelem svým odebral do ho
stince »U bílé růže«.
Zde zatím poručík — velitel výpravy — usedl
k večeři do »kasina«, totiž do hostinské místnosti po
levé straně přízemí hostince, kde mívala své sídlo
plzeňská odbočka »Slovanské Lípy« a kam i potom
chodil k večerní zábavě vlastenecky smýšlející a pů
sobící výkvět mladšího měšťanstva. Po pravé straně
přízemí, v prostranné »formance« zatím usedli vojáci
Z transportu, aby při komisárku a sklenici obyčejného
piva ztrávili poslední večer v domovině.*)
*) Dnes je v těchto místech bankovní závod »Merkur«,
před tím nalézal se tam po dlouhá léta cukrářský závod
Josefa Khodla.

Když vešel Schiebl do »kasina« a představil se poručíkovi, přednesl mu prosbu, zda-li by nedovolil
Čenskému, aby přenocoval u něho. Poručík váhal,
neboť měl důvodné obavy, že by ostatní vojáci z transportu mohli tuto výhodu svému druhovi záviděti.
Zatím však již přibyl také prof. Smetana a Kessler
do »kasina« a zvláště prosbám Smetany neodolal poručík, když úctyhodný ten zjev vlasteneckého kněze
prohlásil, že měšťané jeho kroužku pohostí celý trans
port, postarají se, aby přespal v sálu a nikoli v maštali
a z trestu odvedené studenty, jichž bylo asi 12, že si
rozebéřou občané do soukromého přespání. Poručík
pravil: »Pánové, víte dobře, že s hochy těmi cítím,
ale šlo by za dnešních poměrů o můj krk, kdybych
neměl transport svůj přivésti v pořádku do Mohuče.«
Ale na čestné zaručení se občanů, jichž mezi tímto
vyjednáváním zatím přibylo as dvacet do kasina, ko
nečně dal se obměkčiti. Kupec A d o l f F e y e r f e i l
a obchodník K a r e l K m í n e k zašli do »formanky«,
aby se tam postarali o pohoštění vojáků teplou večeří
a o vytopení sálu pro nocleh. Pekařští učňové Kesslerovi, přinesli z rozkazu svého příkladně obětavého
mistra každému vojáku po chutném velkém »dalamánku«. Studenti z transportu byli zavedeni do »ka
sina«, kde si je hned měšťané rozebrali a pohostili.
Poručík pak v kruhu vlastenecké družiny plzeňské
pobyl v přátelské zábavě. Čenského arci vyhradil si
pro nocleh Schiebl.
K desáté hodině na pobídnutí Smetany rozešla se
společnost, aby rekruti mohli se spánkem posilniti na
další pochod.
Následujícího rána pak každý z pohostiných mě
šťanů přivedl svého studenta-rekruta o půl šesté z rána
do hostince »U bílé růže« a tam ho odevzdal poručí
kovi. Rozumí se samo sebou, že každý z ubohých
těch hochů byl svým hostitelem ještě na cestu vy
praven různými potravinami, »štuclíky«, a polní láhve
jejich naplněny červeným vínem na cestu. Hostinský
od »Bílé růže« pak, nechtěje se dát svými spoluměšťany zahanbiti, dal všem vojákům ještě na cestu
horkou kávu a vyčastoval je chutnou teplou snídaní.
Nato vyrazil transport na další svoji pout přes Ch e b ,
Aš , H of B a m b e r k, V i r c p u r k a do koneč
ného cíle Mo h u č e , kam dospěli až 26. prosince.
Štědrý večer ztrávil transport nevesele na cestě.
Vojenská presenční služba trvala tehdáž 8 let.
Není snadno pověděti, jaké plány osnoval mladý nad
šenec Čenský. pro svůj další život, když byl tak drsně
vytržen ze své činnosti literární, která měla býti
kladnou jeho životního povolání. Ale jeho touha po
spisovatelském působení byla nezdolná a tak za krátko
již počal — arci anonymně — mladý vojín posílati
pražským listům zajímavé články. Jeho inteligence a
osobní ukázněnost mu pak pomohly dosti záhy k dů
stojnické hodnosti. V italském válečném tažení r. 1859,
v boji u M e l e g n a n a dne 8. června shledáváme se
s ním už jako s poručíkem a když jeho 3. prapor na
svém ústupu se shromažďoval za řekou Muzzou, zbyl
Censký jako jediný nezraněný důstojník 7. a 8. plu

zá

kovní divise a byl společným vrchním velitelem asi
30 čet, či jak dnes říkáme: rot. Pak ještě se zúčastnil
bez pohromy bitvy u S o l f e r i n a . Po uzavření míru
dostal se s plukem svým do nové posádky v Li n c i .
Ještě za svého pobytu v Itálii dopsal Čenský dne
21. června 1860 svému plzeňskému hostiteli z B e 
n á t e k , již jako nadporučík. Připomínaje v úvodu
svého listu svůj pobyt v pohostiné domácnosti
Schieblově, píše tomuto dále:
»Spolureduktor dávno již v Pánu zesnulého »VeČerníka« tenkráte sobě nepomyslil, že nyní co nadpo
ručík Vám bude moci sdělit několik řádkův přátel
ských z dálných krajů italských Nuže, přijměte tuto
upomínku co vřelý dík za Vaši ke mně projevovanou
náklonnost — myť snad léta byli přátelé mezi sebou
dopisující, neznajíce se osobně a tak mnohý dopis
Váš »Večerníku« zaslaný, tane mi ještě na mysli. »Za
rdělá se studem Plzeň nade slovy Žižkovými« na pří
klad začínal jeden dopis Váš, když Jste o Krumlov
ském neblahé paměti psal, jak debutoval na prknách
plzeňských; vidíte, že mám ještě dobrou paměť.«
Odtud zůstali Ig Schiebl a F. Čenský ve stálých
písemných stycích. V r. 1869 přišel Čenský jako pro
fesor českého jazyka na vojenskou akademii v N ov ém M ě s t ě z a V í d n í . V únoru 1871 oznamoval
již hustě popsanou dopisnicí svým plzeňským přátelům
svůj sňatek. Během další korespondence oznamuje
Ig. Schieblovi, že dal svého syna pokřtíti na jméno
J a r o s l a v (jak se při pozdějším osobním setkání
vyjádřil) v upomínku na poslední svoji noc před od
chodem z vlasti v r. 1850, kdy ve své náruči držel
hostitelova synka Jaroslava.
V roce 1879 pak, za příležitosti sňatku onoho plzeň
ského Jaroslava s dcerou Vi n e . V á v r y-H a š t a 1s k é h o , někdejšího spoluredaktora »Pražského Ve
černího Listu«, později chéfredaktora »Národních
Listů«, převedl Čenský svoji korespondenci na syna
svého někdejšího plzeňského hostitele, se kterým
zůstal až do své smrti v pilném dopisování. Skorém
v každém delším dopisu vzpomínal na svůj plzeňský
pobyt r. 1851, který zůstal nesmazatelně zapsán v pa
měti jeho.
V roce 1882 nahodila se mu příležitost zajeti do
Plzně, na průjezdu se svojí chotí do F r a n t i š ko v ý c h Lá z n í . Svůj příchod oznámil autoru těchto
řádků. Avšak zpráva jeho zastihla adresáta zápasícího
se životem — onemocněl abdominálním tyfem. Když
Čenský přijel, byl onemocnělý právě v kritickém stavu
horečnatém. Teprve 17. září mohl kratičkou zprávou
na visitee oznámiti příteli, že vyvázl Z nebezpečí života
a zároveň mohl ho potěšiti zprávou o jmenování Cenského neteře sl. B o ž e n y R ů ž k o v é podučitelkou
na školách plzeňských, ku které se později k stejně
záslužnému působení přidružila sestra její A 1o i s i e,
jež obě během času staly se nejen svojí vynikající čin
ností ve škole, ale i jinak v národním životě plzeň
ském oblíbenými i váženými členy přední české spo
lečnosti plzeňské.
Původně zamýšlel Čenský zdejšímu městskému

museu věnovati některé spisy a knihy po svém před'
chůdci na učitelské stolici v akademii, B u r i a n o v i
(jehož rodina pocházela z Plzeňska a jehož syn J ar o m í r sloužil jako nadporučík v plzeňském pluku
a padl r. 1866 v bitvě u Kr ál . H r a d c e ) . Úmysl
ten však změnil, pokládaje dar ten pro náš ústav za
málo významný. Zato však vedle jiných literárních
darů poslal autoru této stati balík českých sešitů,
školních prací vlastní rukou a r c i k n í ž a t F r a n 
t i š k a ďE s t e (r. 1914 v Sarajevč zavražděného) a
O t t o n a (otce posledního rakouského císaře Karla),
jichž obou českým instruktorem Čenský byl. Tyto
sešity odevzdal autor do sbírek musejních, kam Čenský
poslal přímo balík knih, mezi nimiž bibliograficky
cennou řadu školních knih z počátku XIX. století.
Když pak Čenský odešel do pense a odstěhoval se
do Prahy, přijel opětně dne 2, srpna 1886 do Plzně
k návštěvě svých starých přátel a pomeškal s otcem
i synem Schieblů jednak v jich domácnostech a na
večer v Měšťanské besedě, ve společnosti purkmistra
Pecháčka, prof. Hanuše a prof. Hory. K slzám dojat
byl Čenský, když v domácnosti autora těchto řádků
setkal se také s vdovou po svém někdejším spoluredaktoru z »Večerního Listu«, K a r o l í n o u V á 
v r o v o u . se kterou si pohovořil o těžkých dobách
Z mládí, které rozprášily redakci »Večerního Listu«:
jednoho do vojenského kabátu, druhého do dlouho
letého žaláře na M u n k á č a Chocholouška do nuce
ného pobytu mimo Prahu.
Když se Čenský odstěhoval do Prahy, přestalo po
znenáhlu dopisování, neboť bylo nyní dostatečné pří
ležitosti k osobním stykům. Bohužel však úmrtí tohoto
muže křišťálově čisté a ušlechtilé povahy a zlatého
srdce, přerušilo přátelské styky, které zůstávají auto
rovi této vzpomínky nezapomenutelnými.
Jos. Volf:
PRODEJ HODIN Z KOSTELÍČKA ŠTĚNOVICKÉHO.
Schönfeldovy král. privilegírované pražské poštov
ské noviny přinesly r. 1811 v ě. 33—36 (18. září -—
3. říjen) návěští o prodeji železných hodin s věže
kostelíčka v Stěnovicích, když se t. r. střecha opravo
vala a hodinová věž se rušila. Rázovité ohlášení to
hoto prodeje zní:
P r o d e j h o d i n n a věž.

Od vrchního ouřadu c. k. panství Chotěšova plzeň
ského kraje známo se činí: že s dovolením c. zem
ského gubernium a c. k. krajského ouřadu ony na
někdejším Trinitarském kostelíčku na Štěnovické
lokalii se nacházející železné hodiny, které za příčinou
opravování střechy a zrušení hodinové věže zcela zby
tečně zaháleti by musily, na prodej jsou. K tomu ve
řejnému prodeji den 3tí října měsíce b. r. ustanoven
jest. Tyto hodiny hodí se na nějaký malý zámeček,
radní dům neb kostelíček; byly r. 1809 v měsíci čer
venci za 300 zl. v bankocedulích proceněny a nyní na

první zvolání za 95 zl. 14 kr. ve vejkupných listech
odhádány a tomu, kdo nejvíc podá, propuštěny budou.
V jejich postavě vynášejí půldruhého střevíce šířky,
3 střevíce dýjky a dva střevíce vejšky, bijí hodiny a
čtvrtě: cymbálky jsou metaloví a 2 litá závaží železná
1 a Já centnýře těžká, cifrák ale sotva k potřebě
bude. Protož kupci v naddotčený den ráno v 10 h
do Štěnovic do tamní lokalie najít dáti se mohou.
V Chotěšově, 30. srpna 1811.
Filip Hufnágl, vrchní.
Jaroslav Schiebl:

JIRÁSKŮV F. L. VĚK O NOVINÁŘÍCH.
V » P r v o t i n á c h p ě k n ý c h u mě n í « (Vídeň
ské učené noviny)*) našel jsem mimo jiné příspěvky
také následující básničku, která přes její ctihodné stáří
zasluhuje ještě dnes nejen pozorného přečtení, ale
i zralého uvážení. Zvláště zajímavou jest tato básnička
proto, že původcem jejím jest F r a n t i š e k L a d i 
s l a v He k , jenž byl modelem pro Jiráskova F. L.
V ě k a. Básnička zní:
Na novináře.
Když čtu noviny tvé, mám zlost, žc protivnou stranu
zlehčuješ na papíře, nebo jestli ji přemohou naši.
Všecka je pomine čest, když zničit chceš zhoubce.
Raději mužně ho stav, aby vítězství zvětšilo slávu.
František Ladislav Hek.

ZTRÁTA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY.
V B o ž k o v ě padla nynější všerušivé době za oběť
přírodní okrasa osady, věkovitá lípa, která stála na
volném prostranství před mostem a zastiňovala široce
svými mohutnými větvemi kamenný kříž. Prý ohro
žovala padajícími suchými větvemi, »suky«, pod ní
hrající si mládež- Dalo se tomu snad jinak odpomoci.

t
KNIHOVNA KLÁŠTERA FRANTIŠKÁNSKÉHO
V PLZNI.
Málo jest jistě těch, kteří znají tuto znamenitost našeho
města a přece jest hodna mimořádné pozornosti. Knihovna
kláštera Františkánského byla vybudována na konci XVII.
století a to v době, kdy celý klášter i kostel doznal velikých
změn. Kancionály již v XV. stol. v klášteře pracované do
svědčují sice, že již ve starší době byla zde věnována knihám
veliká péče, ale soustavy a jednotného vzhledu dostalo se
\ knihovně teprve v době výše uvedené. Kulisově malované
1 skříně působí svěže i bizarně v klenuté šeré místnosti a tají
veliké bohatství vzácných tisků s největším v Plzni počtem
vzácných inkunabulí. Jsou tu i rukopisy pergamenové s krásj nými iniciálami a veliké množství pozoruhodných vazeb, ve
směs to dokladů domácí řemeslné zdatnosti. Zavděčíme se
jistě našim čtenářům, scznámíme-li je v obrazové příloze
s touto plzeňskou zvláštností, k jejímuž ocenění nebylo ještě
pranic podniknuto.
*) List XXXXII. str. 171, rok 1813.
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V. STRÁNSKÝ: JAK JA N PIRIC-ŽA M PlR PO R. 1620 V ROKYCANECH ŽIL
A JAKÉ BYLY OSUDY JEHO PO ZŮSTA LO STI.1)

I.
Kdo byl Jan Piric? Jen Vysloužilý voják —
vyšší důstojník, zprvu mansfeldský, později cí
sařský za nešťastné »vojny české«, vedené v le
tech 1618— 1620 a následující války dánské, ale
dovedl se zapsati do paměti obce Rokycanské,
když se v ní usadil, tuze nemile.
Takový cizozemec dovedl bohatnouti z tísně
domácích a z války, pohrdaje při tom zákony
i lidmi domácími a odmítaje s nimi spolu trpěti
a nésti břemena doby. Jen asi smrt jeho rozře
šila beze srážky spor vznikající mezi ním a obcí,
která svévoli jeho dlouho snášela mlčky, ale
konečně vzchopila se aspoň ku právním krokům
proti němu.
Jana Pirice přivedl do Čech německý váleč
ník hrabě Arnošt z Mansfeldu, když, dav se
20. srpna 1618 do služeb nekatolických stavů
českých, povstalých proti císaři Matyášovi a
jeho přijatému nástupci Ferdinandu IL, sebral
v Horní Falci námezdné vojsko a v září 1618
přitáhl s ním obléhat Plzně od stavů odpadlé a
držící s císařem.
Dobyv po 54 dnech v noci na 22. listopad
1618 Plzně a uloživ Plzeňským válečnou kon
tribuci 120.000 zlatých rýnských a závazek vydržovati dvě léta na vlastní útraty posádku
100 jezdců a 500 pěších, Mansfeld setrval
v Plzni nepřetržitě do června 1619, ale když
') Užité prameny: písemnosti archivu rokyc., hlavně písem'
nosti oddílu D II Pi, trosky to spisů, týkajících se přímo
Pirice, nejvíce úřední opisy podání t. zv. úředníků měst'
ských a cis. rychtáře, od tohoto zvi. originální a podepsané
artikule posicionální v příčině dobytka Piricova, kopie suplik
rady městské ke komoře české, k císaři a j. a příloh k těmto
i oněm, zejména celý sešit opisů o 15 listech. K úvodu
užito dat ze stati p. řid. Strnada o dobytí Plzně r. 1618
v VI. ročníku »Plzeňska«.

tehdy běhy válečné volaly ho jinam, odešel a
zanechal v Plzni posádku sedmi setnin s hejt
many, mezi nimi s Janem Piricem, kterému snad
určil postavení přední; jmenujet se Piric v pra
menech našich jednou jako gubernator mansfeld
ský v Plzni. Posádka tato a s ní Jan Piric zůstal
v Plzni do 3. dubna 1621.
Již v této době způsobil prý Piric příkoří Rokycanským. Jak se uvádí v ohrazení městských
úředníků rokycanských (Bartoloměj Cyrrýn a
Jan Kuželius), opatřeném dole poznámkou datovací Ao 1639 24. Junii, ale spadajícím podle
obsahu vlastního i jiných pamětí do r. 1637.
Piric jako gubernator v Plzni neudaného roku
a z příčiny neudané vyslal do Rokycan vojáky
a brány i zdi městské zde bořiti a některé domy
zapáliti, tak i sousedy špulírovati*i2) dal.
Když císař Ferdinand II. se svým spojencem
Maxmiliánem, vévodou bavorským, v bitvě na
Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620 nad českým
vojskem zvítězil, vyjednával sám Mansfeld tajně
o vzdání Plzně císaři, ale hejtmané jeho, mezi
nimi Jan Piric, předešli ho a smluvili vydání
Plzně císaři se zástupci jeho sami za čestných
výminek, za volný odchod se zbraní a zava
zadly, císařské odpuštění i možnost přestoupiti
do služeb císařských a zejména za náhradu 120
tisíc zl. r., po 20.000 pro každou ze sedmi setnin,
odevzdali Plzeň císařskému komisaři Lindlovovi
26. března 1621 a když obdrželi smluvenou ná
hradu, odešli z Plzně 3. dubna 1621.
Jan Piric opustil tehdy službu u Mansfelda
a přestoupil nejspíše již tehdy do vojenských
služeb císařských; praví se v listu Rokycanských
2) Z poněmčeného slova latinského spoliare
drancovat i.

obrati, vy-

ke komoře české z r. 1652, že Piric po ujetí
Plz;né císařem, »byl zajat do Dánska, že chtěje
býti propuštěn, sám se musil vyplatiti, J. M.
císařské sloužiti a odpověděti se a zapsati.« Ze
služeb těch Piric vystoupil z neznámé příčiny,
snad pro zranění nebo onemocnění (zůstal potom
v Rokycanech dlužen lazebníkovi za hojení) po
letech nemnohých, usadilť se již r. 1624 v Rokycanech, kde žil pak 14 let.
Jako bývalý důstojník vojenský jmenuje se
Jan Piric v písemnostech našich stále »nejvyšší
lejtnant« a dává se mu titul »urozený pán«,
jedenkráte čteme i titul »urozený a statečný
rytíř« a před jeho příjmením Piric stojí vždy románské de = německé von, české z ), které sloužilo k označení urozenosti šlechtické.
Vedle jména Piric (Piricz, Pyricz, Pirýcz,
Pyrycz) vyškytá se v pramenech také jako příjmění či spíše přezdívka jeho jméno Ž a m p í r
(Ziampyr), složené nejspíše z francouzské formy
jména Jan (Jean = Žan) a části jeho příjmení
obvyklého Piric.3) V názvu místním »Ž a mí r k y« zachovalo se v Rokycanech jméno
ampír dodnes, osobnost Žampírova vymizela
však již Z vědomí obyvatel, kteří si při jménu
Žampírky na Žampíra již nevzpomínají. —
(O Žampírkách viz dále v oddíle IV.)
O původu a národnosti Jana Pirice naše praměny výslovně nic nepraví, zdůrazňují jen, že
byl cizozemec; n e j s p í š e byl rodem n ě m é "
c k ý š l e c h t i c z H o r n í F a l c e , když
vojsko, u kterého zprvu sloužil, bylo sebráno
v Horní Falci; byl Němec, který, hledí-li se
k formě jména jeho a ku přezdívce Žampír, ob
liboval si způsoby francouzské. I po smrti jeho
vytýká se, že nebyl přijat za obyvatele království
Českého a že »právo a knihy městské jemu jsou
nikdy nesloužily«, zůstal tedy Žampír cizozem
cem do smrti a nestaral se o splynutí se zemí,
ačkoli bylo mu to jako »nejvyššímu lejtnantovi«
nepochybně snadné. Náboženství byl Piric pa
trně, aspoň po roce 1621, katolického.
Nepraví se, byl-li Piric ženat a mel-li děti,
jisto však, že když zemřel, dětí a dědiců přímých
po něm nebylo.
3) Slabika »pír« mohla by býti také francouzské Pierre
(Petr), ale Piric nejmenuje se v pramenech našich nikdy
Jan Petr.

Z příbuzných jeho jmenuje se bratr Mates,
který měl v Rokycanech dům, nabyv ho v době
neznámé; bratr ten zahynul před r. 1638 na
vojně. Dále se jmenuje sestra jeho Marie Krau
sová, která v Rokycanech nebývala, nýbrž ně
kde v Bavorsku, neboC někdy r. 1653 Vilém,
»kníže bavorské, falckrabí v Rejně«, se přimlou
val u rádce cis. Ferdinanda III. za její »nápadní
spravedlnost po někdy nejv. lejtnantovi Janovi
Pyriczovi pozůstalou, v Rokycanech se nachá
zející movitý věci«.
V Rokycanech žil Jan Piric do smrti, která
ho stihla dne 2. března 1638. Zakoupiv se tu
hned r. 1624, způsobem více méně protiprávním
a nesousedským rozmnožoval stále svůj majetek,
až vlastnil neb zástavně držel několik domů,
dvůr na předměstí a množství pozemků země
dělských, které, chovaje mnoho dobytka, s čeledí
vzdělával. Když zemřel, nezanechav ani dětí
ani posledního pořízení, ujal se pozůstalého ma
jetku jeho jako odúmrti na místě a k ruce císaře
rychtář císařský Tomáš Netolický; obec Rokycanská však, ukazujíc, jak Piric ji a sousedy roz'
ličně poškodil, připovídala se úředníky svými
také k majetku tomu a do soudu s obcí o »nápad
a právo« dala se zase sestra Piricova Marie
Krausová.
Tato vzavši si za plnomocníka mnicha T o
máše a Fide řádu Karmelitů, po dlouholetém
písemném sporování, »vejpovědí slavného tribu
nálu appellationum (soudu odvolacího v Praze)
nápad a právo obdržela«, ale »na ponížené supplicírování (žádání) magistrátu města Roky
can«, když prý magistrát prokázal, že obec mě
sta Rokycan zvětší praetensi (pohledávku),
než-li táž pozůstalost za to stojí, spolu s zádušním dluhem a některých pánův sousedův privát
ními praetensemi dle specifikací jich k tomu má
a týž frater Thomas a Fide ani více k učiněné
pořádnosti za příčinou takových praetensi, jak
by je spokojiti chtěl, se nestaví ani neohlašuje«,
přiznala královská komora česká jako nejvyšší
zemský úřad finanční nemovitosti po Janu Piricovi pozůstalé obci Rokycanské s výjimkou,
»pokudž by se kdykoliv budoucně buď nadřečená nápadnice Krausová neb kdokoliv jiný
k takové Depiricovské pozůstalosti hlásil a tu
sobě jaké právo pokládal, aby tomu každému
magistrát nynější i budoucí na místě obce Ro-

kycanské z toho odpovídati a práv býti povinen
byl.«
Na základě nařízení komory české z 17. května 1659 teprve dne 17. ledna 1662 »sa ouřadu
purgmistrovského uroseného pana Martina
Švantli s Třebska J. M. Cis. pan rychtář Jan
Souček v plné raddě slavnostně to prohlásil a
na miste a k ruce JMC. slavné komory české
v království Českém posůstalost Depiricovskou
obci král. města Rokycan postoupil a odevsdal«.
Do té doby byla posůstalost v držení cis. fisku
a spravována cis. rychtářem.
II.
Sesnámivše se povšechně s Janem Piricem
a historií jeho posůstalosti, přihlédněme blíže,
jaké bylo postavení Rokycan, kdys Piric sem
přišel, a jak tu sil a působil.
Při nedostatku pramenů po ruce jsoucích,
můžeme arci k otásce prvé uvésti jenom několik
dat více méně řásu povšechného.
Jisto je, se r. 1624 Rokycany jako většina
semě zažívaly počátek doby ponížení.
Ještě r. 1574, když dokupovali od císaře Maxmiliana statek proboštský v Rokycanech, podřisovali se Rokycanští pražskému arcibiskupu
Antonínu Brusovi tím spůsobem, že svláštní li
stinou, reversem daným v pondělí den sv. Jana
Ev. r. 1574 připovídali, že žádného faráře na
faru svou bes vědomí nadepsaného arcibiskupa
pražského bráti sobě nechtějí a nemají a téhož
faráře s kaplanem i žákovstvem tím vším spů
sobem jako tehdejšího chovati a tolikéž mu
ročně na vychování jich i dávati chtějí i po
vinni budou, koncem XVI. stol. klonila se však
většina obyvatelstva Rokycan, jež r. 1584 do
sáhly od cis. Rudolfa II. připojení k třetímu
stavu svobodných měst královských, k luteránství a r. 1609 děkan rokycanský Daniel Rejsek
spolu se vší obcí vytrhl se s poslušenství arcibi
skupa pražského a přidal se ke konfessí české,
jejíž svoboda tehdy sarušena cis. majestátem.
Zdali a jak se Rokycanští jako obec účastnili
odboje evangelických stavů českých proti domu
Habsburskému, nevíme. Jisto jest jen, že v letech
těch farářoval v Rokycanech kněz; Matěj Cultrarius a že dal odstraniti z kostela od prostřed
ního oltáře sochu p. Marie s krucifixem a ho
řejší krucifix s obraz;y Marie a Jana (viz; »Plzeň

sko« 1927, str. 20). Nepochybno je dále, že
Rokycanští počteni mezi nepřátele císaře, kteří
měli býti pokutováni, když císař v bitvě na Bílé
Hoře 8. listopadu 1620 zvítězil. Pravděpodobně
působili proti Rokycanským i katoličtí Plzieňští,
zanevřevše na ně jednak pro jich nekatolictví,
jednak proto, že pod zástavou vesnic některých
musili od nich na výplatu válečného odškod
ného pro vítězného Mansfelda přijmouti půjčku
6000 kop grošů míšeňských. (Viz; Český lid
1926, Jak se hádala Plzeň s Rokycany).
Za císařského rychtáře a gubernátora vyslán
vládou do Rokycan p l z e ň s k ý m ě š ť a n
J a n R u d o l f W o l f i n g a r , který vládl tu
od r. 1623 do r. 1626. Dopisem rad král. ko
mory z; 13. května 1623, k rychátři císařskému
řízeným, oznámeno, že Rokycanští propadli vsi
Břízu Německou, Nynice, Nadryby a Oujezidec
(u Plzně) s podacím kostelním, že vsi tu byly
darovány klášteru plasskému a poručeno rych
táři, aby vsí těch postoupil, což také učinil; tím
obec rokycanská vsí těch pozbyla.
Krátce potom, co Piric již v Rokycanech se
byl usadil, poslán byl do Rokycan, kde mimo
několik osob přestoupivších ke katolictví, ostatní
zůstávali při víře evangelické, za účelem obno
vení katolictví hrabě Zdeněk Lev z Kolovrat
s kompanií rejtarů a násilím, neostýchaje se sám
vlastní rukou přední měšťany tělesně týrati (jak
obšírně vypráví Historie o protivenstvích církve
české r. 1632 prvně vydaná), do konce r. 1624
toho dovedl, že vytrvalí v dosavadní víře, jako
mistr Jan Šťastný Strejc (60letý), když jim
hroziil neslýchanou tragedií, z města utekli do
ciziny, většina pak přestoupila ke katolictví a
ještě vydali hraběti osvědčení, že náboženství
katolické dobrovolně a rádi prostředkováním
jeho přijali.
Piric přišed do Rokycan, když se patrně na
bažil vojny, se slušnou sumou peněz získanou
Z kořistí a náhrad válečných, koupil hned
smlouvou z 2. července 1624 od podobného
cizince Jiřího Dyryngera (Thüringer = Durynčan) dům v městě, ležící mezi domy Antonína
Miillera a Jana Rabického, s dědinami, lukami,
vlastními a zastavenými, s dobytky, potahy a
nábytky za 1000 kop míšeňských.
Jak se zmiňují dlouho potom úředníci měst
ští Bartoloměj Cyrýn a Jan Kuželius, když se

ohrazují proti úmyslu Piricovu »postoupiti šo'
sovní domy své v městě a dvory šosovní s lu'
kami, dědinami a jiným příslušenstvím jednomu
vzáctnému pánu a stavu vyššího«, trh mezi Jiří'
kem Dyryngerem, později sousedem města Plzně
a Janem Piricem, stal se s povolením tehdejšího
gubernátora města Rokycan Jana Rudolfa Vol'
fingara a »pod excepcí JMC. ratifikací« (pod
výminkou, že bude schválen císařem), »jakož i
prodeje dědin a luk, též zastavení jich Jiříkovi
Dyryngerovi mnoho na dlouhé minci a v chatrné
sumě pro soužení sousedův od lidu vojenského
se stalo«; tohoto schválení, když městští úředníci
potřebu jeho připomněli, patrně Piric nevymáhal
a neobdržel.
Koupiv dům s pozemky v městě, které leželo
na zemské silnici z Prahy na Plzeň v blízkosti
Plzně, Piric získal základnu a příležitost, aby až
do smrti množil tu svůj majetek tím snáze, že
řídil se zásadou lacino kupovati, draho prodá'
vati, neplatiti dávek městských ani daní stát'
nich a nenésti břemen doby a že se těšil přízni
vyšších jako německý šlechtic a bývalý důstojník
císařský.
Při tom byl Piric mnohostranný. Předně pro'
vozoval živnosti městské, prodej a výčep piva
a prodej vína. Pivo dával proti výsadám měst'
ským vařiti jinde mimo Rokycany, tady je pro'
dával, avšak neplatil z něho posudného císař'
ského a stejně z vína neplatil ungeltu císařského
ani platů obci. Vína prodával Piric hojně, mě'
stem procházelo za té doby válečné hojně vojska,
vojáci a zvláště důstojníci vína si poroučeli,
sousedé, kterým byli přiděleni na byt a stravu,
musili jim víno kupovati a Pirico vi draho piatiti.
Soused Martin Šimonovic, jak městští úředníci
ve zmíněném ohrazení praví, na jednoho officíra,
s nímž byl pan Jan de Piric hodoval, za samé
víno jeho, mimo stravu od téhož souseda, 20
říš. tholarů jeho kuchařce dáti musil.
Piric podnikal dále dodávky vojenské, zejména
pro dělostřelce, najal si k tomu kováře, koláře
a provazníka, sám peníze za dodávku blíže ne'
označenou od officírův obdržel, ale řemeslníkům
nezaplatil a podle poznamenání proetensí (po'
hledávek) sousedských, které městští úředníci
sestavili jako přílohu, do smrti své zůstal dlužen
Andresovi, kováři, Nyklovi Klenzlovi, koláři a
Jiříkovi Vostrému, provazníku, co k »altaleni«

