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Z národopisné tradice chodské.

I. Z a d r ž e n ý š p e n d y .

Před založením městského historického musea byly starobylé měst
ské zbraně od roku 1848 trvale instalovány ve velké dvoraně městské
radnice, sloužící tehdáž za jednací síň pro větší přelíčení krajského
soudu, který měl své sídlo v radním domě. Byly tam sestaveny
přibližně asi tak, jak je v r. 1835 dekorativně instaloval setník
35. pěšího pluku H e n r i q u e z , když byla do radnice očekávána
návštěva císařských manželů F e r d i n a n d a I. a M a r i e An n y .
V této zajímavé a bohaté sbírce městské zbroje, která tvoří dnes
jedno z parádních oddělení městského historického musea, nacházel
se v starších dobách také velký buben, který svým tvarem spadal
asi do dob schmalkaldské války, zde také plzeňští vojáci byli súčastněni v bitvě u Mühlberga (1547). Poslední »radniční hospodář«
Š t ě p á n e k , otec pozdějšího tajemníka plzeňské obchodní a živno
stenské komory A d o l f a Š t ě p á n k a * ) , když prováděl cizé hosty
radnicí a sbírkou zbroje, vždy zvláště upozorňoval na tento buben,
vykládaje o něm, »že jest potažený kůží z těla Ž i ž k o v a«. Klasi
fikoval vůbec po svém rozumu městské zbraně. Cepy a palcáty kladl
do husitské doby, tak jako vůbec vše, co bylo starým, jmenoval
husitským, nebo také odvozoval původ některých věcí buď od
V a l d š t ý n a , nebo od »K r y š p á k ů« (pánů z rodů G r i e s b e k ů ,
již drželi blízký zámek K a č e r o v ) . O tom Žižkově bubnu pak vy
pravoval, že ho Sirotci při svém kvapném odchodu od Plzně ve svém
opuštěném táboře zanechali a Plzeň ho dostala na památku za to,
že se tolikrát ubránila proti Husitům. Buben tento má prý zvláštní
zázračnou moc. Až zase jednou bude nepřítel ohrožovati Plzeň, pak
prý postačí naň zabubnovati a nepřítel se dá na útěk. Když pak
jednou kterýs host Štěpánkovi vytknul, proč Plzeňští na ten buben
nebubnovali, když r. 1620 oblehl M a n s f e l d město a dobyl ho,
tu přišel horlivý vykladač historie pouze na chvíli do rozpaku, pak
ale resolutně ohlásil, že patrně ten buben dostali později, jinak prý by
se byl Mansfeld do města nedostal. Tak pevná byla víra starého
»služebníka slavného magistrátu«, jak se Štěpánek s chloubou před
stavoval.
Jeho výkladu nemohl se nikdo diviti, neboť byla to stará plzeňská
tradice, která tuto pověst o Žižkově bubnu v našem městě zakořenila.
Dle zpráv starých měšťanů, jichž otcové a dědové prožívali ještě
*) Prvního Plzeňana, vyznameného řádem čestné legie francouzské.

Ptáte se na rubáše — já vám
íčko teký něco povím. Je to jako
pohádka, a tám se dovíte, že tu hu
nás huž dávno nepochovávali do
rubášů, pochovávali do šatu, jakyj
se nosil.
Tak v městě bula ňáká svobodná
žencká, bula huž starší a pomahala
si k živobytí, že v lítě, dy bulo su
cho, zalívala na břítově kytky na
hrobech.
Jednou při tom kropení se za
stavila u hrobu docela vopuátěnýho, nevěděla ani čí je, a teký ho
poškryjpla. Vtom se jí tu veme hu
toho hrobu selka v kroji, jako no
sívaly tenkrát v Chrastajcích a
tántary, a poudá jí: »Žencká, dyž
tu tak děláte tutu službu nebožtíkom, bujte tak dobrá, hudělyjte mi
teký něco! Dojdite mi do Chrastajc na dvůr k Vlčkom a řeknite
tám myjm dětom, aby huž nevodkládali, aby napekli a rozdali žebrákom špendy, co za mou duši
k funusu slíbili.«
Ta se lekla — toceví, z čista jas
na mít tu před sebou nebožtíka a
ten s ní hned mluví a má na ní takuvou divnou žádost! Přemyjšlela
vo tom, hdyž tu zas najednou stála
sama. Nevěděla si rady, bul-li to
jenom ňákyj plent nebo pravda,
S tou nejistotou, dyž pokropila, šla
démů a v pondělí se vydala s pánembohem za svým dílem a při
práci na celou věc pozapomíla.
Přišla nová neděle. Žencká šla
zase kropit. Bulo to na břítově »hu
Svatyjch«, tám se Chrastajcký po
chovávali. Přídě na břítov, kropí
kropí, zase dokročí k tomu vopuštěnýmu hrobu, a hlete, huž tu má
tu nebožku zas ! Bula šechna smut-

ná a voči na ní haní nepozvíhla.
Prosí znova: »Dite mi přece tám
k tim Vičkom do Chrastajc a vyřijďte jim, co sem vám řekla. Voní
slíbili napéct za mňe špcnd žebrákom. Nekudělali to. Povézte jim,
že muším skrze to moc trpít.«
Nu, íčko huž to milý žencký dě
lalo hlavu. Bát se nebála. Bula na
břítově zvyklá. Tak to tý duši slí
bila a ta se jí zase hned ztratila.
Napádlo jí potom, eště se přesvěčit, nebul-li to přece sen nebo ňáká
mdlota. Sáhla si rukou na čelo a
štípla se prsty do vobou lícát. Bo
hío to, poznala, že je dobře při sobě.
Hale ta žádost tý bludný duši se
jí přece zase ňák nezdála. Nechala
to zas i ten druhyj tyjden.
V neděli nato přišla k ní na bří
tově ta nebožka po třetí a eště
smutnyjší. Zas prosila a div ne
plakala, co muší trpít, a přidala
eště, dyž to tak vykoná, jak jí
řekla, aby teký dala za ní tu a tu
neděli na mši svátou, a sama šla
eště k zpovědi a k svatýmu přímání a aby to šecko vobětovala za
její duši.
Nu, íčko huž žencká věděla, že to
není jenom tak. Ncchála všeho a
pustila se rovnou do Chrastajc.
Hale tám nepochodila. Tám jí ne
jenom nevěřili hospodář ani hospo
dyně, ale eště se na ní vobořili, že
je pomlouvá bezi lidma. Ta s tim
ovšom nemlčíla a mlčít nemohla,
míla pomozt duši, která jí vo to tři
krát prosila. Za to nemohla, že poví
dání vo nebožce selce voběhlo brzy
ves a lidi sami šli na hospodáře,
aby pro zadržený špendy nenechal
čekát svou vlastní matku na boží
smilování. Ten zatím hnal ženckou, co mu to vyřídila, na soud, že
ho pomlouvá. Souce se ptal napřed
žencký, vopravdu-li tu nebožku vi
děla a karak bula voblečená. Ta
přisvččila a pověděla do vyjmena,
co míla na sobě. Pryj modrou šerku, modryj pantl dole na ní, černyj fěrtuch, bílý pistulky, a přes
prsa šátek rybovyj, na hlavě černyj.
Potý se vobrátil souce na hospo
dáře syna a na jeho ženu: »Bula
vopravdu nebožka do rakvi tak při
strojená?«

valnou část XVHI. století, bývalo prý na tento bubnováno vždy o slav
ném procesí, které obcházelo o Novém Svátku po městských hrad
bách a jehož podstatnou část tvořilo ozbrojené měšťanstvo. Tímto
bubnováním měla prý býti symbolicky manifestována zázračná vlast
nost bubnu toho. Jedna okolnost by však mohla k tomu poukazovati,
že ta plzeňská tradice o Zižkově bubnu v městské zbrojnici musela
vzniknouti až ke konci XVII. století, neboť v roce 1685 měl v Plzni
o Nový Svátek (13. května) slavnostní kázání farář F r a n t i š e k
V á c l a v H y n e k K u l í k z J e z d n é (Stříbrský ostrůvek), po
věstný jako řečník neobyčejně výmluvný. A ten ve svém, pak také
u J a n a K a r l a J e ř á b k a v P r a z e tiskem vydaném kázání
mluví u bubnu potaženém lidskou kůží, a sice kůží apoštola a pa
trona Plzeňského, sv. Bartoloměje. O bubnu kůží Zižkovou pota
ženém se také zmiňuje, avšak buben ten uvádí v držení Sirotků,
obléhajících Plzeň. Naproti tomu zmiňuje se o bubnu, potaženém
kůží sv. Bartoloměje, pouze symbolicky. Pro zajímavost onoho místa
v Rulíkově kázání budiž zde příslušné místo z něho doslovně uvedeno :
»Protož sluší znáti a věděti, že ne bez zvláštní prozřetelnosti bož
ské se stalo, že jste sobě ne jiného, než svátého Bartoloměje apo
štola za opatrovníka a orodovníka zvolili a vzali. Předzvěděl ovšem
od vděčnosti svrchovaný Bůh, kterak vy časem od rouhavých a bez
božných Sirotkův nátisky snášeti, a souženi budete, kteří vás bub
nem nešťastného svého Otce Zižky kůží potaženým strašiti budou
chtíti. Ejhle prozřetelnost Božskou! Abyste jim odolali, kůži s kůží
strašiti, a buben bubnu opriti mohli: Dal vám takového za Patrona,
kterýž již dávno kůži z sebe svlekl: A k čemu? I schválně vám na
buben, jímžto by Sirotci, nepřátelé vaši, zastrašeni a zahnáni byli.
Nevěříte? Slyšte J a k u b a K o n v i c e n s k é h o , ne mne : Ecclesia
gloriatur modo de pelle Divi Bartholomaei, tamquam de Tympano
quo fugat Hostes. Církev svata (praví on) chlubí se nyní s kůží
S. Bartoloměje jakožto bubnem, nímž zahání nepřítele. Slyšeli jste:
Tanquam de Tympano jakožto bubnem k zastrašeni a zahnání ne
přátel vašich. Skryjte se tehdy vy Sirotci, schovejte se s vaším bub
nem, nevystrašíte s ním nic: máme my jinší buben, mocnější buben,
slavnější buben, než z kůže jedné proklaté mrchy, nešťastného Zižky,
ale z předrahé kůže jednoho z nejlepších knížat Církve Svaté, jed
noho Apoštola Páně, S. Bartoloměje, ten vás zastraší, ten vás za
pudí, ten zažene věru fugat Hostes, věřte mi, zahání nepřátele. Zdaž
jste nezkusili? nimio terrore concussi recesserunt. Praví nápis ko
stelní: Velikým strachem zaražení prchli pryč. Ó hrozný buben!
ó strašlivý buben! všem nepřátelům Božím a Církve svaté!«
Takovými silnými a náboženským fanatismem až k nenávisti proti
Zižkovi prodchnutými slovy působil tento kazatel na své posluchače,
aby je nanovo upevnil v jich věrnosti k církvi katolické. Avšak ze
slov jeho poznáváme, že tehdáž ještě nebyla v Plzni zakotvena tra 
dice, že by zázračný ten buben se nalézal v majetku obce, neboť byl
by Kulík jistě na pověst tu reagoval, aby své rhetorické útoky
na mysle věřících ještě pádnějšími učinil. Z jeho slov jen poznáváme,

že už pověst o bubnu Žižkovou kůží potaženém byla v Čechách
v oběhu a že dokonce v Plzni byla víra šířena, že Sirotci již v 1. 1433
až 1434, kdy Plzeň marně obléhali, bubnem tím obležené strašili.
Jeť známo, že počátek pověsti té pochází od E n e á š e S y l v i a
(později papeže P i a II., 1405—1464), který ve své H i s t o r i a
B o h é m i c a (1458) zvěčnil zprávu o pohřbu Zižkově, tendenčně
upravenou tak: »že Žižka umíraje, vyslovil přání, aby po smrti byla
kůže s těla sedřena, aby tělo hodili na pospas ptákům a dravcům,
kůži aby natáhli na buben a s ním chodili do bitev. Jakmile nepřátelé
zaslechnou jeho zvuk, ihned dají se na útěk.«
Tato pověst, již historik W. W. T o m e k ve své biografii »Jan
Žižka« označuje jako »nevkusnou povídačku«, byla v Čechách
v různých variantech velmi rozšířená, byla také často rozhojňována,
měněna a vyšnořována, a zdá se, že i seriosní lidé, jako byl známý
rytíř J a n J e n í k z B r a t ř í c , ji věřili, jak by se mohlo souditi
ze zápisu v jeho Bohémica II. 427. Dalo by se asi těžko dokázati,
zdali Eneáš Sylvius tuto pověst zaslechl přímo z lidové tradice v Če
chách, či zdali ji utvořil ze starší podobné tradice, o které se později
zmíním.
Dr. Čeněk Zíbrt, náš přední kulturní historik, zaměstnával se
v Nár Listech 1884 č. 67, dále v Listech českých dějin kulturních
(Praha, 1891, str. 94—101), v Čes. Lidu, XUL, 430, ve dvou feuilletonech časopisu »Venkov« a také ve svém článku »Powiesc o skorze
Žyžki« (Varšava, 1889) lichotí pověsti Eneáše Sylvia o natažení
Žižkovy kůže na buben, kterou také náš bližší krajan, biskup a kro
nikář D u b r a v i u s , rodák z blízké D o u b r a v k y , podobně i jako
kronikář Hájek z Libočan, nejen v celých Čechách, ale i v zahraničí
rozšířili. B a i V e l e s l a v í n přispěl k upevnění této tradice (1585)
u nás, takže se všeobecně rozšířila a dokonce i malíři a básníci
se látky té zmocnili.
Na počátku XVII. století pokusil se historik husitských válek Z ac h a r i á š T h e o b a l d Sylviovu pověst vyvrátiti a ujišfovati, že
Žižka byl poctivě i s kůží pochován zprvu v Hradci Králové, pak
v Čáslavi. A le v druhé polovici XVII. století oživil tu povídačku opět
J. S l a v i c i u s a přispěl k tomu, že v literatuře XVII. a XVIII. sto
letí byla znovu šířena.
S tradicí tou setkáváme se dokonce také v lidové pověsti západních
Čech, ale poněkud parafrázovanou. Jest to pověst o »hajném dlouhém
Bártovi« z hradu Skály u Přeštic, kde se vypravuje, »že Žižka při
dobývání hradu slíbil, že dlouhému Bártovi za jeho zrádné chování
dá stáhnouti kůži s těla a dá jí povléci buben ku strašení nepřátel
a zrádců«.
Starému lancknechtskému bubnu, který patrně provázíval v XVI.
století plzeňskou městskou hotovost do pole a posléze dán do městské
zbrojnice na výměnek, dostalo se asi v té době také vyznamenání po
výšením na zázračný buben potažený Žižkovou kůží. Dle všeho pro
vedl to některý z horlivců plzeňského kléru, pečlivý o to, aby Plzeňané
setrvali ve své tradiční věrnosti ke katolické církvi, ve které byli

Ty museli řect voba stejně : »Bu
la.« A bulo po soudě. Souce mil
důkaz, že si ta měská svou řeč ne
vymyslila a že je nevinná. Tu se
tepřiva zalekli sedlák i jeho žena.
IIuž se dál nezpříkali a nevodkládali. Napekli špend po věrteli a
pekli dvakrat v týhodni.
Ta měská eště potom tu jistou
neděli dala na mši svátou a vyko
nala slíbenou pobožnost. Na tý mši
svátý viděla na svý voči nebožku
selku před voltářem klečít. A když
se vrátila sama vod svatýho přímání, zahlidla ji naposled, jak se
zvíhla a najednou jako ve mhle se
ztratila. Hale žencká do roka humříla.
II. S p e n d a z a k o t á l e n á .
Tary v Postřekově v někerým
dvoře, ale huž sem zapomíla zrov
na v kerým, přišla nebožka selka
řect vo špendy, aby míla konec
trápení. Von je za ní muž sedlák
vo funuse nedal. Přišla k děvece,
k ňáký Lindouc Hanči, na samyj
večer a poudá jí: »Řekni sedlá
kovi, že má dát semlít tři štvrtě
žita na špendy za mňe. Hale mlnář
že si nesmí vzít měřičný, nic ne
smí z tý míry chudýjm chybat.
A na mši sv. že má dát. A ty po
tom teký na tu mši di!«
Dívče nemeškala, šla a řekla to
sedlákovi. Ten poslouchá, drobet se
zarazil a byl svolnyj hned tu první
chvíli ke všemu. Druhyj den časně
ráno stál, naměřil žito a vez do
mlyjna. S mlnářem hned vyjednal,
aby si nebral měřičný, že mu dá,
co se patří vod mleti, na penězích.
Teký mu řek, aby vzel do toho
počtu i votruby a vyměřil je za
mouku, že nesmí ani hrstička schá
zet na špendy. Tak že si to ne
božka příla. Mlnář to výslech a
poudá, dyž je to pro duši, že to
šecko rád hudělá a pryj třebas
hned. Chce-li sedlák, že si může
s potahem počkat a že to žito hned
nasype. Teký to tak hudělali. Se
dlák přivez démů z mlyjna mouku
eště teplou, voní la pěkně chlebem.
Doma hned zadělali, necháli přes
noc zkynout, jak se to s domácím
chlebem dělá, a ráno huž buly

špendy v peci. Dyž buly pečený,
vyndali je a vodnesli na půnebí vy
chládnout. Zatím svoláli žebráky,
a dy ty přišli, rozdali jim špendy
do poslední, jak je s půnebí snesli.
Sedlák bul íčko rád, třebas to bulo
drobet pozdě, že duši svý ženy vy
hovil a prii jí, že huž bure mít
v hrobě věčnyj pokoj. Hale hned
tu druhou noc nebožka selka přišla
znova k děvece a poudá jí: »Šecko
ste to dobře hudělali, ale jedna
spenda chybala, tu žebráci nedo
stali!«
Děvečka se lekla, myslila si : Karapak by to mohlo byjt, dyj cem
já sama vodnesla špendy na půnebí
i s půnebí, a sedlák je svyjma ru
kama rozdal.
Hale nebožka selka jako by jí
bula ty myšlenky čtala, hned pou
dá: »Jedna spenda sklouzla zes
prkna a zakotalila se za truhlu a
tám vostála. Najdite jí a dyjte jí
starý kovářce!«
Děvečka se nemohla dočkat rá
na. Sotvaže se drobet bryjdilo, huž
stála a zabouřila na sedláka. Ten
přisel, ptá se, co se dije, divče pou
dá to a to. Řekla, že pryj za tru
hlou na půnebí vostála jedna Spen
da a ta že eště patřila žebrákom.
»Koledo ty s koledou,« durdil se
sedlák eště rozespalyj. »Dyj ci ty
sama špendy nosila a viděla si, že
já sem je šecky rozdal žebrákom!«
»Viděla neviděla, mi holt to ne
božka teta tak řekla. Sama skrze
to ke mňe dnes v noci znova při
šla!«
íčko sedlák vobrátil. Hodil na
sebe šat a chvátá na půnebí. Přídě
až k truhle, co na ní ležíly špendy
na prknech, schybne se a koukne
za truhlu: »Hromí vzeli, cák sme
to dělali! Jedna Spenda eště tu —
žebráci jí vopravdu nedostáli.«
Poslali pro starou kovářku a
špendu jí vorezdali.
Hdyž potom bula sloužena ta mše
svátá, šli na ní sedlák i děvečka.
Sedlák neviděl nic, ale děvečka
zrovna ve chvíli, dy bulo hu voltáře svátý přímání, slyší, jako by se
bulo při ní něco šustlo. Vohlídne
se a vidí při sobě jako stín a z to
ho stínu mluví k ní vysvobozená
duše: »Zaplaj tě to Pán Bůh!

po odchodu Žižky z Plzně v r. 1420 úsilovně po celá století vychová
váni a upevňováni.
Nebyla však Plzeň samotná, která se honosila tím kouzelně-mocným
Žižkovým bubnem. Jiná pověst ujišťuje, že buben ten byl chován
v zámku s t a r o b o l e s l a v s k é m , kde vždy, kdykoli morová rána
nebo hlad ohrožovaly Čechy, sám od sebe počal na poplach bubnovati. Kdykoli se toto událo, měl staroboleslavský zámecký hejtman
povinnost, učiniti o takové události úřední hlášení pražskému zá
meckému hejtmanu, aby se mohla zaříditi náležitá opatření proti
blížící se pohromě. Další varianta českých pověstí o Žižkově bubnu
ujišťovala, že jen ten odvrátí nebezpečí dobytí a podrobení Čech
Němci, kdo bude majitelem tohoto bubnu. Při vpádu B e d ř i c h a II.
P r u s k é h o do Čech ukořistili prý jeho husaři památný ten buben
a král Bedřich, zvěděv o jeho báječném významu, přivlastnil prý si
ho jako jednu z nejvýznamnějších kořistí celého polního tažení, která
dle staré české tradice jedině zabezpečuje vítězství nad »českým
králem«. Proto byl vzácný ten kus, jakmile se král z válečného tažení
domů navrátil, uložen a velmi bedlivě střežen v pruském korunním
pokladu. Nejen Bedřich II., ale i také, dle německé lidové tradice,
r. 1866 prý měl král V i l é m I. Žižkův buben při svém tažení do
Čech s sebou a proto prý u K r á l o v é H r a d c e vyhrál. Bedřich II.
prý sice byl několikráte císařským vojskem poražen, avšak to prý
se stalo vždy jen proto, že buben byl v takových chvílích
okamžité mimo ležení královské. Jen jednou prý se dostal buben
ten opět do rukou Rakušanů, a sice »když T r e n k o v i Panduři a
Chorvaté přepadli ležení krále Bedřicha a zajali tajemníka králova,
jehož ochraně byl buben Žižkův svěřen. Ale tajemník prý Trenka
podplatil penězi z válečné pokladny, o jejímž úkrytu věděl jedině on,
a za to prý byl zrádný Trenk nadosmrti na Š p i l b e r k u v B r n ě
uvězněn.« Tato verse opírá se o skutečnost, známou z Trenkova pro
cesu, že tajemník krále Bedřicha IL, jménem E i c h e l , byl při pře
padení tábora u S o o r u opravdu zajat. Dále bylo Trenkovi v jeho
procesu vytčeno, že přijal od krále Bedřicha při jednom přepadu
úplatek »k největší škodě státu«.
V C a r l y l o v ě spisu » G e s c h i c h t e F r i e d r i c h s d e s
Z w e i t e n , g e n a n n t d e r G r o s s e « čteme ve III. svazku, str.
546 a 610 následující (arci v českém překladu) : »Ve zbrojnici
v K l a d s k u leží zaprášený, v báehorkovitém stavu jistý buben, o
kterém čtenář snad už slyšel. Tento buben není žádnou pohádkou,
nýbrž starožitnou, arci již velmi sešlou skutečností. Je prý zhotoven
dle výslovného testamentárního přání, jak se tajuplně povídá, ze
Žižkovy kůže před více než 300 lety. Tato poslední připomínka jest
úplně mythickou« (ganz und gar mythisch).
A dále stoií v témže spisu:
»Č á s i a v a tkví také ještě pro jiný předmět v paměti lidské: jest
posledním odpočinkem Žižky, jehož buben, či správněji pohádku o
jeho bubnu, jsme v citadele v K l a d s k u byli spatřili. Žižka byl

posléze s e s v o j í k ů ž í v Čáslavi pochován : v kostele sv. Petra a
Pavla, s náležitým epitafem.«
Zajímavou je také poznámka z » G e s c h i c h t s k a l e n d e r « , vy
daného r. 1622, o » s l a v n é m a v í t ě z n é m r u s k é m v á l e č 
n é m h r d i n o v i J a n u Ž i ž k o v i . « Jak prý tento vznešený (genereus) kapitán vedl velké války a znamenitá vítězství (notable
Victorien) od r. 1417 až ku svému následníku P r o k o p u H o l é m u
V e l k é m u (Successorem Prokopium Rasům Magnum) r. 1424, jež
jsou prý popsány rukou přítelovou. V roce 1424 přitáhl prý Zižka
před zámek P ř i b y s l a v u 6. října, vyzval ho, aby se vzdal, a dne
9. října ho dobyl. Dne 11. října zemřel Jan Zižka morem, který v jeho
vojsku řádil.
Odvezli ho prve do H r a d c e K r á l o v é a chtěli ho uložiti
do kaple Jedenácti tisíců pannen, ale Čáslavští to nepřipustili
a chtěli ho miti u sebe, proto byl tam převezen a poctivě pochován.
Dle těchto připomínek byl Zižka p o c t i v ě a s k ů ž í pochován, jak
také všecky vážné historické prameny tvrdí.
Ve 4. dílu J a n a H u e b n e r a » F r a g e n a u s d e r P o l i 
t i s c h e n H i s t o r i k a « z roku 1704 známe o smrti Žižkově po
dobnou zprávu, jakou o poslední vůli umírajícího hrdiny zaznamenal
Eneáš Sylvius. Avšak Huebner dodává:
»Man hat aber dieser Ordre nicht nachgegebet; sondern er ist zu
Czaslaw begraben worden. Auff seinem Leichen-Steine haben diese
Worte gestanden: Anno 1424. die Jovis ante festům Galli, vita
functus Johannes Zischka à Calice, Rector Rempublicarum laborantium in nomine & pro nomine Dei, hoc tempio conditus est. Nicht
weit von seinem Grabe stund Johann Huss und Johann Zischka neben
eiander, gemahlet mit der Unterschrift:
Jani venit e superis Huss: quod si forte redidit Zischka suu3
vindex, Impia Roma cave.«
Zde bychom tedy měli opět hlas, svědčící proti Sylviově pohádce
o Žižkově kůži na bubnu.
To vše ale nedovedlo tuto smyšlenku z paměti lidu vypuditi, ani
u nás, aniž v Německu, kam ji zaneslo její doplnění o tom, že byl
Zižkův buben ukořistěn vojáky Bedřichovými, dovezen do zbrojnice
v Kladsku a odtud přešel do pokladu pruských králů, kde byl s nej
větší přísností chován jako drahocenná záruka, že se přece jednou
podaří uskutečniti ty staré hohenzollernské sny na dobytí zemí koruny
České a přivtělení jich do rámce velkého Německa. A tato německá
pověst byla živena tím, že se vyskytlo mnoho lidí, již tvrdili, že ten
pověstný Zižkův buben do konce na vlastní oči viděli. Ba i sám
Bedřich potvrdil existenci této neocenitelné kořisti pruské. To stalo
se následovně:
Když slavný francouzský filosof V o l t a i r e , jenž jest zván otcem
všeho moderního života, zvěděl o bubnu tom, poslal svému příznivci
králi Bedřichu II. dne 16. listopadu 1743 z L i l i e dopis, který
v originálu doslovně zněl:

íčko mi eště podyj ruku, hale vobal si jí šátkem, co nosíš při modlí
cích knížkách!«
Děvečka to tak hudělala a ruku
jí podala. Hdyž po mši svátý vy
šla z kostela, koukne na šátek a
vidí — bulo na ňom vyznamnáno
všech pět prstů, jako by bula ruka
pálila.

ALEXANDER BERNDORF:
LIST Z HISTORIE OBCE
PRÁDLA.
Prastará tato osada vznikla asi
z chatrčí poddaných kláštera nepomuckého, kteří tu, při Bradavě, pí
sek této říčky vypírali, ježto týž
choval v sobě kousíčky zlata; od
tud »Prádlo«. Vždyť rýžovalo se
zlato při celém toku Bradavy, jakž
nejlépe dosvědčují zbytky dosud
znatelných »sejpů«. Cisterciáci nepomučtí záhy po svém osazení pá
trali v této krajině (v XII. století)
— jako všude, kde získali území a
půdu «— po bohatství nitra zem
ského, a tak i na Nepomucku za
ložili zlaté doly a vypírání zlatého
písku. Podle zápisů klášterních ví
me, že v Prádle býval od nepaměti
klášterní dvůr. Po zániku kláštera
připadlo Prádlo panství zelenohor
skému, nejprve Švamberkům, po
tom Šternberkům, až roku 1556
prodáno bylo Zděnkem ze Štern
berka Jiříkovi Kokořovcovi z Kokořova, který zbudoval tu tvrz,
nejspíše v místech, kde stojí nyní
družstevní lihovar. Tehdy bylo Prá
dio střediskem kokořovských stat
ků, řady obcí, jež Kokořovcům ná
ležely; byly to Novotníky, Nová
Ves, Klikařov, Partoltice, Radá
ch ov, Petrovicc (i s dvorem), Bíluky, Osobo v, Mecholupy, Rájov
(nyní Jarov), Zhůř, Chocenice, Kotousov, Lhotka, Komorno a Bzí
(s dvorem), dále dvůr Lubeč a pu
sté vsi Chvostule a Chýlava.i)
i) DubeC byl již roku 1601 »dvftr
poplužní«, roku 1626 pustý, roku 1838
měřicí 131 ha. Chvostule, nyní jen
2 samoty, druhdy ves kláštera nepomuckého, roku 1556 již pusta, právé
tak jako ves Chýlava.