(dělostřelectvu) dělali, 60 fl. (dle variantu 61
fl.) rýnských.
I jinak Piric zůstával dlužen svým dodává'
tělům, nerad platě; sousedy věřitele své zlými
slovy odbýval a když ho kdo z nich upomínal,
s kordem se na ně potrhal. Podle poznamenání
zmíněného podali suplikací v příčině dluhů, kte'
rými jim Jan de Piric povinen zůstal, tito:
Jiřík Netner, lazebník, za práci svou od hojení
35 fl., Jan Matějovic za užívání dědin 39 fl.,
Ondřej Budeň (dnes tvar Budín běžný) za
dědiny své v dlouhé minci zastavené 18 fl. 40
kr., Jan Skala (jméno dosud v Rokycanech
běžné) též dědin svých dvou užití žádá, které
na dlouhé minci též půjčkou zastavené byly 40
fl., Eufemije Witmanova za oves a kůže 54 fl.
25 kr., Hans Perro, zedník, od díla povinných
23 fl. 38 kr., Jakub Optalius za užívání louky
15 fl., V ít Šeynperger (variant Šenperger) za
užívání louky velké po devět let 90 fl., Andres
Kovář a j., jak výše uvedeno, celkem 60 fl.,
Michal Plomer, hrnčíř, za dílo 4 fi., O tto Hoze,
který u něho od mladosti sloužil, aniž sobě pia'
ceno měl, za službu 412 fl., Václav Woltinger,
pacholek, služby 8 fl., Vilím Giesler (variant
Geysler) 61 fl., Jakub žid Radnický 36 fl. 9 kr.,
Zuzana Cymrhaklová 7 fl., Jan Kneprlík za vůz
do Prahy, nový krytý, který Reychert má 44 fl.,
doktor Šváb při appellacich za koně okolo 45 fl.
Suma sousedských praetensí 894 fl. 46 kr.
Vedle živností městských výše jmenovaných
a dodávek pro vojsko Piric kupuje stále po'
zemky, dvory předměstské a chalupy, provozo'
val také polní hospodářství, chov koní a do'
bytka, zase způsobem svým, na škodu jiných,
zejména též obce rokycanské.
Bylo usnesení obecní, že dobytek musí se
hnáti před pastýře obecního, který byl za pasení
beze škod odpověden, ale Piric, ač měl mnoho
koňstva, dobytka a drobného, nedbal toho, dával
honiti před pastýře obecního jen »v skrovném
počtu« a najímal své vlastní pastevce, kteří lidem
na obilí a lukách a obci na pastvách obecních
nemalé škody dělali. Úředníci městští potom ve
svém ohrazení a v další přípovědi k jeho pozů'
stálosti učiněné 12. srpna 1638 počítají za to
pro obec po 20 zl. ročně, za 13 let celkem
260 fl.
Bylo to právem městským zakázáno, ale Piric,

aby své držebnosti i tak rozmnožil, dával při'
orávati ke svým pozemkům míst a drah obeo
nich i cest vozových, které tak zamezoval; tyto
příorky podle přípovědi učiněné po jeho smrti
k jeho pozůstalosti činily, »co by trema strychy
ositi mohl, a poněvadž toho místa mnoho let
užíval a těžil a nepořádně, mocně též zdržoval
a odstoupiti nechtěl«, žádala se přípovědi ná'
hřada za užitek 119 zl. (mimo to, co sousedům
jich vlastního vzal a za své užíval).
Jak povíme dále v oddílu III., Piric s domem
od Jiřího Dyryngera vedle vlastních koupil i
dědiny a louky zastavené; že i sám na zástavy
půjčoval, prameny na jednom místě také praví,
ale sotva půjčoval peníze častěji a větší sumou,
když mnoho kupoval a když podle přípovědi
zmíněné »mnozí potřební sousedé a řemeslníci,
kteří mu prací svou posluhovali, za mnoho časův
od něho spokojeni a zaplaceni nejsou.«
Určité jeho vlastní zápůjčky a zástavy se ne'
jmenují, zato z »přípovědi« se dovídáme, jak
Piric hřešil co do dvou převzatých zástav obec'
nich i zástav sousedských.
Tak převzal od Jiřího Dyryngera dvě dědiny
obecní, jednu pod 8 strychů, druhou pod 6, za'
stavené v té sumě, kteráž od Jiřího Dyryngera
na Mansfelda půjčena byla, ale těch potom,
věda o té zástavě, »na vysílání od ouřadu k němu
podle nařízení J. M císařské«, obci vrátiti ne'
chtěl »jako i také mnohé dědiny sousedské po
vyjití času dlužního majíce (tak! místo maje!)
odstoupiti s pistolemi na lidi vyjížděl a mocně
je zdržoval«.
Dále maje sobě jeden mlýn obecní v 500 kop
zástavou postoupený, užívaje ho, mnoho let
Z něho každoročně po 60 fl. činže bral, takže
do 600 fl. nájmu odvedeno bylo, ale po ten
všechen čas naň ani šindele vraziti nedal a nic
nespravoval, nýbrž jej spustil, až na upadnutí
téměř zůstává a nemálo na spravení téhož mlýna
obec náloži ti musí. Toliko ku pomoci spravení
připovídali za to úředníci městští k pozůstalosti
Piricově jako náhradu jednoroční činži, t j.
60 zl., kdežto za užívání nepořádné a mocné
dědin obecních výše uvedených počítali »v malé
skrovnosti za užitky« 780 fl.
Jak již uvedeno, Piric, ač provozoval živnosti
městské, odpíral piatiti daně státu a neplatil ani

šosy městské, t. j. obecní dávky; začal tím roku
1628. Teprve po 8 letech jala se měst. rada jed'
nati s ním o nedoplatky ty. Za tím účelem byl
v radě sestaven výpis restantů, které se shle'
daly na domě nejvyššího lajtnanta Jana de Py'
rycz, t. kostelní dluh, šos a zemským sněmem
nařízený plat (činže) a kontribuce za dobu od
r. 1628 do r. 1635. V ý p i s s e p s á n n ě '
m e c k y, což ukazuje, že Piric byl cizozemec,
který buď neuměl neb nechtěl rozuměti česky,
cizozemec, pro kterého rada městská sestavila
výpis nedoplatků německy nejspíš, že se ho bála,
nikoli, že by si ho vážila a předcházela. Podle
výpisu toho suma nedoplatků činila 712 fl. 58
kr., v tom bylo kostelního dluhu již při r. 1628
uvedeného 70 fl., šos činil 14 zl. a byl splatný
polovicí na sv. Jiří, polovicí na sv. Havla. Vedle
kontribucí objevuje se ve výpisu pro r. 1629 daň
domovní (Haussteuer), která činila pro oba
termíny svatojirský a svatohavelský po 2 zl. 20
kr.; k r. 1632 pak obsahuje výpis také dodávku
obilí, žita, pšenice a ovsa, která se opakuje roku
1634 a jsou ve výpisu také druhy obilí jednotlivě
oceněny; tak r. 1632 počítá se strych žita v ceně
1 zl. 30 kr., strych pšenice po 3 zl. a strych
ovsa po 1 zl.; r. 1634 bylo pak obilí to za stejnou
cenu.
Podle zmíněného již ohrazení úředníků měst'
ských uzavřela městská rada s Piricem 20. listo'
pádu 1636 akkord (dohodu) o samé konstribuci
sněmem nařízené a šosy v městě, Piric uvolil prý
se dáti za 792 zl. rejnských 350 zl. r., ale po
zavření akkordu zase kontribucí, šosův a jiných
městských platů dlužen zůstal dle registříku
celkem 60 fl., podle »přípovědi«, které zahrnuje
i rok 1638, celkem 75 fl.
Mimo tento dluh a dluhy dříve uvedené po
čítala si obec rokycanská za Piricem po jeho
smrti, jak »přípověď« a podstatně stejně před
tím »ohrazení« ukazuje, tyto dluhy;
1. Za vychování p. děkanův, kaplanův, žá'
kovstva a jiných obecních služebností, které
nikdy z týchž statků v šosovních podle obyčeje
městského jako jiní sousedé nevyplňoval a od
sebe neodvozoval po ten všechen čas — v malé
skrovnosti — 260 fl.
2. Za vychování lidu J. M. Cis. vojenského,
kterýž k němu ani do jeho domův a dvoru od

ouřadu nikdy ložírován nebyl, což vše na místě
jeho a za něho jiní potřební měštané vychová'
vati a vystáti museli, za které náklady a vycho'
vání pro vynahrazení potřebných sousedův
podle mírného rozvržení, neb za času marše a
ložírování soldatesky obec tato počítávati mu'
sela, neboli za gravamina vojenská 1500 fl., neb
mnohem více potřebnější soused mnohý vyna'
ložiti musil a on pak (Piric) bez vší obtížnosti

v pokoji zůstávaje, svou živnost bez překážky
provozoval.
3.
Za dříví obecní, které k vylíčeným potře'
bám sám bez povolení sobě v lesích obecních
sekati a odvozovati m i m o v y k á z a n é dal,
tudy nemalou škodu na lesích v nejplatnějších
místech učinil, 200 fl.
Celkem počítala si obec vlastních pohledávek
za Piricem jí náležejících 3284 fl.
(Pokračování.)

JAROSLAV SCHIEBL: NĚKOLIK OBRÁZKŮ Z DĚJIN CHOTĚŠOVSKÉHO KLÁŠTERA.
I.
Vztahy C h o t ě š o v a k Plzni nedatují se
teprve od té chvíle, kdy pozemková reforma
po světové válce přikázala valnou část chotě'
šovského panství plzeňské obci, nýbrž vznikly
ze sousedského poměru, v jakém byly okolní
kláštery Kladruby, Plasy, Chotěšov i Teplá
k Plzni, jež odedávna spatřovaly v opevněném
tomto městě vždy ochranný útulek, kdykoli
byla krajina ohrožována válečnými událostmi,
nebo jinými nepokoji. Vyjmenované kláštery
získaly také k tomu cíli i pro potřeby jiných,
hlavně hospodářských styků s městem v Plzni
své vlastní domy, tak zejména koupil dům na
dnešním Náměstí republiky v r. 1465 J i ř í k ,
p r o b o š t c h o t ě š o v s k ý se svým se'
střencem V á c l a v e m . Byla to úzká část
dnešního domu čp. 107— 108 (as v šíři 2 oken
po levé straně). V r. 1487 byla však tato ne'
movitost opět prodána a sice obci plzeňské a
stejného roku zakoupen pro klášter chotěšovský
od r y t í ř e B o h u s l a v a z R a č í n a dům
(čp. 106), ležící vedle tehdejší radnice a zůstal
klášter jeho držitelem až do josefínských dob,
kdy po zrušení kláštera přešel dům ten v držení
plzeňského měšťanského rodu Kouteckých, je'
muž, až do nedávného úmrtí pí Jenny Kou'
tecké, známé mecenášky, náležel.
Za těžkých dob husitských nepokojů však
neměl chotěšovský klášter ještě v Plzni vlast'
ního útulku.
Takto získal klášter v Plzni jaksi domovské
právo a během časů používal ho nejen dosti
často i také vždy po delší dobu.
Již dávno před založením Plzně, byl za'

kladatel teplského kláštera H r o z n a t á drží'
telem panství Chotěšova a založil zde asi v letech
1202— 1210 klášter Praemonstrátek pro svoji
sestru V o j s l á v u , r. 1202 ovdovělou po
O 11 o v i, správci města Krakova v Polsku.
Tato Vojslava spolu se svojí sestrou J u '
d i t o u byly také prvními sestrami chotěšov'
ského řádu, který záhy poté rozmnožily prae'
monstrátky z D o x a n u L i t o m ě ř i c . Do
chotěšovského kláštera byly přijímány skorém
výlučně jen mladé šlechtičny, později pak ale
také ve zvláště výjimečných případech dcery
plzeňských patricijských rodin, z nichž — jak
bude ještě uvedeno — r. 1597 za probošta
J i ř í k a Š a y t e r a byla panna B a r b o r a
G u i d e n e r o v á z Plzně dokonce předsta'
vénou konventu.
II.
Ježto byla Plzeň založena teprve kolem roku
1290, byl tedy klášter chotěšovský již starou
osadou v tehdejší »provincii Plzeňské«, která
měla dříve své úřední sídlo na hradě Plzni, na'
lézajícím se na Hůrce nad Plzencem. Přesné
datum založení chotěšovského kláštera není zji'
štěno, tolik však je nade vší pochybnost jasno,
Že se tak stalo před rokem 1213, neboť z roku
toho pochází potvrzovací listina Přemysla O ta'
kara I. o vsi Úherci, kterou vdova H e 1 k a
přinesla při svém vstoupení do kláštera tomuto
jako věno. Také to, že Hroznatá sám kolem
roku 1210 dosadil do Chotěšova jako prvního
probošta Z d i s 1 a v a, ělena kláštera v Teplé,
potvrzuje tuto okolnost.
Podle klášterních stanov byla k řízení vnitř'

kladatelem velkého rybníka, po něm S u 1 k o v
pojmenovaného (po jehož zrušení v novější
době bylo tam zahájeno dolování na uhlí) byl
nejen dobrým zástupcem kláštera, nýbrž i také
znamenitým vojevůdcem. Ve sporu krále V ác l a v a se vzdorokrálem R u p r e c h t e m
F a l c s k ý m (1400) zůstal českému panov
níku věrně oddán. Jelikož Bavoři si libovali
v podnikání častých loupežných vpádů do
Čech, vyzval král kláštery Teplou, Kladruby,
Plasy a Chotěšov, ležící v nejvíce ohrožovaném
území, aby postavily ozbrojence k zahnání ne
přítele. T u probošt Sulek postavil se v čelo
vojska, čítajícího 7000 pěších a 3000 jezdců,
které sesílil arcibiskup Z b y n ě k z H a z mb u r k u ještě 3000 jezdci, táhl r. 1406 s touto
brannou mocí proti Bavorům, blíže Domažlic
je přinutil k boji a porazil je na hlavu. Podle
lidové tradice pochoval Sulek své padlé vojíny
v kapli sv. Vavřince u Hradce. Když pak po
zději probošt Siardus dal svatyňku tu opraviti,
bylo tu nalezeno množství koster a zbraní, což
by nasvědčovalo, že tradice ta zakládala se na
pravdě.
Nejistota v kraji přiměla Sulka, aby zůstal
stále obklopen ozbrojenou mocí, což zavdalo
příčinu, že dvořané, žárliví na královu přízeň,
jakou si úspěchem svým Sulek získal, jali se
proti němu zapřádati intriky. Nepodařilo se jim
však u krále vzbuditi nedůvěru proti pro
boštovi, spíše naopak byla králova přízeň i dů
věra k Sulkovi utvrzena.

nich záležitostí konventu ustanovena p ř e v o r k a, kdežto zastoupení kláštera na venek
a správu kostelních statků měl na starosti p r o 
b o š t , kterého sice formálně volil konvent, na
jehož zvolení však měl rozhodující vliv teplský
»Pater-Abbas«, ku kterému stál probošt v po
měru jistého poddanství a který zvolení jeho
potvrzoval.
Úkoly tohoto probošta nebyly malé, neboť
k zabezpečenému trvání svého základu ustanovil
Hroznatá, aby po smrti jeho sestry připadly jeho
statky na Chotěšovsku tamnímu klášteru. Byli
to původně: Chotěšov, Mantova (s tržním a
světským soudním právem), Všuse (nyní pu
stina), Losiná, Přetín (nyní do Merklína přivtělený), Všetnovo (dnešní Vstiš), Juharce
(dnešní pustina), Holejšov, Hnidovice (dnes
Zpustlé), Stodo, Lišov, Vítova, Záluží, H oto
více, Sedlec (dnes pustina), Týnec, Kamenný
Újezd, Líny, Vejprnice, Jeznovo (?), Nýřany
a u Litoměřic Ovenec, který byl společným ma
jetkem Teplé a Chotěšov. Vojslava pak při
koupila k tomu ještě od pražského biskupa
J a n a II. Hošice a část vsi Lišinu. Václav I.
daroval klášteru mimo jisté dědičné statky ve
Stodě ještě r. 1236 ves Hoříkovice a později
vesnice Lelovou a Střelíce. Přemysl Otakar II.
osvědčil ke klášteru neobyčejnou přízeň, nejen
Že potvrdil darování svého otce ohledně Červe
ného Újezda a Zbuchu, nýbrž také propůjčil
klášteru kostel sv. Vavřince u Plzně (Plzence)
s právem patronátu i pro ostatní kostely tam
též, jakož i kostel sv. Michala, sv. Ludmily na
Tetíně u Berouna. Darováním nebo koupí při
padly klášteru dále m. j.: město Staňkov, ves
Oučova, ves Touškov, Velhota, ves Turnov a
Černotín, hora Vrbina, ves Lažany, Přehejšov,
Sekyřany, Dobřany, Vodní Újezd, les Dubovce
a ves Losina (tato od bratří Buška a Oldřicha
z Radyně), ves Šlovice, Hrobšice a les Vysoká.

IV.

III.
V nej vyšším rozkvětu svém byl klášter za
historicky proslulého p r o b o š t a S u l k a ,
z rodu pánů z R ý z m b u r k a a z e S k á l y
(1348— 1412). Tento probošt byl prvním,
kterému papež P i u s II. propůjčil p r á v o
p o n t i f i k a l i í pro jeho osobu i pro ná
stupce jeho. O p a t S u l e k , jenž také byl za-

f

Hůře bylo po smrti krále Václava a probošta
Sulka, za pozdějšího probošta H y n k a , který
nastoupil svůj úřad r. 1418. Neboť v r. 1421
přitáhl Ž i ž k a s vojem svým před klášter, kte
rého dobyl a spálil.
Proboštové H y n e k a P e t r IL, již po sobě
následovali, starali se o to, aby škody tyto co
nejrychleji odčinili. Při snaze, získati k tomu
potřebných peněz, probošt V á c l a v , jenž při
šel v r. 1431 po Petrovi IL, viděl se nucena dáti
velkou část klášterních statků okolním šlech
tickým statkářům do zástavy. Řádové sestry
před příchodem Žižky uprchly d o P l z n ě a
žily zde roztroušeně, neboť klášter neměl zde
dosud soustřeďovacího útulku. Probošt Václav

po obnově klášterních příbytků v Chotěšově
musel tyto sestry opět pracně shledávati a
uvěsti je zpět do přísné discipliny v klášteře,
což po desítiletém žití jeptišek ve volnosti, asi
nebylo příliš snadné. Následující probošt J i ř í k
P l o t h n e r z T a c h o v a nalehl v králích
Ladislavu Pohrobkovi a Jiříkovi
Z P o d ě b r a d neobyčejné příznivce kláštera.
Z období toho obsahuje rukopisný kvartant
č. 220 D 21 v knihovně kláštera v Teplé na
svém fol. 95 zápis, který má pro nás bližší zájem, neboť zní:
»My purgkmistr a rada města Nového Plzně
vyznáváme tímto listem všeobecně předvšemi,
kdež ctěn nebo čtůcí slyšán bude, že nám dobře
v paměti jest a k tomu hledajíce těch věcí v registrách svých, našli jsme zapsáno, že když se
psalo letha Božího tisícého čtyřstého šede
sátého osmého, táhli jsme s jinými a podle
jiných dobrých lidí k S t ě n o v i c ů m , vodtud ihned téhož letha táhli jsme a dobývali
jsme chotěšovského kláštera s jinými dobrými
lidmi. A to jest v pravdě tak, což tu vyznáváme
a jinak nic i ústně bychom totéž chtěli časem
i místem seznati, ač by bylo kdy toho potřebí.
Toho na jisté svědectví pečeť města vědomě
a dobrovolně kázali jsme přivěsiti k tomuto
listu, jenž dán letha Božího 1491, ten pondělí
před hodem Všech Svatých.«
V.
Když prošly husitské zmatky, rozpoutaly se
nové bouře, způsobené také vnikáním Lutherova učení, což nezůstalo také bez vlivu na
další osudy kláštera.
Dobrý doklad pro nejistotu poměrů v době
té nacházíme v prve citovaném kodexu na fol.
54 a 55, kde čteme opis následujícího rozkazu:
»W o zhotowení proti nepříteli.
Službu svil vzkazuji velebný kněze probošte,
příteli milý.
Jest poručení pánuov správcuov tohoto krá
lovství Českého, abyste lidi kláštera toho k tomu
měli, aby zbroje pro velikteraků krále M t pána
našeho milostivého a toho království Českého
potřebu měli. A protož Z Jich Milosti rozkázání
vás za to žádám a poroučím, že do svátého
Václava nejprve příštího, nebo hned potom
koupíte zbroje dostatečné na sto pěšších a roz

dáte ji mezi lidi toho kláštera. A co za to dáte,
Že zase na ně uložíte, aby vám to na časy
slušně navrátili, tak aby skrze to vzláštně obtí
ženi nebyli.
I nařizuji vám, že toho neobmeškáte, aby
potom nebylo vám to k vinně přičtěno. A o tož
jest také do některých jiných klášteruov psáno.
Dán na Blatně v pátek po hodě slavném
blahoslavené Panny Marie Matky Boží na nebe
vzetí Letha 1512.
Zděnek Lev z Rožmitála a na Blatně, nejvyšší
purkrabí Pražský.
Velebnému knězi proboštovi kláštera Chotě
šovského, nábožné našemu milému.«
K tom u připom ínám e, že již Z dob dřívějších
víme, že klášter podobně jako jiné kláštery byl
opevněn a měl svého vojenského hejtm ana,
který v případech potřeby svolával vojenskou
hotovost kláštera a byl jí velitelem.

V r. 1521 zvolila si klášterní kapitula nového
probošta, sotva 26letého kaplana M a t y á š e .
Teplský opat P e t r II. váhal s potvrzením této
volby, neboť tak mladý a patrně fešný probošt
zdál se mu pro ženský klášter přece jenom
trochu povážlivým. Po dvou letech však přece
dal se uprositi a zaslal své potvrzení proboštovi,
který si mezitím vedl bezvadně, provedl na
kostele i klášteře značné opravy, u F e r d i 
n a n d a I. vymohl potvrzení privilegií a statků
kláštera a propůjčil m ě s t u S t o d u stavební
právo. Avšak za krátko po svém potvrzení změ
nil se probošt Matyáš podstatně. Přiklonil se
k luteránským novotám, počal vydatně truňku
holdovati a klášterní statky dluhy zatěžovati.
Ba co více. Uvolnil klášterní disciplinu do velmi
povážlivé míry. Přes přísnou klausuru, dovo
loval jednotlivým jeptiškám podnikati výlety,
hlavně do E u c o v a n s k ý c h vinic a jinam.
Volný jich život počal po kraji působiti pohor
šení, takže o něm zvěděli teplský opat a řádový
visitator, strahovský opat J a n K l u m p a c h ,
kteří se podjali úkolu, obnoviti zase v klášteře
statutární pořádek. Avšak zlo zapustilo své ko
řeny již tak hluboko, že probošt i klášternice
se kroku tomu opřeli a k světskému soudu se
odvolali. Tento uznal klášterní majetek Eucovanský za vlastní příčinu zla a nařídil jeho pro
nájem za 2500 kop zemskému kancléři. Na
sklonku svého života podrobil se probošt na-

pomínání představených a pokoušel se chyby
své napraviti. Bylo však již pozdě. Jeho ná'
stupce H a v e l povolaný ke správě kláštera
roku 1549 rovněž Z Chotěšovské kaplanky, ne'
byl lepším svého předchůdce. Však si ho také
sestry v konventu proto opatrně vyvolily. Za
něho opouštěly jeptišky opět klausuru a klášter
a toulaly se světem. Probošt pak sám zavdával
zneužíváním svého postavení časté příčiny
k pohoršení. Jeptišky konečně ze svých, dle
lidové tradice často velmi neposvátných výletů
zanesly do kláštera morovou ránu, která zuřila
v Teplé i Chotěšově a které většina členek klá'
štera padla za obět. Probošt byl hodnosti své
zbaven a po odbytém trestu byl dosazen za fa'
ráře do Č i h a n é, později pak odtud do
Ú t e r ý . N a jeho místo ustanoven r. 1552
starší teplský člen J o h a n e s M u t h , který
stále churavěl a proto se také nemohl věnovati
těžkým úkolům, které jej zde očekávaly. Byl
tedy r. 1558 odvolán a proboštství převzal ve
stavu přímo zoufalém A d a m H a s l e r . Re'
formační jeho přísnost způsobila, že v chotě'
šovském klášteře zbyly j e n d v ě j e p t i š k y
š l e c h t i c k é h o p ů v o d u . Ostatní unikly
jeho přísné kázni. Rozhodnuto tedy, že na
příště mohou býti do kláštera také přijímány
počestné měšt dcerky, aby klášter nevymřel.
VI.
Po proboštu Haslerovi a kratším interreguu
probošta V a v ř i n c e , následoval probošt

J i ř í II. Š a y t e r, kterému opět nemalých sta'
rostí působilo uvádění hospodářských poměrů
kláštera do rovnováhy. Již Z dřívějška víme, že
následkem válečných pohrom a jiných událostí
bylo četné zboží kláštera dáno v zástavu, za
půjčky a výpomoci poskytované od okolních
šlechtických statkářů.
K této transakci Šayterově táhnou se četné
zápisy v dříve uvedeném kodexu č. 220 D 31,
Z nichž jen pro příklad uvádíme v doslovném
Znění následující, pro nás blíže zajímavý opis
obesílacího přípisu k roku 1597: »Spor o Ja'
novský rybník atd.
Kněz J i ř í k Š a y t e r probošt a panna
Barbora G u l d e n e r o v a , převora i všeho
konventu kláštera Chotěšovského, řádu a zá'
koná Premonstrátského, obesílají A d a m a
Z K l e n o v é h o a z J a n o v i c a na Pře'
s t a v í c í c h z toho, aby položil všecky listy,
zápisy, majestáty i jiné své, ač mádi, které po'
řádné spravedlnosti na rybník řečený Janov,
při kterémžto pustá víska Bořek a v níž též ryb'
níček, též ves Blatnici, ves Kamenný Aujezd,
ves Kotovice, ves na onen čas pustou Lažany,
ve kterýž nyní dvůr poplužní, vovčín a některé
chalupy vystaveny jsou, s dědinami, lukami,
lesy, háji, porostlinami a i s jiným vším i všeli'
jakým k týmž vesnicím od starodávna přišlu'
šenstvím ke klášteru jich chotěšovskému přiná'
ležejícímu, jichžto nyní pan Adam z Klenového
a na Janovicích v držení a užívání jest.«
(Pokračování.)

V Á C LA V H A T A J: Z KRONIKY OBCE C H O TĚŠO V A Z PRVÉ POLOVINY XIX. STOL
o
krátě podepsán rychtář Jakub Mach z čísla 52,
Při shledávání pramenů k vypsání historie
později vrchní rychtář Jan Turnwald z čísla 29.
Chotěšova našel jsem na tamním obecním úřadě
Na prvních stranách jsou zaznamenány po'
starší, potrhanou knížku, archového formátu
družnější věci o koupi a stavu obecního do'
zápisových knih.
bytka, platu obecních pastýřů; dále je tu se'
Podle nadpisu »Protokol und sogleich Anal'
znám domácích sousedů a přistěhovalých oby'
lenbuch der Gemeinde Chotieschau, gegründet
vatel z r. 1804, z téhož roku pak seznam všech
im Jahre 1803« a podle zápisů, má tato knížka
sousedů v jiných obcích narozených a do Cho'
charakter jakési místní kroniky z počátku XIX.
těšova se přiženivších, nebo v Chotěšově naro'
století.
zených a do jiných chalup se přiženivších,
Je psána německy, švabachem, na některých
Z nichž jeden každý musil podle tehdejšího
místech skoro nečitelným. Zápisy až do roku
Zvyku zaplatiti celému sousedstvu po 2 zl. na
1863 jsou vedeny neodborně, časově přehá'
tak zvané »sousedské pivo«.
ženě a týkají se obecních záležitostí a událostí
Na straně 23 je »opsán a v upomínku za'
místního významu. Jako zapisovatel je několi'

chován zápisek Josefa Langla, starého písaře
bývalého kláštera chotěšovského, který jej vy'
táhl ze starých análů klášterních a po své smrti
písemně zanechal.«
Langl tu uvádí založení kláštera v Chotěšově
polským šlechticem z Guttenštejna a sice již
r. 1164. Do roku 1196 klade zbudování farního
kostela. Tvrzení tato neodpovídají pravdě, neboť
podle nejnovějších spisů klášter v Chotěšově byl
založen mezi rokem 1202— 1213.
Na straně 24. a 25. zapsány jsou události
Z druhé poloviny XVIII. století, které pisatel
sice neprožil, jen o nich slyšel a opsal je ze
starší knihy. Je to objevení se komety v r. 1769,
pojednání o veliké drahotě a nouzi v zemi v le
tech 1770 a 1771. Tehdy stál korec obilí 15
až 20 zlatých.
Zvláštní kapitola je věnována zrušení kláštera
v r. 1782, události to pro Chotěšov velmi dů
ležité. Pisatel si tu stěžuje, že »zlaté, stříbrné
a jiné věci kostelní byly odvezeny do Prahy,
ostatní cínové, měděné a železné věci, jakož i
truhlářské práce, obrazy a klášterní zařízení
byly v Chotěšově prodány křesťanům a židům
v dražbě, která trvala 14 dní.
Smutné bylo pozorovati, jak židé kříže a
obraz Pany Marie skoupili, aby je později draze
prodali« . . . .
N a dalších stranách jsou vylíčeny mokré žně
v r. 1786.
Obilí většinou vzrostlo. Po dlouhotrvajících
deštích vystoupila voda z řeky a potoka, rozlila se široce po okolí a nadělala mnoho škody.
Nejvíce postiženi byli obyvatelé u vody, jichž
chalupy a stodoly byly níže položeny.
Sousedé Štěpán Haala, jeho syn Josef Haala
a Petr Turnwald, kteří měli pole za vsí za t. zv.
»Bayerovou zahradou« při cestě do Mantova,
aby zabránili rozlévání se vody a zmenšili škody
na svých polích, vykopali před svými pozemky
hluboké příkopy a vyházeli náspy. Voda se sice
zastavila, obrátila se však do sousedních stodol
a zle tam řádila, zejména v domech č. 40, 56,
70, 71, 72 a 29.
Postižení sousedé žalovali a prosili tehdejšího
císařského vrchního Karla Ipolda, aby zakázal
další vyhazování příkopů.
Po vyjádření komise, složené z vrchního

rychtáře Jana Grubra ze Zbuchu, Víta Lenze,
vrchního rychtáře z Chotěšova a jeho přísedí
cích, dále rychtáře z Mantova, zakázal Ipold
kopání příkopů vůbec, aby voda měla spád po
polích a lukách za Bayerovou zahradou a mohla
se volně rozliti po všech pozemcích.
Nařízení toto dal zapsati též do obecního
protokolu a obě strany je musily vlastnoručně
podepsati, aby v budoucnosti předešlo se všem
sporům. Zápis provedl Jakub Mach, rychtář
v Chotěšově.
Úřad rychtářský neb obecních přísedících ne
byl vždy záviděníhodný. Kromě plnění povin
ností uložených jim vrchností, musili na obec
ním úřadě rovnati a napravovati časté spory
mezi sousedy, čehož dokladem jsou dva zápisy:
»Dnešního dne a roku smířili se Josef Turn
wald a Josef Waldhäusl, dosud v neshodě
Žijící, že ten, který z nich nebo jejich žen nově
se budou hašteřiti a znešváří se, který neb která
začne, jsou povinni složití za trest do chudinské
pokladny 1 zl. 30 krejcarů. Z té příčiny se také
vlastnoručně podepsali.
V Chotěšově dne 3. května 1803.
t t t 2 a Josefa Turnwalda na jeho žádost podepsal Jan Seifert, Josef Waldhäusl, Jakub
Fickelscher, svědek.
Podobné prohlášení podepsaly dne 14. květ
na 1807 Kateřina Grubrová a Magdalena Pechrová z Chotěšova.
Svatební smlouvy a ujednání o slíbeném věnu
nevěstině byly potvrzovány na obecním úřadě.
Jedno takové potvrzení zapsáno, je v protokolu
na str. 86 a zní:
»Já nížepodepsaný potvrzuji a oznamuji ve
řejně, zvláště zde, kde je třeba, že dnešního
dne a udaného roku, slíbeno bylo na obecním
úřadě v Chotěšově mé nevěstě Anně Fickerlové
kromě pořádné výbavy ještě 300 zl. vídeňské
měny.
Kdyby dnes nebo zítra rodiče nevěsty Vavři
nec a Anna Fickerlovi do nějakého neštěstí
přišli a nebyli sto zaplatiti takových peněz, ne
budu v žádném případě uplatňovati svých ná
roků vůči obci.
Potvrzení toto podepsal jsem vlastnoručně.
To se stalo 4. dubna 1816.
Mates.«
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Při přijímání cizích příslušníků do soused"
ského svazku byla obec velmi opatrná. Chtěbli
se některých muž z jiné obce přestěhovati do
Chotěšova, musil dříve žádati o povolení a po"
depsati prohlášení v obecním protokolu, jímž
se obec zajišťovala pro všechny případy. Zají"
mavé prohlášení toho druhu je zaznamenáno
na str. 28.
»Já nížepodepsaný obdržel jsem od obce
Chotěšova povolení k bydlení pod následujícími
podmínkami, totiž, Že se podvoluji veškeré
práce, které každý obyvatel Chotěšova je po"
vinen konati, t. j. ke všemu, k čemu mne bude
obec vždy potřebovati; také obci slavnostně sii"
buji, že já, nebo moje rodina nebude nikdy bře'
menem ani v tom případě, kdybych byl po"
volán k obraně země (k vojsku), já i moje žena
zříkáme se každé podpory, což tímto čestně po"
tvrzuji.
Pečeť obce Chotěšova, 13. července 1818.
Ignác Sommer.«
V prvé polovině XIX. století byla postižena
obec několika velikými požáry a povodněmi. —
V knize jsou zaznamenány jen ty největší, které
se staly pamětihodnými.
Dne 16. dubna 1834 ve 2 hodiny odpoledne
vypukl oheň u tehdejšího mlynářského mistra
Tomáše Kočka, který zničil celé stavení, sto'
dolu, 4 hospodářské vozy, 4 kopy slámy a 30
centů sena.
Dne 3. září 1837 o půl 4. hodině odpoledne
vypukl v zámeckém dvoře požár. Dravému
Živlu padly za oběť 3 stodoly, obydlí pro
správce, sýpka, kolna na vozy a 2 přilehlé věže.
N a jedné z nich byly krásné hodiny se zvon"
kem. Hašení trvalo plných osm dní.
Dne 12. listopadu 1854 o Martinském trhu,
vyhořel Mikuláš Stankovský, provazník z čísla
80. Oheň vypukl o půl 8. hodině ranní, zničil
celé hospodářství a stáje.
Dne 27. února 1844 byla opět veliká povo"
deň. Voda rozlila se po širém okolí, v dolní
části obce vnikla do domů a stájí, kde dobytek
stál až po břicho ve vodě a v noci musil býti
vyveden. Spojení mezi jednotlivými chalupami
dálo se po loďkách.
Za zmínku stojí vylíčení vojenského odvodu
koní, konaného dne 5. listopadu 1846. Odvá'

dělo se na dvoře velkostatku. Za každého koně
odvedeného ke dragounům se zaplatilo 125 zl.,
pro kyrysníky 160 zl. a k lehké kavalerii 118
zl. vídeňské měny.
Odvedeno bylo celkem 13 koní, z toho 4
koně z panství, ostatní selské.
Dne 2. dubna 1848 po slavném Te Deum
Laudamus ve farním kostele, za účasti všech
pánů z panství, byla proklamována nová ústava,
zavedená již v četných městech a provinciích.
Dne 21. května 1848 v domě Jana Turnwalda,
vrchního rychtáře v Chotěšově v č. 29 prove"
děna byla volba důstojníků Národní obrany —
gardy. Volilo se lístky a dostavili se všichni
zdejší úředníci a písaři. Za jásotu a volání »A ť
žijí naši důstojníci!« zvoleni: prvním hejtmanem
Josef Seidl, správce širotčince, druhým hejtma*
nem soudce Reichenbach, nadporučíky byli
Schimek, vrchní písař a Jan Turnwald z č. 29,
vrchní rychtář, poručíky Worovský, registrater
a Štěpán, mlynář, šikovatelé (Feldwebel), Sa'
fani, písař ze sirotčince a Ondřej Haala, pří"
sedící v Chotěšově. Zápis o volbách provedl
Jan Turnwald, vrchní rychtář.
Toho dne vyšla na cvičení také celá turecká
kapela s kapelníkem Bernardem Bayerem, uči"
telem v Chotěšově.
Národní garda cvičila večer po práci a v ne"
deli odpoledne. Dopoledne chodili společně na
mše. S počátku měli dřevěnou zbraň, později
dostali také opravdovské pušky. Velení bylo ně"
mecké.
Na sjezdu Národních gard bylo usneseno
mezi Čechy i Němci žiti v bratrské svornosti.
Mnohému člověku nebylo sice jasno, co to ta
konstituce je, ale cítil, že je to něco nového,
vznešeného a slavného.
Poslední zápis v této knize je z 31. října 1863.
— Obsahuje usnesení obecního zastupitelstva
v Chotěšově, jímž stanoven roční plat obecním
pastýřům, sluhovi a policejnímu komisaři.
Pastýři dostali ročně po 5 zlatých, na sůl pro
obecního býka povoleny 2 zlaté, obecní sluha
měl miti příště 35 zl. 70 kr. a policejní komisař
Josef Kopp 12 zl. ročně.
Uvedené zápisy dávají nahlédnouti do života
jedné obce v prvé polovině XIX. století a jsou
cenným dokladem a pomůckou ke studiu hi"
storie našeho venkova.
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1848— 1862.
Zajímavá je tu záplava polek, tehdy mód'
ního tance; název jejich odpovídal někdy pro
buzenecké náladě, jako Wlasta-polka, Nazdarpolka, a jsou ovšem jen skromně rozhozeny mezi
ostatní tance s názvy německými.
I věnování se vyskytují, jako v Albu, roč.
1861, Charlotten-Galopp je věnován slečně
Charlottě Hyrové, dceři mlynáře a měšťana
plzeňského, Emilien-Polka je věnována slečně
Emilii Gerlachové.
Pro karneval v roce 1860 složeno hudebními
diletanty plzeňskými zvláštní album s tímto pro
gramem: 1. Ballsträuschen, Walzer von W . A.
Lutzker, 2. Viel Liebschen, Quadrille von E.
Kaiser, 3. N ur vorwärts, Galopp von F. Danzer,
4. Schneeglöckchen, Polka von Grf. Eichelburg,
5. Emilien-Polka von F. Hingst.1)
Velmi oblíbeným nástrojem společenské
hudby byla kytara, jež dobře vyhovovala sen
timentální náladě prvních záchvěvů opožděné
romantiky. Jsou zachovány nejen skladby psané
zvlášť pro kytaru, ale jsou tu i úpravy operních
skladeb, ouvertur a pochodů pro kytaru, která
se stala tak laciným a rodinným hudebním ná
strojem.
V Gerlachové museu (č. 5460) je rukopisný
sešit skladeb pro kytaru: 1. Aus »Barbier von
Sevilla«, (Rossini), 2. Lento aus »B. von Se
villa«, 3. Alpensänger, Marsch, 4. Aus der
Oper Ricaarde (Rossini).
Dobře vystihuje vkus plzeňského publika
rukopisný program koncertu jakéhosi z let
60tých (bez data) :2)
1. Marsch von Tischler, 2. Ouvertura aus der
Oper: Unterthänig unabhängig. 3. NajadenQuadrille von J. Strauss, 4. Aria aus Oper
Agerna di Grenada von Rossini, 5. Steyerische
Tänze, 6. Introduktion aus Orazi et Curiazi von
Merkadante, 7. Tiroler Galopp von Tischler,
8. Marsch.
Tento úpadek vkusu byl způsoben ovšem
vlivem, módní tehdy, komické opery fran0 Carneval-Album a předešlá 3 alba jsou v městském
historickém museu; rovněž je tam i Violka-Mazur v. Jar.
Lindacker.
s) Národopisné mus., č. 2.432.