Po Jiříku Kokořovcovi dědil
(1584) Prádlo nejspíše jeho syn
Jan Kokořovec, kterýž o čtyři léta
později zemřel a statek odkázal své
manželce Markétě, rodem z Dlouhé
Vsi, s níž mel čtyři syny. Tito se
potom rozdělili o statek prádelský
(roku 1601) tak, že Jan Adam do
stal Prádlo s pivovarem a pustý
dvůr Dubec, dále Mecholupy, Nevotníky, Novou Ves a Klikařov,
ostatní synové pak zbývající dvory
a vesnice. Tento Kokořovec zúčast
nil se vzpoury proti Ferdinandovi
n . Habsburkovi, nemohl však býti
potrestán, jelikož zemřel dříve, než
byl vynesen rozsudek, jímž byl od
souzen k manství (26. XI. 1622).
Jeho nezletilým dětem byl poruč
níkem bratr zemřelého, Jan Vilém
Kokořovec, který jménem jejich
učinil ohlášení, jímž statek Prádlo
uznává jako léno, ale dodal, že týž
byl přílišně zadlužen a tudíž nemá
oné ceny, jež mu přisoudila komise
konfiskační. Proto byl statek prá
delský zdarma z manství propu
štěn (dne 14. října 1623). Ale ani
pak nemohli ho nezletilí Kokořovci
udržeti a již roku 1629 prodali jej
Jindřichu Lapáčkovi ze Rzavého
na Mnichu2) (za 24.000 kop míš.),
jenž měl za manželku Alenu Kokořovcovou, sestru Petra Jiřilio a Ja
na Viléma, dceru Jana Adama.
(Za pardon udělený Janu Adamu
Kokořovcovi musel zaplatiti jeho
bratr Krištof Kokořovec, majitel
Šťáhlav (v roce 1629) ku prospě
chu kostela sv. Jakuba v Praze po
kutu 300 zL rýnských.)
LapáČek byl královským radou
a hejtmanem kraje klatovského ;
měl Čtyři syny, z nichž dva padli
v boji proti Turkům, třetí zemřel
v mládí, takže dědicem jeho stal se
jediný jeho zbylý mužský poto
mek, Petr Karel. Tento zemřel
roku 1673, zanechav jen dvě dcery,
Annu Salomenu, provdanou za Vi
léma Břeňka Pikharta ze Zeleného
Dolu, a Markétu Ludmilu, provda
nou Vencelíkovou, kteréž statek
prádelský podědily a prodaly umenímilovnému hraběti Václavu Voj2 ) Správně »ze Zerzaveho« dle prádelského zvonu.

»Est-ce vrai, que dans Votre cour
Vous avez placé cet automne
dans les meubles de la couronne
le peau de ce fameux tambour,
que Ziska fit de sa personne?
La peau ďun grand homme enterre
ďordinaire est bien peu de chose
et malgré son apothéose
par Ics vers il est devoré.
Le seul Ziska fut préservé
clu destín de la tombe noire;
grace à son tambour conserve
la peau dure autant que gioire!
C'est un sort assez singulier,
Ah! chetifs mortels que nous sommes
pour sauver la peau des grands hommes,
il faut la faire corroyer.
O mon roi! conservez la Votre;
car le bon dieu que Vous la fit,
ne saurait Vous en faire ime autre
dans laquelle in mit tan t ďesprit.«
Což volně do češtiny přeloženo praví :
Je to pravda, že jste na svém dvoře vystavil tento podzimek mezi
korunními skvosty kůži onoho pověstného bubnu, jejž Žižka ze svého
těla zhotoviti kázal? Kůže slavného pohřbeného muže jest obyčejně
maličkost, již vzdor jeho zbožňování červi sežerou. Jedině Žižka ušel
losu temného hrobu — díky jeho zachovanému bubnu! — jeho kůže
trvá tak dlouho, jako jeho sláva. Toť příliš vzácný osud! Ach, jak
bídní jsme lidé! Abychom zachránili kůži slavných mužů, nutno ji
vydělati. O můj králi, zachovejte svou, ježto dobrotivý Bůh, jenž
vám ji daroval, neboť nebyl by s to, aby jinou, do níž tolik ducha
dal, vám vytvořil.
Na tento dopis odpověděl Voltairovi Bedřich H. z B e r l í n a dne
4. prosince 1743.
»La peau de ce guerrier fameux
qui parut encor redoutable
aux Bohémes, ses envieux,
après que trépas hideux
eut envoyé son ame au diable,
est ici pour les curieux.
Qui, la peau de Ziska, ou pour mieux dire, le tambour de Ziska
est une des dépouilles que nous avons emportées de Bohéme.«
Což zní v češtině (volně přeloženo) :
Kůže onoho pověstného hrdiny, jenž se hrozným zdál i Čechům,
svým závistníkům, a jehož duši ohyzdná smrt čertu poslala, nalézá

se zde pro zvědavce. Ano, kůže Žižkova, aneb lépe řečeno buben
Žižkův jest jedna z kořistí, kteroužto jsme z Čech odvezli.
Zde tedy král Bedřich II. sám potvrzuje existenci berlínského
dvojence Žižkova bubnu z plzeňské městské zbrojnice. Tato okolnost
arci nepotvrzuje původ pověsti Sylviovy.
O existenci Žižkova bubnu v pruském státním pokladu byli v Ně
mecku přesvědčeni ještě dlouho po Bedřichovi. Tak napsal do berlín
ského »Kreuzzeitung« jeden čtenář toho listu:
»Připomínám si z mé doby kadetské 1860—1863, že existovala
jakási sbírka s různými památkami. Myslím, že byla umístěna ve
starém berlínském museu. Později byly předměty sbírky té rozřaděny
dílem do Hohenzollerského musea, dílem do berlínské zbrojnice. Tam
skutečně existoval Žižkův buben lidskou kůží potažený. Kadeti z oné
doby si tuto okolnost jistě připomenou, neboť byli na tuto památnost
zvláště upozorňováni.«
A jiný čtenář stejného listu napsal:
»Dovoluji si následující připomenouti: Asi před 20 lety*) poznal
jsem na cestě B o s n o u v S a r a j e v u železničního úředníka, žijí
cího tam ve výslužbě, jenž jako mladý důstojník bojoval v D á n s k u
a v č e c h á c h . Během rozhovoru prohlásil onen starý pán, rozhodný
Čech: »Nepochopuji, že náš »král«, když je už teď spojencem
Pruska, nedá si darovati německým císařem ten Žižkův buben. Neboť
bez toho bubnu by nebyl válku vyhrál ani Bedřich IL, ani král Vilém
proti »Českému králi«. Když jsem namítal, že jsem nikdy o takovém
bubnu neslyšel a že také nevěřím, že by podobný buben byl v ma
jetku pruského královského domu, pokrčil onen pán pohrdlivě rameny
a nikdy více — byl jsem v Sarajevě ještě celý týden — nepodařilo
se mi, navzdor opětným pokusům svým, na tuto věc opět navázati,
nedostal jsem z něho ani slovo.
Za několik let nato seznámil jsem se v D a l m á c i i s podplukovníkem, rovněž Čechem, jenž byl ve válce r. 1866 raněn a zajat. Při
našem rozhovoru o bitvě u Hradce Králové z nenadání pán ten
poznamenal : »Bez Žižkova bubnu by nebyli Prušáci Rakušany nikdy
porazili!« S touto poznámkou bylo toto thema definitivně odbyto
a nepodařilo se mi více dověděti se něco bližšího o záhadném tom
bubnu. Po mém návratu do Německa bylo také mé pátrání v tomto
směru mamě. I rytmistr L a n g e , archivář velkého generálního štábu,
pochybovačně potřásal na moji otázku hlavou. Při jednom pozdějším
setkání však pravil, že o tom bubnu skutečně slyšel. O několik let
později pracoval jsem v pruském státním archivu, vyhledávaje tam
některé zprávy o loveckých událostech, a tu jsem při prohlížení ně
kterých spisů našel skutečně stručný záznam, že jakýs »Žižkův
buben« byl jako »zvláště vzácný a cenný kus« označen. Jak se mi zdá,
obsahoval tuto zmínku »Verzeichniss des Königlich-Preussischen
Naturalienkabinets. «
O tom neblahém bubnu, potaženém Žižkovou kůží, dala by se uvésti
ještě spousta průkazů, jak hluboko podařilo se Eneáši Sylviovi zako*) Tedy asi na počátku devadesátých let XIX. století.

těchu ze Šternberka (asi r. 1680).
Od té doby jest Prádlo spojeno
s panstvím zelenohorským. Po Lapáčkovi mají v Prádle památku,
kostelní zvony. Na jednom z nich
jest nápis:
Ginderzich La Paczek
ze zerzaweho na Prádle
draclikowe g. c. m. radda
a favdeze zemsky
Helena Lapaczkova
rozena z Kokorzowa
na Prádle a drachkowe
(1652)

V Prádle býval odedávna kostel,
založený nejspíše některým opa
tem kláštera nepomuckého, původ
ně jako filiální svatyně farního
chrámu městského.
Po pádu kláštera pobořen byl
nejspíše i zdejší kostel, později zno
vu opravený. V roce 1579 připo
míná se ve visitační knize arci
biskupství pražského filiální kokostel »Bratly«3) (Prádlo). Od sto
letí XVII. byli tu opět samostatní
faráři, z nichž podle jména známo
jen dva poslední: Matěje Oschovského v roce 1665 a dvě léta po
zději Františka Tillera. Od roku
1667, kdy asi posléze jmenovaný
farář zemřel, nebo na jinou faru
odešel, přidělen byl kostel prádclský (pro nedostatek kněží) k faře
vrčenské, což trvalo až do roku
1786, kdy zřízena tu byla opět sa
mostatná »lokalie« a při ní nejspíše
i škola. (Podle farní knihy pamětní
sídlili někteří zdejší faráři nějaký
čas v Nevotníkácli.)
Prvním lokalistou v Prádle jme
nován byl Josef Andraschko, před
tím kaplan na zámku zelenohor
ském (dosazen byl 28. října 1786).
Tehdejší majitel Zelené Hory, ge
nerál František Gundacker hrabě
Colloredo-Mansfeld, dal v Prádle
zbudovati »dům lokálmí«, a než
tento byl dohotoven, bydlel lokalista u »mlynáře prádelského«, je
hož jméno však nezaznamenal. Do
3)V té době uvádí se na vikariátu
janovickém při faře vrčenské filiální
kostel Bratly, který spravoval Jan
organista, který byl přesazen do Kozolup, děkanát plzeňský, a na jeho
misto dosazen byl Lukáš, farář vrčenský, jehož paní Lokáanová z Vrčené
sehnala. (Pam. archeolog., VII., z r.
1868, str. 225.)
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vlastní lokalie nastěhoval se dne
1. října 1787.4) Měl tu 300 zlatých
příjmů, což bylo i na tehdejší časy
velmi málo. Patrně ostatní příjmy,
štolu« a j., vybíral si stále farář
vrčenský. I stěžoval si lokalista na
své špatné poměry a žádal tehdej
šího zelenohorského ředitele, Jana
Haupta, aby mu panství pomohlo.
Ale zemřel dříve, než žádost jeho
byla vyřízena, dne 6. prosince 1787.
Své lokalie tedy příliš neužil. . .
Jeho nástupcem stal se zase ze
lenohorský zámecký kaplan. Fran
tišek B o u b e 1 (nar. 1760 v Spál.
Poříčí), který byl odtud povolán
dne 23. října 1795 na děkanství nepomucké, na pomoc tehdejšímu dě
kanu Arnoštu Puschmannovi, exjesuitu. Podle dekretu patronátu
byl tu ustanoven administrátorem
jak v správě duchovní, tak i ve vě
cech beneficiálních, jelikož děkanexjesuita podobným věcem neroz
uměl a v Nepomuce se mu nelíbilo ;
žil pak větším dílem v Praze a Boubel spravoval nepomucké děkanství
za něho ještě po pět let. Roku 1800
Puschmann zemřel a Boubel stal
se děkanem nepomuckým. Po něm
stal se v Prádle administrátorem
Jan S c h r e 11, kaplan nepomucký,
jenž byl vystřídán ještě roku 1895
(14. prosince) novým loká lištou,
Karlem Heldem, pozdějším fará
řem ve Sv. Poli u Dobříše. Tehdy
přivítal ho v Prádle slibnou řečí
ředitel zelenohorský Ignác Bergauer. Po něm byl v Prádle lokálistou Josef Mikuláš Pažanda (na
zývaný »Pašanda«), rodem z Dobrušeku na panství opočenském, jež
také patřilo Colloredo-Mansfeldům,
jako Zelená Hora a Dobříš. Týž
dne 7. července 1804 odešel do
Vrčené, kdež mu byl z náboženské
ho fondu povolen zvláštní příplatek
na vydržování koně, potřebného při
návštěvě nemocných, 80 zl. ročně.
Po Josefu Mikuláši Pažandovi při
šel do Prádla Hynek Fritsch, kněz
»pln umění a srdce výtečného,«
před tím kaplan nepomucký. Byl
rodák jistebnický, z Táborská, a
měl absolvováno »s dobrým prospě
chem libomudřectví,« to jest filo4)Je to dnešní fara, ovšem později
přestavěná a rozšířená.