couzské (A uber), jejíž díla se hojně u nás pro
váděla.
O tom svědčí i rukopisný sešit notový s ob
sahem: 1. Volkslieder, Quadrille v. Fischer, 2.
W iener Volkslied, 3. Lied »Denkst du daran«,
4. Melodie aus der Oper »Die lustigen W eiber
von Windsor«, v. Nicolai, 5. Volkslied, 6. Aria
aus der Oper »Martha«, v. Flottow, 7. Tanz'
stunden, Gallop, 8. Tyrolerlied, 9. Lieder, Ga
lopp von Herzog, 10. Andante von Mozart,
11. Postillion-Polka, 12. Miskolozi, Czardasch,
13. Národní kadrylla od Jos. Illnera, 14. KlaraPolka, Mazur von J. Gerlach, 15. Annen-Polka
tremblante v. J. Gerlach.3)
Dobročinný koncert ve prospěch invalidů
pluku č. 35 hraběte Khevenhůllera, dáván 28.
července 1859 v divadle a má pestrý program,
ukázkový sice, ale zato velmi cenný a poučný:
1. Jubilejní ouvertura od K. M. Webera. 2.
Prolog od Viktora Hansgirga, přednese slečna
Vil. Janáková. 3. Arie pro mezzosoprán z opery
Judith, zapěje sl. A. Wesselá, 4. Frühling und
Liebe, Morgenlied, dámské sbory od Fr. Lachnera. 5. Die Heimkehr, duetto pro soprán a bas
od Fr. Kückena, přednese sl. Em. Gerlachová a
Jan Odvárka. 6. Zechers W unsch, muž. sbor
od Schröttera. 7. Einzugs-Marsch der Gäste auf
die W artburg, aus der Oper Tannhäuser, von
R. Wagner, kapela infant, pluku arcivévody
Albrechta. II. díl: 1. Ouvertura z opery Zampa.
2. Glockenstimme, píseň pro soprán s průvodem
piana a cella od Em. Titla, zapěje sl. Klementina
Exlová. 3. Q uartett pro piano, housle, violu a
cello od Leona de Saint Lubin, zahrají Ed.
Kaiser, Halík, Marschall a Mates. 4. Scena a
arie pro soprán z opery »Carostřelec« s orche
strem, přednese sl. Gerlachová. 5. W anderer
marsch, muž. sbor od V. E. Beckerta. 6. Ouver
tura z opery Oberon.
Po prvé zazněly v Plzni tóny hudby Wagnerovy a je zajímavo, že to bylo v koncertě a
3) Národop. mus. č. 5.396. Tamtéž je pod č. 5.465 »Der
Sänger oder Liedersammlung mit Guittarenbegleitung der
Liebe und Freude, geweiht von Künstlern und Freunden des
Gesangs, für (jméno vyškrabáno); všechny písně této sbírky
jsou německé, jen 1 česká, švabachem psaná, s názvem:
»Tak to chce tento svět!«

nikoliv v divadle. Německý program tohoto
koncertu je v městském museu.
O čilosti společenského života svědčí i po'
Známka v »Lumíru« 1859, str. 93, kde referent
chválí společenskou hudbu: Plzeň má též hu'
dební ústav, jehož ředitelem je pan Bedřich
Gluth, který si Plzeň svým uměleckým a řád'
ným předsevzetím zavděčí. Co dodatek k po'
slední zprávě o letošním masopustě zde musím
se též zmínit, že velmi hezké taneční piegy,
skladby to samých Plzeňanů, v plesích hráti se
budou, zvláště pánů Gerlacha, Hingsta, Kalsra,
Umana a ml. pana Krále, který poslednější
velmi mnoho vloh k podobným komposicím
má, jestiť žák pražské konservatoře a zdržuje se
nyní zde.
Do této doby spadá zpráva4) o smrti Václava
Matouška, výborného virtuosa na housle, který
se narodil 9. února 1810 v Těnovících, vesnici
na Plzeňsku, a zemřel 2. června 1861 v Krakově
po delší nemoci a tam také pochován. Vřelou
zprávu a dosti obšírnou podal krakovský pro'
bošt Eugen Tupý, básnickým jménem Boleslav
Jablonský. Podle této zprávy byl Matoušek
v mládí členem orkestru stavovského divadla
v Praze a když slyšel Paganiniho hráti na kom
čertu, umínil si státi se virtuosem. Prodělal
s úspěchem koncertní cesty po Itálii a Rusku. )
Boj o české divadlo v Plzni se projevuje od
r. 1854 střídáním krátkých sezón českých s deh
šími německými. Tragická smrt J. K. Tyla, člena
společnosti Filipa Zöllnera (11. července 1856),
který vedl druhou českou sezónu divadla v Plzni,
působila mocně na Cechy plzeňské, aby s větším
důrazem se domáhali svého práva na divadle,
neboť nedostatek české scény na venkově byl
právě hlavní příčinou neblahého sociálního po'
stavení českých »aktérů«.0)
Prvním ziskem bylo převzetí divadla, jež do'
sud bylo majetkem pravovárečného měšťanstva,
obcí, což se stalo 10. dubna 1857, tedy hned
<) Lumír, XL, 1861, str. 597—598.
°) Pis. Obzor 1902, 16. IX., Jar. Schiebl píše, že mezi
21. a 24. květnem provozována německy Alessandro Stradella, opera Flotovova, dále o koncertu Frant. Škroupa, při
němž účinkovali Reichel, sl. Reichelová a Strakatý, basista
stavovského divadla v Praze, který zpíval píseň »Ženuška«
a národní hymnu »Kde domov můj?« — Podle Schiebla
koncertoval Matoušek v Plzni 12. a 27. září 1858 v měst.
divadle.
“) Na domě v Říšské ulici, kde Tyl zemřel, byla později
zasazena pamětní deska.

po XXVI. sezóně německé společnosti Frant.
Machka, po níž následuje krátká letní sezóna
Karla Lössla, jako XXVII.
Ze XXVIII. sezóny německé G. J. Mussikovy
1857/58 vystoupil v jediné opeře »Nocleh
v Granadě« zdejší fotograf O tto Bielefeld, bý'
valý operní pěvec, a dirigoval Fr. Mates, ře'
ditel kůru. Za této sezóny koncertoval v divadle
Ignác Lasner, virtuos na celo, v Plzni již známý.
Poněvadž návštěva divadla slábla a všechny
atrakce selhávaly, odhodlal se Mussik k pro'
vedení českého představení a toto jediné stačilo,
aby osvěžilo vyprázdněnou divadelní pokladnu.
Ukazovalo se tedy, že dávati česká představení
je nejen morální povinností v městě, třebas
s radnicí německou, ale většinou obyvatelstva
českou, ale také povinností finanční prosperity.
Mussik dával Fredrovu hru »Pan Čapek«,
a hráli v ní většinou ochotníci, poněvadž jen
menšina herců uměla česky.
Jak ochotně pak vycházel vstříc Mussik če'
skému publiku, které tvořilo většinu jeho ná'
vštěvníků, vidno i z toho, že při provozování
frašky »Die Teufelsmühle« zazpívána hymna
»Kde domov můj?«
Mussikova společnost se pak v Plzni drží i
nadále, ač nevyhovuje, protože je pouze čino'
herní a sotva 1 nebo 2 opery vypraví a to ještě
Za přispění místních ochotníků, hlavně pak Fr.
Matesa, který vždy celou operu nastuduje a řídí.
Mussikovi je totiž mocným protektorem bohatý
měšťan a mlynář Hýra, jeho příbuzný, který
ovšem, jako většina měšťanů v Plzni, držel
s vládnoucími Němci.
Za XXIX. sezóny Mussikovy 1858/59 dávaly
se opery Robert der Teufel a Freischütz, opět
pod taktovkou Fr. Matesa, který jako kapelník
ostrostřelecké kapely přibral k tomu 20 mužů
své kapely a tak představení umožnil. Sezóna
tato končila 17. dubna 1859.
XXX. sezóna je rovněž Mussikova, od 24.
prosince 1859 do 20. května 1860; dávána
pouze jedna opera Montechi a Capuletti, pod
Matesem.7)
Na léto 1861, od 9. června do 9. září zadáno
divadlo české společnosti Zollnerově (III. česká
sezóna), a po ní následovala XXXII. sezóna ně'
7) Budil: 1 almanach v měst. museu.

zklamání. Celková změna projevila se ovšem
i v městech, zvláště těch, kde většina česká,
jsouc bez politických práv, jež byla absolu
tismem suspendována, byla ovládána menšinou
německou.
Ústava únorová 1861 sice zklamala trpce na
děje Cechů a byla vlastně naprostým popřením
zásad, vyslovených v diplomu říjnovém, ale byla
to přece jen ústava, sice špatná, ale i ta připou
štěla možnost jejího zlepšení. Důležité tedy
bylo, že tu byla možnost bojovati, žiti s trochou
svobody ústavní a to bylo vlastně to hlavní.
I Smetana pocítil velkou touhu po vlasti,
když dostal zprávu o diplomu říjnovém. Opustil
místo v Göteborku, finančně velmi dobré, po
slechl mocné touhy svého srdce a vrátil se do
Cech. A právě jeho příchodem začíná u nás
nová doba v umění hudebním.

mecká, Mussikova, od 26. prosince 1861 do 12.
dubna 1862, jež provedla jedinou operu Sehenkovu »Der Dorf barbier« 23. břevna 1862 a
operetu »Versprechen hinter in Herd.«
Od 21. září do 21. prosince 1862 byla tu
Mussikova společnost naposledy (XXXIII. se
zóna německá) a po ní IV. sezóna česká, opět
F. Zöllnera, od 26. prosince 1862 do 28. března
1863, tedy po druhé v zimě. Tyto čtyři sezóny
české, ačkoliv krátké a jen činoherní, jsou přece
jen dokladem vzmáhajícího se národního uvědo
mění Plzně. S počátku jsou pouze trpěny jako
nutný a taktický ústupek německé radnice vůči
české většině. Již to však je znamením nové
doby.
Ale diplom říjnový 1860 a ústava únorová
1861 změnily politickou situaci uvnitř říše ra
kouské dokonale, třebaže v mnohém znamenaly

(Pokračování.)

ALEXA N D ER BERNDORF:
Z LIDOVÝCH POVÉST!, LEGEND A POHÁDEK NEPOM UCKÁ.
Nej rozšířenější pověstí našeho kraje jest le
genda Svatovojtěšská. Opřádá celou tu krajinu,
jíž kdysi procházel tento světec, když Z Říma
do Prahy se vracel. K nám přichází od Přešticka, kdež les »Ticholovec« značí stopu svět
covu a přechází pak na kraj sousední.
V kostele sv. Jakuba, kterýž zajisté jest pů
vodu velmi starého, jest v presbyteriu vchod
s románskou kružbou. Pověst vypráví, že tudy
vcházel sv. Vojtěch do zdejšího chrámu. Snad
tehdy již stávala tu svatyně románská,1) na je
jíchž zbytcích vztýčil se později kostel gotický.
N a náměstí nepomuckém stojí před budovou
školní socha tohoto světce na vysokém sloupě.
Socha ta stojí tu již staletí a byla prý tu po
stavena proto, že v těchto místech, — tehdy
ještě mezi vsí Přesanicemi a Pomukem — spo
činul sv. Vojtěch, aby si odpočinul. Usnul, ale
slouha, který kolem dobytek hnal, zatroubil
spícímu do ucha, aby se probudil. Za trest prý
ohluchnul.
’) Při opravě tohoto chrámu v r. 1859 prohlížen byl
tento prof. Vocelem. Dle tohoto presbytář kostelní jest prý
ve spodní části — až po kordonovou římsu — zbytkem
původního románského kostela, jehož strany dosahovaly až
k prvnímu opěrnému pilíři polygonálního závěru.

ú

Cestou k Zelené Hoře vedoucí, přijdeme asi
za čtvrt hodiny k samotě, hostinci, »Na Vyskočilce«. Tehdy, když byl tu sv. Vojtěch, byly
kolkolem velké lesy, a to právě v těchto místech,
kde hostinec tento stojí. T u na světce vysko
čili dva lupiči, kteří ho přepadnouti chtěli. Byli
ovšem na místě ztrestáni a za to místo toto má
své jméno.
Nedaleko města, za Zeleným dolem, stojí
v lukách kaplička sv. Vojtěcha, v níž jest ká
men, v němž prý jsou otisky jeho nohou. Jan
Gottfried Sommer ve své topografii král. Čes
kého z r. 1838 zmiňuje se o této kapličce, které
říká »Šlápěje« a k níž prý chodívala procesí.
Dle jiné pověsti má právě Zelená Hora své
jméno z těchto dob. Asi 3 km od města, v lese
nad obcí Prádelskou, jest vrch »Skalka« (557
m nad m.) obyčejně »Jeskyně« neb »Eremitáž«
zvaný. Jest to buližníková skála, u paty roz'
sedlá, a tvořící jeskyni. V ní prý bydlel tehdy
poustevník Bořita, dle jiných také Břímota na
zvaný. U tohoto zbožného muže zastavil se sv.
Vojtěch a protože dlouhou dobu nepršelo, byl
celý okolní kraj spálen slunečními paprsky a
vedrem. I přišli lidé k sv. Vojtěchovi a prosili
ho, aby toto velké neštěstí do nich svoji pří

mluvou u Boha odvrátil. Tu prý sv. Vojtěch
vystoupil na nynější Zelenou Horu a požehnal
kraji. Hned přihnal se mrak a z něho spustil se
velký, vše osvěžující lijavec. Pod jeho vodou vše
se zazelenalo a od té doby vrch ten zove se »Ze"
lenou Horou«. V kostele, který opodál zámku
stojí, jsou za oltářem kameny s domnělými šlápějemi tohoto světce. Z historie Zelené Hory
víme, že kostel, který tu před nynějším stával,
zasvěcen byl sv. Vojtěchovi (kdežto nynější
Nanebevzstoupení P. Marie zasvěcen jest) a byl
již v XVI. století poutním.2)
Cestou z Nepomuka ku Praze přišel sv. Voj"
těch do vsi Vrcené, kteráž prý rovněž Z této
doby své jméno má:
Sv. Vojtěch zdržoval prý se nějaký čas v ne"
dalekém lese »Chlumci«, jak níže bude uve"
deno. I stávalo se, když tuto obec procházel, že
lidé psy na něj poštvali. Leč pojednou všichni
psi přestali štěkat, ztratili hlas, a jen bojácně
vrčeli. Odtud říká se vsi V r č e ň.
Odtud nedaleko jest vrch C h l u m e c , na
jehož svahu míval prý sv. Vojtěch svoji pou"
stevnu, v níž za lůžko sloužil mu kámen žulový,
na němž pro památku celé jeho tělo se otisklo.
Proto považován byl tento kámen za zázračný,
a jesuita Tanner o sobě píše, že sám dvakráte
na něm ležel, aby zimnice byl zbaven.
Někdy na sklonku století XVI. dal v těchto
místech postaviti Adam ze Šternberka, nejvyšší
purkrabí král. Českého (zemřel 1623), malou
kapličku ku cti sv. Vojtěcha a manželka jeho
Maxmiliána, rodem říšská hraběnka z Hohen"
zolleru, dala ji vyzdobí ti obrazy českých pa"
tronů. Známý jesuita Vojtěch Chanovský, člen
koleje Klatovské, jehož bratr držel nedaleké
Dožice, zmiňuje se, že kdykoliv tu šel, vždy ně"
kolik dní tu v rozjímání a modlitbách prodlel.
V r. 1684 dal tu zbudovati novou kapli Václav
Vojtěch ze Šternberka, majitel Zelené Hory,
2) Viz: »Sněmy české« IX strana 462. V dopise Ládi'
slava ze Šternberka, daného na Zelené Hoře dne 20. srpna
1597 Zbyňkovi, arcibiskupovi Pražskému, stěžuje si tento
Šternberk, že jeho sestra Marie, která nad polovicí Zel. Hory
u Nepomuka vládla, že chtěla starobylé zvyky poutní, kteréž
se konaly na Zelené Hoře v kostele sv. Vojtěcha vždy
v provodní neděli a slavně se konaly, při čemž kněžím,
kteří sem z mnoha míst přijdou, oběd se vystrojil, a chudým
lidem kromě toho i peněžitá almužna se dávala — rušiti,
ani sama přítomna jim býti nechtěla. Ba, dokonce i lidu
v této zavedenosti zbraňovala. Tak prý chtěla zmařiti zvyk,
který i v zemských deskách psán jest, i jak se držeti má.

pán to velmi milovný, který zámek Zeleno"
horský a dvory panské znovu zbudovati dal.
Kaple ta byla zbudována v podobě osmihranu,
a byla v r. 1787 zrušena. V roce 1819 byla
však znovu zřízena, obrazem známého malíře
Františka Horčičky ozdobena a dne 25. dubna
slavnostně otevřena. Byla pak cílem mnohých
a četných poutníků a sem vodíval také procesí
František Vacek Kamenický, děkan blovický
(zemřel r. 1869), známý básník a buditel český.
U jednoho ze starých stromů stávala prý dře"
věná kazatelna, s níž mluveno bylo četným, tu
shromážděným poutníkům.
Poblíž této kaple zdržoval prý se ještě v XVII.
století poustevník, který měl na starosti opa"
trovati tuto kapli a žil Z milodarů. Bezpečně žil
tu poustevník v r. 1717 až 1746.
Nedaleko této kaple je studánka s prameni"
tou vodou, jež i za největšího sucha má hojnost
vody. Povstala prý, když sv. Vojtěch po jelenu
střelil, téhož chybil a šíp zaryl se do země; na
témž místě vytryskl proud vody, kterou lid
dlouho za zázračnou pokládal. Dle jiné pověsti,
spatřil prý tu sv. Vojtěch uhlíře, jak v letním
vedru těžce pracovali tu na svých milířích.
I zželelo se mu těchto pracovníků, i zabodl svou
hůl do země a tu vytryskl pramen, který potom
občerstvoval uhlíře v této práci. Ještě Sommer
v topografii výše zmíněné píše, že tuto vodu
odnášeli si poutníci v nádobách do svých do"
movů. A když Z jara prvně dobytek vyháněli,
postřikovali ho touto vodou, aby byl ode všech
nemocí ušetřen a dobře se pásl. Jiná pověst vy"
práví, že jakýsi bezbožník, který kolem kapličky
kráčel, uzmul tu z primitivní pokladničky peníz,
který tu poutníci k jejímu udržení zanechali.
Když tak učinil, šel se napiti do studánky, leč
jak se vody dotknul, naběhly mu pysky, a již
tak mu zůstaly.
Mimo to v zdejším okolí nalézá se ještě řada
kamenů s domnělými otisky stop tohoto světce.
Tyto všechny jsou jistě dílem dávno zaniklého
kláštera Nepomuckého, který snažil se tuto le"
gendu stále oživovati a rozmnožovati.
V lesích, rozprostírajících se mezi Životi"
cemi, Řesanicemi a Polánkou, náležejících
k panství Lnářskému, v malebné kotlince jest
veliký kámen, na němž stojí soška sv. Vojtěcha
a pod ní z křišťálově čisté studánky vyvěrá

mocný pramen, který jest vřídlem potoku, jenž
odtud lesními tišinami spěje k Resanickým ryb'
níkům. Místo to sově se »U sv. Vojtěcha«, a
pověst o něm vypráví, že světec unaven tu
usedl na kámen a usnul. I vyprýštil zpod ka'
mene bohatý pramen, jenž svlažoval vyprahlou
tu půdu, kteráž sycena jsouc jeho vláhou, po'
čala se zelenati. Odtud vedla cesta sv. Vojtěcha
k známému »Boučku« u Kasejovic, kdež prý na
jeho prosbu též bohatý pramen ze země vy'
tryskl a nedaleko od téhož místa nalézá se
kámen s domnělými šlépějemi tohoto světce.
Nedaleko Vrčené zdvihá se veliký kopec
Š t ě d r ý (665 m nad m.), jehož základna vy'
plňuje celá úkrají mezi Vrčany, Čecovicemi,
Liškovem, Cmelínem a Trojicí a jež podobá se
veliké kupě, která nad Vrčen o 247 m se vy'
tyčuje. Vrch tento opředen jest mnohou po'
věstí, kteráž podobna jest legendě Blanické:
i v nitru tohoto vrchu ukryt jest poklad, který
při zvucích pašií se otvírá. V útrobách jeho
uschován jest prý také stříbrný vůz se zlatou
pavézou. Jméno své má prý na památku, že
Bůh na prosbu sv. Vojtěcha udělil tu kolem
hojnou štědrou úrodu.
V nedalekém lese »Doubravě« nalézá se ká'
men, podobný kovadlině. Lid říkal »Žižkova
kovadlina«, poněvadž prý na něm slepý voje'
vůdce dal si koně okovati. V témž lese jsou
jámy, kterým lid říká »Na maršálích«, snad
toto jméno znamená »mařtale«, což by nasvěd'
covalo tomu, že zde byl uchováván dobytek,
snad v některém nepokojném čase válečném.
K osobě Žižkově víže se ještě pověst o Rym
tovovi. Když vojska husitská přitáhla v r. 1420
před brány bohatého a výstavného cisterciác
kého kláštera Nepomuckého, vešel do ležení
Žižkova jakýsi Ryntov, a zradil vojevůdci, jak
by se mohl snadno, a bez boje, lstí, zmocniti
kláštera. Za svoji jidášskou službu chtěl všechno
zlato klášterní. Lid Žižkův zničil pak klášter
dříve, než mohl tomu Žižka zabrániti, neb pře'
dejíti, poněvadž s krásným klášterem měl prý
jiné úmysly. I kázal proto všechno zlato v klá'
šteře nalezené ohněm roztaviti, a tak do hrdla
Rytovovi naliti. Louka, na níž se tak státi mělo,
slově do dnes »Ryntov«.
Na svahu vrchu Mastýře, po levé straně sib
nice, vedoucí ze starobylého Čížkova k Přešínu,

na kraji lesa Zahradeckého, kdež zdvihá se velká
buližníková skála, na jihozápad příkrá, spatřu'
jeme dodnes zbytky valů, a lid toto místo
»strašnou skálou« jmenuje. Má se za to, že tu
druhdy stávala strážná bašta hradu Třemšín'
ského, jakých tento měl vícero. Byli tu nale
zeny zbraně, střepy i kostry a lid vypráví si, že
kdysi jakýs rolník vrčenský díval se ze svého
statku na tuto »strašnou skálu«. I spatřil na ni
zámek tak veliký, jako jest Zelenohorský; volal
na sousedy, leč než tito přišli, vidění zmizelo . .
U silnice, která vede z Nepomuka k Milci,
stojí mezi dvěma lipkami zvláštní »boží muka«:
Žulový sloup s podstavcem as 4 m vysokým.
Čtyřhranný dřík k hořejšímu konci se zúžující
ozdoben jest okrouhlými a routivými dvěma
puklemi; na štítovém vrcholku sedí pěkný kutý
kříž. Pomník pochází Z druhé polovice století
XVIII. a vyprávěl mi kdysi jeden starý pamět
ník, že postaven jest na památku velkého hladu
a bídy; snad na rok 1770, který byl ve zdejší
krajině velmi zlý. Majitel pole, na němž pomník
stojí, vyměnil pozemek ten za dva chlebíčky, tak
veliké, jako jsou opoukle, na památku toho
na pomníku vytesané.
Nedaleko K o t o u n ě stojí v lese malá ka'
plička, ozdobená soškou Mariánskou, neumělou
rukou vyřezanou. Studánka tato sluje »Klou'
bovka«. Pověst o této studánce podrobně zpra'
covai p. František Červený, rolník v Záhorčič'
kách (u Kasejovic) a vydal tiskem pod názvem
»Zdrávas Maria«. Proto zmiňuji se tu o ni jen
stručně. Před dávnými časy žila v jedné okolní
vsi chudá vdova se svým jediným synáčkem;
Živila se bídně a těžce a musela pracovati v kaž'
dém, jakémkoliv počasí a tak nastydla a přivo'
dila si zlou nemoc, hostec kloubový. Nemoc
tuto zanedbávala, až musela ulehnouti a pak
velká, krutá bída byla v chatrči její domovem.
Bezradně stál synek její u jejího lože, z něhož
pohnouti se nemohla; hlad ukázal mu cestu do
lesa, aby natrhal si tu jahody a maliny. Za
těmito plody vcházel stále hlouběji a hlouběji
do lesa, až zabloudil. Bloudil v hlubokých
tehdejších hvozdech celý den, až usedl pod
skálu, k níž náhodou přišel, aby si odpočal.
Hladu již necítil, za to trápila ho velká žízeň.
Usnul a zdálo se mu o matičce. Leč za chvíli
probudil se, mučen jsa palčivou žízní. Byl již

den a hoch udiveně rozhlížel se kolem a hlavně
hledal klobouk, který mu včera spadl s hlavy.
Zvedl ho a spatřil pod ním malou studánku
s čistou vodou. Napil se a nabral vody i do
svého klobouku a hledal zpáteční cestu. Slyšel
v lese jakés rány a po jich zvuku našel záhy
uhlíře, jenž pracoval tu na svém milíři. Tento
dal hladovému hochovi najísti a vyvedl ho
Z lesa na známou mu cestu, po kteréž pak hoch
záhy domů přišel. Zde v strachu a obavách
o něho modlila se jeho chorá máti, aby se
zdráv navrátil a když syn jí pak vypravoval,

tu pravila, že zřídlo bylo jistě vytvořeno zázrakem P. Marie, aby její hoch žíz,ní nezašel.
A pevnou nadějí v Boha jsouc naplněna, omyla
si ve vodě, kterou hoch v klobouku domů donesl, zchromené své údy; za chvíli cítila již
úlevu a když vypravila se sama k místu onoho
vřídla a vodou tou se umývala, ozdravěla docela. Pověst o tomto zázraku rozšířila se rychle
krajem a lidé podobnými bolestmi postižení
(revmatismem), putovali sem pro zázračnou
vodu a zbudovali tu kapličku P. Marii. Studánce té pak dáno jméno »Kloubovka«.

JA R O S L A V SCHIEBL:
P R O F . J. V. S E D L A Č E K A J E H O Z L A T Á T A B A T Ě R K A .
(Dokončení.)
<7
Jos. Vojt. Sedláčkovi. Po smrti Jelínkově, který
Blahovůle Zauperova, s jakou — ač Němec
byl stejně jako Sedláček, vřelým vlastencem
rodem — provázel naše probuzenecké hnutí a
českým, byly obě ty krásné památky navráceny
veškerý český kulturní život, jest nejlépe vyjá
dřena v informačních stycích jeho s velkým
do klášterního pokladu.
*
básníkem Goethem, jakož i také v jeho básni
» A n d ie v a t e r l ä n d i s c h e n S ä n g e r « ,
Mnohého ze čtenářů naší doby bude snad
napsané dne 18. července r. 1817 v Marián
zajímati, když na základě svých dávných po
ských Lázních a věnované prof. Sedláčkovi.
známek, zapsaných dle vypravování starých
Proto zasluhoval by Zauper, aby byl českým
pamětníků, jakož i dle některých připomínek
J. K. T y l a , vrstevníka a přítele Sedláčkova,
obecenstvem lépe než dosud poznán. Pak by
připojím na konec stručné popsání osoby Sed
snad plzeňská obecní správa věnovala hrobu to
láčkovy.
hoto svého čestného občana více piety než do
J. K. Tyl píše v »Květech« z r. 1847 (č. 113,
sud. —
strana
450) ve svém článku » P o m n ě n k y
O dalším průběhu styků Sedláčkových s kněž
Z h r o b u n e j s t a r š í h o Č e c h a«, o ná
nou jest ještě krátce připomenouti :
vštěvě na mirošovské faře r. 1820 u faráře Vojt.
Po odchodu Vaňkově od kněžnina dvora
Nejedlého m. j.:
(1829) ochabovalo její studium češtiny, nebylo
»Byli tu i hosté ze Spáleného Pořiče, hosté
však zcela zmařeno a zájem kněžny pro naši ma
Z Plzně a mezi těmi zvláště zavalitý mužíček
teřštinu potrval dále, o čemž svědčí ještě po
slední dopis její Sedláčkovi ze dne 18. února
s kulatýma tvářema a v bílé klerice, kterýž svou
1835.
Živostí všecko ještě více rozněcoval, než-li bez
toho již všichni sami sebou, tak živou schůz
Po smrti Sedláčkově přišla zlatá tabatěrka,
kou a přátelským setkáním rozníceni byli. Říkali
památný a drahocenný dar kněžny, do klášter
mu »pane professore!« a co byli dobří známí,
ního pokladu v Teplé. Po létech byla o p a 
volali na něj »Sedláčku!«------------ «
t e m G i l b e r t e m H e l m e r e m propůjčena
k doživotnímu užívání P. A l f o n s u J e l í n 
K tomuto citátu budiž připomenuto, že tato
přítomnost Sedláčkova na mirošovské faře pla
k o v i , rektoru profesorského kolegia na ně
tila oficielnímu poslání. Byl totiž členem depu
meckém gymnasiu plzeňském, zvěčnělému již
tace, která odevzdávala faráři Nejedlému dekret
mému příteli, rovněž jako Sedláček, plzeňskému
plzeňské městské rady o jeho jmenování čestným
čestnému měšťanu, kterému byl zároveň pro*
měšťanem. Ostatními členy deputace byli radní
půjčen drahocenný prsten, uštědřený carem
P i r n e r a magistrátní úředník K o u t e c k ý ,
Alexandrem I. za jeho pobytu v Plzni r. 1823

spolupracovníci Sedláčkovi v buditelské jeho
činnosti.
Vrstevníci Sedláčkovi pak dokreslovali jeho
portrét následovním popisem:
»Byl postavy prostřední, vždy čistě, ano pa"
rádně ustrojený, chování společensky uhla"
Zeného, důstojného, ačkoli zase ve styku s lido'
vými vrstvami přátelského, rychle důvěry vzbu"
Zujícího, při čemž pomáhal mu upřímný pohled
jeho modrých očí a laskavě se usmívající tváře,
jakož i jeho mohutný, zvonově jasný a zvučný
baryton. Sedláček byl zvlášc u dam velmi oblí"
bený, avšak i ve společnosti pánů byl pro svoji
bodrou a veselou mysl vždy rád viděn. Při ho"
stinách vyznamenával se požehnaným apetýtem
a dobrým douškem nikdy nepohrdnul. Z profe"
sorského sboru nejvíce přilnul k Zauperovi.
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Anna Boháčová:
význam

S velkou zálibou navštěvoval české řemeslníky
v jich dílnách nebo domácnostech, povzbouzel
je ke čtení českých knih, které obstarával knihař
Vojtěch Hässler. Velmi rád se pohyboval v kru"
Zich měšťanů ostrostřelců, kde zejména působil
na probouzení a upevňování národního vědomí.
Slabou stránkou Sedláčkovou byla jeho ješit'
nost, s kterou pěstoval svůj zevnějšek a jeho ne"
obyčejná touha po vyznamenání, která mu byla
pohnutkou, že používal každé příležitosti k bás"
nickému oslavování členů panujícího rodu, nebo
jiných osobností z vyšších kruhů, nebo také
zvláště významných místních událostí. Tato
jeho slabůstka arci nebyla na újmu celkově sym"
patické a úctyhodné jeho povaze a jeho nepo'
píratelně velikých zásluh o národní obrození
Plzně.«

Ř e d it e l k y b o ž e n y r Cjž k o v é
PRO PLZEŇ.

Člověk dává svému okolí tím více, čím je vnitřně
bohatší. Máme-li přehlédnout velikost díla, které paní
ředitelka Bočena Ručková pro Plzeň vykonala, musíme
si uvědomit i její vzácné hodnoty osobní. V ní pojil
se kult rozumu s kultem srdce v nejkrásnější soulad:
vysoká inteligence, žízeň po novém poznání a touha
po zdokonalení s vůlí prospívat okolí i za cenu sebeoběti.
Pojímala čivot jako závačnou povinnost dorůst
k nejvyšším formám a dovésti tam všecky, koho potkala na čivotních cestách, ať to byli jednotlivci či
společenské celky.
Její škola byla dílnou užitečného a radostného tvo
ření, kde bylo pracováno pro realisaci nových směrů
a nových vymočeností. Nebylo tu všedně se opaku
jících dnů, tísnících úředností; zde byly jen svátky
nového snačení, vyvolaného stále tvořící duší ředi
telky Růčkové. Její příklad a ryzost charakteru byly
zákony, ječ nejúčinněji volaly k splnění. Její nadšení
k práci působilo sugestivně na druhé a bylo vláhou,
aby tu školní dílo vyrostlo v čeň nejúrodnější.
Pro osobní kvality byla ředitelka Růčková povo
lána do kuratoria lycea, později reformního gym
nasia, do kuratoria rodinné školy, do místní školní
rady, k spolupráci na vlastivědném sborníku a do zku
šební komise pro školy obecné a měšťanské, kde byla
jediným čenským členem. Učitelky mateřských škol
vděčí jí za vedení tří jazykových kursů, v nichž na
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žádost kuratoria mateřských škol přednášela. Kandi
dátky učitelství z r. 1907/10, kdy Božena Růčková
vyučovala na ženském pedagogiu češtině, vzpomínají
na ni s vědomím, že jim dala největší životní dar:
duchovní probuzení a směrnice, jak dojít splnění ideí,
vytýčených vzácnou učitelkou.
Spolkový život, ať rázu kulturního či humánního
měl v ředitelce Růčkové inspirátora nových myšlenek,
jasného vůdce a neúnavného dělníka. Nynější úprava
»Jeslí«, kde paní ředitelka byla představenou, nejlépe
hovoří, jak zde bylo pracováno. V »Českém srdci«
usilovala o plnost prokazovaného dobrodiní. Odda
nost k práci humánní dokázala i jako místopředsed
kyně »Ochrany matek a dětí«. Činnost spolku paní a
dívek, kde byla jednatelkou, nyní čestnou členkou,
dovedla k vrcholení; za její spolupráce byl rozvinut
a uskutečněn široký pracovní program. V »Kruhu
učitelek« pracovala jako předsedkyně (1914/18) pro
povznesení učitelského povolání, které označovala
jako poslání, vést duševní vzrůst žactva i celého
kraje. Vzácné pochopení dětské duše uplatnila jako
předsedkyně pedologického odboru »Učitelské rady«,
který vyvolala v život. Jako knihovní ve »Spolku
přátel vědy a literatury české v Plzni« pomáhá
knihovně vyrůst z chudých začátků; počet knih stoupá
Z 15 na 1200.
Úctyhodná byla menšinová práce ředitelky Růž"
kové. Vedlo ji k ní její veliké češství, které jí bylo
vrozené. Její rodný kraj, naplněný ovzduším Blaníka
a příklad strýce Ferdinanda Čenského, známého vla
stence a trpitele pro věc národní, rozněcují v ní svátý
oheň odhodlání dát svému vlasteneckému cítění projev

v činu. Pracuje 20 let ve výboru Národní Jednoty
Pošumavské, 14 let jako předsedkyně knižní komise
N. J. P. a při naložení Obvodové knižnice menšinové
r. 1921 stává se i tu předsedkyní. Jejíma rukama prošlo
do menšin přes 13.000 knih, aby tu plnily kulturní
a národní poslání. Tedy práce nesčetných hodin!
A k těm nutno ještě přimysliti čas, zabraný vánocnimi nadílkami menšinovým dětem na Plzeňsku, které
ředitelka Růžková v r. 1909/1920 řídila. Počet po
dělených dětí rostl; blížil se i 3000. Obojí práce,
práce to nezištná, konaná pro věc samu, byla tichým
a přec výmluvným vlasteneckým credem.
Božena Růžková je člověk nadměrného úsilí a nad
měrné práce. Nezná prostřednosti. Dokazuje to redi
gováním »Mladé Stráže«, která patří k nejlepším dět
ským časopisům. Vřadila ji sem kritickým výběrem
literárních příspěvků a získáním i vedením kruhu
stálých přispívatelů. Ve smyslu literárním jsou vý
znamné i studie ředitelky Růžkové, v různých časo
pisech uveřejněné. Působí — jako její přednášky —
vědeckou přesností a životností podání. Mistrným
výběrem a uspořádáním překvapí její výbor z Baara,
který na podzim vyjde. Překlady písňových textů
Z polštiny, chorvatštiny, francouzštiny, italštiny a
němčiny, z nichž mnohé byly zpívány na plzeň
ských koncertech, svědčí o smyslu pro melodičnost
a rytmus mluvy.
V úmrtním roce spisovatelky Růženy Svobodové
představila se plzeňská veřejnost pietním uctěním pa
mátky velké mrtvé věnováním skvostné knihovny do
Nitry; posláno bylo 700 děl, většinou v cenných
vazbách. Podnět i uskutečnění této myšlenky je dílo
ředitelky Růžkové, jíž byla Růžena Svobodová pří
telkyní a její oddanou ctitelkou.
Ředitelka Božena Růžková žila v Plzni 40 let; žila
životem lidí tvůrčích. Jí každý den znamenal příkaz
nové práce, každá hodina přiblížení k cíli, minuta
pracovní jednotku; počítala i s vteřinami. Neznala
klidu, neznala oddechu, neznala sebe. Rostla, tvořila
a obdarovávala; budila, posilovala a vedla. Rozdala
sebe, aby z její práce těžila Plzeň, bohatší přítomnost
a základy práce budoucí.
Jaroši. Schiebl:

IGNÁC LEDERER SBĚRATEL PLZEŇSKÝCH
POVĚSTÍ.
Ve svém článku »Pověsti o Žižkovi na Plzeňsku«
(Plzeňsko VI., seš. 6., str. 111 a násl.) vzpomenul
jsem na příslušném místě literáta Ignáce Lederera,
který zanechal také některé místní pověsti plzeňské,
připomínající dobu husitskou. Rodopisná data k této
vzpomínce čerpal jsem z matrikových pramenů,
o jichž spolehlivosti nemohl jsem pochybovati. Přes
to však vloudil se do biografických údajů těch omyl,
na který byl jsem upozorněn laskavostí synovce Ledererova, p. inž. K a r l a O h r n s t i e l a , býv. inspek
tora Jižní dráhy rakouské. Dovoluji si je tuto opraviti
a zároveň životopisný obraz Ledererův ještě doplniti.

V článku mém bylo udáno, že Ignác Lederer se
narodil z m a t k y Sá r y, r o d e m T h i e n o v y
(také Thiebenovy) z Modravce (panství Hellebranda) a že b a b i č k o u j e h o b y l a J o s e f a ,
d c e r a J a k u b a G e r s o n a , obchodníka v Ouvalech (panství kníž. Lichtenstcina). Opraviti sluší, že
Sarah Thiebenová byla b a b i č k o u a nikoliv m a t 
k o u Ignáce Lederera, naproti tomu pak Josefa, ro
zená Gersonova byla m a t k o u jeho a n i k o l i v
babičkou.

Ignác Lederer byl nejstarší z dítek svého otce, který
byl na potomky požehnán, neboť měl čtyři syny a
šest dcer. Z těch zůstali svobodnými: syn Ignác a
tři sestry, již vedli společnou domácnost. Zmínku za
sluhuje, že jeho mladší (třetí) bratr byl činným jako
politický spisovatel. V roce 1848 byl pro jakýs ostrý
článek proskribován, z trestu k vojsku odveden a
vřaděn do italské posádky (do Milána), kdež ztrávil
jako »Strafsoldat« několik let.
Starý Joachim Lederer zemřel v r. 1854 a nejstarší
Ignác převzal značný manufakturní obchod. Jak jsem
již v prve zmíněném článku připoměl, odváděla touha
po literární činnosti, kterou v něm probudili jeho
učitelé prof. Zauper a Sedláček, jeho myšlení od
zděděného obchodu, jehož místnosti se nalézaly na
dnešním Náměstí Republiky, v domě č. 40, nárož
ním do Dominikánské ulice. Proto také poměrně záhy
po smrti otcově prodal Ignác svůj obchod a přestě
hoval se do soukromého bytu ve Školní, dnešní Fodermayerově ulici č. 6 (I. patro). Po několika letech
změnil své bydlení ještě jednou a sice našel si nový
byt v domě na rohu dnešních Kopeckého sadů (č. 9)
a Martinské ulice (č. 2).
Ignác Lederer byl již Z domova hmotně dobře
situován, mimo to pak zdědil ještě značné jmění po
svém strýci M i c h a e l u L e d e r e r o v i , velmi zá
možném starém mládenci, kterýž jako filantrop v Plzni
požíval velké vážnosti a po své smrti (na počátku
sedmdesátých let předešlého století) byl pochován
na starém židovském hřbitově při bolevecké cestě.
Za vídeňského krachu v r. 1873 přišel Lederer
o značnou část svého jmění, byv oklamán svým ban
kéřem, jenž s jeho penězi bez vědomí jich majitele
spekuloval. Tento případ dle všeho přispěl k tomu,
že Lederer, který každou svoji žilkou lpěl na Plzni,
odhodlal se k přestěhování do Prahy, kde arci nastala
mu nutnost, že se zbytkem svého jmění musel se
uskrovnit!.
Lederer psal německy, nejsa češtiny do potřebné
míry mocen. Užívaje různých pseudonymů, dopisoval
do pražských, vídeňských a lipských časopisů. Jeho
Zvláštní zálibou bylo sbírati místní pověsti z Plzně
a okolí, z nichž některé také — jak již pověděno —
do té míry silně zbeletrisované tiskem vydal, že dnes
je nesnadno dopátrati se v nich starého jich jádra.
K omluvě Lederera může arci sloužiti, že tehdáž ještě
nebyly známy dnešní způsoby sbírání a konservování
folkloristského materiálu.

Lederer pohyboval se skorém výhradně v kruhu
mužů, jako byli prof. Z a u p e r , S e d l á č e k , S me 
t a n a a P f a n n e r e r , purkmistr K o p e c k ý , mlynář P e c h á č e k , knihař Ign. S c h i e b 1, pekař
Jos. Ke s s l e r , kupec A d. F e y e r f e i l , knihkupec K a r e l M a a s c h (rodem Sasík). V pilných
písemných stycích byl s básníky M o ř i c e m H a r t 
m a n e m, E g o n e m E b e r t e m , A l f r e d e m
Me i s s n e r e m.
Zvláštními jeho důvěrníky v literárních záležitostech byli, jak již dříve připomenuto, v první době
prof. Z a u p e r a S e d l á č e k , později jeho strýc,
učený krajský rabín pro pheňský a prácheňský kraj,
A n g e l u s Ka f k a , dále tiskař M i c h a l S c h m i d
a ostře německy smýšlející prof. P f a n n e r e r .
Lederer zemřel v Praze, byl k svému výslovnému
přání pochován ve Š t ě n o v i c í c h u P l z n ě , na
tamním starém židovském hřbitově, kde také odpo
čívají jeho rodiče a čtyři sourozenci.
Po smrti Ledererově zbyla po něm bohatá kores
pondence a hojná písemná literární pozůstalost, v níž
také četné zápisy místních pověstí, dále jeho paměti,
které by byly jistě cenným materiálem pro kulturní
historii Plzně z XIX. století. Bohužel přišla tato
písemná pozůstalost po jeho smrti, dotyčně po úmrtí
jeho nejmladší sestry Charlotty, která ho krátkou
dobu přežila, neznámo jakým způsobem nazmar.
Ignác Lederer byl velké a statné postavy, příjem
ného zjevu, inteligentního vzezření, uhlazených
mravů a skromného vystupování a byl proto i v kru
zích českých měšťanů, již se účastnili probuzeneckého
hnutí, rád viděn. V poslední době svého plzeňského
pobytu však počal se hlavně vlivem Pfannerera a
Maasche kloniti více na stranu politického němectví.
Tím jeho vztahy k českým kruhům do značné míry
ochladly.
DRAHOCENNÝ NÁLEZ V CHOTÉŠOVÉ.
»Prager Ztg.« z r. 1859 přinesla zprávu o zají
mavém nálezu, který učinil jistý nádeník v Chotěšově. Měl totiž po své babičce starý, zpuchřelý kufr,
který chtěl prodati. Když ale žádného kupce nenašel,
odrazil železné kování, aby ho mohl použiti k novému
kufru. Podivil se však, když při této práci pod pa
pírem, kterým byl kufr vylepen, přišel na skříňku
Z nejlepšího zlata, v ní pak obrázek ve zlatém rámci
a v papíru zabalený křížek se čtrnácti diamanty a
rubínem ozdobený. Za věci ty utržil na 900 zl. r. č.
Tento kufr zdědila žena nádeníkova po své babičce,
která jej koupila od staré ženy, jež bydlela v Chotěšově na blízku opatství tamního. Nádeník žil až do
tohoto objevu v největší nouzi.
Jaroši. Schiebl:
» N A Ž A M P ÍR K Á C H « .

Pozemky v Rokycanech, jimž se ještě podnes říká
»Na žampírkách«, mají své jméno po svém někdejším
držiteli Zianu Pyr de Pyritz, někdejším hejtmanu ve

vojsku hraběte Arnošta z Mansfeldů, který po dobytí
Plzně přestoupil do služeb císařských a žil pak v Ro
kycanech, kdež — jakož i v Plzni — držel některé
nemovitosti. Lid jmenoval ho prostě Žampyr (Jean
Pyr). Starý měšťan Silbcrnagel v Plzni (dle vypra
vování jeho zetě Jana Schicbla, dědečka pisatele
těchto řádků) říkával o osobách, které špatně hospo
dařily s obecním jměním: »Ten by prodal Plzeň jako
Žampír!« Nevztahuje se snad toto rčení k osobě
Jana Pyra de Pyritz a na domění, že byl mezi mansfeldskými důstojníky, kteří za bohatou odměnu vy
dali Plzeň bavorskému vévodovi? Neslyšel snad ně
který ze starých občanů plzeňských ve své rodině
podobného rčení, jaké jsem uvedl o Silbernagelovi?
Tom. Kudláček:

STOPY RÝŽOVÁNÍ A DOLOVÁNÍ ZLATA
V NEKVASOVEH.
Nekvasový leží 7 km jižně od Nepomuka u želez
niční trati mezi stanicemi Nepomuk—Olšany, v údolí
potoka, který vytéká z rybníka Korytný u Černic na
Horažďovicku. Na březích toho potoka je množství
kopců, obsahující štěrk a písek, zbytek to po rýžo
vání zlata. Několik roků před válkou prohlížel toto
rýžoviště zlata inženýr z Příbramě Cechura, žák
plzeňského gymnasia, který byl na čas ubytován v Kasejovicích. Na západě od železné dráhy vypíná se
vrch Vráž. Na severním úpatí toho vrchu našel starou
šachtu asi 5 metrů hlubokou, kterou dal vyčistiti.
Trochu dále k severu v lese Luhu na západním svahu
našel druhou šachtu 12 m hlubokou. Při vyčišťování
téže našli sondu, kterou byla vyškrabována zlato
nosná ruda ze stěn šachty. Skutečně na severním
úpatí zmíněného již vrchu Vráže začato s kopáním
nové šachty. Když hloubka její dosáhla asi 4—5 m,
další hloubení zastaveno. Blížila se válka, Rakousko
potřebovalo peněz na děla a všecko ostatní muselo
stranou.
K OBRAZOVÝM PŘÍLOHÁM.
Působivý prospekt františkánského kostela a kláštera
v Plzni, jak se jevil z ulice Andělské doznal v posledních
dvou letech veliké změny a žel nebyla mu ku prospěchu,
nýbrž spíše ku škodě. Klášterní zeď s řadou polokruhových
otvorů, jak se jevila až do nynější přestavby, měla své dobré
proporce a dopřávala působiti též ploše. Rovněž bývalá
brána nijak neohrožovala jemnou linii věžovitého a štítovítého barokního pozadí. Nový projekt zatlačil funkci ohradní
zdi co takové úplně do pozadí a velká vrata nahoře rovně
ořímsovaná působí drsně a cize.
V době živelních katastrof vzpomínáme jedné lokální po
hromy, jejímž výmluvným památníkem jest zasmušilé jezero
u Odležel blíže Mladotic. Vzniklo r. 1872 za velké průtrže
mračen, kdy se tu okolní pískovcové skály sřítily a zata
rasily údolí. Zadržená voda zaplavila též železniční trať
a tato musela být přeložena.
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BOŽENA R Ú ŽK O V Á : M EN ŠIN O V É K N IŽN IC E Z ÚSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO.
Když v letech 1880 založením ÚMŠ. a v letěch 1884 založením NJP. dávali se naši národní pracovníci v obranný boj proti poněmčování českého lidu, uchopili se zbraně, která za
jišťovala v dějinných zápasech vždy vítězství:
bylo to živé slovo a česká kniha. Slovo mluvené
i psané budilo menšinový lid z temnoty k živé
síle národního uvědomění, vzpružovalo oslabené
a odcizené srdce menšinového člověka a pěsto
valo je k stejnoměrnému a silnému tepu spo
lečné bytosti národní.
Plzeň, zakládajíc v těch letech místní své od
bory ÚMŠ. a NJP., dala menšinové práci ihned
tak platné směrnice, že ozdobily ji záhy k trvalé
slávě názvem »bašta českého západu«.
Z těchto směrnic sledujme jednu z nejvýznač
nějších — pout české knihy, jak vycházela
Z Plzně k českému lidu v menšinách, jak počet
její vzrůstal, jak organisovala se práce knihov
nická a jaké přinesla zkušenosti k užitku dalšího
postupu.
První poselství českou knihou menšinám za
hájil místní odbor NJP. v Plzni. Byly to učeb
nice, které opatřovány žactvu při školách nově
založených. O první výpravy beletrie mělo zá
sluhu studentstvo. Ne marně volal je k této
osvětové práci národní nadšený pracovník men
šinový, poslanec Fr. Schwarz na sjezdu student
stva v Domažlicích r. 1884, kdy Schulverein
a Böhmerwaldbund rozvíjel úpornou činnost poněmčovací v našem Pošumaví. Studentstvo po
chopilo vážnost situace. Spolek Radbuza v Plzni
stal se pak důležitým spolupracovníkem odborů
ÚMŠ. i NJP. živým slovem v přednáškách a
knihami, jež tehdy byly lidu v menšinách vzác
ným ještě zjevem. Nyní druží se k Radbuze
spolek abiturientů středoškolských Mrštík, stu

dentstvo Obchodní akademie i žáci středoškolští,
kteří vedením svých profesorů pořádají pro men
šiny sbírky knih a předávají jich umístění NJP.
neb Osvětovému svazu.
Péči o výpravy knih do menšin vedl od let
1890 do 1913 redaktor Pavel Nebeský. K čin
nosti NJP. a studentských spolků přidružoval
se záhy Sokol, od let 1907 Osvětový svaz. V y
vrcholení této osvětové práce pro naše menšiny
dochází založením Obvodových knižnic přenos
ných v roce 1921.
Soustavnou péči o zakládání a doplňování
knižnic v menšinách vedou nyní v Plzni : J e dn a t e l s k ý o d b o r NJP., O s v ě t o v ý
svaz a O b v o d o v á knižní rada men
šinová.
l . K n i h o v n i c k á č i n n o s t N á r . Jed.
P o š. v P l z n i organisovala se r. 1913 usta
vením zvláštní knižní komise s předsedkyní B.
Růžkovou; jí svěřena všecka péče o poslání
české knihy v menšinách. Činnost komise roz
víjela se velmi utěšeně. Zakládá a doplňuje kniž
nice lidové s četbou beletristickou i naukovou,
zřizuje knižnice žákovské, v některých obcích
opatřila vhodnými spisy lidové čítárny, vyba
vila několik nově otevřených mateřských škol
souborem knih pedagogických pro učitelky a
vzornou dětskou literaturou pohádek, řikadel i
písní pro děti do 6 let; jedné obci opatřila kniž
nici učitelskou bohatým počtem děl odborných,
mnohým školám věnovala cenná díla obrazová,
mapy a učebné pomůcky (na př. do Lenory
učebných pomůcek za 4000 Kč).
Komise knižní stále sleduje, kde jeví se v men
šinách potřeba dobré knihy; v tom jsou jí ná
pomocni i delegáti, které odbor vysílá do men
šin k přednáškám. Ti přinášejí žádosti o založení

nebo doplnění knižnic, naznačí, jak je dosud
v obci o knižnice postaráno, sdělují, jaká jest
duševní úroveň lidu a jakého druhu četby jest
mu tedy třeba.
Zvláštní pozornosti vyžadují obce s velmi
malou menšinou, kde otvírá se česká škola. Sub
vence státní nemůže hned spiniti potřeby nové
školy. Mnohé děti jsou z rodin poněmčených,
učí se teprve čisti. Tam posílá knižní komise
NJP. pečlivě vybrané soubory knih o velkém
tisku, přístupném obsahu, v pěkné úpravě,
s ilustracemi, aby knihy ty staly se milou a vá
bivou čítankou dítěti — i rodičům.
V poslední době přihlíženo i k Čechům v za
hraničí, a to v Sasku k obcím v okolí Plavna
(Mitweida, Kamenice, Harthau, Zwickau, Oelsnitz). Vřelé děkovné listy dokazují, jak tam
česká kniha byla vítána, jak posílila národní vě
domí a sounáležitost k rodnému kmeni ve vlasti.
Zvláště mile působil tam dar knih Dra Peška
»Matka vlast«, dějiny české s ilustracemi Adolfa
Kašpara.
Knižní komise dává knihy do menšin d a r e m
a to buď do majetku tamějších odborů NJP.,
nebo jako doplněk knižnic veřejných.
Komise podává o své činnosti výkazy do ve
řejnosti v denních listech, potvrzuje v nich vý
značné dary a získává tím pozornosti i přízně
a podpory pro své účely.
Do některých obcí věnuje i s k ř í n ě k n i žn í. Dbá, aby skříň byla vkusná, moderní; dodá
Živnostníkovi i nákres skříně a získává za levný
peníz skříň účelnou a vzhledem pěknou.
Knižnice NJP. dostávají často j m é n a z a 
sloužilých menšinových pracov
n í k ů (jest na př. 7 knižnic Dra Fr. Lukavského, 2 A nt. Kostince) nebo spisovatelů (2
Klostermannovy, 2 Heydukovy); k roku 1915
zřizovány knižnice H u s o v y ; do Plané u M a
riánských Lázní dána lidová a žákovská kniž
nice jménem Jos. Pravdy, řed. Obch. družstva
v Plzni, za štědrý dar 2000 Kč.
Při významných slavnostech odboru (Dra
Fr. Lukavského, A nt. Kostince) byly ve dvo
raně Besedy v ý s t a v k y m e n š i n o v ý c h
k n i ž n i c . Knihy tu vystavené, obsahem cenné
a ve skvostné úpravě překvapily obecenstvo a
Zároveň poučily, že knižní komise naše nepo

dává do menšin knih starých, odložených, ale
knihy, které obsahem i zjevem potěší oko i srdce.
Když číslo souborů knih z našeho odboru do
stoupilo v dubnu t. r. čísla 100, byla knižnice
tohoto čísla zvána j u b i l e j n í a věnována do
L i t i c ; vypraveno tu bylo 100 knih nejlepší
literatury, většinou ve skvostné vazbě a 2 obra
zová díla, vše v krásné skříni (v celkové ceně
3315 Kč). Tuto vzornou knižnici jubilejní,
která z usnesení výboru NJP. byla nazvána po
předsedkyni knižní komise knižnicí Boženy Růž'
kové, provázela touha komise, aby všecky další
soubory mohly býti vypraveny tímto způsobem.
Propagace výstavkami i zprávami v denním
tisku získávaly snahám komise hojné příznivce,
kteří věnovali peníze, řady výborných knih pro
lid i žactvo i do čítáren a soubory děl obrazo
vých jako učebné pomůcky. Z dárců vynikají:
Česká jednota paní a dívek v Plzni, profesor
Vostřel, ředitel obč. šk. Fr. Hourá, Dr. Sed
láček, ředitel Jos. Pravda, akademický spolek
»Mrštík«.
Bylo radostno sledovati, j a k r o s t l a v men
šinovém lidu t o u h a p o č e t b ě , touha po
vzdělání. Stále častější byly prosby o literaturu
naučnou, o beletrii nejnovější i o literaturu dra
matickou.
P r o j e v y u z n á n í a d í k y za věnované
knihy svědčily, jak byly vítány. Píše menšinář
Z hornické osady: Kniha je naše těšitelka, naše
ochranitelka. Z jiné obce děkují: Knihy způso
bily u nás radostný rozruch, neboť cenné, lite
rárně dobré knihy byly tu velmi postrádány.
Zásilkou plzeňskou dostalo se lidu v poněmčené
naší obci významné podpory k další kulturní
a národní práci.
Jak přibývá čtenářů a jak touha po četbě
roste, dokazuje, že do obce jedné zasláno během
několika let již několik souborů knih (na př.
do Tachova za 6 let do lidové knižnice 4 sou
bory o 300 svazcích do knižnice lidové a 50
svazků do žákovské).
Přesná statistika vedena byla až při založení
komise knižní r. 1913. Uniká tím naší statistice
od let 1884 do 1913 číslo veliké za 29 let. Pří
růstkový katalog vykazuje na 9000 knih. Od
r. 1913 bylo vypraveno odborem NJP. do konce
května 1927 celkem 105 souborů o 7086 svaz
cích v ceně 124.778 Kč, a to: do knižnic lido-

vých, učitelských a čítáren 4607 svazků, do
knižnic žákovských 2479 svazků.
Ku knihovnické činnosti menšinové druží se
dále v Plzni Osvětový svaz.
2. O s v ě t o v ý s va s i pracuje od let 1907
v podobném rámci jako komise NJP. Věnoval
45 obcím 5.164 svazky do knižnic lidových, 564
svazky do žákovských.
Celou akci od let 1913 vedl Fr. Malý, ředitel
městských knižnic, bohužel odvolaný nedávno
smrtí od této velké práce.
3. V plzeňském knihovnictví menšinovém
jest organisací nejmladší, ale spolu nejvýznamnější O b v o d o v á k n i ž n i c e p u t o v n í .
Ačkoli zákon z r. 1919 o veřejných knihovnách obecních je prováděn stále úspěšněji a
obce snaží se plniti uložené jim povinnosti, bu
dou miti vždy malé obce jen malý počet svazků,
tedy jen malý úsek literatury, který nemůže
uspokojiti všecky vrstvy obyvatelů. Nejvíce
jsou postiženy obce s malou českou menšinou,
kterým dle počtu příslušníků dostane se na knihy
buď malého nebo žádného příspěvku obecního.
Tento nedostatek snažily se vyrovnávati obě
jmenované knižní instituce, ale přes nejlepší
snahu nestačily úplně. Proto uvítáno bylo vřele,
když při lidovýchovném oddělení ministerstva
školství a národní osvěty vyvolána byla sou
stava O b v o d o v ý c h k n i ž n i c p ř e n o s 
n ý c h a když Plzeň zvolena též za jedno
ústředí. Na výzvu ministerstva školství a ná
rodní osvěty ujal se odbor NJP. založení Obvo
dové knihovní rady.
První knihovní rada složena
t a k t o : předsedkyně: Božena Růžková, ředitel,
obč. šk. v Plzni, jednatel: Fr. Přeučil, říd. učitel
v Liticích, knihovní: Zdenka Juránková z Plzně,
pokladní: J. Duchoň, odb. učitel v Touškově,
referent knihovnický: Fr. Malý, řed. městských
knihoven v Plzni, zástupce okresu stříbrského:
A nt. Synek, odb. uč. ve Stodě. Okresní dozorci
knihovní: Fr. Přeučil, říd. uč. v Liticích, J. Kra
tochvíl, studující z Dobřan, V. Kratochvíl, řed.
obč. šk. ve Stodě, J. Duchoň, odb. uč. v Touš
kově. R. 1922 zahájila rada činnost a zřídila za
p ř i s p ě n í s t á t u Obvodovou knižnici men
šinovou. Přiděleno jí 40 obcí menšinových
v okrese plzeňském, dobřanském, stodském, stří-

brském, touškovském; později přidány okresy:
manětínský, plánský, horšovskotýnský.
Základem knižnice ústřední byl d a r s t á t u
752 k n i h y výborného obsahu, v pevných
vazbách, 14 putovních skřínek a potřebné tisko
pisy. K tomu připojeno 1500 Kč jako d a r
předsedkyně knihovní rady a odb. učitelek Bo
háčové, Chottové, Panznerové, Štěrbové a AI.
Růžkové, které zřekly se honoráře za zpraco
vání knih.
Zpracování dělo se dle návodu příruček pro
veřejné knihovny a dle návodu Roberta Balaše.
Ze 40 přidělených obcí menšinových vybráno
pro první přenosné knižnice 14 obcí; z nich
získány pomocí dotazníků všecky potřebné
údaje o počtu obyvatel, o poměrech národnost
ních, o potřebě knih a návrhy na jmenování
Způsobilého knihovníka.
Dnes usnadňují tuto práci velmi statistické
výkazy státního ústavu a přehledy v časopise
Pošumaví.
V p r v n í m r o c e (1922) vypraveny d o
14 o b c í v putovních skřínkách 752 k n i h y .
Každým dalším rokem připojovány nové obce
a ústřední knižnice rozšiřována.
V roce 1923 vypraveno již 25 putovních
knižnic o 1134 svazcích, v r. 1924 vypraveno
30 putovních knižnic o 1.516 svazcích, v roce
1925 vypraveny 32 putovní knižnice o 1.572
svazcích a v r. 1926 vypraveno 38 putovních
knižnic o 1.868 svazcích. Za 5leté trvání 169
souborů o 6.090 svazcích, z nichž jednu desetinu
tvořily knihy naukové, ostatní beletrie.
Náklad na založení, rozšiřování a udržování
knižnice obvodové hrazen byl dosud z p ř í 
s p ě v k ů s t á t u ; záhy získána pomoc městské
rady v Plzni, okresního výboru v Plzni, jednatelského odboru NJP. a kulturního odboru Uči
telské rady. Příspěvky menšinových obcí byly
nepatrné. Knihovní rada sama hradí i všechnu
dopravu, jen aby usnadnila knize vstup do
menšin.
Knihy, putovní skřínky, ústřední skříň a
ostatní inventář jsou dosud majetkem státu.
K n i h o v n í r a d a pečuje o všechno ve
dení; k pomoci má okresní dozorce a zástupce
okresů.
K n i h o v n í k ú s t ř e d í m á odměnu podle
výměru stanoveného ministerstvem; funkce

členů knihovní rady, nástupců okresů i dozorců
jsou (mimo čestné) bez honoráře.
O b v o d o v á k n i ž n i c e s e j i ž vžila. Obce
pravidelné odvádějí p u t o v n í s k ř í n k u
s vyplněným dotazníkem knihovníků o činnosti
přenosné knižnice a zase v září si odebírají skříň
s knihami vyměněnými.
Pětileté trvání obvodové knižnice v Plzni při'
náší tyto zkušenosti:
Je důležité, aby j e d n a t e l i p o k l a d n í k
bydlil v ústředí. V druhém roce byly vzhledem
k tomu provedeny v složení knihovní rady
změny. K ustanovení zástupců okresu a dozorců
podán z knihovní rady návrh, aby zástupce
okresu i dozorce byl táž osoba; obce nebuďtež
mu přiděleny dle okresu, ale podle vzdálenosti
a vhodného spojení.
V ý p r a v n a k n i h zdejší Obvodové kniž'
nice jest při úřadovnách NJP. Ale nyní již ne'
stačí pro umístění 38 skřínek, pro ústřední skříň
a práce knihovnické. Je potřebí vlastní náležité
místnosti, jíž by měla poskytnouti obec.
K u r s y k n i h o v n i c k é velmi napomá'
hájí k řádnému vedení knižnic i k zpracování
statistik. Je to patrné i na zvýšeném počtu vý'
půjček v obcích, na vypěstovaném vkusu čtenář'
štva, na stavu knih, v jakém se po roční pouti
vracejí do ústředí. Plzeňský knihovník má vý'
znamný úkol při výběru knih, což děje se za
pomoci členů knihovní rady; všem jsou tu vý'
bornou pomůckou seznamy Osvětového svazu
při Lidovýchovném Masarykově ústavě. T u jest
potřebí znáti sociální vrstvení lidu v menšinách,
jeho kulturní vyspělost, ráz kraje. Vedle pří'
stupně četby lidové jest třeba sledovati výběr
knih pro úřednictvo v obcích s továrnami, při
stanicích pošt a drah, pro samoty dvorské, les'
nické, pro finanční stráže.
Že knihovník ústředí i knihovníci v menši'
nových obcích hleděli ke všem těmto stránkám
a snažili se působiti na duševní vzrůst čtenář'
štva ve směru národním i kulturním, je vidno
Z čilejšího stále života národního v menšinách
i z přihlášek o literaturu naukovou a o hodnot'
nou beletrii.
D ů l e ž i t é jsou k a ž d o r o č n ě n o v é
sestavy souborů knih do týchž obcí. Práce ta
je pro knihovníka ústředí stále nesnadnější při
vzrůstajícím počtu obcí — dnes 38 — a při

poměrně malém přírůstku nové literatury. —
A přece v této k a ž d o r o č n í v ý m ě n ě
knih spočívá největší význam a
výhodaO bvodových knižnicmen'
š i n o v ý c h.
Až ustálí se počet obcí v oblasti zdejší
ústřední knižnice, bylo by náležité určiti pak i
stálý plat ústředního knihovníka. (Dosavadní
odměna jest: za zpracování nové knihy 2 Kč,
Za výpravu knihy do obce 50 hal. Odměna za
popisné zpracování knih jest pohyblivá a stále
menší, neboť přírůstek knih se postupně změn'
šuje.) S tím souvisí ovšem i řešení otázky, kdo
bude hlavním vydržovatelem celé této knižní in'
stituce.
Venkovští knihovníci pracují pro menšinové
putovní knižnice bez honoráře. A přec spočívá
na nich hlavní úspěch celé akce knihovnické
v menšinové obci, oni jsou zprostředkovateli
mezi knihou, jejím posláním a čtenářstvem. —
Výtečné služby koná tu učitelstvo, absolventi
kursů knihovnických, ale též naši pilní a obě'
taví knihovníci z řad dělnických, živnostníci,
studenti, horníci, povozníci, zřízenci drah. Jim
je náhradou za kurs láska ke knize a smysl pro
povinnost.
V ý b ě r k n i h vyhovoval, neboť předváděl
nej lepší díla naší literatury i literatur slo'
vanských a literatury světové; vyhovoval i vaz'
bou i úpravou v plné míře. Již ta skutečnost,
Že do základu zdejší obvodové knižnice byla
státem věnována díla cenná nejen obsahem, ale
i umělecky vypravená, dala celé instituci naší
veliký v ý z n a m k u l t u r n í i e s t e t i c k ý .
Představme si menšinového člověka v obci, kam
zřídka zapadla dobrá a krásná kniha, kde ne'
dostupné bylo drahé větší dílo, kde nepoznali
díla umělecky vyzdobeného — a nyní přichází
Z plzeňského ústředí vkusná putovní skřínka,
v ní řada knih nejlepšího výběru v pěkné, pevné
vazbě, mezi nimi skvostné vydání Němcové
Babičky a Pohorské vesnice, W intrův Kampa'
nus, Jiráskův Věk, Raisovi Zapadlí vlastenci —
vše s illustracene Kašparovými; z cizí literatury
Dumasovi Mušketýři s jemnými kresbami Le'
loirovými! A příští rok přijde skřínka s novými
knihami hodnotnými, i naukovými — k jichž
četbě se lid vypracovává: je to Masarykova
Světová revoluce, Vrázovy Cestopisy, Šubrtovo