řeniti jeho pověst, zakončím však tuto část mého pojednání jen ještě
reprodukcí německé básně, která má za původce německého poetu
B o r r i e s e , b a r o n a z M ü n c h h a u s e n u, ve sbírce bailad, se
braných F e r d i n a n d e m A v e n a r i e m a vydané u J i ř í h o
D. C. C a l l w e y e v M n i c h o v ě . Zní :
Die Trommel des Žižka.
Weit in Böhmen herum, herum
Klopfen die Trommeln: terum, terum,
Klopfen an Tür, klopfen an Tor,
Klopfen aus Bauern Hussiten hervor,
Klopfen aus Herzen ängstlich und stumm
Mit Groll und Gebrumm.
Den Schrei: Fürs Evangelium!
Die Trommeln donnern seit sieben Jahren. —
Alle Hände, die in der Ernte waren,
Ale Hände in Böhmen und weit herum, herum,
Tragen längst das Schwert zum Trommelgesumm,
Wissen längst: Was hUfťs, ob du Hafer baust.
Heut gilt die geschiente Reiterfaust
und die Saat der Zeit ist die Kugelsaat,
Und das Schwert ist di Sichel zur Stunde der Mahd,
Und als Emteglocken gellt Sturmgeläut,
Denn: Die eiserne Manneszucht, die gilt heut! —
Sagt Žižka.
Ein groser Held, ein grausamer Held,
Der Schatten Gottes auf dieser Welt,
Der doch in guten und bösen Tagen
Mehr Beelzebubs Namen in Munde getragen,
Als Kinder im Tag: »Mutter, Mutter!« sagen.
Wohl kämpft er für Gott und das reine Wort,
Doch der Bruder der Siege war immer der Mord,
E r trug zu Markte die Haut der Soldaten,
Drum könnt er der eigenen auch wohl entraten!
Denn als gebleicht sein rostrot Haar,
Und als sein Stündlein kommen war,
Und als sein Herz so flatternd schlug,
Wie das Linnen, das droben der Zeltpfahl trug,
Da Hess er rufen die Musika
Und sprach: »Meine Trommler, was dünkt euch da:
Aus meiner Haut, wenn die Seele entflohn,
Sollt ihr noch hören einen starken Ton,
Sollt gerben daraus ein derbes Feil
Und sollt es spannen aufs Trommelgestell,

Und die eschenen Schlägel tanzen darauf
Und rufen ins Land: »Zuhauf! Zuhauf!
Aus der Žižkatrommel rauscht es und brauft:
Heut gilt die geschiente Reiterfaust!
Weit summt in die Täler ihr dumpfes Geläut :
Die eiserne Manneszucht, die gilt heut!
Žižka Stimme, wie einst, mit Macht
W ettert durch Böhmen: »Erwacht! Erwacht!«
Gott will die Schlacht!!«
Věcný obsah této básně budiž našim čtenářům češtinou volně po
věděn jak následuje:
Tam daleko po celých Čechách ozývá se rachot bubnů, odráží
se o dveře, klepe na vrata a ze sedláků dělá Husity. Vyvolává ze
srdcí úzkostlivých a němých zlobně a vzdorně výkřik: »Pro evan
gelium!«
Bubny bouří už sedm let. Všecky ruce, které byly dříve zaměstnány
polní sklizní, nosí nyní meč k rachotu bubnů. Vědí dobře: Co jest
ti plátno pěstovati ječmen. Dnes platí pěst rejthara více a dnes jest
doba setby kulí. Srpem pro sklizeň jest bojovníka meč a místo zvonů,
zvonících k bohoslužbě díků za sklizeň, ozývá se válečný ryk. Dnes
platí železná mužná kázeň! — Tak hlásá Žižka!
Velký rek, krutý rek, stín boží to na tomto světě. Za dobrých
a zlých dnů ozývá se z jeho úst častěji jméno Belzebuba, než z dět
ských úst: Maminko! A přece bojuje jménem Páně jen za čistotu
víry. Bratrem vítězství jest však vždycky vražda. Kůži svých vojáků
nosil vždy na trh a proto také dovedl i svoji postrádati!
Když vybledl jeho zrzavý vlas a hodinka jeho nadešla, a srdce
jeho se zachvělo tak, jako ve větru plátěná stěna jeho stanu, tu si
dal zavolati muzikáře a pravil: Bubeníci moji, co tomu říkáte: až
z mé kůže duše vyletí, pak ještě máte slyšeti můj silný hlas. Vydělejte
z ní trvanlivou kůži, napněte ji na buben a nechte po ni tančiti olšové
paličky a volejte do celé země: Dohromady! Dohromady! Srazte se!
A ze Žižkova bubnu bouří to: Dnes platí jen obrněná rejtharská pěst!
Železná kázeň platí dnes! Tak volá Žižkův hlas jako dříve vždy a
bouří českou zemí: Procitněte! Procitněte! Bůh chce boj! —
Zbývá jen ještě prokázati, že Sylviova báje byla rázu nábožensky
tendenčního a nikoli originelním výmyslem, nýbrž že bylo jádro její
vyváženo z pověsti, jejíž původ jde do dob velmi dávných, daleko
za Žižkovy časy. Již okolnost, že obyvatelé E t h i o p i e připisovali
vynález bubnu jednomu z jejich bohů a sice hned po stvoření světa,
můžeme chápati, že také bájetvomá fantasie lidu zvolila si tento
válečný hudební nástroj za předmět svých výtvorů. V bibli nácházíme
rovněž časté zmínky o bubnu. R e k o v é a Ř í m a n é užívali ho při
svých bakchanaliích a slavnostech bohyně C y b e 1 y, a podle starých
záznamů užívalo se r. 336 př. Kr. v řecké S p a r t ě bubnů při vá
lečných tancích mládeže. Užívání bubnu bylo již za pradávných dob
všeobecné, při každé příležitosti. Při náboženských slavnostech, při
triumfálních průvodech, při veřejných projevech smutku, při rozši-

sofii, i »bohomhivu v české škole,«
jakž zaznamenal jeho nástupce, P.
Josef Zeman. Fritsch byl dříve ka
planem v Sušici, pak v Nepomuku,
kdež byl zdatným pomocníkem dě
kana Boubely a byl velmi oblíbený
v městě i v okolí. A přece výborný
tento kněz pobyl na chudé lokalii
prádelské 10 let a 6 měsíců! Po
staral se o rozšíření a opravu
tamního chrámu i hřbitova (roku
1882). Za něho byla vydlážděna
podlaha kostelní (cihlami), z ma
lých oken vybourána byla větší,
za oltářem byla přistavěna sakri
stie, a i věž, dříve na hřbitově sto
jící, byla vyzdvižena nad sakristií;
těsný její vchod zavinil — zapo
mětlivý stavitel. Tehdy rozšířena
i loď chrámová i »lokalie«. R. 1814
by Fritsch náhle »mimo svou na
ději«, povolán za faráře do města
Rychnova v kraji táborském a
jeho nástupcem ustanoven byl P.
Josef Z e m a n,r>) kterýž tu byl,
jsa dvacet šest let stár, presento
ván »jeho excelencí, Pánem Jeronynem hrabětem z Colloredo Mansfeldů, polním zbrojmistrem, rytí
řem řádu rakouské cis. Marie Teresie, ruského sv. Jiřího a Alexan
dra Navrski-ho, pruského »červe
ného orla,« atd.«, jakž sám pozna
menal. Hrabě k »lepšímu opatření«
chudého lokalisty přidal témuž 6
měr panských polí od dvora prádelského. A když hrabě dne 23. čer
vence r. 1822 umřel ve Vídni, pole
tato byla od jeho vdovy Vilemíny,
rozené hraběnky z Waldšteinů, po
nechána i na dále lokalistovi, který
z vděčnosti za to zapsal do pamětní
knihy, že zemřelý hrabě zanechal
dvé dítek, a to Františka, naro
zeného 8. listopadu 1802 a Vilemínu, rozenou dne 20. srpna 1804, kte5) P. Zeman (nar. v Cerhovicích
v Prácheňsku r. 1789), vřelý vlaste
nec, sám si mnohdy v tehdejší časo
míře zaveršoval a složil nový text
k Rybově »Vánoční mši«. Na Nepomucku působil ku vlasteneckému po
vznesení kraje, právě tak jako jeho
předchůdce Boubel. Při svém příchodu
do Prádla napsal i své čas omè mé
heslo do tamní pamětní knihy. Zní
takto: N esvolím zapomenout, co v zá
hyby minulost kryje. Vše jen pro
oslavu tvou (rozum ěj -»Boží*) a co
potomek, slibuje každý, z lůna jí vinu.

ráž záhy na to, již roku 1825
provdala se za knížete Rudolfa Kinských, a že ještě téhož roku, v záři,
oženil se i výše zmíněný František
Coloredo-Mansfeld s Kristinou, ro
zenou hraběnkou Clam—Gallasovou.
Dne 16. listopadu 1825 držána
byla v Prádle »visitací« a uznána
byla potřeba ustanoviti tu školního
pomocníka. Stal se jím Antonín
S ý k o r a , provisorní pomocník
v Járově, kterýž tu nastoupil již
dne 20. listopadu 1825, uveden jsa
ve svůj úřad zelenohorským ředite
lem Josefem Brožem; měl 6 strý
čků žita, 2 ječmene a 2 pšenice a
ročně 40 zl. ve stříbře.
Po lokalistovi Zemanovi, jenž
stal se pak farářem ve Vrčeni, a
později děkanem nepomuckým, ná
sledoval na prádelské lokalii ode
dne 9. února 1827 Matěj Vopálecký,
kterýž umřel tu 4. října 1841. Po
něm působil tu zámecký kaplan ze
lenohorský, P. František Forts,
kterýž umřel tu právě na Štědrý
den r. 1848. Nástupcem tohoto stal
se zelenohorský zámecký kaplan
Antonín Kronberger, který tu po
byl až do r. 1856, kdy dosazen byl
na auerspergský patronát žlebský
a to na faru v Křivousodově. Po
něm byl tu prozatímně až do podzi
mu r. 1856 P. František Květoň.
U tohoto (neb u jeho nástupce)
zastavil se na své poslední cestě
do Plzně Josef Kajetán Tyl a tu
byl pohoštěn . . . (Viz Alex. Bern
dorf: »Památce Tylově:, str. 140.)
Po Květoňovi následoval Václav
Zelený, rodák z Borové na Čáslavsku, dosavadní kaplan v Potěchách
na Žlebsku; za něho byla prádelská lokalie r. 1857 povýšena na fa
ru; pobyl tu pak jako farář až do
r. 1864, kdy stal se farářem vrcenským. Druhým farářem prádelským byl P. Jan Topičovský, který
v r. 1880 odešel také do Vrčeně,
pak František Pohr (1881—1896),
Matěj Beran (do r. 1908) a P. Jan
Strand, dnešní arciděkan a kanov
ník nepomucký, kterého vystřídal
tu býv. nepomucký kaplan P. Vá
clav Snopek.
Bývalé sídlo někdejších majitelů,
z něhož před lety byla dvě hořejší
patra snesena, zachovalo se ve

řování zpráv a v neposlední řadě užívalo se bubnu jako nástroje,
který dával celé hudbě základní rytmus. Ba někteří kulturní histo
rikové tvrdl, že buben byl nejstarším hudebním nástrojem vůbec.
Byltě asi pračlověk patrně svých vlastním rytmickým chodem při
veden k myšlence, aby zvuk svých kroků uměle napodobil na bicím
nástroji. Ještě dnes jsou divošské kmeny, které neznají naprosto žád
né hudby, žádného hudebního nástroje, avšak buben znají všechny
a jeho zvuk provádí jich zpěvy a tance. V nejstarší historii máme
zmínky o bubnu a z dávnověkých hieroglyfů víme, že již v Evropě
z a d o b f a r a ó n ů se užívalo bubnu. Buben 50 cm vysoký o prů
měru 80 cm byl nalezen roku 1823 při vykopávkách ve starém
egyptském městě T h é b á c h a ještě dnes užívá se v Evropě bubnů
téže podoby. Zachovaly se také staré egyptské bubínky vykládané
perletí, jichž se užívalo jako gongu v ženských komnatách.
Že pak tak starý nástroj stal se předmětem bájí a tradic, nemů
žeme se diviti. Abychom uvedli jen jeden blízký příklad, zmiňujeme
se o staré moravské tradici. Když r. 1663 plenil četný voj T u r k ů
a T a t a r ů krajiny na levém dunajském břehu, zajížděl tento ne
přítel až k J i h l a v ě . Kořistníci pálili a vraždili v osadách a
městečkách, a také obyvatelstva V e l k é h o M e z i ř í č í zmocnil
se strach. Část obyvatelstva utekla se do blízkých hustých lesů.
ostatní jimž se nechtělo opustiti domácí krb, zavřeli brány a když
se Turci blížili, všichni obyvatelé: muži, starci, ženy a děti objevili
se na městských hradbách se zbraněmi a prapory. Měli však v celé
obci jen jediný buben. Bubeník tedy běhal od brány ke bráně a
strašlivě bil na poplach. Nepřítel se zarazil, neboť se domníval, že
je ve městě velmi mnoho vojska. Nepokusil se tedy o dobytí města
a odtáhl.
Časem, aby do báječná vykládaný účinek rachotu bubnu byl ještě
zmocněn a stupňován, bylo lidovou fantasií přičiněno potažení ná
stroje toho lidskou kůží. Byloť jistě pozorováno, že kůže s těl různých
zvířat vydává také různý tón a snad kůže z velkých šelem dodávala
rachotu bubnu zvlášť hrozivý zvuk. Neměla tedy lidská fantasie
příliš daleko k domněnce, že kůže z obávaného hrdiny, na buben
natažená, musela by přímo šířiti stejnou hrůzu, jakou svými činy
šířil hrdina sám. A tak vznikla pověst o bubnech, lidskou kůží po
tažených a šířila se světem. Vyžadovalo by rozměry obšírné mono
grafie, kdybych chtěl sledovati nejstarší verse této pověsti až do
její kolébky, dala-li by se tato vůbec objeviti. Proto obmezím se
jenom na uvedeni některých stručných příkladů.
V N o v á k o v ý c h » S t a r o č e s k á G e s t a r o m a n o r um«,
sbírce prastarých pověstí, nacházíme v kapitole XIV. vypravování
»O k u o z z i R y c h t a r z o w i e « , kde se povídá, že jistý soudce se
dával podpláceti. Císař se o tom dověděl a dal s něho sedříti kůži
a na místě, kde soudce měl seděti, visela kůže pro strach soudců,
»aby wiecz krzyweho sudu newydávali!« Zde sice nejde o kůži na
bubnu, avšak již o etapu blížící se k naší báii.
D r. E d m . V e c k e n s t e d t pak uveřejnil v časopisu »Le moyen