EL U FRANTIŠKÁNU V PLZNI
to L. Lábelt 1912.

dílo Z českého jihu, Dra Peška Matka vlast a
tak stále výše.
Přesto, že vykazují takovéto knihy největší
počet výpůjček, vracejí se do ústředí velmi ucho
vané. Důkaz, jak tvrdá ruka dělníkova brala
krásnou knihu uctivě a měkce.
Putovní skřínky se osvědčují a jsou již na
podobovány Osvětovým svazem v Plzni.
Výhoda jejich je mnohonásobná: knihovní
kovi ústřednímu usnadňují roztřiďování knih,
dopravu do obcí i návrat do ústředí. V obci
tvoří skřínka svůj samostatný oddíl, ukazuje me
zerami čilost výpůjček, chrání knihy od prachu
a zbytečného přebírání a je bezpečnou schrán
kou v obcích, kde nemají vlastní skříně. Skřínka
ukazuje, že jest i se svým obsahem státním ma
jetkem, že po lhůtě výpůjčky vrátí se do svého
ústředí, kde bude podrobena prohlídce a že jest
zodpovědná obec, knihovník místní i čtenáři za
stav, v jakém ji vracejí. Zkušenost ukázala, že
byl v menšinách pochopen i tento význam kniž
nic: knihy po čtyřletém užívání potřebovaly jen
malých oprav, v řídkých případech převazby.
K tomu ovšem přispěly též důkladné vazby
Z pražského Osvětového svazu i místních kni
hařů.
Došly z obcí projevy, kde knihovník si po
chvaluje toto zařízení putovních skřínek a oce
ňuje jeho výhody.
Jedinou nevýhodu mají skřínky putovní, že
jich nelze posdati poštou pro velkou váhu.
U m í s t ě n í putovních skřínek v obci ne
bylo vždy náležité. Byly vráceny i knihy provlhlé přes to, že knihovník připisuje k seznamu
knih upozornění, jak mají býti uloženy a šetřeny.
Bylo by si jen přáti, aby knižní skříň měla
v každé obci umístění důstojné, a to ve škole
neb v radnici. U kulturního člověka je dnes
knižní skříň přední ozdobou bytu, je v něm
jakýmsi kulturním oltářem: tak měla by se
i knižnici veřejné věnovati podobná pozornost
ve vzhledu skříně, v ní uspořádáním knih a
umístěním skříně.
P r o p a g a c e obvodové knižnice naší děla
se články v místním i odborovém tisku (České
osvětě, Almanachu výstavním), účastí na
knihovnické výstavě v Praze a v Plzni, pro něž
upravena mapa, znázorňující oblast činnosti
knihovnictví menšinového, jak vede ji Národní

Jednota Pošumavská, Osvětový svaz a Obvo
dová knižnice menšinová v Plzni. K mapě při
pojen diagram se statistikou obcí, knih i rokem,
kdy knihy do obcí byly vypraveny. Mapa uká
zala velikou oblast působnosti těchto tří organisací: od Karlových V arů na jih k Lenoře, od
Plzně na západ až k pohraničí.
O udržování a rozšiřování kniž
n i c e obvodové pečuje knihovní rada ž á d o s t m i o p ř í s p ě v k y k ministerstvu,
v Plzni je podává k městské radě, okresnímu
výboru a okresním správním komisím v okre
sích, kde do obcí se zasílají putovní knižnice.
Zprávu o své činnosti podává jednatelskému od
boru NJP., který ji přednáší na své valné schůzi
a tím seznamuje přítomné menšináře, jaká péče
se jim věnuje i ve směru kulturním. Též Osvě
tový svaz v Plzni připojuje ve své publikaci
»Umění všem« zprávy o významu Obvodové
knižnice a tím jí získává pozornost v nejširší
veřejnosti.
Jak čteno, ukazují čísla:
v
r v o
1922 přečtlo 426 ctenaru 3198 knih,
4821 55
1923
„
638
55
1924
„
5624 55
838
55
5006 55
1925
„
764
55
Dnešní stav Obvodové knižnice
jeví se takto: Přírůstkový katalog vykazuje
1870 k n i h , a to beletrie 1508 svazků, nauko
vých 362 svazky.
V i n v e n t á ř i zaznamenána jedna velká
ústřední skříň (dar míst. odb. N JP ), 38 skří
nek přenosných, 4 skřínky na lístkový katalog
a příslušné knihy úřední.
Má-li dle ustanovení ministerstva obsáhnouti
zdejší Obvodová knižnice 40 obcí, jest třeba
nejméně 2000 knih. Každoroční doplňování
knižnice, opravy knih, doprava, plat knihov
níkovi ústřednímu a čestné dozorcům vyžadovati bude pravidelně asi 5000 Kč. — Uváží-li
stát a všichni dosavadní podporovatelé zdejší
obvodové menšinové knižnice všechen mnoho
násobný význam její pro lidovýchovu a život
našich menšin, jistě nemohou odepříti jí další
stálé pomoci.
Knihovnická práce menšinová, již v Plzni
koná N á r o d n í J e d n o t a P o š u m a v 
ská, O s v ě t o v ý s v a z a O b v o d o v á
k n i h o v n í r a d a , jeví se v číslech:

&
Od roku 1913, tedy za 24 léta, vydáno bylo
do menšinových obcí z PUně 340 s o u b o r ů
k n i h o 18.340 s v a z c í c h . Číslo zajisté výmluvné, které dává víru v úspěšný pochod lidovýchovné i národní práce v našich menšinách
a dává víru i v konečné vítězství, pokud tato
práce jest ještě stálým bojem o vyproštění če

ského člověka. Zvítězíme českou knihou, jak
prorokoval již před 50 lety Beneš Třebízský:
Kdyby kolem nás shrnulo se nepřátel jako pří
boj vln kolem osamělé lodice na moři — bude
naše veslo potud nejpevnější, pokud bude v ru
kou našich — kniha . ..

JOSEF VOLF: POKUS POZDĚJŠÍHO KNIHKUPCE V BÁŇSKÉ ŠŤÁ V N ICI ZA K O U PIT I
TISK Á R N U V K LATOVECH a K N IH K U PECTV Í V PLZNI.
V
Knihtiskař J. M. Schmid v Plzni, jenž měl
správci půjčovny knih v lázeňském místě o jeho
zároveň prodej knih, uměleckých předmětů,
politicky bezvadném vystupování. Šetrný, spo
hudebnin a papíru, přijal 8. března 1851 do
řivý, trochu samotář, nemilující ani společnost
svého závodu mladičkého Augusta Bedřicha
dívek, tak se nám asi rýsuje v zachovaných do
Joergesa, původem říšského Němce z Nového
pisech.
Buková (Neubuckow) v Meklenbursko-ZvěřínByl ovládán snahou, zaříditi si někde v Če
sku,1) jenž se vyučil v závodě J. B. Leopolda
chách samostatné knihkupectví. Nemaje z do
v Roztokách v Německu v květnu roku 1850.
mova příliš mnoho k očekávání, byl odkázán
V Schmidových službách setrval Joerges 4 léta,
hlavně na své úspory. S počátku mu platil
5 měsíců; s počátku byl zaměstnán v závodě
Schmid 300 zl. ročně, později 420 zl. Zajímavý
Schmidově v Plzni, potom jako obchodvedoucí
jest přípisek Schmidův v dopise z 15. února
v pobočném závodě majitelově v Tachově, kde
1851 o drahotních poměrech v Plzni. Píše Joerotevřel tento obchod s knihami, uměleckými
gesovi do Perleberku v Německu, kde byl tento
předměty a papírem, jakož i tiskárnu 18. října
Zaměstnán v závodě Buchtingově: »V P l z n i
1851 a v pobočném závodě v Mariánských
se ž i j e l a c i n ě ; p ř i j d e o v š e m v ž d y
Lázních v domě »U města Drážďan« naproti
nato, j a k s e ž i j e ; j e d e n v y j d e d o b ř e
Křížovému pramenu. Jeho zaměstnavatel dal mu
s 200 zl., d r u h é m u n e s t a č í 2000 zlatých.
2. srpna 1855 vysvědčení, že se choval po celou
M y s l í m , že se u b y t u j e t e v s o u k r o 
dobu v jeho službách jako pořádkumilovný,
m é m d o mě , k d e b u d e t e p i a t i t i za
zkušený a obratný pomocník.
byt, c e l o d e n n í s t r a v u , za p r á d l o a
Joerges byl Němec a česky se za krátkého
p o s t e l 160, n e j v ý š e 180 zl., t a k ž e V á m
pobytu v Plzni přirozeně nenaučil. Dostal se
z b ý v á n a š a t a o s t a t n í 140, p ř í p a d n ě 120 zl.« Joerges si skutečně dosti mnoho za
sem ostatně náhodou. Žádal totiž o místo u na
kladatelského závodu K. B. Tempskyho v Praze
pobytu u Schmida ušetřil.
a ten doporučil jej, nemaje pro něj místa, SchmiKdyž roku 1853 v Klatovech tiskárna J. C.
Brauna smrtí majitele osiřela — Braun ji měl
dovi do Plzně. Bylo mu 22 let, když přišel do
Plzně a svědčí o důvěře zaměstnavatele, učinil-li
od r. 1825 — a když se proslýchalo, že by vdova
se ráda tiskárny a knihkupectví zbavila, poně
jej brzo na to obchodvedoucím v Tachově a
v Mar. Lázních, kde řídil také několik tisíc knih
vadž nemá a nemůže získati dobrého obchodvedoucího, pokusil se Joerges — je to jeho první
čítající půjčovnu knih. Dle zachovaného stíno
pokus,
po němž jich následovala dlouhá řada,
vého obrázku byl to hezký hoch, jemuž vydal
než zakotvil konečně v Báňské Štávnici — najak purkmistrovský, tak policejní úřad v Mar.
vázati s vdovou Braunovou styky a nabídl se jí
Lázních nejlepší vysvědčení, což svědčilo v době
přímo, že by závod její koupil. Neměl sice
Bacho va absolutismu při říšském Němci a při
knihtiskařské průpravy ani z Německa a ani
3) Dopisy Schmidovy z 5. a 15. února 1851, jimiž Joer*
u Schmida, který jej přijal pouze pro knihku
gese najímal, vrhají sympatické světlo na jeho povahu a
pectví, žádaje na něm pouze, aby dělal za něj
osvětlují částečně i jeho obchodní provoz.

tiskárenské opravy, kdyby nebyl doma — a zdá
se, že k tomu vůbec nedošlo — ba neměl mnoho
ani v kapse, spoléhaje se na to, že by platil ve
splátkách, ale touha po samostatnosti pudila jej
tak silně, že neuvažoval ani o nedostatečnosti
svých prostředků, ani o českosti Klatov, pro něž
neměl jazykových schopností. Vždyť nebyl roku
1853 ještě ani rakouským příslušníkem, ba ani
plnoletým a v Německu vojny prostým.
15. února 1853 obrátil se tedy na Braunovou
německým dopisem. Prý se trousí nějakou již
dobu pověst, že chce Braunová knihkupectví i
knihtiskárnu prodati, a proto prý mu jistě ne'
zazlí, jestliže se jí přímo otáže, za jakých pod'
mínek by vše prodala. Chce si září diti svůj
vlastní krb — bylo mu 24 let — a Klatovy se
mu prý zdají tím místem, kde by mohl své přání
se ziskem uskutečniti. Rodem je sice cizinec,
ale doufá, že obdrží rakouské státní právo. Pro'
šel více závodů, dva roky je obchodvedoucím
u Schmida, vede se mu dobře, a nic jiného ho
nenutí opustiti závod Schmidův, než starost
o budoucnost. Rozumí obchodu, mohl by jej
dobře vésti, jak se domnívá a prosí tudíž o sdě'
lení kupních podmínek.
O případných jazykových potížích ani zmín'
ka. Patrně posuzoval poměry v Klatovech podle
poměrů v Tachově a v Mariánských Lázních.
Zamítavá odpověď přišla za týden. »J. C.
Braunova pozůstalá vdova, knihtiskařka v Kla'
tovech« — tak se německy podepsala — sdělo'
vaia krátce Joergesovi, že svůj závod neprodá,
poněvadž získala dobrého obchod vedoucího.
Nevím, byladi to výmluva, nebo skutečnost:
jisto je, že se Joerges o závod Braunové, který
byl r. 1855 prodán Frant. Selchovi, více nestaral.
V srpnu 1855 odešel Joerges od Schmida,
když se byl ještě koncem toho roku zabýval
myšlenkou, koupiti si obchod A. Achtelstettera
ve Weissenburku v Německu; majitelem byl tu
učitel, jenž si k učitelování přikoupil ještě knih'
kupectví, chtěje vydělávati na dvou stranách.
Vláda mu to však nedovolila a proto prodával
knihkupectví. S prodeje však sešlo, poněvadž
požadoval učitel za své nové knihkupectví příliš
mnoho (11. března 1856).
Brzo na to dotazoval se J. W . Pohliga v T e'
plicích, zač by svůj knihkupecký a nakladatel'
ský obchod prodal. 27. března žádal za něj ma'

jitel 6000 zl., načež Joerges ihned od dalšího
jednání upustil.
Nový zaměstnavatel Joergesův byl Alfred
Trassier v Opavě, potomek velikého kdysi knih'
tiskaře opavského XVIII. stol., jenž vynikal
hlavně svým patiskem velkého slohu. Za A lf re'
da byla tiskárna a nakladatelství v úpadku a
Joerges se měl státi do jisté míry společníkem
svého šéfa, jemuž zapůjčil i nějaké peníze.
Peníze dostal Joerges z domova, když se stal
13. června 1854 plnoletým. Měl 4. června 1855
všeho všudy 2500 zl. Vymáhání podílů po ro'
dičích trvalo dosti dlouho, podobně jako jeho
jednání »o cestovní pas«, t. j. o povolení k po'
bytu v Rakousku, aniž by musel konat vojen'
skou službu v Německu. Dlouho uvažoval, jak
má peníze uložiti a rozhodl se konečně, že je
uloží v rakouských státních papírech, jež koupí
po 80 zl. a jež mu ponesou 7Zi% úroku ze
100 zl. Věřil proti pochybovačným hlasům
svých blízkých z Německa, že se Rakousko ze
své okamžité tísně brzo zotaví.
4. června 1855 psal svému otcovskému pří'
telí Leopoldovi v Roztokách, u něhož se vyučil,
Že má oprávněnou naději, že získá obchod svého
chlebodárce; jen více peněz by prý potřeboval.
Snad prý přátelé pomohou. Snad měl na mysli
i Leopolda, jenž se tehdy svého obchodu vzdal
a většími peněžními obnosy volně vládl.
O Schmidovi bylo známo, že by se rád všeho
vzdal, neboť byl životem unaven, jak pověst
pravila, ale 2.500 zl. ovšem nestačilo ani na za'
placení polovičky kupní ceny, kterou Schmid
požadoval. Náhoda svedla ho však s bývalým
pomocníkem dohromady a je to jistě zvláštní
případ, že někdo nabízí a chválí svůj obchod
někomu, jenž, slouže u něho, jej podrobně znal.
Joerges byl totiž u Trasslera nespokojen, poně'
vadž byl závod na pokraji záhuby, jelikož se
jeho zamýšlené výnosné obchody ve Vídni ne'
zdařily. Proto uveřejnil v »Prager Zeitung«
11. března 1856 pod heslem »Georgis z Opavy«
inserát, jímž hledal koupí některého venkovského
knihkupectví. A k velikému jeho překvapení
dostal nabídku od Schmida, jenž se chtěl veške'
rého svého obchodu zbaviti a uchýliti se do
soukromí. Schmid psal, že má tři knihkupecké
závody, jeden krajský v Plzni, spojený s několika'
tisícovou výpůjční knihovnou, druhý pobočný

v Tachově a třetí, taktéž pobočný, velký závod
v Mariánských Lázních, spojený taktéž s výpůjční knihovnou. Výdělek je značný, nebot
třetí závod jest po celý rok otevřený; újmu trpí
jen v létě, kdy přijíždí do Mar. Lázní také knih
kupec z Chebu.
V dalším oznamuje neznámému kupci, že vy
jednává s pány M ü l l e r e m a B a l l e m ve
Vídni, kteří se o jeho závod zajímají. Jednání
s nimi nedospělo však dosud tak daleko, aby
nemohl svůj závod nabídnouti jinému. Žádal
loyálně, aby se kupující osobně o stavu jeho
knihkupectví přesvědčil. Zprostředkovatele vy
lučoval. Chtěl miti brzkou odpověď, aby věděl,
na čem je a aby případně nabídku Vídeňáků
zamítl.
Z dalšího jednání zachoval se, bohužel, pouze
dopis Schmidův z 6. července 1856, který nám
dává nahlédnouti aspoň částečně do pásma děje.
Kupující jest tehdy K a r e l M a a s c h , rodem
Sas, který chtěl knihkupectví v Mariánských
Lázních prodati Joergesovi. Schmid si na jed
nání Maaschovo velice stěžuje, jak z jeho zmí
něného dopisu vysvítá. »Když již bych měl po
neupřímném jednání p. Maasche, jenž mi teprve
v posledním okamžiku napsal, že Vy (Joerges)
koupíte knihkupectví v Mariánských Lázních,
dosti důvodů, abych nedodržel kupní smlouvu;
když dále jsou p. Maaschova písemná slova, že
zaplatí polovičku kupní smlouvy ihned hotově
a že druhou polovici složí ihned po obdržení
knihkupecké koncesse, zcela nicotná a když ko
nečně při osobní rozmluvě byly ujednány pod
mínky, které p. Maasch si dodatečně z Lipska
zase změnil místo, jak bylo ujednáno, aby poslal
do osmi dnů závdavek, tu opravdu nelze mysliti
jinak, než Že mě chce jen tahati za nos (nur
herumziehen und fappen), nebot dnes je 6. čer
vence a p. Maasch neposlal závdavek ani za
sebe ani za Vás. Ustupuji tudíž bezpodmínečně
od ujednání prodeje. Buď budete se mnou Vy
sám ještě jednou jednati, nebo se poohlédněte po
něčem jiném, nebot jsem již nabažen těchto prů
tahů a zařídím si to jinak. Pan Čapek převezme
knihkupectví v Tachově a v Mar. Lázních za
známou cenu a za podmínek smluvených, t. j.
stane se nyní mým společníkem a po roce pře
vezme obě pobočky.
Moje trpělivost je již u konce; měl jsem jí jistě

značnou dávku, ale takovému tahání za nos musí
býti učiněn přec konec a to činím také tímto
listem. Nikdo jiný nebyl by měl tu trpělivost
jako já a byl by ihned po uplynutí osmi dnů
bez okolků veškeré jednání přerušil. Já jsem
však povoloval p. Maaschovi stále odklady a
stanovil jsem konečně jako poslední termín pro
závdavek 29. červen. On toho však opět nedbal
a přišel zase s novou podmínkou, na kterou jsem
přistoupil, ale po závdavku není dodnes ani
slechu ani vidu. T u přestávají přec veškeré
ohledy a já prohlašuji dnešním dnem naše ujed
nání o koupi a prodeji za bezpředmětné. Kdyby
snad p. Maasch poslal nyní závdavek, učiňte
s ním, co Vám libo. Ostatně jsem přesvědčen,
Že se tak nestane a že budete miti dosti času
mu sděliti, aby nic neposílal, protože je veškeré
ujednání prohlášeno neplatným.
To sloužiž k Vaší vědomosti. Kdybyste však
chtěl snad přece přímo se mnou jednati a na
Tachov a M. Lázně pomýšleti, ponechal by si
p. Čapek obchod v Plzni.
Moje vina to není, že p. Maasch tak dlouho
otálel. Všechno na světě musí mít přec jednou
konec a já jsem utrpěl touto tahanicí nejméně
100 zl. škody.
Mariánské Lázně se bez Tachova nyní ne
prodají. Ode dneška můžete jednati pouze
o koupi obou knihkupectví a můžete mi poslati
nabídky.«
Ton tohoto dopisu je velice rozhorlený, jak
je viděti a zdá se, že měl Schmid k němu plné
právo. Maasch stále otálel, poohlížeje se po
knihkupectvích i jinde a zdá se, že neměl ani
dostatečných prostředků, zaplatiti ihned polo
vičku kupní ceny.
Joerges s odpovědí nepospíchal, nechaje si 10
dní na čas. Dopis jeho z 16. července 1856 se
nezachoval, ale můžeme přec jeho obsah zjistiti.
Vzdal se myšlenky zakoupiti část závodu Schmidova a počal se poohlížeti po závodech jinde, na
Moravě, v Dolních Rakousích, v Bratislavě, až
pak zakoupil od knihkupce Schindlera v Brati
slavě jeho poboční sklad v Báňské Sťávnici, který
jako zástupce Schindlerův nějakou dobu před
tím vedl.
Zde se i oženil a vedl závod do r. 1876, kdy
přešel po jeho smrti na vdovu a syna. Závod
měl zlaté časy, poněvadž byl dodavatelem báň-

ské akademie v době jejího rozkvětu. Trvá v po"
tomcích dodnes, je spojen i s tiskárnou a tiskne
»Hlasy spod Sitna«, neodvislý týždenník pre
Bansku Štiavnicu a okolie«. Z rodinného jeho
archivu čerpal jsem většinu dat o Joergesově
působnosti v západních Cechách. Děkuji za to
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nynějšímu majiteli Aug. Joergesovi ml., co nej"
srdečněji.
A pokud se týče Schmida: dal se novým jed"
náním s Maaschem přec jen udobřiti a prodal
mu roku 1857 svůj závod. Než to patří do jiné
kapitoly.

KAREL ŠKÁBA: N EZN Á M É BÁSNÉ BERN A RD A GULDENERA.
(Dokončení.)
©
jež neprobíhají jenom duší mladého muže, nýbrž
III.
celým světem:
Vše, co se zachovalo z Guldenerovy činnosti,
Myšlenky jsou, jejichž pádné kroky
ukazuje na dosti velké rozpětí časové, na léta
Nikdy nestaví se v umdlení,
1852 až 1866. U dospělého básníka by takové
Ale rozvodněné jak potoky
Tepou zemi v bujném zahřmění.
rozpětí nebylo ani tak závažné jako u dospívá"
jícího mladíka, hledajícího výraz pro formu i
a to připomíná četbu mladého studenta, jenž
myšlenky. Proto zde patrny takové rozdíly, že
probíral se s chutí literaturou světovou, tuše
jest třeba mysliti, že Güldener čím dále, tím
v sobě sílu tvořivou.
méně pomýšlel na nějakou jednotnou básnickou
Velikost světa a jeho problémů po stránce
sbírku. Zbylo tedy torso, jehož počáteční báseň:
náboženské poskytla tolika básníkům látky
Ach Vy oči, květy modré,
k hymnům, že není se čemu diviti, dahli se i
jasně ukazuje obvyklou cestu, kterou se béře
Güldener touto obvyklou již cestou, podávaje
student v prvém zachvácení silami neznámými.1)
takto své náboženské credo. Jest to však problém
Zdá se, jako by jedny z prvých dojmů byly
hlubší mnohých předcházejících, neboC básník
nejméně prožité, ba ukazují přímo na nějaký
bez obavy měří i svoji nepatrnost s problémem
obraz, který visel doma na stěně a na který se
věčnosti (str. 15):
Ó, jak věčně jsi daleký
zadívala mladá, nezkušená básnická duše (str.
Mému, Bože, Ty pojemu . . . .
13):
Zemdlenou den hlavu sklání,
V mrtvé snění hlas klekání.
nebo (str. 47):
Jako zašlých radovánek
Slední ohlas nese vánek
V osamělé, tiché rovy.

Ty, jenž kráčíš, v oblaky se nebes šatě,
Jenž všerodná prsa koupáš v slunka zlatě,
Jemuž ohromná ta země jako prášek
V pokoře se připíná ku patě . . .

An stříbrným za oblakem
Luna bledá se objeví.

A dokončení této desetiveršové básně dotýká
se problému přímo Faustovského:

Nebo (str. 16):
V rozhoupaném sedím čluně . . .
A tam v dáli svoje zpěvy
K břežné metá vlna skalině,
Někdy rybka se objeví,
Blýsknouc se . . .

Myšlenka člověka dráhy světů měří,
Která ale říci smí, že poznala Tě?

čemuž by svědčilo také dokončení básně před"
cházející (str. 15):
Ach, kam dřív se mám obrátit —
Snad k těm svátým nebe polím?
Aneb k Tobě, dívko drahá?
Ó, já raděj Tebe zvolím.

Člun myšlenek v sladké šero
Nevědomky hloub se kolíbá.

Než brzy také samostatné přemýšlení vede
mladého básníka, aby se pokusil vyjádřiti to,
co klíčí v nitru. Jsou to myšlenky (str. 14),
') Další citáty podle prvního vydání básní Bernarda Gul'
denera, k tisku upravených pisatelem tohoto článku, vydá'
ných Olgou Škábovou v Plzni v I. sv. »Pilsnensii«. Zde
básně dokončené nebo zkonstruované z několika zpracování,
ale myšlenkově pokud možno ucelené. Rozděleny jsou takto:
Ze školního sešitu G. z r. 1852 (jedna báseň), asi z let
1852— 1854 ( 15 básní), po r. 1854 (G. právníkem, čtyři
básně), z let 1857— 1860 (jedna báseň), z 8 volných listů
(asi do r. 1866, 9 básní) a 4 básně kolem r. 1866.

Mládí se neobejde bez reflexí, jichž potřebuje
samo, neobejde se také bez moralisování didak"
tického z týchž důvodů. Není se čemu diviti,
schází'li této didaktice prohloubení, získané vě"
kem, zkušeností (str. 17):

iyá

Nehleď pyšně k nerozumu,
Nemoudrost je moudrých brus;
Někdy mudřec v starém rumu
Najde ryzí zlata kus.

nějším básním, které jsou právě milé svojí pro
stou a upřímnou nezralostí. Básník jest v duchu
stále u milenky, třebas stará pravda tvrdí, že
duch jest volný (str. 21):

A tak také básně str. 54 a 55.
Reflexe Guldenerovy jsou prosté, jednoduché,
aplikované na nějaký přírodní jev. Obvyklý
obras semene a účinků slunce (str. 18) aplikován na pravdu:

Duch můj se nemůže
Jí z očí hýbat,
Svá pouta čarovná
On musí líbat.

Ve zrnku malém tiše dřímá
Budoucích časů ozdoba
A velkou pravdu v sobě třímá
Přečasto prostá podoba.

Oko milenky, kterou spatřil na zahradě, za
hrálo mu v ústrety, líce zaplály jako růže, na
nichž sedí hrající si motýlové — sladké úsměvy.
(Str. 26.) To bylo asi první setkání, jehož vzpo
míná básník ještě jednou (str. 31):

I druhá báseň (str. 19): Lípa neodumře na
podzim, nýbrž na jaře ožije znovu.
Však co člověk pochoval,
To se více neomladí,
A zima víc v zápětí
Jemu jaro nepřivádí.

Ach, Tvé oči, dvě to byla slova
Modrými Ti psána v tvář plameny —
Tajnou lásku již Tvé srdce chová,
V nich můj pohled četl přeblažený.

Zde jako by již dýchal pesimismus Nerudova
Hřbitovního kvítí.
Silní předchůdcové meh patrný vliv na Guldenera, který asi zcela nevědomky podléhal
vlivem četby. Třebas obras nejasný (v našich
prsou skvétá temná květina, jejíž kalich zahříváme úsměvem a kořen slsami; posnáme již až
ve smrti; str. 20), přece se nám sdá, že sasnívá
sde Čelakovského »Radost — žalost«:

A vedle pocitů zrakových má básník ještě
sluchové (tamtéž) :
Tu touhy, jež tam dřímaly,
Se náhle zevšad zvedají
A divná slova, čarovná
Do ucha ve snách šeptají.

Láska však není jen radostí, nýbrž působí také
bolest, třeba dosud nedefinovanou. Slzy obou
milenců by utvořily celé jezero (str. 25), které
by oba zaplavilo, přece

Ach, hluboce v prsou našich
Zkvétá temná květina,
V naše žíly kořeny své
Vždy pevněji zatíná.

Ale z našich teskných srdcí
Lilie by vzrůstaly,
Naše vzdechy by kalíšky
Jejich rozkolíbaly.

Stejně silný vliv na básníky má lidová poesie.
A tak, sdá se, i na Guldenera. Nejen jednoduchost formy, ale i obrasu (dialog) tomu nasvěd
čují. Str. 26:

Tedy ani sentimentalitě neunikne roztoužené
mládí.

A když se ti podívám
V oči tvé, má milá,
Vždycky sobě myslívám,
Kouzelná žes víla.

*

Nebo str. 37:

Ve všech těchto básních až na náměty di
daktické čteme lyriku erotickou, velmi subjek
tivní, mnoho nedotčenou světem vnějším. Bás
ník jest mladý, tedy citlivý k tomu, co působí
na jeho duši nejintensivněji. Avšak také vnější
svět naráží na duši křehkou, která tím více se
ozývá, zasahuje-li všední svět do jejích záhybů.
Odchod z domova, předtím již smrt matky, jejíž
obraz vyvstane jednou začas v duši synově, pak
asi malá zklamání v cizím prostředí a počátek
Zrání, čili zanechání všech těch vzdušných
zámků, vykouzlených v dětské duši, působí
přemýšlení a spřátelení se světem, jaký jest.
Avšak za jakých obětí?

Kdyby bylo, kdyby bylo,
Co je mému srdci milo:
Andulky mé roztomilé
Kdyby bylo, kdyby bylo.

Sem třeba ještě počítati jedinou báseň, jejíž
tendence, tón i forma jasně ukasují na Kollára.
Už hned sačátek (str. 62) :
Běda tomu, kdo se zapomíná
Nad svým vlastním v člověčenstvu údělem . ..

A dále:
Tu vševlády konec započíná,
A byC nosil korunu svým nad čelem,
Smělec ten se stane padlým andělem
Hned jak na trůn osudu se vzpíná . . .
Pod osudem stojí velikánem . . .
Jenž ho zdrtí i v nádherném nachu,
Zde viz důkaz — v malou hrstku prachu.

Erotika jest mladému muži popudem k čet-

ty

Jako loď, kdy unikla zas rozšklebené
Hloubi moře záhubného zdráva,

*
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Pokojnější sídlo vyhledává
V přístav tichý s rozedmutou plachtou žene:
Takto v náručí Tvé, matko, rozevřené
Hlas tajemně sladký mne volává,
Když ta žádost slastí zhoubně hravá
Vehnala mne v sítě chytře nalíčené
Pak si přeji opět děckem býti,
Krásný sen dětinství znovu sníti. (Str. 35.)

Návrat domů působí vždy reflexivně: pře"
mýšlíme, co a jak jsme udělali, a pohled na město
vyvolá v nás pocity smíšené. Zde se podařilo
Guld enero vi vykouzliti opravdu sytě básnický
obraz (str. 36). Jest to jedna z nejlepších básní:
Opět zřím Tě, město milované,
Po plodném na utrpení čase:
A ve tichém mnohá slast ohlase
Z minulosti krásné ke mně vane:
Z oka proudem lesklým slza kane,
An Tvůj obraz v nezměněné kráse
Ze mhy ranní se mi zdvihá zase,
V podivení krok můj maní stane!
Když jsem Tě opouštěl, růžc plály;
Ovoce teď zírám blízku v dáli.
Tenkrát stál též v květu duch můj čilý.
Zdaliž — ptám se — mladíkovy síly
Jak tu v ovoce se též rozvily?

Pryč jest štastná minulost, avšak nezáporní"
náme jí: pohled na uvadlé listí vznítí v nás bo'
lest i básnickou myšlenku, jež má právě tolik
společného s podzimem. Str. 38:
A když někdy v tichu sedím
Životem nespokojen:
Na Vás-li pak zase hledím,
Obejme mne tichý sen.
Zvadlé květy — vás tu kladu
Na památku slastných dnů,
Nasbíral jsem vás ve sadu
Nejkrásnějších žití snů.
Tak vy mnohou milou tváři
Zpět mi v mysl vábíte
A potěcha v srdci září
Mně v paměti rozvité.

Mladá duše se potácí s jednoho pólu na
druhý: zklamání v životě, který jsme si před"
stavovali v nezkušenosti co nejskvěleji, zbarví
nám příští den opět co nejčerněji, protože zde
není ještě zkušenosti, tvrdosti a trocha duševní
rovnováhy. Pak se podobá život temnému skle"
pění (str. 49), v němž není ani v četbě uspO"
kojení. Vyvstane v mysli obraz tím zářivější,
plný pestrých luhů a barev, aby tím černější
byl současný život. Jaká to byla tenkrát krása?
Tenkráte ach — věčně jasné nebe
Na mne milujícím zřelo zrakem,
Zřel jsem úctu — lásku v oku všakém,
Kteréž jsem zahlédl kolem sebe.
Tenkráte jsem otce měl a matku —
Ach, jak uměli mne objímati!

Zklamání jest asi tak veliké, jak veliká byla
důvěra v Boha. Odtud rozpolcenost duše, ne"
klid, touha po vzpouře, která přehluší časem i
modlitby, až nakonec se zmocňuje mladého
básníka to, čeho se nejvíc bojí — beznabož"
ství (str. 63):
Jako bych dvé v útrobách měl duší:
Jednou v oddanosti mé dětinné
Mysl v boha spasný klín se vine;
Jindy se mi zase zpurně vzruší
A svým divým posměchem přehluší
Mého srdce modlitby nevinné.
Tak má víra v pochybnostech hyne,
Za první ze všech své doby chloub (?)
Mám příčinu pádu — beznabožství.

Povšimnemedi si formální stránky básní, vi"
dime, že Güldener byl opravdu básníkem. Verš
jeho jest štěpný, nenásilný, odmyslímedi si ob"
tíže, které způsobilo mládí a nevykvašenost při
vyjadřování myšlenek. Básnické obrazy jsou na
svou dobu pozoruhodné: tu a tam zaznívá ještě
romantismus s celým svým neprožitým a neži"
votným aparátem obrazů, avšak básník se záhy
toho všeho zbavuje a užívá slov i celých obratů
pokud možno nejjednodušších, myšlenkový po"
chod většiny básní jest nenásilný, logický a
prostý. Záhy také upouští od themat vy my šle"
ných, neprocítěných a obrací se ku dvojímu:
jednak k celému světovému dění, jednak ku
vlastní své duši, počínaje si na svou dobu velice
samostatně a pokrokově. Jeho poesie v době
Hálkových velkých epických básní a milostné
lyriky, jejímž přítelem nebyl,1) překvapuje.
Jeho poesie jest dokonale subjektivní, i tam, kde
se dotýká problémů světových, a reflexivní,
protože se hledí dopátrati pravdy a uspokojení
mysli, snaží se o samostatné stanovisko k pro"
blémům vnějším, o uspokojení sebe sama. Není
sice všude originelní ve volbě námětů, podléhá
silným vzorům domácím i cizím ve většině pří"
pádů, avšak z toho všeho vyzařuje pesimismus,
skepse, Subjektivismus a také trocha ironie, což
nám připomíná druha Guldenerova, Nerudu,
zvláště pak jeho »Hřbitovní kvítí«, jež svým
vznikem právě spadá do let tvorby Guldene"
rovy. Nebyl to papírový světobol, byl to zápas
básnické individuality a duševní boj za samo"
statnost ducha, boj proti frázi, vylhanosti a po"
krytectví.
’) Viz »Plzeňsko« t. r., str. 77.

V. STRÁNSKÝ: IAK JAN P IR IO Ž A M P ÍR PO R. 1620 V ROKYCANECH ŽIL
A JAKÉ BYLY OSUDY JEHO POZŮSTALOSTI.
(Dokončení.)

Roku 1637, jak již zmíněno, chtěl Piric své
nemovité zboží, jež měl v Rokycanech, »jed"
nomu vzáctnému pánu z stavu vyššího postou"
piti« a vystěhovati se nejspíše do Plzně, ježto
ve vyjádření měst. úředníků na požadavek císař"
ského rychtáře o náhradu nákladu do 70 zl.
učiněného na pole Piricovské r. 1639 se praví,
Že »co nejlepšího bylo, to vše za živobytí jeho
do města Plzně odvezeno bylo«.
Toto postoupení se do smrti Pirico vy nepo"
dařilo, za to málo před smrtí ujal se Piric ma"
jetku po Matesovi de Pyritz, bratru svém, který
na vojně zahynul, a to domu, slově Ambrožov"
ský, i s dědinami k němu přináležejícími a dal jej
prodati p. Janem Reychertem jako plnomocní"
kem svým a koupil jej Vilím Keysler (Khaysler)
za 400 kop míš. Rychtář cis. Tomáš Netolický,
jak ve zprávě z 1. července 1641 komoře české
činěné praví, tehdy »zhajoval«, aby právo měst"
ské ingrosování této smlouvy trhové do knih
městských nepovolilo, ale jeho inhibid tehdáž
při právě nepostačovala. Měl tehdy Piric pří"
mluvcem rytíře Albrechta Příchovského z Pří"
chovic na Nebílovech a Svojšíně.
Tak vypadá podle pramenů v rokycanském
archivu chovaných, kterým není důvodu nevě"
řiti, život a působení Jana Pirice v Rokycanech.
Pro úplnost a zajímavost zbývá uvésti obsah
dvou částí dosud nedotčených, t. j. desátého od"
stávce ohrazení městských úředníků Bartoloměje
Cyrrýna a Jana Kuželiusa, sepsaného nejspíše
r. 1637, a žádosti kostelníků čili účetních děkan"
ského kostela Matky Boží Sněžné v Rokycanech
ke komoře české o dluh Piricův ke kostelu.
Za desáté vytýkají řečení úředníci Piricovi,
Že »ty domy a grunty, které lacino od chudých
lidí dostal, těch jim zcela nezaplatil, nyní boří
a maje město a zámek JMC. zvelebovati, je
Ztenčuje a kamení ven z města vyvozovati dal«,
více nepraví a více ani jiné písemnosti fascikulu
Piricovského o tom neobsahují, jisto však jinak
a třeba upozomiti, že výrazem »město a zámek«
nemělo býti řečeno a nemůže se rozuměti, že
tehdy byl v Rokycanech i zámek, snad ještě tvrz
bývalá, kterou si tu zřídili někdy v století XIV.
arcibiskupové pražští jako tehdejší vrchnost

města; tvrz ta, o které několik zpráv podal Dr.
August Sedláček v XIII. sv. svých Hradů ve
stati Rokycany tvrz, dávno předtím zanikla a
míní se výrazem »město a zámek« po honosném
způsobu ze stol. XVI. prostě, že Rokycany byly
královské město opatřené hradbami. Podobně
již r. 1567 v dopise svém ke králi Maxmiliánovi
Kouřimští označují město své jako Jeho Mti.
Císařské zámek, protože bylo opatřeno hrad"
bami, z kterých znamenité části dodnes trvají
a dalo se zavírati a hájiti jako zámek, hrad.
(Dopis uveřejněn v Histor. koutku »Venkova«
Z 5. ledna 1927.)
Ze žádosti kostelníků, z kterých jeden byl
jmenovaný již Jan Kuželius a druhý Václav
Břehovský (jméno dosud běžné v místě), pak
se vedle úplného data úmrtí Piricova dovídáme,
Že Piric uměl i kostel šáliti; umřelo kolik přátel
jeho před ním a ti všichni byli v slavném kostele
hlavním Matky Boží Sněžné k žádosti jeho a na
slib, že rád zaplatí, pohřbeni, nezaplatil však a
zůstává dluhu jeho k záduší 116 zl. 40 kr.; též
i lampu stříbrnou za živobytí svého k témuž
záduší udělati dáti poručil, ta také až posaváde
dána není.
V žádosti své kostelníci dále tvrdí, že lidé
někteří, kteří nebožtíkovi pro nouzi některé své
pole zastavili, nyní by je vyplatiti chtěli, tím že
by se dluh zádušní mohl zaplatiti, a žádají, aby
komora při JMC. p. rychtáři a konšelích to
nařídila, »aby nezhajovali takové zástavy vy"
piatiti«. Vyřízení žádosti v písemnostech fasci"
kulu není.
III.
Všimněme si nyní blíže majetku Jana Pirice,
hlavně nemovitostí.
Byt nezachoval se v pramenech našich opis
inventáře a popisu, o kterých píše cis. rychtář
v psaní z 9. května 1640, že je po smrti Piricově
poslal k české komoře, opisy jiných listin dovo"
lují přece majetek Piricovský blíže poznati.
Již roku 1631 zřízen nejspíše péčí městských
úředníků »popis statku uroz. pána Jana de Pyricz
v Rokycanech, který od Jiřího Dyryngera pro"

dán a jehož trh v 1. 1624 1. Julii mezi nimi vykonán byl«.
Podle popisu toho Piric za prvých 7 let, co
v Rokycanech pobýval, získal tu a r. 1631
držel tento majetek:
I. Z původní koupě od Jiřího Dyryngera:
a) dům v městě mezi domy Antonína M ul
lera a Jana Rabického i co v něm dle pozname
nání zanecháno bylo,
b) vlastní dědiny k tomu domu náležité:
1. dědinu podle Matyáše Zídka pod 5 strychů,
2. dědinu podle Honze Koželuha dědiny pod
8 strychů,
3. dědinu podle Světlíkovské dědiny pod 4
strychy,
4. dědinu podle Pražákovské a Škodovské dě
diny pod 9 strychů,
5. dědinu podle Literácké dědiny pod 4 strychy,
6. dědinu pode Žďárem podle Cimrhaklovské
pod 7 strychů,
7. dědinu na Husinci pod Komínkové dědinou
pod 4 strychy,
8. dva kousky dědiny od nebožtíka Makala a
od Antonína Mullera pod VA strychů.
Suma vlastních dědin 42 strychy 2 věrtele,
b) Vlastní louky:
1. pode Žďárem ležící pod 15 sekáčů,
2. na Husinci pod 3 sekáče,
3. podle Světlíkový na 1 sekáče.
Suma vlastních luk 19 sekáčů.
c) Dědiny v jisté sumě zastavené podle počtu
a zapsání:
1. O b e c n í d ě d i n u , jakž Schuldtbryf na
250 kop od obce, t. j. rokycanské, zní, pod
8 strychů,
2. od Jana Matějovic v 50 kopách pod 13
strychů,
3. od Mandeleny Rejčkové ve 20 kopách pod
5 strychů,
4. od Jiřího Rejčka
5. od Ondřeje Budně (jméno dosud v okolí
běžné ve formě Budín) dědinu mezi dědi
nami Mandeleny Rejčkové a Josefa Stráž"
ského v 16 kopách pod 4 strychy,
6. od p. Jana Syktora (rod žije dosud pod změ
něným jménem Sýkor!) za plzeňskou branou
ve 24 kopách pod 3 strychy,

7. od Antonína Můllera pode Žďárem chmel
nice, 3 kopy grošů, pod 6 řezačů,*)
8. od Jana Skaly z Pátku dědina slově v Brocníku, která postoupena na dlouhé minci —
120 kop — pod 8 strychů,
9. druhá slově v Husinci za 44 kop, pod 4
strychy.
Suma zastavených dědin v sumě 542 kopy
pod 45 strychů.
d) Item obzvláštní dvě chmelnice pode Žďá
rem k tomu.
•f

e) Louky v zástavě k témuž domu přísluše-

/

jící:

1. Ke mlejnu Muchkovskému přináležející pod
12 sekáčů,
3. pod Skalou, jež slově »dolík Skalovic«, pod
3 sekáče,
4. od Mandeleny Rejčkové dle zapsání pod 7
sekacu.
Suma luk zástavních pod 22 sekáčů.
II. Z nových koupí:
1.
2.
3.
4.
5.

Od Pražákové dědinu pod 8 strychů,
od paní z Říčan pod 8 strychů,
od Rejčkové dědinu výměry neudané.
dům Korbelíkovský.
dvůr Hejlíčkovský nad mlejnem paní Rabický se vším k tomu příslušenstvím,
6. chalupu Vokurkovskou též i zahradu a od
starodávna co k ní přísluší a náleží.
Byl to tedy značný majetek, který Piric již
r. 1631 měl, ale do smrti své rozmnožil jej ještě
několikanásobně. Svědčí o tom jasně výpis
Z městské knihy smluv černé (liber contractuum
niger folio 223), který 31. srpna 1695 pořídil
podepsaný na něm městský syndik Jan Matěj
Eysl o postoupení pozůstalosti Piricovy obci ro
kycanské, vykonaném 17. ledna 1662, a který je
ke spisům, ze kterých čerpáme, přiložen. J e n
vlastníchpozemkůjDoPiricovipoZ Ů s t a l ý c h u v e d e n o t u 152 s t r y c h ů .
Po smrti Piricově stihly pozůstalost jeho, ze
jména stavby, těžké pohromy; jako všecko město
*) Zápisy pod c, 4, 6, 7 v pramenu, který jest, jak v po*
známce *) řečeno, opis, jsou nejasný slovy zde vynechanými,
patrně později připsaným, které v opisu nerozlišeny; ve větě
c, 4, přidáno za jména na louku 20 kop, v c, 6, přidáno za
slovo ve 24 kopách »vyplacena«, v c, 7, stojí před slovem
chmelnice »trhem prodána«. Vyplacení neb trh staly se
patrně později, když je držela již obec.

utrpěla pozůstalost Piricovská zvláště vpádem
jezdců švédských již r. 1639, kdy 25. října bylo
město na několika stranách od Švédů zapáleno a
téměř všecko vyhořelo a nadto bylo poškozeno
dělostřelbou, a trpěla běhy válečnými i v dalších
letech války třicetileté, ukončené teprve mírem
roku 1648.
O stavu nemovitostí Piricovských po smrti
Piricově a po spálení od Švédů vypravuje zají
mavě císařský rychtář dopisem ke komoře české
Z 9. května roku 1640.
Podle toho Piric »před smrtí svou toliko díl
dědin z třetího mandele ositi dal, ale v tom roce
neúrodným z takových dědin skrovný a malý
užitek přišel. Nic méně maje z téhož užitku
před rukama semena, cis. rychtář nepominul
dědiny, jak nejvíce možnost postačovala, na pod"
zim i z jara dáti zdělati a je k ruce a užitku
komory JMC. ositi, po kteréžto šíji z pože
hnání Božího v hojnosti od obilí sklizeno a sve
zeno bylo, ale když 25. octobris (října) létha
minulého r. 1639 nepřítel město Rokycany za
pálil, takové obilí jako i domy a dvůr na před
městí se stodolou, též od svrškův a nábytkův
co se také podle inventáře nacházelo a po krá
deži nepřátelské pozůstalo, to vše ohněm svou
zkázu vzalo.«
Ve zkaženém stavu zůstávaly stavby Piricovské potom dlouhá desítiletí. Jak svědčí naše pra
meny, jen dva sousedé nuzně jich částečně uží
vali nájmem. Tak Jakub Dvořáček, kovář, roku
1652 na kanceláři »správu učinil«, že »maje
místečko pro kovárnu, od toho že dal za 5 let
pět zlatých, co víceji dáti měl, to od vyrumování, přikrytí a opravení že mu od JMC.
pana rychtáře poraženo bylo«. V ít Kosa pak
udal, že »od sklípku, v kterém zůstává, prvně
30 kr., po druhé 36 kr., po třetí 45 kr. a po
čtvrté 1 fl. odvedl a za 4 léta že mu se pasírovalo od vyrumování a přikrytí, mimo ten plat
že mrvu také JMC. p. rychtář bral.«
Jako spáleniště obdržela stavení Piricovská
také r. 1662 obec. V uvedeném výpisu postou
pení jmenují se:
1. Spáleniště v městě, kde dům byl a jak
v svém obmezení zůstává,
2. domek spálený, slově Rabický,
3. místo, kde chalupa Vokurkovská stála.

21. místo, kde dvůr Škodovský stál, i s mí
stem koupeným od Jakuba Optaliusa nad mlý
nem Trapičovským.
Srovnáme-li počet a jména, vidíme rozdíly,
ale v pramenech není nic, čím by se určitě vy
ložily; nejspíše Piric nemovitosti, které v tomto
výčtu scházejí, před smrtí zcizil a stavení, která
se roku 1662 nově jmenují, do smrti místo zcize
ných získal.
Také dědiny, které jako pozůstalost Depiricovská byly r. 1662 obci Rokycké odevzdány,
jmenují se částečně jinak než r. 1631; rozdíly
vysvětlují se nepochybně přikoupením jiných
dědin.
Odevzdány tehdy obci:
I. Dědiny Depiricovské vlastní:
1. Dědina na H u s i n c i mezi obecní a Dubickýho pod 5 strychů,
2. dědina podle s i l n i c e p r a ž s k é mezi
obecní a Honse Hameršmída pod 4 strychy,
3. dědina pod s i l n i c í , k silnici záhony bě
žící pod 7 strychů,
4. dědina přes cestu travnou, záhony podle
s i 1 n i c e běžící, pod 3 3 strychy,
5. dědina vedle literácký k c e s t ě H ů 
ř e c k é běžící pod 4 strychy,
6. dědiny 3, slově Ambrožovská, Pražákovská
a Rejčkovská i s rozoranými lukami k e
Ž, ď á r u ležící pod 77 strychů,
7. Budňovská v t é m ž p o l o ž e n í pod 4
strychy,
8. dědina Henykovská na M á č e n í pod 3
strychy,
9. dědin Skalovských nad dolíkem pod 15
strychů,
10. ítem louka, Dolík slově, pod 3 sekáče,
celkem 102 strychy, 3 sekáči.
II. Zastavené:
11. Dědina Jiříkovská na Z a d n í c h b a 
b a c h i s rozoranou loukou pod 15 strychů,
12. od obce zastavené p o d l e t é ž j i ř í k o v s k é pod 8 strychů,
13. dva kousky od Antonína Můllera a Makala
pod \ / i strychů,
14. dědina na Husinci, kterou paní Nemeliusova užívá, 5 strychů,
15. dědina na Husinci Skalovská ve 44 kopách
Zastavená, 4 strychy,

16. chmelnice (pod Žďárem) od Antonína
Müllera pod 6 řezačů,
17. louka pode Žďárem pod 6 sekáčů,
18. item luk od lidí nastavených pod 10 sekáčův.
Ptáme'li se po poloze těchto pozemků, odpo"
vídají dosti výmluvně užité názvy místní; jsouť
běžný dosud a pojí se i dnes k těmže polohám
jako tehdy, jen »dolík Skalovic« není již známý,
ačkoli rod Skalů dosud v Rokycanech trvá, ze"
jména na Pátku a dosud trvá luční dolík neboli
luční úžlabina, která se táhne po jihozápadním
podvrší žďárském až k silnici jdoucí do Dobříva.
Podle užitých názvů polohových byly vlastní
koupené pozemky Depiricovské vesměs na sva"
zieh nad pražskou silnicí až pod vrchem a lesem
Žďárem, který se vypíná od města tak hodinu
cesty směrem k severovýchodu, zastavených
část byla tutéž, část na zadních babách, t. j. na
mírném lázu pod vrchem a lesem Kotlem, který
jest od města tak půl hodiny k jihu.
Za to na otázky o ceně a dalších osudech dě"
din a luk Depiricovských, když jich nabyla obec,
odpověď nejasna. S výjimkou ceny trhové, kte"
rou Piric dal Jiřímu Dyryngerovi za dům jeho
s dědinami vlastními a zastavenými a s přišlu"
šenstvím (1000 kop mís.), prameny naše cen ne"
uvádějí. Majíce zřetel na to, že domy byly »do
gruntu od nepřítele spáleny« a nejspíše pro větší
účinek přepínajíce, praví jen povšechně městští
úředníci ve zmíněním již připomenutí k žá"
dostem cis. rychtáře o náhradu 70 zl. Z 9. května
a 1. července 1641, že »toho všeho statku jako
i toho domu neb. Vilímovi Geyslerovi.. (z po"
zůstalosti Matese Pirice) prodaného a domův
již do gruntu od nepřítele spálených ani z a
t ř e t í d í l toho, co sama obec spravedlivě miti
sobě pokládá, nadto pak co věřitelově neb. Jana
de Pyric sobě miti za dluhy praetendirují, s e
n e n a c h á z í . « Podle »přípovědi« městských
úředníků k pozůstalosti Jana Pirice učiněné
12. srpna 1638 činila suma dluhu obecního
3284 zl. a v příl. D (»Vejpis praetensí soused"
ských«) spočteno pohledávek těch za 894 zl.
46 kr., suma obojích činila tedy 4178 fl. 46 kr.
a cenili tedy úředníci městští hodnotu nemovité
pozůstalosti Piricovské podle tehdejšího stavu
jejího obnosem asi 1000 zlatých rýnských nebo
spíše menším.
Pokud jde o další osudy pozemků Piricov"

ských, je pravděpodobno, že značná část jich je
dosud v držení obce Rokycanské; zdá se, že znač'
ná část jich byla zalesněna a sloučila se jednak
s lesem na Žďáru, jednak s lesem na Kotlů,
zejména polesí Žďárské sahá daleko pod vlastní
svahy vrchu Žďáru a zabírá při straně západní
a jihozápadní veliké plochy, kde za stara při
tehdejším extensivním způsobu hospodaření
mohly býti dědiny a louky.
Je pravděpodobno, že v dolní, západní části
polesí žďárského zmizely zejména tři dědiny:
Ambrožovská, Pražákovská a Rejčkovská ke
Žďáru ležící ve výměře 72 strychů; nemá tu
obec zemědělských pozemků v takové výměře,
ale polesí žďárské jeví známky, že bylo postupně
do nižších poloh rozšiřováno. Totéž platí o se"
věrních okrajových částech polesí kotelského,
které části leží již na mírném lázu, daleko pod
vlastní příkrou strání hory. (Podobně za naší
paměti rozšiřuje se do nižších poloh polesí na
třetí hoře města Rokycan, na Čilině.)
Tolik o nemovitém statku Piricově. Po něm
všimněme si m o v i t o s t í ! Za zprávy o nich
děkujeme zřejmě tomu, že cis. rychtář Tomáš
Netolický, spravuje pozůstalost, nepočínal si ne"
zištně, neb že byl z toho aspoň viněn; pravdy
nevíme, nalézáme v spisech jen žádosti císař"
ského rychtáře Tomáše Netolického k české
komoře z 9. května 1640 a z 1. července 1641,
aby mu ze statku Piricovského byl nahrazen ná"
klad do 70 zl. učiněný »na voráče a spravování
dědin, též potomně — na sklízení a svezení roku
1639,« připomínky měst. úředníků předložené
potom městské raddě, původní spis cis. rychtáře
nadepsaný »artikule posicionální« (t. j. články
důkazní s udáním svědků a skutků, které měli
dosvědčiti) z r. 1651 neb 1652, týkající se hlavně
dobytka piricovského a »správy« činěné r. 1652
od svědků cis. rychtářem vedených na kanceláři
městské.
V dopise svém ke komoře z 9. května 1640
tvrdil Netolický, jak jsme již uvedli, že »od
svrškův a nábytkův co se také podle inventáře
nacházelo a po krádeži nepřátelské pozůstalo, to
vše ohněm svou zkázu vzalo«, a tvrdil tam také,
Že též on přišel »při takové zkáze města o svůj
stateček«. A Máře Jalovcová, která byla za
onoho času u něho v službě, r. 1652 »správu
činila«, »že domácího hospodářství, nábytku,

jako stoly, peřiny, šaty (tato dvě slova v zápise
nejasna, nejistá) atd., co přinesli, to že také
shořelo.«
Podle podání zmíněných úředníků, kteří vý"
slovně v něm připomínají své ustanovení »k za"
stávání obce a upomínání dluhů jí povinných«,
však neshořelo všecko; zůstaly podle podání toho
Ze svršků Piricovských zachovány a v rukou
cis. rychtáře: »galioty (kalhoty) dvoje aksami"
tové zánovní po 26 zh, kšíry na drahně koní
po 30 zl., paladrama soukenná zánovní 13 zl.
20 kr., kordy postříbřené a ručnice za 20 zl.«,
zůstalo také »v chalupě« po ohni hrachu a ne"
málo strychů z něho vymláceno. (Na těchto
svršcích a dobytku hovězím a svinském, jehož
prý bylo drahně kusův, a na dědinách žampírov"
ských, jež po 2 léta po ohni osíval, bera užitek
k sobě, a již Z třetího neb čtvrtého mandele pro"
najímal, prý si cis. rychtář »mnohem víceji vy"
nahradil«, nežli sám vynaložil.)
Pokud jde o dobytek, možno souditi ze
»správ« neboli výslechů na žádost cis. rychtáře
na kanceláři vedených a z jeho artikulů, že Piric
při své smrti měl ve vlastním chovu již jen málo
dobytka hovězího; více kusů, kterých počet ne"
lze určití, ale kterých bylo více než 12 krav a
jalovic, bylo jím pronajato na stejný podíl z pří"
chovku lidem v okolních vesnicích a cis. rychtář
pronajímal po jeho smrti, když se jeho pozůsta"
losti jako odúmrti k ruce císařské ujal, dobytek
ten nebo přichované kusy dále.
Při »vedení správy« r. 1652 byl si Michal
Marek toho povědom, že »4 kusy dobytka,
jsouce (tak!) tehdáž v službě u JMC. rych"
táře, týž JMC. pan rychtář z domu žampí"
rovského po smrti jeho přihnati poručil a že ani
klípěte více ničehož v domě nebylo, ty 4 kusy,
Že když Panír město vypálil, se vším JMC.
p. rychtáře dobytkem od lidu nepřátelského po"
bráno jest a více že Žam Pírovskýho dobytka
ani kusá mimo ty 4 nebylo.« Podobně udala
zmíněná již Mářa Jalovcová, že po smrti Žam"
píra 4 kusy JMC. rychtář k sobě dáti ráčil,
ty že při zkáze města s dobytkem pana cis.
rychtáře také vzaté byly, ale odjinud aby co při"
hnáno bylo, že neví o ničem.
Podle důkazních článků cis. rychtáře a zprávy
Jíry Chocholatého o svém otci Vítovi, měli
Žampírovský dobytek v nájmu zejména tito:

a) Ves S e b e č i c e na panství JMC. Zbi"
rovském :
1. Eva Hříbalova (1 krávu, 1 jalovici březí),
2. Jan Kolář (1 krávu).
b) Ves V o l d u c h y :
3. M artin Kermes (jméno dosud ve Voldu'
chách běžné — přímo od neb. Jana de Pirycz
2 krávy a třetí přichovanou, kteráž potom Bá'
rovi v týž vsi od něho do nájmu dána byla),
4. Bláha (jméno v kraji běžné — 1 krávu).
c) Ves S t u p n o:
5. Mlynář pod Stupněm (nejmenovaný »něco
dobytka neb. Žampíra, zejména 1 krávu starou).
d) V e s L i t o h l a v y :
6. Vávra Kejval (1 krávu starou a volka).
e) V e s Ú j e z d (Kamenný) :
7. V ít Chocholatý (pár volů a 1 krávu přímo
od neb. Žampíra).
f) Město R o k y c a n y samo:
8. Kateřina Boušova (jméno běžné dosud
v městě i okolí — dobytek žampírovský, ze"
jména 1 krávu).
Podíl na příchovku bral cis. rychtář pro cis.
fiskus buď v penězích neb v dobytku, na př.
když Bára ve Volduchách přichoval od krávy
Žampírovské dva kusy, volka a jalovičku, volek
byl šacován v osmi zlatých a jalovička ve 4 fl;
JMC. rychtář přijal 6 fl. a Bára též 6 fl.; Bláha
pak z téže vsi, který přichoval dva kusy, na svůj
díl přijal mladou krávu a JMC. rychtáři dal
volka a k němu »pro vynahražení« přidal 2 fl.
20 kr.
O mnohých kusech pronajatého dobytka
chtěl cis. rychtář podle článků svých dokázati,
Že byly »od partajův vojenských« pobrány,
»správa« o pronajatém dobytku nachází se
v pramenech našich však jen od Jíry Chocho'
latého, Markéty Boušové a Vávry Kejvala. Prvý
udal, že jeho otec měl pár volů, 1 krávu od neb.
Žampíra, však že to vše za živobytí jeho přihnal
do domu, těch pár volů že zas neb. Jan Pir pro"
najal a že ještě ty voly najatý byly pod Zbiro"
vem u mlynáře; krávu že neví, komu najal, jeho
otec že jí po smrti Žampíra víc neměl. Markéta
Boušova, dcera Kateřiny Boušové, zprávu uči"
nila, že matka její měla 1 krávu žampírovskou,
tu že zas před zkázou města JMC. p. rychtáři
odevzdala, kteráž byladi je vzata JMC. p. rych"
táři od nepřítele, nejsouce (tak, místo správného

nebyvší) přítomna že neví; po smrti pak otce
jejich že se dali do Mejta a ostatní dobytek
s sebou vsáli, co ho bylo, neví, ten potom když
v Mejtě hynul dobytek, také pohynul. Vávra
Kejval správu učinil, že při sv. Martině 1. 1639
JMC. p. rychtář pronajal mu krávu s volkem,
kteroužto potomně Uhři do Radnic že mu vsáli.
Po druhé že s JMC. p. rychtářem handloval, že
mu JMC. p. rychtář krávu sa jalovici břesí dal,
kteroužto jalovici břesí také soldati v Litohlavěch sabili.
IV.
Řekli jsme již ve stati prvé, že památkou po
Žampírovi arci neuvědomělou je v Rokycanech
násev Ž a m p í r k y.
Tak jmenuje se tu v hovoru domácích oby'
vatel končina na předměstí pražském na levém
břehu Klabavky, kde jsou městské slévárny a
domy k nim náležité, svláště starý patrový dům
čp. 150 praž. př., který obsahuje byty pro sa'
městnance řečených želesáren. Násev Žampírky
nalésáme také na staré mapě posemkové s roku
1838, na té však jest umístěn jistě nesprávně,
na nákresu parcel ležících jižně od prostoru to'
várny sbirožských želesáren M. Hopfengärtnera.
Násev ten míval dříve menší rossah co do
prostoru, na který se vstahoval. Tak do r. 1896
spojoval se s dělostřeleckými kasárnami, které
byly umístěny právě v domu čp. 150 pražské
předm. (Adolf Srb: Popis Rokycan s r. 1896).
Ještě dříve, jak svědčí inventář vlastního a cisího
jmění obce rokycanské, sestavený dle účetní sá'
věrky s 31. října 1822 (oddíl A a měst. archivu)
a jak svláště ukasuje pohled na Rokycany od
severu, nakreslený r. 1823 Antonínem Schön*
bergerem a chovaný v radní síni, býval pak tento
dům obecní sýpkou, které se říkalo Žampírka;
sýpka ta byla r. 1822 odhadnuta na 1830 sl.

Násev Žampírka a Žampírky utkvěl na sta'
vení, které je dlouho již domem obytným a na
končině při něm patrně odtud, že končina ta bý'
vaia majetkem Jana Pirice čili Žampíra. Bývalo
tu nespíše místo dvoru předměstského, který Pi'
rie koupil a držel. R. 1631 uvádí se mesi novými
jeho koupěmi »dvůr Hejlíčkovský nad mlejnem
paní Rabický se vším k tomu příslušenstvím«,
r. 1662 pak jmenuje se mesi nemovitostmi, které
byly jako posůstalost Piricovská odevsdány obci
»místo, kde dvůr Škodovský stál, i s místem
koupeným od Jakuba Optaliusa nad mlýnem
T rapičovským«.
Pod svýšeným břehem, na kterém dům čp.
150 praž. př. stojí, bývaly na »mlýnské řece«
směrem k pražské bráně (sbytky v domu čp.
106 město) sa sebou dva mlýny, na místě mlýna
dole ji ležícího jsou městské lásně parní a va'
nové, na místě mlýna hořejšího, bližšího domu
čp. 150 pr. př. jest pila A nt. Pikolona.
Při nedostatku pramenů neumíme říci, který
S těchto mlýnů patříval paní Rabické a který
Trapičovi, nad kterým s nich býval dvůr Hej'
líčkovský a nad kterým dvůr Škodovský, je však
pravděpodobno, když roku 1662 dvůr Hej'
líčkovský se jako součást posůstalosti Piricovské
nejmenuje a uvádí se místo, kde stál dvůr Ško'
dovský, že tento býval tu, kde je dnes dům
čp. 150 praž. př. ležící nad pilou Pikolonovou
a nasývaný po výtce Žampírkami.
Dvůr Škodovský měl jméno po měšťanském
rodu Škodů, který ho držíval, než'li ho Piric
nesnámým spůsobem v nesnámou dobu nabyl.
Z rodu toho byl asi soused Škoda, po kterém
Rokycanští r. 1619 poslali část půjčky dané
Plseňským pro Mansfelda. (Kniha památek,
Český lid 1926, Jak se hádala Píseň s Roky'
cany.)

JAROSLAV SCHIEBL: NĚKOLIK O BRÁZKŮ Z DÉJIN CHOTEŠOVSKÉHO KLÁŠTERA.
(D o k o n č e n í.)