áge« pověst »Le t a m b o u ř d u r o i d e s W e n d e s«, o které se
také zmínil dr. H. M á c h a l ve » S v ě t o z o r u « . Jest to pověst
L u ž i č a n ů »o králi srbském«. Dokud tento srbský lid svůj
(rozuměj: lužické Srby) do bitev osobně vodil, byli vždy nepřemo
žitelnými. Aby i po smrti jeho mohli nad Němci vítěziti, radil jim,
aby jeho kůží buben potáhli a na buben ten — táhnouce do boje —
na poplach bili. Jakmile Němci zvuk bubnu uslyšeli, vždy se dali na
útěk.
Zde bychom měli jeden z pramenů, ze kterých mohl Sylvius čerpati
jádro pro svoji pověst o Žižkově bubnu. Avšak nebyl to jediný
pramen, neboť stejná pověst vyskytuje se také u l i t e v s k ý c h
Z a n a i t ů (zjistil ji rovněž Veckenstedt) a na četných jiných
místech. Shoda pověstí těch se Sylviovou, jež u nás zdomácněla, jest
nepopiratelnou. Snad se také v těchto pověstech udržuje trochu tra 
dice bájeslovné, vztahující se k pohanskému božstvu nebes a hromu,
jak se domnívá Veckenstedt.
Této záhady rozluštění musím arci ponechati někomu povolanější
mu. Končím svoji úvahu jen ještě připomínkou pověsti o blízkém
nám hradu B u b n u , kterou pokládám za všeobecně známou.
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JAROSLAV SCHIEBL: OBRAZÁRNA V PENĚŽNÍM
ÚSTAVU.
Vztahy Plzně k výtvarnému umění čekají ještě svého historika. Ze
starší doby víme m. j. jen, že byl to Plzeň an, jenž vyzdobil stěny kaple
sv. Václava ve svatovítském dómu v Praze, víme také, že XVI. století

dvoře v podobě jednopatrového
stavení bez ozdob; býval v něm
také pivovar, na počátku minulého
věku i cukrovar, a posléze lihovar,
jenž jest tu dodnes (družstevní).
Kostel Povýšení sv. Kříže jest
prostá budova pozdní gotiky, pře
stavbami zejména zvenčí barokisovaná a při poslední opravě v r.
1882 (výše zmíněné) k západu o
7 m prodloužená. Jest v něm cíno
vá křtitelnice ze XVII. stol., kalich
od Lapáčka ze Zerzavého a ve věži
výše zmíněné, štíhlým jehlancem
kryté, dva zvony; na faře pak pa
mětní kniha z r. 1787, z níž vypsal
jsem tuto některé zápisy.

NOVÉ ZÍSKANÁ
STAROBYLÁ SKŘÍŇ V NÁ.
RODOPISNÉM MUSEU
PLZEŇSKA.
(K obrazové příloze.)
Národopisné společnosti, která se
obětavě stará o naše, na prostřed
ky chudičké, ale na sbírky opravdu
bohaté Národopisné museum Plzeň
ska, podařilo se loňského roku zakoupiti velmi zajímavou a památ
nou skříň, jejíž obraz přinášíme
v tomto čísle »Plzeňska«.
Jde o opravdový kolos mezi ná
bytkem, neboť rozměry skříně jsou
254 (š), 280 (v) a 70 cm. Celek
lze rozložití ve čtyři samostatné
části. Skříň jest zpracována ze dře
va borového v pozdním renaissančnim slohu, s dveřmi o dvou kří
dlech a s podstavcem se dvěma zá
suvkami. Hrany boční jsou zaoble
né, nahoře korunuje celek mohut
ná, silně vyložená a profilovaná
římsa. Dvéře opatřeny jsou lišto
vanými a oblamovanými výplněmi,
na římsovém vlysu nacházíme ře
zané listoví, na středním pilastru
ovocný festón.
Architektonická a plastická vý
zdoba doplněna jest vhodně výzdo
bou malovanou. Na rozdíl od tma
vohnědého, částečně mramorované
ho zevnějšku jest vnitřek čistě
bílý se zručně nahozenými velikými
akanthovými rozvilinami a květy
v pestrých barvách. To vše dopi-

ňuje dále neobyčejně bohaté ko
vání zejména na křídlech závěsů a
na klíčových štítcích. Křídla jsou
široce rozvinuta, bohatě ažurována
i tepána a na konec zlacena. Na
výplních dveří jsou v hořejších po
lích znaky, o kterých ještě blíže po
jednáme, a v dolejších opět pěkný
závitnicový ornament. Uvnitř skří
ně bývaly čtyři police a tím i do
tvrzeno, že tu ukládáno prádlo,
patrně bohaté šlechtické výbavy.
Poskytuje nám tedy naše skříň za
jímavý pohled do tajů dávného
života a není bez významu i pro
rodové studium. Nad to pak před
stavuje vzácný doklad vyspělosti
domácího řemesla truhlářského.
Drahně let stávala skříň v před
síni prvého poschodí domu »U bílé
růže« čp. 2, vedle radnice. A jest
pravděpodobno, že bývala již ve
staré budové, památné svými ma
jiteli i životem, která ustoupila
dnešní roku 1871. Již před mnoha
léty zajímal se o skříň zesnulý ře
ditel Umělecko-prům. musea Josef
Škorpil, ale bez úspěchu. Tehdejší
majitel pan Mořic Roth nežádal za
ni sice peníze, ale tehdy velmi ce
něné a těžko dosažitelné — právo
měšťanské. Pak se na skříň zapo
mnělo, až teprve loňského léta, kdy
byly v domě prováděny nové
adaptace, došlo i na naši skříň, kte
rá pochopením dnešních spoluvlast
níků domu i obětavostí Národopisné
Společnosti ocitla se přece jen
v museu a dočkala se zároveň i
svého znovuzřízení a ocenění. Žel,
že nynější její umístění v průjezdu
domu Gerlachovského jest vpravdě
nouzové, neboť není jiného místa.
Společnost nabízela obci, že skříň
zapůjčí k výzdobě radnice, ale bez
výsledku.
Pátráme-li po původu skříně, tu
hlavním vodítkem jsou nám oba
znaky, které nalézáme na obou
dveřních křídlech, doprovázené le
topočty 1725:
Prvý značně setřelý, jest štít ve
tři příčné pruhy rozdělený, barev
žluté, černé a červené; nad helmicí
zvedá se vysoká hrotitá čepice jako
znak s barevnými pruhy a zakonče
ná několika (sedmi) zastrčenými

dokonce pokoušeli se plzeňští malíři utvořiti zvláštní cech, víme dále
o našich sochařích Widemanech a Platzerech atd. až k době novější
našich Sequensů, Brožíků, až k Němejcovi, Krajíčkovi a mladé, již
pevně organisované generaci západočeských výtvarníků. Tolik jest
všeobecně známo těm, kdož se o věc blíže zajímají. Pragmaticky nám
dosud nikdo podrobněji nepověděl, jaký podíl měla a má Plzeň na vý
voji a rozvoji českého výtvamictví vůbec. A přece bylo by to thema
velmi zajímavé, zejména pokud šlo o Plzeň v XVT. století a pokud by
šlo o vylíčení, jak vznikl a vyvinul se zájem novodobé Plzně pro krás
né umění a jak z toho zájmu zrodila se nejen městská obrazárna,
nýbrž také značná řada soukromých galerií nebo pozoruhodnějších
sbírek obrazů a plastik, v plzeňských domácnostech.
Živější zájem pro výtvarné umění v Plzni vzbudila teprve první vý
stava obrazů a plastik, kterou uspořádal pisatel těchto řádků roku
1884 v místnostech městského musea, dokud ještě se nalézalo v bý
valém klášteře sv. Anny. Byla to první mimopražská umělecká vý
stava v Cechách vůbec. Před tím pokusil se jakýs obchodník s obrazy
z Prahy při výstavě v hostinci »U města Hamburku« uspořádati také
obrazové oddělení. Vystavil však většinou barvo tisky a jen několik
originálů běžného tržního zboží nevalné ceny.
Po první umělecké výstavě v roce 1884 následoval teprve za deset
let další podobný podnik, jaký za pomoci »Umělecké Besedy« v Praze
uspořádali ředitel J. Škorpil, malíř V. Jansa a J. Schiebl. V tu dobu
už měla Plzeň ne příliš četnou sice, ale přece již slibnou obec těch, již
kupovali obrazy a objednávali plastiky, tak na příklad: doktor H.
Šikl, arch. Stech, doktor Güldener, J. H. Rudolf, k nimž později při
byli doktor Kreuziger, doktor Mandl, doktor Tropp a jiní.
Z prvních těch výstav zůstalo v Plzni v soukromém držení něko
lik pozoruhodných děl, z nichž zejména velké plátno, mocně působivá
Grätschova »Salvátorská legenda« jest dnes jedním z nejvýznač
nějších čísel soukromé sbírky, o níž se právě chceme zmíniti.
Většina zdejších soukromých obrazáren vznikla z čisté lásky
k umění. Avšak zvláště potěšitelným úkazem jest, že taková sběra
telská podpora našla místa také v peněžních ústavech a neobmezila
se jenom na soukromníky.
Tak v roce 1897 počala zakládati Plzeňská banka ze svých čistých
výtěžků po jich statutárním vyúčtování vlastní obrazárnu a učinila
počátek s akvyrováním několika děl našeho Němejce. Pokračuje pak
čile v doplňování této sbírky a podáváme přehled, jak daleko při tom
až do dneška dospěla, a jak si při výběru obrazů počínala:
Autor:

Název obrazu :

A. Němejc
A. Němejc

Motiv »Drama« z opony plzeň. divadla 78/50
Polní práce na Liticku (oorávání
bram bor)........................................... 56/79
Děvče v kožíšku (Litičanka) . . . . 50.5/38
Studie babičky (z o p o n y )................... 47/34
U kostela sv. J a k u b a ........................ 57/48
Jídelní l í s t e k ....................................... 50/35.5
Jídelní l í s t e k ....................................... 50/35.5

A. Němejc
A. Němejc
A. Němejc
L. Marold
L. Marold

Cena :

A utor:

Ñ ire v obrazu:

Cena j

V. Radiraský
Slunce na r y b n í k u ..................................78/96
Jar. Špilar
Domluva.....................................................60/45
J. Mandl
A h a sv e r..................................................... 72/129
Jar. Honzík
R y b á ř i .....................................................98/74
Grätsch
Legenda s a lv a to r s k á ......................... 163/280
Uvarov
Mořská z á t o k a .......................................69/51
AI. Kalvoda
B u ch lo v ..................................................... 95/95
Viktor Stretti
U Vejvodů ( p a s te l).............................. 55/50.5
Stretti-Zamponi
Pražský motiv (barevný lept) . . . 56/48
F. Šimon
Pražský motiv (barevný lept) . . . 59/48
Stretti-Zamponi
Pohled na H radčany..................................59/48
Joža Úprka
Žena v k o ž i c h u ................................... 89/47.5
Nechleba
Dívčí h la v a ............................................. 52.5/44
V. Brožík
Portrét d á m y ........................................... 72/46
Peklo
Pohled na O s t r ý .......................................65/49
K. Liebscher
Socha sv. Jiří (K řim ic e )........................ 47/38
K. Liebscher
Krajina u Sv. K říž e ..................................51/42
K. Liebscher
T a c h o v .....................................................42/51
J. Žalkovskij
Bojarin S č u g a n o v ..................................60/32
J. Žalkovskij
Mulla — A ra b ........................................... 37/31
A. Němejc
O b ě d ..........................................................85/74
A. Němejc
Ú t ě c h a ................................................... 106/15.3
V. Brožík
Výjev z Goetheova »Tassa« . . . . 106/92
J. Mandl
P o h á d k a .....................................................70/54
V. Brožík
Dáma s papouškem ..................................63/54
V. Stretti
Portrét Dra Guidenera.............................98/78
H. Schwaiger
Vodník (gobelin).....................................215/120
Toto jsou jen počátky, ale je z nich již patrno, že při akvisici děl
pro tuto sbírku rozhoduje několik ohledů : Ozývají se tu jména, kra
jansky nám velmi blízká a v umění svém znamenitě vyniknuvší. Dále
poznáváme ze seznamu toho, že při doplňování galerie panuje snaha,
získati pro ni nejen representanty starších směrů, ale i práce nověj
ších umělců dobrého zrna, kteří s tvorbou svojí zůstávají na půdě
skutečného umění a neztrácejí se v experimentální zmatenici různých
těch »ismů«, které budou jednou snad dokumenty umělecké revoluce,
nikdy však nebudou piatiti za positivní výsledky nějakých vítězství
v ní dobytých.
Iniciativa »Plzeňské banky« je také ještě proto zvláště významnou,
že jest to plzeňský domácí ústav, který dal první příklad. Máme zde
celou řadu jiných peněžních ústavů, působících již déle než »Plzeňská
banka« a vydělávajících v Plzni krásné peníze, avšak že by na čes
kém kulturním snažení lokálním brali nějaké zvláště čilé účasti, do
sud jsme zaznamenati nemohli. Vedle »Plzeňské banky« jest to opět
plzeňský domácí ústav, který se chystá jiti v šlépějích jejích, a sice
Občanská záložna, která učinila hlavně k podnětu svého předsedy dra
M. Mandla počátek k založení vlastní obrazárny ve svých nových
místnostech.
Oba tyto případy, kde peněžnictví projevuje ušlechtilý zájem

péry kohoutími. Z monogramu na
pásce nad znakem vlající, možno
spolehlivě rozluštiti jen poslední
písmeno P.
Druhý znak téměř shodné úpra
vy, liší se jednak tím, že ve štítu
jest střední pruh červený a ostatní
černé, podobně jest zbarvena i če
pice s předešlou shodná, ale není
ozdobena péry. Za to kolem ní vy
růstají z helmice dva volské rohy,
na koncích trychtýřovitě rozevře
né. Na pásce čteme monogram :
M. A. A. L. V. P. G. V. Z.
V heraldických pomůckách (Král
z Dobré Vody, str. 289, Kolář-Sedláček I. 215, 243, 13. 193) určen
jest první znak, jako starožitné,
kdysi rytířské bavorsko-české rodi
ny Perglárů (Perglerů) z Perglasu,
která pocházela ze tvrze Perglasu
u Falknova.*) Její příslušníci obje
vují se v Čechách od století XV.
a drží střídavě přerúzná panství
v západních Čechách. V době, kdy
vznikla naše skříň, jest to hlavně
Kašpar Leopold P. z P. (*1688),
který vlastní Lhotku, Bezděkov,
Darmýšl, Tisovou a Trnovou (zemř.
1755) a další pátrání ukázalo, že
naše památka jest určitě součástí
výbavy jeho manželky. Oženil se
totiž s hraběnkou Zedtwitzovou
(česky zváni Cedvicové), rovněž
starobylého rodu, ale čistě ně
meckého, který pocházel ze statku
Zedtwitz u Hofu v Bavorsku a
v Čechách hrál rovněž svoji úlohu.
Tohoto rodu jest též druhý znak
prvému velmi podobný, což by po
ukazovalo i na dávnou rodovou pří
buznost.
Jestliže monogram nad prvým
znakem náležel nepochybně man
želi, tu Zachovalý druhý nutno
pak čisti následovně: Maria Anna
Amanda Ludovica, Von Per gier
Gebohren Von Zedtwitz.
Jak se dostala skříň do Plzně a
do domu »U bílé růže« ? Dle sdělení
nejstarší pamětnice z rodiny Rothovy byla skříň koupena i s domem a
jest tak pravdčpodobno, že se s ní
nikdo nechtěl stěhovati. Můžeme
*) V uvedených publikacích rovněž
v Sedláčkových Hradech IX. jsou
značné odchylky v popisu i vyobraze
ni znaků.