Nato pak následuje druhé obeslání téhož
pana Adama s Klenového, který se patrně
k první při do soudu komorního nedostavil.
Podobných opisů obsahuje smíněný kodex více
a lse s nich souditi, že probošt Jiřík II. hájil
sájmy kláštera velmi energicky.
Nebude snad nesajímavo, když při této pří'

ležitosti se také ještě smíníme, že o rybníce Ja'
nově jest již r. 1358 řeč, byl tedy starším ryb'
nika Sulkova.
V IL
Tyto slé doby byly však jen předehrou ke
všem hrůsám a strásním, jaké uvalila na klášter

oOletá válka. Na počátku toho období stal se
proboštem A d a m R u d r i s c h , který předtím
(asi 1583) s velkou bezohledností prováděl re'
katolisaci své dosavadní kolatury v P i s t o v ě ,
kde byl farářem. Byl však odtud odvolán roku
1596 za p ř e v o r a d o T e p l é , avšak po
smrti probošta Jiřího II. Šaytera byl Adam
Rudrisch řádovým visitatorem, strahovským
opatem Lohelem znovu vyslán do Chotěšova
Za probošta. Z toho však povstal ostrý spor
mezi Lohelem a opatem teplským Matyášem
Zimmerhackelem, který v ustanovení tom shle'
dával zasahování do svých práv a odpíral R ud'
rischovi konfirmaci, kterou mu teprve následu'
jící opat O n d ř e j E b e r s b a c h udělil.
Po vypuknutí odboje českých stavů vydal
c í s a ř M a t y á š všem prelátům klášterů zá'
padočeských rozkaz, aby k obraně P l z n ě do'
dali své hotovosti. Tohoto rozkazu uposlechl
také probošt Rudrich a uchýlil se s 98 ozbro'
jenci, s jeptiškami i s celým klášterním pokla'
dem r. 1618 do pevné a za nedobytnou poklá'
dané Plzně, kdež se ubytovali ve vlastním domě
kláštera. Budova ta byla však nepřátelské palbě,
která se nejvíce soustřeďovala na františkánský
kout města, zvláště vysazena. Mimo to pak
byly chotěšovským uprchlíkům v Plzni ode'
brány veškeré s sebou přivezené potraviny,
neboť velitelství města muselo se zavčas o to
starati, aby co nejdéle s proviantem vydrželo
a protož veškeré potraviny zabralo a stejnoměr
nou distribucí všem v městě přítomným obrán'
cům i uprchlíkům ze soustředěných zásob udě'
lo válo.
Opuštěný klášter byl po odchodu jeho oby'
vatel a obránců mansfeldským plukovníkem
H a c k e r n napaden a vydrancován.
Když pak M a n s f e l d dne 21. listopadu
1618 města dobyl, nadešly pro chotěšovské
uprchlíky zvláště těžké doby. Od probošta žá'
dal vítězný vojevůdce výplatné 25.000 zlatých
a vydání klášterního pokladu. Prvnější nebylo
možno tak rychle sehnati, jak to Mansfeld roz'
kázal. Vydání klášterního pokladu, který byl
bezpečně ukryt, probošt Rudrisch rozhodně
odepřel. Tradice, kolující ještě v polovici pře'
dešlého století v Plzni, vypravovala, že Mans'
feldští v chotěšovském domě po klášterním po'
kladu pátrali, domnívajíce se, že tam byl kamsi

zazděn. Teplské a chotěšovské annály vypra'
vují, že byl probošt pro své zdráhání ukrutně
týrán. T a n n e r také ve své kronice vypra'
vuje o nelidském zacházení s jeptiškami chotě'
šovskými, kdežto jiné, věrohodné prameny opět
uvádějí, že nebylo jim v ničem ubližováno, ano
bylo jim dovoleno, aby se uchýlily na venek
k šlechtickým svým přítelkyním, což také sku'
tečnosti odpovídá.
V staré Plzni kolovala tradice, že Mansfeld
uspořádal v dobytém městě ples a jisté šlech'
tičně, jejíž manžel byl také mezi obhájci města,
slíbil pro chotěšovské jeptišky svobodu, když
mu povolí jeden taneček. Šlechtična prý — ač
byla v požehnaném stavu — přání tomu vyho'
véla a tak jeptišky vysvobodila.
Probošt a převorka zůstali v Plzni v zástavě,
dokud nebylo celé výplatné zapraveno. Do'
břanští a Stodští půjčili převorovi část potřeb'
ného obnosu, začež jim byl dán pivovar na
deset let v zástavu. Zůstatek poskytl pražský
klenotník Š e b e s t i á n B o s s e , kterému byl
klášterní poklad zastaven.
V r. 1620 shromáždil teplský opat E b e r S'
b a c h opět rozptýlené chotěšovské jeptišky a
uvedl je zpět do jich kláštera. Zde však pro ne'
dostatek jiných potravin sloužily k obživě pou'
ze úlovky z honeb, neboť veškeré statky mimo
Chotěšov byly povstalými stavy rozděleny mezi
jich přívržence. Když pak vtáhly císařské a ligi'
stické voje k potlačení odboje do Čech a oblé'
haly D o m a ž l i c e , uchýlili se sousední šlech'
tici se svými rodinami i se svými poklady pod
ochranu chotěšovského kláštera. Avšak jistý
pluk polského vojska, nedbaje, že tím poškodí
přívržence císaře, vnikl do kláštera a vyloupil
ho. Podobně si počínaly i jiné oddíly císařských,
až teprve generál B o u q u o i na prosbu pro'
bošta položil do kláštera ochrannou posádku.
Po bitvě na Bílé Hoře musel probošt R u d '
r i s c h k vyzvání arcibiskupa A r n o š t a
Z H a r r a c h ů , komisaře a visitatora plzeň'
ského kraje předložití seznam škod, jaké kom
vent a klášter chotěšovský utrpěl. Rudrischovi
byl pro jeho vysoký věk přidělen k ruce ko'
adjutor v osobě P a v l a H e r o l d a , jehož po'
měr k proboštovi upravil visitator Q u e s t e m
b e r g. Ještě jednou musel Rudrisch s jeptiškami
před nepřítelem utéci na krátkou dobu d o

P 1 z n ě. V r. 1633 dokončil svůj pohnutý život
a v úřadě jej následoval jeho dosavadní ko
adjutor H e r o l d , který do tří let zaplatil při
pečlivém hospodaření veškeré dluhy, vyplatil
klášterní poklad ze zástavy a provedl novo
stavbu konventu, který byl již na sboření.

VIII.
Po jeho smrti, nastalé r. 1639, zvolil si chotéšovský konvent pod vlivem visitatora Questenberga a dle terna teplského opata, pernharcského faráře Z a c h a r i á š e B a n d h a u e r a
za probošta. Sotva tento nastoupil svůj úřad,
musel již pomýšleti dne 14. května 1639 na
útěk s jeptiškami, neboť švédský generál B an é r, zvítěziv u Saské Kamenice nad Sasy,
vpadl do Čech. Questenberg radil Bandhauerovi,
aby s konventem šel do pevné Plzné, probošt
však neuposlechl a hledal ochranu na zámku
v Horšovském Týné, kde setrval 7 týdnů. Když
přešlo nebezpečí, vrátil se do kláštera, kde chtél
válečné škody opraviti. Avšak plzeňští krajští
hejtmane jej upozornili, že se Banér opět blíží.
T u zase prchl Banhauer s konventem, tento
kráte d o b a v o r s k é h o k l á š t e r a W i n d b e r g u u Rezna.
Banér sice plenil Plzeňsko, avšak chotěšovského kláštera ušetřil, když zvěděl, že obyvatelé
jeho uprchli.
Dne 2. listopadu vrátil se Bandhauer do klá
štera, kdežto jeptišky zůstaly ve W indbergu až
do 4. května 1640. V r. 1641, kdy Banér opét
se blížil, uprchli chotěšovští klášterníci zase do
Plzně a 8. května 1642 vrátili se zpět. Zatím
byl klášter císařskými přiveden hospodářsky
skorém na mizinu. Bandhauer ve svých zápis
cích zle žaluje na císařské, kteří si hůře počínali,
než nepřátelé sami.
V r. 1647 uprchl Bandhauer s konventem
opět do P l z n ě , kde prý jej plukovník D ě l a
C o r o n a zle týral. Sotva se Chotěšovští na
vrátili z Plzně, kde pobyli od června do listo
padu, opět do kláštera, museli znovu před
K ö n i g s m a r k e m utéci do Plzně, kde opět
pobyli 12 týdnů. Po uzavření vestfálského míru
^24. října 1648), byla v Plzni k oslavě této udá
losti sloužena Bandhauerem pontifikální mše.

IX.
Jako bylo všeobecným zjevem za 30leté války,
že kázeň a morálka velice poklesly, tak také
působily poměry tyto na klášterní kázeň v Chotěšově. Zejména starší jeptišky libovaly si ve
vzdorování rozkazům představených, mladší pak
dokonale svlékaly libovolně svůj řádový oděv a
vedly bezuzdný život. Jeptiška K a t e ř i n a
Z K ř i m i c dokonce radila Dobřanským po
tají, jak by nejlépe dovedli hájiti své zájmy
proti proboštovi. Přísnost nepomáhala, vždyť
i teplský opat přiměl jen krásnými slovy a
úplatky jednoho tolaru každé jeptišce, aby opět
přijaly řádový šat. Bandhauer opět poznenáhlu
obnovoval klášterní disciplinu a svornost mezi
rozhašteřenými jeptiškami a zakázal opět pří
stupu nepovolaných do klausury. Práci tuto mu
však ztěžovali teplští výpomocní kněži, do klá
štera komandovaní, které musel do Teplé vrátiti,
poněvadž si vedli velmi »neklášternicky«, ze
jména ve stycích s ženskými osobami i klášternicemi atd.
X.
V roce 1781 zrušil císař Josef II. kláštery,
sloužící jen kontemplativnímu životu a tím také
nadešel konec chotěšovského kláštera. Dne 22.
července 1782 opustily jeptišky tento a vrátily
se do světského života. Klášterní archiv byl od
vezen do státního archivu ve Vídni, jen obě
rukopisné historie kláštera od Banhauera získala
pražská universitní knihovna. V roce 1822
koupil Chotěšovské panství od náboženského
fondu kníže K a r e l A l e x a n d e r z T h u r n T a x i s ů , jehož choť, jak známo, pěstovala hor
livě styky s plzeňským profesorem J o s. V o j t.
S e d l á č k e m , který ji úspěšně vyučoval češti
ně. Ve smyslu vyvlastňovacího zákona z r. 1919
byla nejnovější část panství prodána obci plzeň
ské. Klášterní budova se zahradou zůstala majet
kem dosavadního držitele. Patronátní právo k fa
rám Chotěšova, Dobřan, Sekeřan, Holejšova,
Stoda, vsi Touškova a Úherce zůstalo klášteru
v Teplé.
P r a m e n y : Pietschmann, dr. Anselm, »Zacharias
Bandhauer und seine Thätigkeit in Tepl, Magdeburg und
Chotieschau« (Besitz, z. Gesch. d. Stiftes Tepl 2, B. Mar.
Lázně 1925). — Codex 220 D 31 z bibl. kláštera v Teplé.
— Köpl, Das ehern. Prämonstratenser Chorfrauenstift Cho'
tieschau. — Grassi, dr. Basii, Der selige Hroznata. — Cermák, Premonstráti v Čechách a na Moravě. Praha 1877.
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P. HUGO KARLÍK A TYLÜV NÁHROBEK.
Smetana a Karlík byli nejlepšími přáteli Tylovými;
když přijel Tyl do Plzně, bylo to pro ně svátkem,
rok 1856 však také bolestí. Sotva Tyl zemřel, staral
se zvláště Karlík nejen o pohřeb, ale také o rodinu
a památku Tylovu. Jak se staral o pozůstalé, píše
Turnovský,1) málo jest však známo, že to byl on,
který se přičinil o důstojný hrob Tylův, zdobený
sochou.
B. Güldener píše příteli V. Naxerovi, studujícímu
práv t. č. v Přešticích, 25. října 1858: »Tylův pomník se snad přece postaví. Onehdy mi ukazoval
prof. Karlík nákres od Kandlera, velmi pěkný a jed'
noduchý. Jakýsi Koerner z Teplic má jej vytesat z kamene. Karlík je celý blažený a vidí již napřed všechno
hotové. Já ale kroutím hlavou a myslím si: 130 fl.
a pomník! Jak se to dá srovnat. Kdyby byli mecenáši! Ale tak —. Nechci ale přítelíčkovi kazit nevinnou
radost.«
Že Karlík měl s náhrobkem starosti nemalé, svědčí
jeho dopis témuž Naxerovi z 11. prosince 1858.
Avšak nedal se odraditi ničím, nýbrž pracoval inten*
sivně. Píše: »Na pomník Tylův sešlo se mi sub rosa
již 125 frm, nákresy mám již dva, jeden od Kandlera,
provedení stálo by 160 frm, a jeden od Vilda, vy*
soko-li by přišel nevím; čekám Vilda osobně. Vildův
nákres je pěknější.« ----A v témže dopise dále:2) »Dnes byl u mne Vild
a žádá za pomník mimo dovoz 260 f; nevím, zda-li
se to vydaří, zvlášť an se vše jen potajmu aneb pod
pokličkou diti musí. Inu veřejná sbírka myslím, že
by přede snad Steurů neumenšila. Vederemo.«
Tedy Turnovského poznámka: . . . brzy vypínal se
nade hrobem pěkný, významný pomník .. . (str. 250)
znamenala ve skutečnosti práci a starost nemalou,
důkaz opravdové lásky k památce váženého přítele
dvou plzeňských buditelů •— slepého Smetany a obě
tavého Karlíka.
K. Škába.
Jaroši. Schiebl:

POD SVÍCNEM TMA!
Před opravou radnice nalézal se v souterrainu této
po levé straně od hlavního vchodu (směrem k »cí
sařskému domu«) t. zv. radniční sklípek, v němž byla
odedávna obskurní krčma, přímo pod policejní stráž
nicí. Sem docházívaly »hledané« osoby, tuláci a da
rebáci nejrůznějšího kalibru a formátu, jakož i obojího
pohlaví. Zde byli jistějšími, než kde jinde, nebot
J) O životě a působení Josefa Kajetána Tyla. 1881,
str. 267 sl.
J) Tato část psána asi druhého dne. Karlík často psal
dopis dva až tři dny, vždy po částech. Güldener píše
v tomtéž dopisu o něm: » . . . jeli doma, tolik pracuje, že
si musím dělat svědomí, když jej někdy z práce vytrhnu.«
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v »radničním sklípku« nenapadlo policii hledati je.
Teprve policejní strážmistr Guga počal jim zde život
ztrpčovati a pobyt znepříjemňovati. Některé stihané
osoby schovávaly se také do trámoví zvonice na věži
farního kostela sv. Bartoloměje, nebot schodiště na
věž bývalo stále otevřené. Když byl radniční sklípek
zrušen, přestěhovali se jeho »stálí hosté« do »Hamburečku«, jak byla jmenována sklepní formanka
v hostinci »U města Hamburku«, k níž byl vchod
v Pivovarské ulice.
CHODSKÁ ČÍTANKA.
Náš list — žel — pro svůj krajně omezený rozsah nemůže
referovati o novinkách v západočeské literatuře. Ale letos vy*
šlá Chodská čítanka jest dílem, které se zcela vymyká z rámce
běžných literárních zjevů a takové nelze ani zde pominouti
mlčením. Scjdou-li se na slovo vzatí odborníci a zároveň lidé,
kteří k svému kraji zahořeli upřímnou láskou, jest ovoce jejich
práce pravým dobrodiním. Chodsko — obestřené nymbem
mravní i národní zachovalosti — tak jak jej líčili Božena Němcová a Alois Jirásek, podléhá novodobým proudům a ztrácí
svůj domácí svéráz.
A tu jeho nejlepší synové, Baar, Hruška, Teplý a jiní po
vstávají, aby zachránili, co ještě lze. Jejich Chodská čítanka
jde od 6rdce k srdcím, jest zrcadlem, vc kterém každý Chod
pozná své bývalé přednosti i dnešní osudné chyby. Ona jest
činitelem, který důtklivě i přesvědčivě vede k nápravě.
Rozšíření Čítanky na Chodsku jest příkazem cti všech kul
turních činitelů a protože Chodsko — to krásné, upřímné a
rázovité s t a r é Chodsko milujeme všichni, tedy i pro nás
jest Chodská čítanka drahocennou a milou knihou. Její obsah
dotýká se všech kulturních zjevů chodského života. Líčí historii
kraje, jeho kulturu hmotnou i duchovní, a vůbec vše, co
tvoří relief této širé oblasti západočeské. A tragika osudu
tomu chtěla, že mnohý z těch krásných článků jest posledním
odkazem mezitím zemřelých, věrných chodských synů.
L. L á b e k.

LEŠŤANY (k obratové příloze).
Jedna z nejkrásněji položených obcí na Plzeňsku byla
r. 1926 těžce poškozena zločinnou rukou, které založeným po
žárem padla za oběc barokní budova fary (na pohledu vlevo
kostela). Její dobře vyvážená proporce a příjemná mansardovitá střecha zapadala neobyčejně šcastně v celkový rámec obce.
Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1768 vyznačuje se velmi zají
mavým elipsovitým půdorysem a chová vzácnou cínovou křti
telnici z r. 1579.

ADOLF KOSÁREK: KRAJINA.
Z bohaté sbírky dra Mat. Mandla v Plzni, která vyniká ze
jména doklady k vývoji českého malířství, přinášíme sličnou
krajinku Kosárkovu (1830—1859), v níž jest ukryt všechen
půvab jeho mistrného štětce. Přes jistou dávku romantismu,
tehdy všeobecného, uplatňuje se široká a pevná koncepce jako
předzvěst nové doby, ne ovšem bez dávky jakési zasmušilosti,
kterou můžeme vysvětlovati tragickým osudem samého mistra.

£>

-

■

■

—Q

»P L Z E Ň S K O« vydává »Kroužek přátel starožitností
v Plzni. — Redakci vedou: Ladislav Lábek a Dr. Fridolin
Macháček. — Administrace: Plzeň, Třída českoslov. legionářů
číslo 2. — Tiskem Grafických závodů v Plzni, Hankova 6.

VĚSTNÍK PLZEŇSKÝCH M U SE Í
ČÍSLO 15.

PŘÍLOHA „PLZEŇSKA“.

Z MĚSTSKÉHO
ČINNOST

HISTORICKÉHO
PŘÍRODOVĚDNÉHO

LEDEN 1927.

MUSEA

V PLZNI.

ODDĚLENÍ.

(Od října 1924 do konce roku 1926.)

Přehlédneme-li činnost přírodovědeckého od
dělení za dobu více jak dvou let, vidíme rychlý
a poměrně veliký postup zvláště v posledním
roce, jenž jeví se nejen ve sběru, ale i v umístění
a laboratoři.
Rozšiřování sbírek dálo se ve všech oborech
podle programu vytčeného v r. 1923. (Víz Sbor
ník musea a Věstník plz. museí z r. 1923.)
I. G e o l o g i e . Zoo- i fytopaleontologické sbír
ky byly rozšířeny nálezy p. Rayera i správce od
dělení v Kotíkovském lomu, Ledcích, Záluží, Sulkově a Nýřanech. Jsou to hlavně otisky rostlin
permckarbonských. Velice hojný materiál byl se
brán v cihelnách. Jsou to části díluviálního koně,
nosorožce a soba z Dobřan, kde na dřívějším na
lezišti bylo ve vykopávání pokračováno. Též zí
skány byly kosti nohou, část lebky a obratle koně
z Manětína, stehenní kost nosorožce a dvě sto
ličky mamuta z Vochova, zuby koně ze Sedlce,
atd. Velkostatkář p. dr, Lobkovic daroval as 100
kostí díluviálního medvěda a části kostí mamuta.
Při regulaci na Obcizně nalezeno bylo celkeon
as 100 kostí v aluviálních náplavech a sice túra
krátkorohého, koně a psa (Canis familiaris fos.
matris optimae). M'mo to nalezeny tam rozštíp
nuté kosti a pazourkový nůž.
I praehistorické vykopávky, vedené p. dr. Ma
cháčkem u Bližejova, poskytly cenný materiál
kostí sice recentních, ale v mnohém ohledu zají
mavých, neboť zjištěny zde byly kosti tura, vepře,
kozy a rysa.
Při kladení rour vodovodu ve Skvrňanech na
lezena byla většina kostí koně (recentní), jež
slouží jako srovnávací materiál. Mnohé zajímavé
předměty byly sebrány pro sbírky dynamické
geologie.
II. M i n e r a l o g i e . Rozšiřování této sbírky
jde tempem velice pomalým, neboť mineralogická
chudost naší krajiny nedovoluje rychlého po
stupu. Sbíráno bylo hlavně na Ronšpersku a při
vezen byl pěkný sběr.

P e t r o g r a f i c k á část rozšířena byla o ně
kolik set formátů hornin jak z poříčí Střely, tak
i ze Stříbrska a Domažlická.
III.
Z o o l o g i e . Nejvíce rozšířila se část
zoologická. Rozhojněny byly vycpaniny dary a
odstřelem správce oddělení. Dnes máme již dosti
velice vzácných ba i ojedinělých druhů. Mezi
dárci dlužno jmenovati zesnulého velkostatkáře
p, Macenauera, dále Lovecký klub, p. Fiiricha,
říd. uč. Krsa, elektrotechnika p. Parvoniče,
p. les. radu Míška, Lesní úřad plzeňský, velko
statkáře inž. Kličku atd. Mimo to dary a povo
lením odstřelu nám přispěli velkostatkář p. dr.
Metternich-Wineburg z Plas a velkostatkářka pí.
Zedvicová z Liblína.
V době prázdnin 1925 i letos prováděl správce
oddělení výzkum vod jak na Plzeňsku, tak hlavně
na Domažlicku. Tím vznikla hydrobiologická
sbírka, obsahující dnes skoro 700 lahviček se sbě
rem vodní zvířeny i drobnohledné květeny.
V tomto odvětví postupuje se tím způsobem, že
jest hotova geologická mapa horní části Čerchovky (1:25.000), mapa hydrografická a současně
připravuje se mapa porostů (rostl, formací). Sbě
ry v různých lokalitách jsou zanášeny přesně do
mapy a při rybnících jsou opatřeny na místě
snímky associaci rostlinných. Mimo to určeno
jest dno, měřena teplota vody a někdy též che
mické složení vody. Až zařízeno bude v labora
toři oddělení na rozbor vody (titrací), bude tento
prováděn při každém sběru, by se mohlo postupovati allobiocoenosně. Zde pracuje se dopo
drobna ve všech detailech a zároveň dle nejnovějších směrů, neboť jest plně chápána důležitost
tohoto studia pro praktickou stránku rybářství.
Tím nejen získáváme přehled živočišstva určitých
vod, ale získáváme i hojnost materiálu pro vysta
vení naší sbírky, takže jest již zde obsažena
slušná sbírka vodního tvorstva. Mimo tento směr
pracuje se na sbírání a preparování částí ryb,
jako jich šupin, kostí, sluchových orgánů atd.
I hmyz a měkkýši byli pilně sbíráni.

IV.
B o t a n i k a . Zakoupena byla další část zhotovení jednoho výbrusu (mikroskopického) je
herbáře prof. Malocha a sice sbírka řas.
třeba nejméně 8 až 9ti hodin pilné práce. ZasíČást fotografií přírodních památek, zajímavých lati horniny k vybroušení do Prahy a vybrušozjevů geologických, stromů, hnízd atd. byla též vati též jejich formáty vyžadovalo by dnes veli
rozmnožena. Sbírka negativů obsahuje as 200 kého nákladu. Sbírka hornin bude obsahovati
nejen obyčejný formát kusový, ale i hlazený, by
kusů.
bylo snadno víděti, k čemu by se dalo té které
Ve vedení katastru se pokračuje tak jako s ka- horniny prakticky využiti. A právě k praktické
talogisováním a inventarisováním všech věcí.
stránce musí se i zde přihlížeti, neboť k ní se
To by as byla v hrubých a stručných rysech přihlíží ve všech odvětvích. Pro chemický rozbor
načrtnuta vlastní práce sběratelská a prepará- vody (titrací) jest třeba zakoupiti přístroje a
chemikálie. Nutno též zakoupiti chemické váhy,
torská.
Druhý veliký moment pro práce v oddělení chemikálie, válce na preparáty, fot. desky a skla
byl ten, že dne 26. ledna 1926 umožněno bylo pře mikrosumary. Na rozbor hlin a jich určení jest
stěhování částí sbírek do nových místností a zde třeba Kopeckého přístroje. Určování přírodnin
bylo možno zříditi též laboratoř. Rozhodnutím vyžaduje nej nutnější odborné literatury, jíž se
městské rady přiděleny přírodovědnému oddě nám též nedostává. Vše to vyžaduje většího ná
lení prozatím čtyři místnosti v přízemí bývalé kladu a nutno proto se obrátí ti na korporace
vodárny v Pražské ulici. To mělo za následek, a veřejnost o pomoc při budování našeho oddě
že větší část subvencí musela býti dána na za lení.
Dnes není naprosto možno vystavovati ob
koupení nábytku, nejnutnějších přístrojů a che
mikálií. Tím umožněna byla laboratorní práce, časně neb dokonce trvale sbírky nejen proto,
neboť dříve nebylo možno v místností archivu tak že není potřebného nábytku, ale také dosta
pracovati jako dnes. Při zařizování přístrojů vy tečného místa. Aby alespoň skupiny neb nejno
cházím z toho stanoviska, že nutno ihned zakou- vější, často velmi vzácné, ba i ojedinělé před
piti dobré stroje a nutné, neboť dá se lépe, měty byly veřejnosti přístupnými, budou tyto
rychleji a úsporně pracovati, čímž odchylujeme v dohledné době vystavovány v široké a světlé
se od pracoven jiných podobných ústavů. Tím, chodbě oddělení (bývalá vodárna — Pražská
že zakoupen byl dříve mikroskop a nyní mikro- ulice) v hodinách dopoledních i odpoledních
lampa a mikrofotografický aparát, usnadní nám (v zimní době do 4, později do 5 hodin odpo
vše nejen určení, ale i vystavování věcí drob ledne). Doufám, že tímto, ač nepatrným opa
ných, neboť fotografie objasní náležitě toto malé třením, přec zavděčíme se veřejnosti a pak, že
tvorstvo i rostlinstvo. Bez fotografie preparát alespoň budou zde ukázky, jež potvrdí existenci
nemá významu. Dále nám přispěje i mikrotom, oddělení. (Přeměna sbírek bude vždy hlášena
neboť tak drahého přístroje nemohli bychom za v místních časopisech.)
koupili, a ten nám byl zapůjčen p. MUDr. KošáNa venek spolupracuje přírodovědecké oddě
kem. Jest nutno přizpůsobíti mikrofotografický lení nejen v různých spolcích, ale obesílá i jejich
aparát, by vyhovoval více účelům. To vyžaduje výstavy. Tak pořádána byla výstava se Župou
nejen velice zručného mechanika, ale člověka, děl. turistů v Plzni, se spolkem »Iris«, se Spol
jenž předělávaje jemný přístroj, nešetří námahy kem pro pěstování drůbeže, se Včelařským spolr
ani času, by provedl věc s největší přesností. Za kem atd. a za svoji exposici museum obdrží část
tuto obětavou práci děkujeme p. říd. učit. Kies- zisku z výstav. Z toho založen byl fond prof.
wetroví, známému odborníku.
dr. Purkyně, jehož účelem jest ku pováti před
Přírodovědecké oddělení čeká ještě mnohá měty pro sbírky přírodovědeckého oddělení; jest
práce a s tím spojen jest veliký náklad. By mohlo v něm uloženo dnes Kč 5883-48.
býti pokračováno v petrografickém výzkumu naší
Jest též nutno starati se o místnosti, kde by
župy, bude nutno zakoupiti přístroj na broušení bylo možno bud trvale neb střídavě vystaviti
a řezání hornin. Bez výbrusů není možné přesné sbírky oddělení a učmiti je přístupnými veřej
určení hornin. Zakoupením sice drahého přístroje nosti. Snad v dohledné době podaří se nám po
ušetří se nejen peněz za zhotovení výbrusů, kte mocí příznivců i tento druhý tvrdý oříšek rozré dříve byly zhotovovány v Praze, a vybroušení lousknouti.
formátů hornin, ale hlavně času, neboť na ruční
Jar, Tykač.

Z NÁRODOPISNÉHO M USEA PLZEŇSKA (V DOMĚ GERLACHOVSKÉM).
JA K V Y H O V U J Í S B Í R K Y A I N S T A L A C E
VĚDECKÝM POŽADAVKŮM.
Ve výroční zprávě musea za rok 1925 (vyšla
co samostatná publikace spolu se stručným ná
rodopisným přehledem západních Čech), bylo
přislíbeno, pojednati v tomto Věstníku obšírněji
o celkovém stavu musejních sbírek.1) Nekriti
ckému pozorovateli jistě stačí, je-li museum za
plněno a pravidelně otevřeno. V tom směru by
ovšem Národopisné museum plně vyhovovalo.
Cíl správy musea a i těch, kteří v ústavech po
dobných hledají všestrannou a dostatečnou po
můcku ke studiu a sebevzdělání, jest ovšem
zcela jiný. Podobně jako žádáme u knihoven
vědeckých, aby měly dobře zastoupeny všechny
obory, vědecké literatury, tu stejně i u sbírek
věcných je třeba, aby poskytovaly materiál pro
každou vědeckou otázku v dostatečné míře a
ve vybraných exemplářích.
U musea Národopisného, jako ústavu vlasti
vědného, jest tato povinnost ještě násobena
tím, že jde o věcné doklady k naukám, bez
nichž nelze býtí žádnému průměrně vzdělanému
jednotlivci. Konečně jsou národopisné sbírky
nezbytnou složkou dnes povinného a za nej
důležitější uznávaného, vlastivědného učiva.
Národopisné museum Plzeňska snažilo se již
od svého založení vyhověti všestranně požadav
kům dnešní doby a proto také neomezilo svoji
činnost sběratelskou, jako to bývá u jiných
ústavů stejného jména, pouze na lid venkovský,
nýbrž snaží se obsáhnouti všechen kulturní ži
vot našeho kraje vůbec. Nerozlišuje mezi mě
stem a venkovem, sbírá vše co může po jaké
koliv stránce orvětliti domácí kulturu minulosti,
ba stará se i o to, aby byly zachyceny všechny
důležité zjevy i přítomného života.
Jak dalece se dosud, za 10 let působnosti mu
sea, podařilo spiniti naznačený program, vy
svitne nejlépe z níže uvedeného přehledu, který
jest sestaven dle jednotlivých oborů a beze
všech příkras. Všude pak bude poznamenáno,
do jaké míry jest postaráno stálou exposicí
o poučení návštěvníků sbírek.

A. M Ě S T O .
1.
A n t h r o p o l o g i e . V tomto oboru ne
došlo dosud vůbec ke studiu a sbírání mateBylo to též přáním zesnulého předsedy musejního
kuratoria p. insp. Kostince a činím jemu tímto zadost.

MUSEA

riálu. (Pouze ve školách pracují školní lékaři na
statistice žactva.)
2. R o d o p i s . V městě, kde velmi mnoho
jednotlivců i rodin hrálo důležitou kulturní úlo
hu, jest nutno postarati se o zachycení podobi
zen a zpráv o každé rodině zvláště. V museu
Národopisném vytvořil se velmi obsáhlý archiv
rodopisný, který plně vyhovuje všem kladeným
požadavkům. Vystaveny jsou jen sporé ukázky
v oddělení »kulturní život«. Bylo by však nutno,
poskytnouti alespoň větším portraitům (zpra
vidla uměleckým dílům, jako olejomalbám a p.)
zvláštní místnost. Většina jich je uložena ve
skladišti.
3. K u l t u r a b y t o v á . O stavební stránku
pečuje stavební archiv při Historickém museu.
Vedle toho dum Gerlachovský sám jest důleži
tým dokumentem stavebně historickým. Vlastní
příbytek jest v museu zastoupen 7 interieury.
Barok, kuchyní, jídelnou a obytným pokojem,
dále empire, doba probuzenecká a léta 50. vždy
jednou místností. Počet ten ovšem zdaleka ne
stačí k úplnému přehledu městského bytu, za
to však jsou stávající interieury velmi instruk
tivní. Nábytkové kusy a ostatní bytové zařízení
jest zatím v množství plně postačitelném. Bude
snahou musea, aby si opatřilo snímky stávají
cích domácností všech vrstev.
4. K r o j městský, dámský jest slušně zastou
pen. Nehledě k ojedinělé ukázce z konce XVI.
stol. (nález v kapli Šternberské), jsou tu šaty
počínaje empirem až do let 80. minulého století
v dostatečném výběru. Záhodno by bylo doplniti sbírku i o produkty nejnovější doby. Tu jsou
po ruce jen některé fotografie, ač by se měly
všechny zjevy i výstřelky módní soustavně zachycovati. Museum postrádá však ukázek star
šího kroje pánského a chová z něho jen ojedi
nělé součástky. Sbírka šperků a toiletních po
třeb jest velmi chudá. krojů dámských vysta
veno jest asi 10 ukázek, to jest % všeho ma
teriálu.
Z

5. D e n n í ž i v o t :
a)
r o d i n n ý . Lze zachycovati zaznamená
váním charakteristických zvyklostí, náklonno
stí a pod. čerpaných buď z minulosti neb ze
současného života. Pokud lze, děje se tak na

lístcích, které mají své oddělení ve zvláštním
lístkovém archivu.
b) v e ř e j n ý . Zahrnuje v sobě spolkaření,
zábavy, slavnosti, pouliční život, události veřej
né atd. K tomu nejvíce dokladů podává fotogra
fie. Snímků toho druhu jest v museu dostatek;
starost o soustavné doplňování musí však sprá
va musea přenechati místním amateurům. Zlom
kovitě jsou zastoupeny veškeré tiskopisy vzta
hující se k veřejnému životu, uchovávají se však
i v museu Historickém;
c) d u c h o v n í . K němu dobrou ilustrací jest
soukromá korespondence sice těžko dostupná,
ale přes to v museu slušně zastoupená. Pozůsta
losti domácích literátů a jejich díla, sbírá Histo
rické museum. Chybí přehled domácí četby,
v minulosti i přítomnosti, zprávy o soukromých
knihovnách, kronikářích a pod.
Doklady náboženského cítění sbírají se dosud
nesoustavně. Třeba zapisovati a shledávati vše
chny důležité zjevy minulostí i přítomností i sbíratí věcné památky v míře daleko větší nežli
dosud. Exposice církevních památek jest dosud
jen přívěskem zvykoslovného oddělení, ač by
vyžadovala zvláštní místnost;
d) h u d b a a z p ě v . Museu podařilo se zachytiti celou řadu hudebních pozůstalostí v jích
celku a jest v tom směru velmi dobře opatřeno.
Jest to převážně materiál rukopisný v počtu
několika tisíc kusů, ve kterém se jasně jeví hu
dební záliby i sklony staré Plzně až do XVIII.
století. Vystaveno jest z každé důležité pozů
stalosti jen po jednom nebo jen několika málo
kusech, avšak v přehledném vývojovém rámci.
Skupina hudebních nástrojů jest vzhledem k po
měrné vzácnosti jejích, dosti pozoruhodná.
e) v ý t v a r n é u m ě n í ostatní zahrnují zprá
vy a památky po místních umělcích. Tu jest
hojně materiálu v lístkovém archivu, ač i pří
buzné ústavy věnují této otázce značnou péči.
Zvláště dobře jest opatřeno
f) d i v a d l o péčí ředitele Vendelína Budila,
který ukládá své práce v Historickém museu;
g) š k o l a . V tomto oboru jsou po ruce ob
zvláště cenné památky. Několik jich jest vysta
veno v jediném malém rámu, více místa není.
Chystá se však samostatné školské museum,
kde bude snad možno trvale zpřístupníti všech
no nastřádané bohatství.
Rozsáhlé oddělení denního života jeví se v in
stalaci musea co nepatrný zlomek. Vše je spo
jeno s městskými krojí v chronologicky seřaze

ný soubor pod heslem »Život a móda v Plzni«
a to v jedné místnosti. Jen seskupení památek
ruchu společenského vyžadovalo by zvláštní
velkou exposici a znamenalo by objekt mimo
řádně poučný.
6. D e n n í z a m ě s t n á n í :
a) k u c h a ř s t v í a d r o b n é p r á c e do
mácí jsou hojně zastoupeny. Barokní, bohatě
vypravená kuchyně s krbem, a černá kuchyně
z počátku XIX. stol. dostatečně ilustrují toto
důležité odvětví denního zaměstnání. Z drob
ných ručních prací vystaveny jsou některé
ukázky, ač by bylo vděčno vybudovati i tu sou
stavnou a rozsáhlejší exposici;
b) ř e m e s l a a ž i v n o s t i tvoří ohromné
pole činnosti i sběratelství. Dlužno zachytiti mi
nulost každého řemesla zvláště a to po všech
jeho stránkách. Museum sbírá: 1. podobizny mi
strů a zprávy o nich, 2. veškeré nářadí se zře
telem k vývoji vybavení dílen, 3, práce domá
cích mistrů všeho druhu. 0 památky cechovní
stará se Historické museum. Za poměrně krát
kou dobu sebráno bylo velké množství řemesl
ných památek, některá odvětví výroby jsou
však velmi skrovně zastoupena. Po stránce in
stalační dostalo se řemeslům patřičného místa
teprve z jara 1926, ale jen některým oborům
a to zas jen zcela nepatrnou exposicí. Dobře
se representuje pouze plzeňské tiskařství. Řád
né vybudování řemeslného oddělení, k němuž
by bylo třeba několika místností, přineslo by
jistě veliký užitek nejširším vrstvám lidovým;
c) o b c h o d . I tu sebrána hojnost památek,
neboť se jich už před 25 lety všímal nynější
správce sbírek. Ukázky jsou dnes vystaveny na
ploše asi 8m ! a k tomu se pojí starý zachovaný
kupecký krám. Řádné vybudování obchodního
musea, která jest životním zájmem Plzně jako
obchodního střediska, mohly by umožniti pří
slušné korporace, zejména Obchodní komora;
d) p r ů m y s l . Zatím je zastoupen spoře. Co
platí o obchodu, možno říci i zde. Není k pro
spěchu a ku cti města, jestliže vpravdě báječný
rozmach domácí průmyslu zůstane ve svém cel
ku neznám, jak cizinci tak i domácímu lidu.
Snadnou i výstižnou informaci může poskytnouti jedině soustavní sbírka, opřená o hojné
diagramy. Pokus správy musea, získati Škodovy
závody pro tuto myšlenku, selhal úplně.
e) p r á c e t e c h n i c k á . Míníme tu domácí
vynálezce a jich díla, památky dopravy, osvět
lování a veřejných zařízení vůbec. Technický

obor, který jest mízou dnešního života, jest po
stránce museální přímo hříšně zanedbáván.
V domě Gerlachovském shromáždilo se sice sluš
ný počet technických památek, než tyto bylo
lze vystaviti jen částečně a to ve vlhkém prů
jezdu. Nemůže býti větší parodie jako tento ne
důstojný stav.

V kroji a výšivkách pociťuje správa musea
nejvíce trpký nedostatek místa. Tu, kde by mo
hla domácí rázovitou kulturu nejlépe representovati, musí ji přímo hříšně potlačovati. To po
ciťuje nejvíce při návštěvách cizinců.

B. V E N K O V .

a) r o d i n n ý a s p o l e č e n s k ý lze spojití
v jedno. Ilustrují jej četné zábavy, hry, zvyky a
obyčeje, rozseté přes celý církevní rok a ještě
k různým příležitostem zvláště (křtiny, svatba,
pohřeb a j.) Zjevy ty lze zachycovati bud obra
zově nebo popisem. Avšak obého jest v museu
dosud poskrovnu. Nikdo z odborných pracovní
ků se o zvykovíoví nezajímá a správce sám ku
sbírání nestačí. Že nám uchází ohromně cenný
materiál den za dnem, jest na bíle dni. Poměrně
nejlépe jest zastoupeno lidové lékařství četný
mi rukopisnými sborníčky receptů. K povzbu
zení zájmu obětován roku 1926 jeden selský
interieur soustavné exposici zvykoslovné a tato
se velmi dobře reperesentuje;
b) ž i v o t d u c h o v n í . Jest to jmenovitě li
dová četba, pohádky, pověsti, doklady nábožen
ského vyznání a projevů víry. Z knížek, které
kolovaly po venkově sebralo velmi mnoho Hi
storické museum, ale chybí bohužel lokalisace.
V Národopisném museu jsou zvláště hojné lido
vé modlitbičky (též řada špalíčků), pak modli
tební knihy vůbec. Pohádky a pověsti zachyco
val dosud pan Jaroslav Schiebl, v museu není
skoro nic. Soustavné exposice pro život du
chovní nestává;
c) h u d b a a z p ě v . První zastupují některé
nástroje (dudy, kozlík, klarinety, dudácké hou
sle), druhý se jeví v hojné sbírce psaných sborníčků i tištěných písní jak světských tak i ná
boženských. V malé vitrínce jsou vyloženy
skrovné ukázky;
d) v ý t v a r n é u m ě n í . O výšivkách krojo
vých součástí byla již řeč při krojích. Zbývají
řezby, sklomalby, malov. modlící knížky, kra
slice a ještě některé drobné práce. Tu jest se
bráno dosti a pěkného materiálu. Vystaveny
jsou kraslice a skupina malovaných knížek mo
dlících. Sklomalby dány do interieurů, největší
část jejích uložena jest na půdě.
5. D e n n í z a m ě s t n á n í . Jest to přede
vším a) z e m ě d ě l s t v í , kterému věnuje sprá
va musea velikou péči. Podařilo se sebrati dosti
pozoruhodných objektů, a kdyby byl čas k sou
stavným zájezdům na venek, vzrostla by sbírka
ještě více. Umístění její nesnese však kritiky.
V bývalé vlhké stáji jsou doslova vecpány vše-

1. A n t h r o p o l o g i e jest zanedbávána, ne
ní odborného pracovníka. Pořízeno jen několik
fotografických snímků nej starších osob. I rodové
záznamy jeví se velmi nutnými.
2. O b y d l í , Stavební archiv venkova jest
teprve v počátcích, Za tříleté soustavné činno
sti amateura Kautzkého a architekta prof. Weingärtnera, nashromážděno přes to na 300 snímků
význačných staveb a mnohé z nich podrobně
zaměřeny. Cennou jest okolnost, že se úplně vy
čerpává materiál jedné vesnice za druhou a tak
během let, potrvá-li dosavadní zájem, dospějeme
k důkladné a úplné sbírce lidového stavitelství
v širším Plzeňsku.
Vědeckého spracování podjal se prof. Josef
Brož, který již od let zakresloval důležité ob
jekty a publikuje tyto v díle »Lidové stavby na
Plzeňsku« nákladem Národopisné společnosti.
Exposice lidových staveb v museu omezuje
se na jediný rám s několika kresbami a fotogra
fickými zvětšeninami, ač by vyžadovala zvlášt
ní místnost. Modely staveb, jinde tak hojné, jsou
pro poměry musea vůbec nedostupné.
3. N á b y t e k a o s t a t n í z a ř í z e n í svět
nice jest ve sbírkách dobře zastoupeno, velká
část uložena však na půdě, kde podléhá pomalu
zkáze. Dva lidové interieury poskytují dostateč
ný názor o staré bytové kultuře venkovské
ho lidu.
3. K r o j zastoupen jest pouze v nejnutnějším.
V širším Plzeňsku vyskytuje se nejméně osm
samostatných krojových skupin, kdyby museum
chovalo jen po třech krojích z každé oblasti, čí
taje v to kroj mužský i ženský (svobodného děv
čete a vdané ženy), mělo by miti 24 krojů. Ale
k tomu je dosud daleko. Stejně výšivek jest ne
dostatečný počet, zvláště když je nutno miti za
stoupeny všechny se vyskytující varianty pro
podrobné studium.
Vystaveno jest po 1 kroji ženském z Plasska,
Chotěšovska, Hradištska, Chodska, dále 2 kroje
plzeňské a neúplný kroj stříbrský. Mužský jen
jeden a to plzeňský. Z výšivek vyloženo z kaž
dé oblasti několik význačných exemplářů; není
jích sice mnoho, ale obsahují některé unikáty.

4. D e n n í ž i v o t :

chny ty vzácné památky mozolné práce rolníka.
Zákroky o nápravu učiněné u přímých interesentů skončily nezdarem;
b) ř e m e s l a l i d o v á nejsou četná, za to
však velmi zajímavá. Hrnčířství jako nejrozší
řenější uchovalo si hojně dokladů své zdatnosti
a jest ve sbírkách velmi dobře zastoupeno. Toli
kéž po stránce instalační, neboť má vyhraženu
zvláštní místnost. Méně jest opatřeno kovářství.
Jest tu pěkná kolekce ozdobných prací, ale
chybí celek — kovářská dílna se svým zaříze
ním, nástroji a pod. Ostatní řemesla, jako pálení
uhlí, spracování pryskyřice, vinopalnictví a pod.
nejsou ve sbírkách vůbec. Podobně i mlynářství a spracování dříví (pily), které by vyžado
valy názorných modelů.
6.
P r á v n í p o m ě r y . Nejvíce dokumentů
v tomto oboru lze zachycovati jen písemně.
Věcné památky jsou na příklad rychtářská prá
va, vyobrazení mezníků a pod. Malá kolekce
těchto předmětů a příslušných písemností jest
vystavena ve zvláštní skřínce.
Celková bilance sbírek, právě nastíněná, uka
zuje, že bylo sice vykonáno dosti a to v době
poměrně krátké, přes to však chybí ještě mno
ho k úplnosti i přehlednosti sbírek. Uvědomění
si všech nedostatků jest pro správu musea ne
málo tíživé, zejména když i to, co se podařilo
vykonati a nasbírati jest dušeno naprostým ne
dostatkem místa. Jen nepatrná jiskřička naděje
svítí do nejisté budoucnosti a ta jediná dodává
trochu chutě i odvahy ku další práci.

Ale i kdyby nastaly pro museum poměry
hmotně i prostorově příznivější, nebude lze do
jiti cíle, zůstane-lí naše inteligence i nadále ne
tečnou k místnímu národopisnému studiu. Nechť
se nikdo nemýlí — dostatečná budova, vitríny
a stálý úředník nejsou ještě vším! To jest pouze
aparát, který vykonává práce, administrativní,
technické a p o m á h á při vědeckém studiu.
Úředník nemůže být současně literárně vědecky
pracujícím odborníkem ve všech zájmových obo
rech svého ústavu. Tu jen letmý pohled na ti
tulky, 'právě podané úvahy, mluví za dlouhý
výklad. Nuže tedy, je třeba celé řady pracov
níků odborných, nechci říci vědeckých. Radu
jeme se, když se i prostý laik počne o něco zajímati, však jsou tu pomůcky, aby si při dobré
vůli své vědomosti doplnil. (Vždyť je to pravi
delně práce z čisté lásky pro věc a tedy nehonorovaná.)
Odborní pracovníci nejen publikují sebraný
materiál a tím jej přibližují potřebám denního
života, ale oni též vydatně pomáhají při dalším
doplňování a vybudování sbírek. Jejich činností
se ledacos objeví i osvětlí, co by zůstalo správci
ústavu skryto. On jest tu jen proto, aby pečo
val o řádnou inventarisací a konservaci sbírek
a byl každému ochotným a svědomitým pomoc
níkem. I to jest úkol, který často přesahuje mez
obvyklých úředních hodin a třeba se mu věnovati cele.
Nuže přijďte, kdo máte chuť i lásku k dů
ležité kulturní práci!
Lad. Lábek.

MĚSTSKÁ MUSEA V OBECNÍM ROZPOČTU
NA ROK 1927.

spotřebovány zvýšenými výdaji osobními a
správními, které byly způsobeny úpravou platů
a pensionováním doslouživších úředníků i zří
zenců, takže musea zůstanou ve stejných ne
snázích jako dosud ve svých věcných potře
bách, a nedostatek místa v museu historickém,
městském archivu a museu národopisném ani
z nového rozpočtu nebude možno napraviti.
Nutné věcné potřeby musea hradí se způsobem
jiným, dary a různými podporami, a mimo to
velká část sbírek přímo se tvoří činností mu
sejního personálu; jest proto zcela nesprávné,
jestliže se někdy vypočítává procento správ
ních a osobních výdajů z celého rozpočtu mu
sejního s tou tendencí, že by v tom bylo snad
něco nezdravého nebo neobvyklého. Městský
archiv sám ostatně jest převahou úřadem a ni
koliv sbírkou listin, a proto nemůže miti ani
jiných výloh, než osobních a zařizovacích.

V rozpočtu na rok 1927 právě vyloženém ob
sažena jsou pro musea tato čísla: Na museum
historické spolu s městským archivem a knihov
nou vydání 365.225 Kč, úhrada 52.365, schodek
hražený obcí 303.860 Kč. Na museum umělecko
průmyslové vydání 637.227 Kč, příjem 148.761
Kč, schodek, který hradí obec, 488.466 Kč. Na
museum národopisné vydání 51.929 Kč, úhrada
2059 Kč, obec hradí schodek 49.870 Kč. Úhrnem
obec dává do svého rozpočtu na musejnictví
plzeňské letos 842.196 Kč, to jest o 149.568 Kč
více než roku 1926, mimo to do rozpočtu inve
stičního byla letos zařazena částka 15.628 Kč.
Sotva by se našel druhý případ v české samo
správě, kde by se obec mohla pochlubiti čísli
cemi aspoň úměrně stejnými, třebas i jinde
v mnohých městech v poslední době stal se pa
trný pokrok. Bohužel zvýšené dotace jsou úplně
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Z NÁRODOPISNÉHO MUSEA PLZEŇSKA (V DOMĚ GERLACHOVSKÉM).
ZALOŽENÍ ŠKOLSKÉHO MUSEA V PLZNI.

VZNIK A ÚČEL MUSEA.
Myšlenka školského musea v Plzni jest starého
data. Podnět k ní lze hledati nejen v řadách míst
ního učitelstva, ale též v netušeném rozvoji do
mácího českého školství. Vyšinulo se během je
diného století z nepatrných počátků až k dneš
nímu velmi složitému a rozsáhlému útvaru.
Jest nasnadě, že se záhy projevila i snaha,
sebrati veškeré památky, které by dokumento
valy vývoj plzeňské školy. Již prozíravý ředitel
Jan Rychtařík snášel prameny a paměti, které
uveřejnil v prvých výročních zprávách jemu svě
řené školy (ve Štíftu) z let 1864—67. Po něm pak
se zájem přesunul i na památky věcné.
V roce 1893 a ještě více v roce 1919 na vý
stavách školských, mohlo býti obecenstvu uká
záno, co vše dalo se tu ještě zachrániti. Sbírala
musea, sbírali jednotlivci, i v některých školách
byly soustřeďovány dochované památky. Zbý
valo jen nalézti místnost, kde by se všechno
sebrané bohatství dalo trvale vystaviti. To se
konečně podařilo, dík vytrvalé snaze krajinské
ho odboru »Pedagogické jednoty Komenského«
v Plzni, když ochotou místní školní rady získá
na malá, ale vhodná místnost v nové Benešově
škole.
Odbor vešel pak ve styk s Národopisným
museem Plzeňska, které již od svého počátku
věnovalo mimořádnou péči školským památkám,
ale nemohlo je náležitě uplatniti. Ze společné
práce obou činitelů vyrostl pak dnešní samo
statný ústav.
Jest nasnadě, že v krajně omezeném prosto
ru jediné místnosti, bylo lze předvésti jen ne
patrný díl všeho po ruce jsoucího materiálu a
pořadatelé se proto snažili, aby kýženou boha
tost a úplnost nahradili alespoň soustavností i
pečlivým výběrem. Že tu bylo přihlíženo zejmé
na k takovým památkám, které jsou i širokým
vrstvám snadno pochopitelné, jest na bíle dní.
Programově dělí se sbírky na dvě hlavní části,
z nichž první předvádí obraz vývoje plzeňské

ho, zejména českého školství a druhá se týká
vnitřní organisace i práce školy, jejích žáků i
učitelů. Každá z obou částí rozpadá se v řadu
podskupin, zahrnující v sobě vždy památky ur
čitého směru.

STRUČNÝ PRŮVODCE.
S k u p i n a I. P o č á t k y p l z e ň s k é h o
školství.

Nejstarší městská škola vůbec, jinak farní
zvaná a rázu církevního, stála na náměstí mezi
kostelem a radnicí. Byla umístěna v nádherné
budově renaissanční ze XVI. století, kterou vidí
me zachycenu na rytinách z roku 1606 a 1820.
Počátky vyšší školy — gymnasia — nalezne
me pak v bývalém klášteře Dominikánském,
odkud po zrušení kláštera přeneseno ku »sv.
Anně«. Starou farní školou byla i ona u sv. Jiří
v Doubravce. S počátku XIX. století zachovala
se školní budova v Dýšině. Ve výběru starých
vyobrazení možno nahlédnouti i do způsobu bý
valého vyučování.
S k u p i n a II. G y m n a s i u m u sv, A n n y .
Tato škola, přes to, že její ráz byl skoro vý
lučně německý, měla pro národní obrození a
tím i pro budoucí českou školu velký význam.
Zde působili J. V. Sedláček a J. F. Smetana,
profesoři-praemonstráti, kteří horlivě pracovali
pro českou věc. Česky psali i češtině vyučovali.
(Viz Smetanovo: Slovo o pěstování mládeže če
ské.) Gymnasium stalo se ohniskem, z něhož vy
šel nový český život. Jsou tu podobizny profe
sorů i žáků, z nichž proslul zejména Bedř. Sme
tana. (Vystaven i jeho školní prospěch.)
S k u p i n a III. Š k o l a r e á l n á , dříve reálné
gymnasium.
Hospodářský vzestup let padesátých způso
bil, že dříve ještě, nežli se mohla plně roz-

vínouti škola obecná, došlo r. 1863 k otevření
české vyšší školy (sice v počátcích silně oboujazyčné) — reálného gymnasia. Byl to na svoji
dobu význačný kulturní čin a dokumentuje ve
liké pochopení, které měli Plzeňané pro kultur
ní potřeby města. Na reálce vynikla řada pro
fesorů (Knorr, Koráb, Spudil, Pečenka, kateche
ta Pýcha, Jos, Strnad, řed. Částek a j.) i četní
žáci její stali se předními činiteli veřejného ži
vota. Vystaveny jsou jejich podobizny, a spolu
česko-něm, tiskopisy, vztahující se k slavnostní
mu otevření. Nádhernou budovu navrhl křimický rodák arch. M. Hinträger.
S k u p i n a IV. Š k o l a h l a v n í obecná, či
»normální« (německá).
I tato škola jest v těsné souvislosti s počátky
českého vyučování, sem chodila dříve všechna
mládež plzeňská a odtud přešli první učitelé na
školu českou po jejím zřízení. V její bývalé bu
dově v sadech Kopeckého jest dnes policejní
ředitelství. Z dokumentů nejzajímavější jest bla
hopřání učitelstva školdozorci arcid. Hlavanovi,
tištěné na hedvábí. Stejně poutají i doklady
první plzeňské »malé školky« (Kleinkinder
bewahranstalt) založené purkmistrem Kopeckým
v roce 1834. Nebylo tenkráte nikde podobného
ústavu.
S k u p i n a V. P o č á t k y č e s k é š k o l y .
Přičíněním J. V. Sedláčka a purkmistra Em.
Davida zřízena byla konečně roku 1818 první
česká škola, která nalezla svůj útulek v pří
zemních místnostech špitálu sv. Máří Majdaleny
ve Veleslavínově ulici. Poté se její postavení
zhoršilo, neboť byla přenesena do »ratejny« sou
sedního »Panského dvora«. (Viz fotografie i
akvarell V. Kleina.) Úřední jednání školy bylo
však i nyní německé, jak dosvědčují vyložená
vysvědčení i zachované školní protokoly a ka
talogy žáků.
S k u p i n a VI. Č e s k á š k o l a ve » S t i f t u«.
Z bídného živoření byla česká škola vytržena
teprve roku 1854, kdy se přestěhovala do pěk
ného domku na místě dnešního českého diva
dla, kterému se po předchozím vojenském ústa
vu říkalo »Stift«. Zásluhu o to měl jmenovitě
arciděkan Hlavan. Jemu také platil dík všeho
učitelstva, projevený pěkným litografovaným
portraitem.

S k u p i n a VII. J a n R y c h t a ř í k

a staří

učitelé.
Osoba Ja n a R ychtaříka jest význačná nejen
pro českou školu, kde po dlouhá léta ředitelo
val, ale i pro kulturní ruch Plzně vůbec. Zabý
val se hudbou, m echanikou, literárním i p race
mi a vůbec měl pronikavý rozhled, k terý zapadl
šťastně do doby největšího rozm achu našeho
m ěsta. Jeho žáci odnášeli si důkladnou výzbroj
do života a odvděčovali se mu při různé příle
žitosti (víz tab a tě rk u a program oslavy R.).

S k u p i n a VIII. R o z v o j č e s k é h o š k o l 
s t v í v P l z n i p o r o c e 1874.
První novou a moderní budovou české školy
byla ona v Komenského ulici, postavená r. 1874.
Po ní pak následovaly rychle budovy ostatní.
Velkolepostí překvapuje škola nad »Hambur
kem«, postavená r. 1887. Na diagramu jest ná
zorně doloženo, jak prudký byl vzestup plzeň
ského školství, zejména v letech 80tých a 90tých
minulého století.
S k u p i n a IX. V n i t ř n í o r g a n i s a c e
a p r á c e školy.
Oběžníky pražské konsistoře upomínají na do
by, kdy škola byla podřízena úřadům církev
ním. Výplatní listiny a jiné písemnosti sezna
mují s hmotným postavením učitele, které ne
bylo jistě záviděníhodné. Jeho odvislost doku
mentují též uctivé řeči a zpěvy při veřejných
zkouškách (vzácné sborníčky z let 30tých), kte
ré se konaly s velikou okázalostí. Učebné osnovy
byly neurčité, ze školy ve Štiftu zachovaly se
v rukopisné knize, která jest rovněž vystavena.
S k u p i n a X. Š k o l a z a s v ě t o v é v á l k y .

Pravé martyrium prožila česká škola za svě
tové války. Střídala se přísná nařízení o loyalitě, oslavách »vítězství«, sbírání válečných po
třeb, upisování půjček, prodej všemožných patriotíckých odznaků a j. Při tom byl český uči
tel proskribován, hnán do fronty a dítky místo
vyučování stávaly po dlouhé hodiny ve fron
tách za chlebem a jinými poživatinami. Sbírka
těchto válečných dokumentů jest velmi rozsáhlá,
zde se musela spokojiti jen malou ukázkou.
S k u p i n a XI. P r á c e a o d m ě n y ž á k ů .
Bývalo pěkným zvykem odm ěňovati pilné žá
ky zvláštním tištěným listem anebo knihou. Dělo

se lak bud pří »mravním soudu« anebo na kon
ci roku pří veřejné zkoušce. Vyznamenáním bylo
í zařazení vzorné práce krasopisné v jakýsi
sborník, který předkládán k nahlédnutí školdozorci. Zvláštní odměny dostalo se pilnému
žáku i v ozdobném brkovém péru. Vystavené
kusy pochází ještě z XVIII. století. Ukázky škol
ních sešitů dokumentují způsob vyučování i pro
stou úpravu starých pomůcek.
S k u p i n a XII. Š k o l n í p o m ů c k y .
V čele pom ůcek jsou staré učebnice. Nejdříve
stačila »palestra«, pouhé prkénko s nalepenou
abecedou. Pak se množí »Sylabikáře« nejvíce
»pod ochranou sv. Anny« ku konci XVIII. stol.
Byly několikalistové a obsahovaly již i základy

k vyučování náboženství. (Vystaveny vzácné
originály ještě v celých tiskových arších.) Po
roce 1800 jest už řada českých učebnic. Názor
né pomůcky sí opatřovaly učitelé ponejvíce sa
mi a zkoušeli tu své umění malířské i řemeslné.
S k u p i n a XIII. a XIV. P r á c e u č i t e l ů .
Mnozí učitelé vynikli svými pracemi literár
ními i jinými. Již roku 1827 vydal učitel Rádi
v Dýšíně »Uvedení k počítání« a pak se množí
takové práce stále více. O Rychtaříkovi byla
jíž zmínka ve skupině VII. a má zde vyloženu
svého »Malého kreslíře« a německou cvičeb
nici. Ředitel Tobermann vynikl hotovením pla
stických map, dosud žijící Frant. Tyttl nádher
nými mykologickými studiemi.

Z MĚSTSKÉHO UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PLZNI.
VÝSTAVA STARE KNIŽNÍ KULTURY.
Nebylo šťastnou myšlenkou a prospěchu ne
přineslo, když před čtvrt stoletím do nové,
pouze pro umělecko-průmyslcvé museum po
stavené budovy bylo nastěhováno též histo
rické museum a archiv s příslušnými knihov
nami. Mělo to býti krátkodobé provisoríum,
avšak poměry z něho udělaly již čtvrt století
a dosud není naděje na brzkou změnu. Umělecko-průmyslové museum již po léta ukládá
památkový materiál veliké hmotné i ethické
i aesthetícké ceny do skladišť. Není to ani ku
prospěchu konservace památek, ani to nepro
spívá osvětovému a kulturnímu poslání musea;
to však jsou bolesti morální povahy a ty —
zdá se — celkem nebolí. Aby veřejnosti po
skytnut byl aspoň informativní přehled o pa
mátkovém bohatství musejních skladišť, po
řádá umélecko-průmyslové museum čas od času
výstavy některých sbírkových odborů. Tak sva
todušní sjezd Svazu knihovníků v Plzni dal
podnět k uspořádání výstavy staré knižní kul
tury. Krátkost termínu, jímž bylo lze disponovati pro instalaci po skončení rozsáhlé výstavy
uměleckého díla K a r l a Š p i l l a r a — všeho
všudy čtyři dny — nedovolila vystavíti všechen
materiál tohoto odboru. Tak bylo nutno upu
stili od exposice oddělení illustrované knihy,
ex librís, knižních rarit a pod. Ale ani takto
výstava není nepatrná: jest umístěna v 16 vitrí
nách a 25 rámech. V osmi vitrínách umístěny
jsou ukázky z historie knižních vazeb počínaje

druhou polovici XV. století. Nejvzácnější pa
mátky knihařského umění, díla Jakuba Krause,
Mikuláše a Clovise Éve, le Gascón, lyonské,
mansfeldské, římské a. benátské vazby ovšem
jsou vystaveny trvale ve sbírkách musea v II.
poschodí. Do výstavy přišly pouze vazby frag
menté rní a akvísice posledních let. Ale i tak
jsou tu některé kusy velmi nadprůměrných hod
not. V gotických a ranně renaissančních vazbách
většinou fragmentármela jsou pozoruhodné prá
ce augsburské z XV. století, zajímavé supra
Ubros se znaky jihoněmeckých pánů (několi
kráte falckrabat bavorských, vévod wíirtenberských a pod.). Kolekce má vedle vývojového
poučení svou výchovnou cenu: upozorňuje ná
vštěvníka, že i fragmentární stará knižní deska
zaslouží ochrany a pozornosti. V renaissančních
vazbách jsou tu doklady — u nás vůbec vzácné —
knižních vazeb anglických, prozrazujících četné
vlivy francouzské a knihařství Holandska, po
dléhajícího v značné míře působení Němců. Sta
ré pergamenové vazby pražské mají zlacené
supra libros Václava Budovce z Budova, rodu
Martiniců a Šternberků. Z barokních vazeb ve
výstavě prvé místo zaujímá římská práce z po
sledního decennia XVIII. století se znakem pa
peže Ganganelli-ho (Pius VI.). Ve výstavě jest
patrno, jak podstatně bylo za poslední léta do
plněno oddělení knihařské práce XIX. století,
do nedávná velmi neúplné. Vedle honosných pra
cí francouzských (vévodkyně z Aumalu) a ítal-

skýcli (milánská vazba lombardsko-rakouského
zákoníku) jsou tu velmi roztomilé úpadkové
práce dnes velmi vzácné: lepenkové vazby se
zlaceným a barevným tlačeným dekorem na
škrobovém papíru, z prvé třetiny minulého sto
letí. Vzácným poměrně zjevem jsou poempirové
vazby české. Vedle překrásné vazby s malova
nými miniaturami z let 1770—1780 jest tu čistě
pracovaná školská kniha praemíantů z Bechyně
z let dvacátých XIX. věku. Polovici téhož sto
letí representuje velmi solidně v Praze vázaná
»Kronika Hájkova«. V těch dobách počínají
v Anglií obrozenecké snahy povznésti knihař
ské řemeslo na úroveň staré dokonalosti a slá
vy. Tyto zušlechťovací tendence anglické doku
mentuje jedna ukázka z let 1860—1870 ve vitrí
ně moderní vazby. Z dokladů francouzských jest
patrno, že Paříž těžce zápasí se svojí velkolepou
a záviděníhodnou minulostí a chtíc nechtíc upa
dá v osidla historické stylové práce. Tři ukázky
berlínského Karstena z počátku XX. stol. uka
zují opravdové a upřímné chápání nezbytnosti
učiniti knižní vazbu zrcadlem soudobé výtvarné
kultury. Obrození české práce knihařské prak
ticky se uskutečňuje pražským J a n e m S p ö t 
tern, jenž na kopiích vynikajících historických
prací s velikým úspěchem pokouší se znovu
ovládnoutí staré, polozapomenuté již techniky.
Usili ředitele technologického musea L e o p o l 
d a W e i g n e r a a pražského J o s . F i š e r a
podaří se skutečně vyvolati mocné obrodné
hnutí, jemuž z mladší generace brzo v čelo se
staví B r a d á č . Výstava z těchto dob (1890 až
1910) má několik prací Spottových a Fišero
vých. Pokud místo stačilo, byly vystaveny též
moderní vazby české: Tomíčkové-Beránkové
z Prahy, Rajmana z Rožďalovic, Brouska z Unboště a plzeňských: Šíllíngera, Lojdy, Fírbacha
a Karnolda.
Z vnitřní úpravy knižní na prvém místě jsou
rukopisy, z nichž nejcennější jest pražský illuminovaný rukopis se synoptickými poznámkami
historika J. de Utíno. Jest prací druhé polovice
XIV. století. Vedle imposantního rukopisu antifonáře kněze Václava z roku 1531 a jiného men
šího antifonáře zajímavou památkou písařského
a illuminačního umění českého jsou dva šlech
tické listy s krásně provedenými erbovními mi
niaturami. Prvým z nich císař Rudolf II. pro
půjčuje šlechtictví rodu Elsenhammerů a druhým
povyšuje Ferdinand II. jakéhosi Radolta za ry
tíře. Na posledním jest překrásná miniatura,
malovaná roku 1628 V. Reichartem v Praze.
Třetí diplom jest již práce vídeňská z roku 1701.

Inkunabule a starotísky vystaveny jsou pouze
částečné. Nejsou to nahodile získané památky,
nýbrž zbytky starobylé knihovny při chrámu
sv. Bartoloměje; tedy starý majetek plzeňský.
Největší počet prvotisků norimberských, mezi
nimi tří krásné práce Stuchsovy, nasvědčuje
starodávnému obchodnímu a kulturnímu spoje
ní obou měst. Pak nejvíce uplatňuje se Basilej,
Speyer a Benátky; jinak zastoupeny jsou: Ulm,
Strassburg, Lipsko, Landshut a j. Z českých
prvotisků jest tu zarámován zlomek pražského
kalendáře Jana Kampa z roku 1491 (určil Dr.
Zd. Tobolka). Monumentální svými rozměry i
effektem jest žaltář na pergamenu tištěný z ofíiciny Melchiora Lotterà v Lipsku 1525. Některé
prvotisky a starotisky mají na místě tištěných
iniciál iniciály malované; ve dvou případech illuminátor zanechal práci rozkreslenu, po druhé
nedomalovánu. Lze miti důvodně za to, že jde
tu nejspíše o domácího malíře, který žil v Plzni
koncem XV. a začátkem XVI. století. Ze starotisků pražských vystaveny jsou pouze monu
mentální práce: Jana Kosořského Kozmografie
1554 spolu s basilejským Můnsterovým originá
lem (1544), česká bible Severýna z Kápí Hory
v obou vydáních (1529, 1537), dvě »Melantrišky«
(1549, 1570) a pak tisky Daniela a Samuele Ve
leslavínů. V rámech kromě starého českého ka
lendáře (2 zlomky) s minucí. Václava Fabera
(Kováře) z Budějovic jsou vystaveny dva ně
mecké kalendáře z roku 1574: curyšský a no
rimberský. V ostatních 26 rámech jsou vystave
ny typografické dekorace ze sbírky kdysi Forrerovy.
O plzeňských snahách zušlechtění kultury
knižní informují dvě vitríny s edicemi V l a d i 
mí r a Ž i k e š e , Jos. H o d k a a K a r l a
Š k á b y. Mezi edicemi V. Žikeše jest též pokus
o psané a ¡Iluminované edice básní anglických
a českých. Munificencí městské rady v Plzni
bylo umožněno získatí poslední dobou skvěle
vypravené státní tiskárnou dílo Komenského
»Angelus Pacis«, vydané v pěti jazycích. Jest
to dosud nejmonumentálnější doklad české bi
bliofilie a skvělá ukázka českého umění typo
grafického. J o s . H o d e k zastoupen jest litograficky provedenými lidovými erotickými pís
ničkami, z nichž každá řešena jest jako zvláštní
figurálně i ornamentálně dekorovaný grafický
list. V pravém slova smyslu plzeňskou edicí bi
bliofilskou jest svazek básní Bernarda Guldenera, vydaný K. Š k á b o u a velmi krásně typo
graficky vypravený Grafickými závody v Plzní,
Hankova ulice 6, za účasti prof. Jos. Skupy.
— jč —
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