miti bezpečně i za to, že stávala již
ve staré budově (před r. 1871), ne
boť Roth koupil dům krátce po
jeho znovupostavení. Z význačných
majitelů byly tu před tím na poč.
XIX. stol. Jan Hahnenkam, majitel
proslulých dostavníků, a v letech
1795—1808 Karel Pivec, význačná
to osobnost probuzenecké doby. Ostatní držitelé byli tu jen na krát
ko. Zdali jeden z obou jmenova
ných skříň získal koupí, darem, či
příbuzenským poměrem, nelze za
tím doložiti, ale jistě poslední způ
sob jest nejpravdčpodobnějším, je
likož pro celá XVIII. stol. dlužno
vyloučili možnost prodeje dražbou
nebo jiným způsobem. Byla by to
jistě nejzajímavější kapitola z hi
storie této důležité památky.

LAD. LÁBEK: OBRAZ
M ADONNY Z KOSTELA
FRANTIŠKÁNSKÉHO
V PLZNI,
který přinášíme ve zdařilé repro
dukci v dnešním čísle »Plzeňska«,
jest snad nejpřednější památkou
malířského umění, pokud se v Plzni
zachovala. Obraz malován byl roku
1538, a to jako epitaf plzeňského
patricia Kašpara Kašpárka z Palat3rnu pro oltář v kapli sv. Anny
u Františkánů, kde Kašpárkové
měli svou hrobku. Kašpárek sám
jest tu vymalován kleče se svojí
manželkou v zajímavém dobovém
kroji a nápis na desce mezi oběma
postavami uvádí úmrtí manžela
1537 a pozdější (?) přídavek úmrtí
manželky Uráuly 1565.*)
Po zrušení kaple sv. Anny asi ve
století XVllt. byl obraz vyjmut
z oltáře a vsazen do skříní v ko
stelní sakristii. Odtud byl v novější
době vzat pro sbírky Umělecko
průmyslového musea a nahrazen
málo zdařilou kopií.
Votivní obraz Kašpárkův vedle
své ceny historické má však i mi*) Toto datum zdá se však příliš
pozdní a není jisto, nejde-li o špatné
Ctění Číslice 6 zejména proto, že ná
pis nejeví stopy dvojího období.

o umění a zároveň snaží se toto posilovali svojí podporou, jsou pro
nás tím více potěšitelnými, že vyšly z iniciativy činitelů domácích,
jimž novější proudy tak často a se zálibou vytýkají buržoustní sklo
ny k životu hamižnému, bez zájmů pro vše ušlechtilé.

JOSEF VOLF: K ZALOŽENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
V PŘEŠTICÍCH ROKU 1846.
V Přešticích počalo se již r. 1845 přemýšleti o založení knihovny.1)
Několik řemeslníků odbíralo tu České Květy, Českou Včelu a Pražské
Noviny a toužili po nějakém ryze řemeslnickém nebo hospodářském
časopisu. »Nebude to již dlouho trvati a budeme zde míli knihovnu,
která se jiným jak na množství knih, tak i na výbomost jich vy
rovná,« slibuje dopisovatel Květů. Skutečně také došlo již r. 18462)
k založení této »knihovny pro lid«. Zakladatelé knihovny byli lidu
milný děkan František Pavlík, jenž dal udělati pro knihy vhodnou
skříň na vlastní náklad, aktuár Frant. S. Lambì a radikální kaplan
Josef Pekárek. Všichni darovali do kolébky nové knihovny značný
počet knih a obrátili se mimo to na vlastence s provoláním »pro
českou školní knihovnu pro dobro osadníků k vzdělání rozumu a
ušlechtění srdce.« Dalšími dárci byli železniční úředník ve Vídni
Jakub Naxera, gymnasijní profesor v Praze J. V. Rozum, kanovník
Karel Vinařický, okresní soudce v Přešticích Jan Uhlíř, farář v Měčíně Josef Tichý a jiní. Také purkmistr Václav Velkobor3ký a lé
kárník Vilém Novotný přáli novému vzdělávacímu podniku.2*)
Peněžní základ získáván pořádáním zábavních besed, jichž čistý
výnos za r. 1846 přinesl 102 zl. 10 kr. v. č. »Tak již vidíme s veli
kým potěšením,« jásal Lambì, »jak dychtivé čtenářstvo k horlivému
p. kaplanovi Joá. Pekárkovi, jemužto vedení knihovny odevzdáno
jest, každodenně spěchá, knih sobě vypůjčuje, takořka o závod se
snaží, aby celou sbírku knih k příjemným večerním zábavám pro
ušlechtění srdce a vybroušení rozumu co možná použilo. Kéž bychom
ale našemu čtenářstvu mimo mléko také silnější potravy duševní poskytnouti a nejen zábavné povídky, nýbrž i naučné spisy podati
mohli!« Také studující podporovali knihovnu, hrajíce divadlo v její
prospěch. Když pak vstoupilo v život stálé ochotnické divadlo, o něž
si získali hlavní zásluhu Lambì a postříhačský mistr Václav Kučera,
odváděl jeho ředitel Vilém Novotný pravidelný příspěvek knihovně
na nákup nových knih. Nový zdroj příjmů poskytla i sbírka na Prů
myslovou školu v Praze, k níž došlo r. 1847. Když totiž se založení
sešlo, uloženy peníze vybrané a z úroků se kupovaly knihy. Knihovna
čítala hned při založení na 300 knih.3)
Přeštice žily »čistě demokratickým duchem«, jak si Lambì 2. října
U Květy, 1845, str. 200, 472.
2) Světozor, 1871, str. 59; Květy, 1847, str. 24, 54; Ňičák, Dějepis Přeštic,
1.864, str. 180.
2a) Děkan Pavlík i purkmistr Velkoborský stali se roku 1849 zpátečníky, viz
Plzeňsko, VI., str. 93 a 94.
3) Ještě v době tuhého absolutismu Bachova čítala knihovna podle seznamu
Pekárkova z r. 1853 celkem 630 děl a 705 svazků Českých knih a 221 čtenářů.

1848 libuje.4) Uvědomělé občanstvo zvolilo si jednomyslně za svého
zástupce do říšské rady Dra Frant. Braunera, jenž seděl v době volby
jako politický vězeň ještě ve vězení. A k tomuto uvědomení přispěla
jistě vedle působení uvedených mužů v prvé řadě knihovna.
Dnes mají Přeštice poměrně dobře vybavenou obecní knihovnu.
Nevím, má-li knihovna tak horlivého knihovníka jako byl Pekárek
a má-li knihovník tak horlivé čtenáře dnes jako je měl před r. 1848.
Dokladem pokrokovosti občanstva přcštického jest zmíněný dopis
Lamblův v Poslu ode Mže, který tuto celý uvádím. Zní : »V Přešticích,
2. října. Není sice na čase, aby se slavnosti popisovaly, ale domní
váme se přece, že s v ě c e n í p r a p o r u Národní gardy přeštické
poněkud toho zasluhuje. — Dvě léta je tomu, co jsme zde držeti
začali b e s e d y , které nám první prostředek poskytly k založení
k n i h o v n y , nyní již přes 300 svazků v sobě chovající. Knih se
pilně užívalo a že se stopovalo pohybování času a ducha, nenašly
nejnovější převraty evropské občanstvo zdejší zcela nepřipravené.
Když nám Milost Královská národní ozbrojení povolila, vystoupili
hned mužové, kteří se tohoto ústavu horlivě ujímali (městský pan
představený Václav Velkoborský a pan lékárník Vilém Novotný),
české velení — na vzdor překážkám a úsměškům vůkolním — hned
z počátku se zavedlo a v cvičení se bedlivě pokračovalo, jak z obratů
sboru shledati jest. Zdravý rozum našeho občanstva se tím taky pro
jevil, že se v y v o l e n í d o k t o r a B r a u n e r a, ač uvězněného,
za zástupce k říšskému sněmu skoro jednomyslně docílilo.
Dne 28. září 18448 světil se zde prapor, od paniček zdejších gardě
věnovaný, na náměstí ve stanu vkusně ozdobeném. Nápisy: »Sláva
králi! — Hospodin je síla lidu svého. — Sláva vlasti!« poukazovaly
na tuto vlastenecky-náboženskou slavnost, Řeč velebného pána
Josefa Pekárka, kněze u gardy, s úvodem o národní pověsti, totiž
o rytířích blanických, měla za obsah lásku k vlasti na základě lásky
k Bohu. Dále uváděl řečník na pamět udatnost a zbožnost starých
Čechů, jmenovitě pak vytknul porážku Tatarů od Čechů, konečně
napomínal k svornosti a pěstování jazyka národního vedle šetření
jazyků cizích. — Známý lidumil pan děkan František Pavlík světil
korouhev, jež nese znak český (lva) a městský (dvě orlice), nad ni
miž stojí na stužce nápis: »Pro Boha, krále a vlast!« — Návštěva
cizích hostů a národních obránců z Plzně, z Blovic a z Dobřan byla
velmi vítaná; i použilo se jí po svěcení korouhve k přátelským roz
mluvám v domě velitelově, kdež tělo s duchem okřálo. U večír bylo
osvětlení města (zvláště radnice, kdež bylo spatřiti i průsvitných
listů) a noc věnována byla plesu pro veškerý sbor gardy, kdežto se
čistě demokratický směr celé slavnosti objevil a tak se to vše v do
brém srozumění skončilo, že se ani té nejmenší různice nepřihodilo.
Ten samý den svěcen také prapor Národní gardy v M e r k l í n ě ,
při čemž pan hrabě Hanuš z Kolovrat co pravý šlechetník český a při
tom demokrat neb lidomil ráznou a srdečnou řečí lásku k vlasti
a bratrstvu všeslovanskému rozněcoval.«
•») Posel ode Mže, 1848, č. 2, z 18. října.

mořádný význam umělecký. Již let
mý pohled na líbeznou tvář Madonny svědčí o mistru nevšedním a
přesto že se na obraze podepsal
svým monogramem I-W, není do
sud s bezpečnou jistotou určen. Již
roku 1896 označil Dr. Karel Chytil
malíře Jana Vrtílku z Loun jako
autora obrazu, ale pak se řada umě
leckých historiků, i Českých, sna
žila dovoditi, že tu jde o mistra ci
zího, nejspíše saského. Než Chytil
v nejnovčjší své úvaze »České ma
lířství prvních desítiletí XVI. sto
letí« (Ročenka Kruhu pro pěst.
dějin umění za rok 1930) přináší
nové doklady ku svému tvrzení a
zjistil mezitím i další práce mistro
vy. Jsou téměř všechny v Čechách
a plzeňskému, který jest datcm nejpozdější, podobá se nejvíce votivni obraz mariánský, uložený dnes
v mosteckém museu.
Naše práce mistra Vrtílky vy
niká neobyčejnou něhou i výraz
ným podáním, které svádělo dříve
k domněnkám, že jde o dílo Lukáše
Kranacha nebo jeho školy. Chytil
dokazuje však, že český mistr měl
svůj vlastní styl a z cizích mistrů
čerpal jen velmi málo a žádnému
z nich plně nepodléhal.
Jest zajímavo, že v téže době,
kdy vznikl náš obraz, působí v Plz
ni malíř, jehož jméno by se do ji
sté míry shodovalo s monogramem
I-W. Prameny uvádějí V a l e n t i n a malíře, pohříchu vždy jen tím
to kusým způsobem. Roku 1533 Va
lentin malíř osobně stoje u soudu
vyznal, že koupil dům s městištěm
i vším právem k domu příslušným,
a to nárožní v Říšské ulici č. p. 191.
Spoluvlastnicí uvádí se manželka
Kateřina, s níž měl dva syny, Jana
a Laurenze, malíře (Městský archiv
č. 4, str. 49, Macháček: Měšťanský
dům). Z. Winter (Remeslnictvo a
živnosti XVI. věku, str. 213) píše,
že Valentin maloval korouhve ce
chovní po kopě a 26 groších a ze
mřel roku 1561. Více o něm zatím
nevíme a proto též nelze říci, zdali
jeho schopnosti stačily na oprav
dové dílo umělecké. (Srovnej Lábek: Šternberská kaple v Plzni —
Poznámky. Týž: Potulky po Plzni,
X, str. 167-8.)
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Josef Volf:

Z KTERÉHO ÜJEZDA NA PLZEŇSKU POCHÁZEL
SLAVNÝ KNIHTISKAŘ ALEXANDER PLZEŇSKÝ
ČI OUJEZDSKÝ ?
Plzeň zaujímá v dějinách českého knihtisku vynika
jící postavení. Dalať české kultuře první tištěnou knihu,
kroniku Trojanskou, vytištěnou neznámým tiskařem
roku 1468 se všemi známkami prvého pokusu. A ne
uplynulo ani 100 let, kdy rodák kraje plzeňského šíří
slávu knihtisku v Litomyšli, v pruském Královci, v Pro
stějově a v Šamotulách v Polsku, na zámku Lukáše
z Górky. Byl to jeden z nejslavnějších knihtiskařů XVI.
století u nás, který svůj původ označoval rád názvem
kraje, z něhož pocházel, nebo názvem vesnice, v níž se
narodil: byl to Alexander Plzeňský nebo Oujezdský,
jenž zanesl slávu českého umění knihtiskařského da
leko na východ, kde sloužil mimo jiné i zájmům pol
ským. Tisky jeho nejsou sice stejné krásy a dokona
losti, ale význam jeho je takový, že jej zařadil Martin
Hruška v Knize pamětní města Plzně, vydané roku 1883
Jul. Korábem, jako prvého do životopisů znamenitých
Plzeňanů. A učinil tak plným právem, neboť Alexander
tvoří most mezi slavným knihtiskem plzeňským a ne
méně slavným knihtiskem litomyšlským. Sedláček to
v Památkách archeologických (1871, str. 39) napsal a
přítel Lábek má pro tuto spojitost nove doklady. Než
o tom jindy. Zde chci pouze pověděti, odkud pocházel
pravděpodobně tento vyučenec Pekkovy knihtiskárny
plzeňské, jenž si osvojil Mantuanův symbol: S. M. E. A.,
t- j.: Spes mea ex alto = Naděje má s vysoka, i s jeho
symbolem, hlavou jelena s parohy.
Sedláček praví: »Alexander Plzeňský — píše se po
zději Oujezdský — rodem byl z Ojezda u Plzně«. Z kte
rého Ojezda by to bylo, tu otázku si dosud nikdo ne
položil. Zdálo by se to také marné počínání, poněvadž
jest na Plzeňsku 7 bezpřívlastkových a 6 blíže označe
ných Újezdů, kdyby nám nebyl býval Alexander sám
tento svůj původ blíže označil.
Alexander působil po svém nuceném odchodu z Li
tomyšle od roku 1549 v pruském Královci a dějepisec
knihtisku ve vévodství pruském Lohmeyer (Geschichte
des Buchdruckes und des Buchhandels im Herzogthum
Preussen, Archiv für Geschichte des deutschen Buch
handels, XVm., Lipsko, 1896, str. 44, 131, pozn. 27 a
28) zaznamenává z jeho tamějšího pobytu jeden jeho
podpis, který nás vede na stopu jeho rodiště. Záznamu
toho všimnul si u nás po prvé Boh. Navrátil ve své
krásné studii: Glosy k dějinám moravského knihtisku
(Čas. Matice Moravské, 1902, str. 139, pozn. 2.). Zá
znam ten zní: » A l e x a n d e r z O u j e z d a a z V oj e n i c , i m p r e s o r z L i t o m y š l a«.
Oujezd sv. Kříže a Vojenice jsou dvě osady na bý
valém panství liblínském, vzdálené as 2 hodiny od Lib-
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lína, rodiště spisovatele Jindřicha Marka. Jejich spoji
tost v podpisu Alexandrovi — v obou místech byly
původně fary — a jejich blízkost zeměpisná dovolují
velice pravděpodobný výklad, že jsou to osady, jež Ale
xander jako svůj rodný kraj udává. Proč udává dvě,
nedovedu vysvětliti. Jisto je, že se podpisuje pouze Ale
xander Oujezdský nebo Plzeňský. Snad by podrobnější
dějiny obou obcí tuto záhadu osvětlily.
Nevím, pojmenovala-li Plzeň po svých slavných knih
tiskařích některou ze svých ulic. Vím pouze tolik, že
by si toho slavný tvůrce šamotulského kancionálu
(1561) plně zasloužil.
Josef Volf:

DLUH ZA NOVINY Z LET 1699—1701.
Byli vždy lidé, kteří rádi četli, ale neradi platili. Mezi
ně patřil i svob. pán E n g e l z E n g e l s f l u s s u,
který si dal po tři léta na sklonku XVII. století tištěné
říšskoněmecké noviny z Norimberka a z Hanavy (Niirnbergische und Hanauische gedruckte Zeitungen) od
vrchního důstojníka či úředníka cis. říšského poštov
ního úřadu Jana Schrödera z Norimberka do Plzně zasílati, ale který se o jejich zaplacení nestaral. Dluh či
nil za tu dobu 149 zl. 40 kr. Zasilatel novin obracel se
opětovně na pana barona, žádaje o zaplacení, ale peněz
se nedočkal. A nemohl je dostati ani po jeho smrti.
Prosil opětovně v dobrotě vdovu a jeho dědice, aby
dluh baronův vyrovnali, ale marně, ač poukazoval na
to, že musel náklad na noviny ze své vlastní kapsy hraditi. Nevěda si rady obrátil se konečně na místodržící
v Praze, žádaje je o zastání, v čemž mu tito vyhověli.
Vydali 25. dubna 1702 plzeňským krajským hejtma
nům nařízení, aby přiměli vdovu a dědice k zaplacení,
ale i to bylo marné. Proto obrátil se Schröder po druhé
na místodržící, doprovázeje svoji prosbu opisem naří
zení z dubna 1702. Místodržící nařídili opět, aby krajští
hejtmanové ihned bez dalšího průtahu nařízení jejich,
vydanému ve jménu a na místě císařově, vyhověli a
vdovu k zaplacení přiměli, nebudou-li moci dědici nic
důležitého proti tomu namítati.
Tím akt v archivu min. vnitra končí a nedovídáme
se, přišel-li Schröder ke svým penězům. Z celého jed
nání však vysvítá, jak těsné bylo spojení novin a jejich
odběru s poštou, jak jsem ostatně také ve svých Ději
nách novin v Čechách (1930) ukázal. Po stránce kulturně-historické je tato malá episodka proto důležitá,
že nám vypravuje o muži, jenž v Plzni říšskoněmecké
noviny na sklonku XVII. století četl. A snad je četli
i jiní, dovídajíce se tak nejenom z pražských němec
kých novin Arnoltovských vojenské události světové,
ale i z říšskoněmeckých, ze kterých ostatně pražské no
viny hlavně žily.

ROCNlK xrv.
Jar. Schiebl:
STYKY VIKTORA LADISLAVA HRABĚTE
BOOS-WALDECKA S JAROSLAVEM VRCHLICKÝM
A JINÝMI ČESKÝMI UMĚLCI.
V padesátých létech minulého století tvoříval v aka
demických prázdninách podařený čtverlístek německých
studentů v plném buršáckém »viksu« pestrou dekoraci
našich střízlivých plzeňských ulic. Okázale nosili tu na
odiv odznaky svého spolčení studentského a prováděli
svůj pravidelný »bumk v hodinách od 10. do 12. pro
cházku od »branky« v tehdejší Školní ulici až k ho
stinci »u zlatého orla«, kde po zakončení bumlu pak
v nárožním okně přízemní restaurace zasedli ke svému
»Frühschoppen«. Čtverlístek ten sestával z mladíků,
již se později stali zvláště zajímavými svými osudy,
jakých se dožili v minulém svém věku. Dva z nicn
byli postav velkých, pěkně urostlých. Nosy jich zdo
bily zlaté skřipce a tváři jich dostávalo se již orá
mování vousem. Byli t o J U C . V i c t o r h r a b ě
B o o s - W a l d e c k , syn majitele panství Voselce,
hezký a uhlazeně vystupující mladík, na němž nebylo
stopy přílišného pití, tehdáž mezi buršáky obvyklého.
Své němectví arci nosil rozhodně na odiv, měl k tomu
také právo, jsa rodilým čistokrevným Němcem. Po
smrti otce svého převzal panství jeho, kde trochu fi
nančně zápasil. Ve starších létech ostrost jeho němectví
pominula a on našel zálibu v krásné literatuře české.
K této době vztahuje se Berndorfova svědomitá, zají
mavá a obsažná práce o stycích Boos-Waldecka
s Vrchlickým a jinými čelnými lidmi českými, kterážto
práce byla uveřejněna ve Sborníku Vrchlického.
Druhým z tohoto čtverlístku plzeňských buršů byl
J U C. K r a u s , syn okresního hejtmana v. v., jehož
jedna z dcer stala se chotí d r a G u s t a v a R z i h y ,
plzeňského advokáta, syna mlynáře z Panského mlýna,
zvaného pro jeho české radikální vlastenectví »pan otec
Žižka« a druhá, stejně jako její sestra, vynikající kráska,
stala se manželkou setníka v. v. L ö s s 1a. JUC. Kraus
za svých gymnasijních studií v Plzni účastnil se také
zábav českých studentů na učilišti tom a při jednom
svém veřejném vystoupení toho druhu deklamoval do
konce s velkým pathosem známou báseň »Tři doby
země české.« Když vstoupil na universitu, stal se buršem. Po svém vystudování věnoval se notářství a byl
v té vlastnosti usazen v Přibyslavi, odkud odešel ná
sledkem mrzuté události. Ověřil totiž podpis jakési
dávno mrtvé osoby jako živé. Na konec byl notářem
a purkmistrem v Českém Krumlově, kde byl také zvolen
za poslance a konal velmi platné služby německé proti
české agitaci. Na konec však se nějak se svými ně
meckými přáteli rozkmotřil a aby je dopálil, umožnil
jakýmsi způsobem zakoupení čelné reality pro české
národní účely, načež se odstěhoval do Plzně, kde se stal
denním hostem v kroužku českých lidí a pilným navštěvovatelem českého divadla. Přečasto napomínal nás,
své nové přátely, abychom ve věnování se veřejné práci
byli opatrní, jest prý to velmi nevděčné, jak prý on sám
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zažil. Za choť měl Češku, sestru pí. Karoliny Hilbertové,
matky stavitele svatovítského domu v Praze.
Třetím nejméně pěkným zjevem čtverlístku toho byl
J UC. B ä u m l , syn plzeňského poněmčilého měšťana
a prototyp zchlastaného burše. Tváři mefistofelské, vý
razu nic dobrého nevěštícího, postavy prostřední. Pod
velmi plastickým bříškem dvě slabé nohy. Nedostudoval. Jsa z domova bohat, věnoval se pohodlnému po
volání »soukromníka«. Svůj byt měl vy dekorovaný
emblemy buršáctví a nad jeho psacím stolem visela
rapírem probodená cereviska. Držel si vždy dva jezev
číky, bez nichž nevycházel. Byl proto zván v německých
kruzích plzeňských »Hunde-Bäumel«. Zůstal svobodným
a byl pro svoji zlomyslnost mezi svými stranníky ne
oblíbeným.
Čtvrtým konečně v družině této byl malý mužíček,
na jehož krátkém těle bez krku seděla nepoměrně velká
hlava. V buršáckém dressu s vysokými botami (kanóny)
byl spíše komickou figurkou, zejména pak když kráčel
po boku svých nepoměrně větších přátel »Bundesbru
der ů.« Byl to syn jediného tehdáž knihtiskaře plzeň
ského M i c h l a S c h m i d a, německého šosáka, JUSt.
J o s e f S c h m i d , který po své promoci na doktora
přišel do Plzně, kde nastoupil praxi v advokátní kan
celáři dra Adlera. Zde byl kolegou J U D r a K a r l a
H o u š k y a J U D r a P e t r a H i l b e r t a, z nichž
prvnější skončil svůj život jako purkmistr plzeňský a
druhý byl purkmistrem v Lounech. Oba tito byli
upřímnými českými vlastenci a povahově nesilný
Schmid záhy přešel také do českých řad, méně z pře
svědčení, více z poznání, že zde mu kyne větší budouc
nost než na druhé straně. Také stal se skutečně za purk
mistra Pecháčka městským radou, ba dokonce starostou
Sokola.
Tyto životopisné vzpomínky měl jsem za vhodné předeslati zmínce o Berndorfově práci, jejíž název je titu
lem těchto řádků. Připomínky tyto jsou charakteristi
ckými pro poměry plzeňské v době, kdy národní práce
křísitelská se blížila ke svému zakončení a ustupovala
volnějšímu a bezpečnějšímu rozvoji české věci. Berndorfův článek pomůže nám pak poznávati, jak bylo v ohle
du tom také v širém kraji na českém západě.
Jar. Schiebl:

PRVNÍ STENOGRAF V PLZNI.
Gabelsbergův těsnopisný systém našel v Adolfu Štčpánkovi, sekretáři Obchodní a živnostenské komory
plzeňské, prvního svého apoštola v našem městě. Ště
pánek byl synem posledního radničního hospodáře
v Plzni a ač vyšel z poměrů dosti skrovných, vynikal
neobyčejnou inteligencí. Vstoupil do vojska plzeňského
pěšího pluku, kdež se stal kadetem starého systému,
totiž na základě absolvování plzeňské plukovní školy
(vojenského štiftu). Ve vojsku však nehodlal zůstati
a proto po odbytí předepsaných let »odešel do civilu«,
jak se tehdáž říkalo. Těsnopisu naučil se z vlastní píle
za pobytu pluku v Praze, kde také složil Štěpánek s vý-

borným prospěchem z umění toho předepsané zkoušky.
Když bylo vypsáno v plzeňské Obchodní a živnostenské
komoře místo kancelářského úředníka, přihlásil se
Štěpánek a byl přijat. Sekretářem komory byl tehdáž
dr. Starek, původně český student, který při svém
ucházení se o toto místo u českých členů komory vyka
zoval se legitimací Akademického čtenářského spolku,
ale později, kdy po svém propuštění z Obchodní a živ
nostenské komory stal se koncipientem u plzeňského
advokáta dra Pankraze, přeměnil sc — ač němčinu
dosti chatrně ovládal — na rozhodného stoupence ně
mecké věci v Plzni a později jako zeť Pankrazův stal
se vůdcem zdejších Němců.
Štěpánek osvědčil se jako kancelářský úředník
(tehdáž jediný v komoře) nejen v oboru manipulačním
a vedení administrativy komory, nýbrž také jako ne
obyčejně obratný a vtipný stylista, rychle a bystře
chápavý. Když pak sekretář dr. Starek byl předsedni
ctvím ještě před ukončením provisorní služby pro svoji
těžkopádnost myšlenkovou propuštěn, jelikož se ne
dovedl do agend komory vpraviti, byl Štěpánek až
do dalších rozhodnutí pověřen úkoly sekretáře a za dru
hého úředníka byl přijat Joachim Gruber, který pak
zůstal až do své smrti v kancelářské službě komory.
Štěpánek se v úřadě sekretáře osvědčil záhy do té míry,
že byl jmenován, ačkoli se nemohl vykázati t. zv. aka
demickým vzděláním, definitivně sekretářem a v hod
nosti té působil až do své smrti. Že presidium komory,
sáhnuvší k jeho osobě, nemýlilo se, toho nejlepším dů
kazem bylo, že Štěpánek byl vídeňskou vládou povolán
do rakouské komise pro pařížskou světovou výstavu
r. 1867 a získal tu řád čestné legie. Byl prvním z Plzeňanů, který si tohoto řádu dobyl. Druhé vyznamenání
vynesla mu vídeňská světová výstava r. 1873.
Tento muž, který si vlastní pílí a soukromým studiem
získal vědomosti a schopnosti, jaké způsobily, že jeho
elaboráty docházely na vyšších místech nelíčeného
uznání, stal se tedy prvním průkopníkem stenografie
v Plzni. Arci prve německé, neboť jeho vojenské vycho
vání bylo německé a český těsnopis byl tehdáž ještě ve
svých nejprvnějších počátcích. Presidium komory po
volilo Štěpánkovi, aby v mimoúřední hodiny uděloval
v místnostech komory (tehdáž v druhém patře domu
čís. 105 na velkém náměstí, tak zvaném Valdštýnském) soukromé vyučování a autor těchto řádků byl
prvním z žáků jeho, kteří se do kursu toho přihlásili.
Poplatek byl malý, 3 zl. měsíčně. Později byl Štěpánek
připuštěn, aby vyučoval německému těsnopisu na obec
ní reálce jako předmětu mimořádnému. Za soukromé
žáky přihlásili se mu dva mladí právníci, dva obchodní
příručí židovského vyznání a jeden soudní úředník kan
celářský. Když příjmy Štěpánkovy byly přiměřeně
k jeho povinnostem upraveny, zanechal vyučování těs
nopisu, který našel nové učitele v některých mladších
profesorech středních škol.
Budiž jen ještě připomenuto, že Štěpánek při plenár
ních schůzích sám obstarával zapisovatelské práce a
uveřejňoval stenografický protokol o schůzi. Český pře

klad německých částí zápisu toho obstarával autor
těchto řádků v době, kdy jeho otec byl předsedou ko
mory.
Jar. Schiebl:

Z ÚTRAP MĚSTA BLATNÉ ZA TŘICETILETÉ
VÁLKY.
Město Blatná bylo na počátku třicetileté války
mannsfeldským vojskem obsazeno a vojáky tohoto condottiéra, prvního přemožitele plzeňské pevnosti, dů
kladně vypleněno a vyjeděno tak, že obyvatelé města
i panství byli zoufalství blízci. V této své úzkosti psali
za svým pánem Václavem hrabětem z Rozdražova,
který byl před protestantským vojskem zprvu do Slez
ska, odtud pak do Prahy ustoupil, úpěnlivou prosbu
o pomoc. Udávali, že by museli jinak ze svých statků
utéci. Odpověď milostivého pana hraběte zněla zají
mavě.
Píše z Prahy 18. ledna 1620:
Psaní vaše, jehož datum o outerý, památky sv. Jilji
jsem přijal, z kteréhožto s nemalou lítostí jsem po
rozuměl, že 23. Augusta k vám do města Blatný dvě
kornety retharův a dva praporce pěchoty vtrhly, a ma
jíc sobě od Mannsfelda prejs ( = zvůli) na nás danej,
jak jsou nevážně a lehkomyslně s vámi zacházeli a vás
dokonce zchudili a obloupili, při tom žádajíce mne,
abych vám z těch ouzkostí, pokudž možné, nějak po
mohl, a pokudž by se to stati nemohlo, ohlašujíce se,
že by vám možné nebylo, déleji tam na gruntech mejch
zůstávati, nýbrž vezmouce děti a ženy sebou, jinam že
se míníte někteří z vás obrátiti, an vojáci, co mohou
nejviceji, vás zužuji. Poněvadž jak já sám sobě na toli
kéž i vám na ten čas pomoci nemohu, ale musíme to
vše pro hříchy naše trpělivě od Pána Boha všemohou
cího snášeti, ty jistý naděje jsouce, že nás Pán Bůh
také ráčí jednou z těch ouzkostí vysvoboditi. Tehdy
vždy vás napomínám, abyste z gruntův neodcházeli a
jiným také odejiti nedopouštěli, tý naděje k Pánu Bohu
jsouce, že nás v krátkém čase vysvobodí, toliko se hor
livě a pilně módíte, nebo kdo v Boha doufá, nebejvá
opuštěn. Ale přede všemi věcmi hleďte chrám Boží
v svém opatrování jmíti a nijakž nedopouštěti, aby jaká
škoda chrámu Božímu se stala, nýbrž kdyby se chtěli
o to vojáci pokoušeti a chrám Boží chtěli obloupit,
tehdy vám o tom dostatečně poroučím, abyste předně
dobrými slovy a napomenutím je od toho zlého skutku
odrazili, pakli by nezbytí bylo a oni své předsevzetí
vykonati chtěli, tehdy k šturmu dadouc zvoniti, hleďte
s okolními sousedy a poddanými mejmi, jakkoli můžete,
chrámu Páně obhájiti, neboť především Pánu Bohu po
vinni jste a pro víru ani života svého litovati nemáte
a vinšoval bych sobě toho, abych mohl s vámi ten milej boží chrám obhajovati. Nepochybuji, že v tom ve
všem budete se věděti, jak zachovati. S tím milost bož
ská rač s námi se všemi bejt!
Václav hrabě z Rozdražova.

Sedláci tedy hrdinně vytrvali na svých gruntech, až
stavovští odtáhli. Ale za nimi přišlo vojsko císařské,
přátelské, a to loupilo a řádilo ještě hůře. Tale se pod
daní octli jako mezi dvěma žernovy, které je nelítostně
drtily. Jednou to byli stavovští, po druhé císařští. Mi
mochodem řečeno, má Blatná podivuhodnou zvlášt
nost. Pod tamním děkanským kostelem je pochován
příbuzný zmíněného pána z Rozdražova, mnich, který
zemřel v druhé polovici XVI. století. Ač mrtvola leží
v rozvalené rakvi a v otevřeném sklípku, jest přece po
tolika staletích, asi působením okolní půdy, úplně za
chovaná v kostech, svalstvu a kůži, ba i jazyk jest
zcela neporušen. (Z archivu města Blatné.)

smutný průvod. Mimo to pak ještě kolem vozu, na
němž mimo poznamenané osoby nalézali se 4 čctníci
v plné zbroji, jela silná eskorta dragounů z blízkých
Dobřan, kdežto patroly této jízdy objížděly v dalekém
okruhu nové popraviště. Na tomto pak utvořil celý
prapor pěchoty kolem šibenice čtverhran, do něhož
mimo soudního dvoru, zástupců tisku a několika zva
ných hostů neměl nikdo přístupu. K nějakému útočnému
nebo jinému násilnému pokusu se cikáni neodvážili.
Mrtvola popraveného pak byla až za večerního soumra
ku se šibenice sňata a na pohřebišti samovrahů při
hřbitově »u Všech Svatých« pochována ve vší tajnosti.
Ladislav Lábek:

Jar. Schiebl:

ZÁMEK V PLAŠÍCH.
»JANEČKOVA ČTVRŤ.«

Dne 9. září 1870, kdy konala se v Plzni poslední
v e ř e j n á poprava v tehdejším Rakousku, vezen byl
odsouzenec, cikán J a n J a n e č e k k popravišti na
Borech z radnice, kde se tehdáž nalézala věznice kraj
ského soudu, až k železniční trati na jihu města po
stranní polní cestou přes pozemky, které tvoří dnes
západní část Říšského předměstí III. Tato polní cesta
vedla asi ve směru dnešní Skrétovy ulice. Tehdáž exi
stoval z celé té části Říšského předměstí pouze blok
několika domů, tvořící část Tylovy ulice, mezi dnešní
mi ulicemi Skrétovou a Karlovou. Domy ty byly větši
nou zbudovány stavebními podnikateli Klementem Ulrichem a Sylvestrem Kremličkou a lid si tuto skupinu
domů pojmenoval »u zlaté rybky«, kterýžto název
dal jeden z obou právě jmenovaných stavitelů jednomu
ze svých domů. Po popravě Janečkově dal lid této sku
pině domů Říšského předměstí škádlivý název »Ja
nečkova čtvrť«, protože tudy vedla část poslední
cesty popraveného zlosyna. Později, kdy tato skupina
domů byla novostavbami spojena s východnějšími, již
kompaktními částmi Říšského předměstí, žertovný ten
název pominul a poněvadž nové tyto části byly obývány
většinou obecenstvem zámožnějším, říkalo se částem
Říšského předměstí od dnešní Husovy třídy až po ulici
Bendovu »Čtvrť dvorních radů,« ačkoli této kategorie
státních hodnostářů Plzeň tehdáž ještě neměla. Později
vymizel i tento název z užívání lidového.
Dnešní generaci jest nutno vysvětliti, proč Janeček
nebyl vezen k popravišti hned z města přímo po silnici
(tehdáž Klatovské) na popraviště, nýbrž teprve od
železniční trati, kde odbočil z místa (asi dnešní zastáv
ky R. př.) na silnici a tudy pak vezen až na popraviště.
Před popravou bylo totiž četnictvem sdělováno, že se
v lesích kolem Plzně shromažďují velkým počtem cikán
ské tlupy a že není vyloučena možnost, že druhové
odsouzence by mohli pomýšleti na vyproštění jeho. až
bude vezen na popraviště. Proto také byl k popravě ko
mandován celý prapor pěchoty, jejíž oddíl očekával vůz
s odsouzencem, knězem, katem a jeho pomocníky, asi
v místech dnešní »Bellanky«, a zde rozdělil se ve dvě
části, z nichž jedna zahajovala a druhá zakončovala

(K obrazové příloze.) — Bývalá praelatura — svými
proporcemi neobyčejně ušlechtilá budova, postavena
byla roku 1698. Proto také se v ní snoubí přísná a
vážná renaissance s prvními náběhy slohu barokního.
Neobyčejně ladný dojem zvyšuje i nevšední materiál,
fagada jest totiž cele z červeného potvorovského pís
kovce a světelné reflexy ri sa litu říms i lišen a hlavic
mají proto svůj zvláštní půvab. Vnitřek budovy v ni
čem nezadá zevnějšku, imposantní sál se svěží fres
kovou malbou ve štukovém bohatém rámci, umělé práce
zámečnické, zejména velmi pozoruhodná mřiž na scho
dišti zaslouží zvýšené pozornosti.
Plasy byly sídlem umění po několik století. Není jim
prostě rovno v celých západních Čechách a i dnes pouhé
zbytky někdejšího bohatství znamenají nedocenitelné
kulturní poklady, žel jen pro několik málo — opravdu
kulturních lidí. — Bývalá praelatura jest objektem
dosud nejlépe zachovaným, oproti tomu mohutná bu
dova konventní volá přímo o slitování. Přízemí jest
úžasně spustlé, v prvém poschodí hynou nádherné
fresky a nepřijde-li v dohledné době pomoc, vezmou
úplně za své.
V poslední době mluví se mnoho o prodeji Plas, které
jsou majetkem Metternichů. Podaří-li se Plasům nalézti
nového majitele, který by měl pochopení pro jejich
krásu, bude to, bohdá, znamenati novou éru plasského
kláštera a tím i konec jeho zbědovaného stavu.
Jar. Schiebl:

OBECENSTVO VLASTIVĚDNÝM
SPOLUPRACOVNÍKEM.
Názor, že národopisná a vlastivědná práce má býti
vyhrazena pouze vědeckým badatelům a obecenstvo
má býti jen jaksi »konsumentem« výsledků práce té,
jest naprosto mylný. Ba neváháme tvrditi, že bez sou
činnosti širších lidových vrstev zůstávala by taková
badatelská práce jen kusou a sváděla by ty, kdož
se jí věnují, aby sami ze sebe jenom neustále čerpali
doplňovací materiál. Takto by snadno zabloudili do
mlžin vědecké theorie a výsledky z této načerpané
a analyticky i kriticky zpracované by spíše vedly ku

zkreslení toho, co má býti dle pravdy objasněno. Zvyky,
pověry, obyčeje názvosloví atd., vyšedší z naivní du
ševní dílny lidu, mohou dojiti objasnění právě jen tam,
kde vznikly.
Proto jsme se odhodlali zahájiti v »Plzeňsku« novou
stálou rubriku, ve které chceme uveřejňovati naše do
tazy po objasnění některých lidových názvů místních
a pomístných, některých názvů předmětů z lidového uží
vání, některé čistě lokální názvy z oboru přírodních
věd, vlastivědy a národopisu.
Spolupracovníkem této rubriky budiž nejširší obecen
stvo, v prvé řadě arci čtenářstvo »Plzeňska«, jehož
odpovědi budou v rubrice této celé nebo v podstatném
obsahu uveřejňovány a tak stanou se vděčným a spo
lehlivým materiálem pro vědeckou analytickou a kriti
ckou práci z oboru folklóru i vlastivědy. Jsme přesvěd
čeni, že jak věda, tak i obecenstvo uvítá tuto naši
výzvu radostně, neboť muže mimo jiné také velice plat
ně přispět! ku zvýšení zájmu nejširších kruhů obecen
stva pro práci vlastivědnou a národopisnou.
Zásilky z obecenstva buďtež zasílány redakci »Plzeň
ska« s výslovnou připomínkou: »Pro tazatele.«
Za redakci kulturněhistorické rubriky »Plzeňska«:
Jaroslav Schiebl.
Jar. Schiebl:

nému časopisu .Pilsner Kreis«, nyní přezvanému na »Westböhmischc Heimat«, který vychází ve Stodě. Můžeme jen
vitati, jeví-li se u našich Némců tolik domácího patriotis
mu, že jim rodný kraj, mèsto atd. příroste k srdci,
jako na příklad A. Gröschlovi. Díla zmíněného rázu nelze
vydávati s tendencí výdělečnou, naopak s nemalou oběta
vostí a proto milerádi zaznamenáváme tuto edici, která
mimo to jest, jak po stránce grafické, tak i umělecké, pěk
ně vypravena a věnována známému plzeňskému kulturní
mu pracovníku p. Frant. Blöchlovi.
L.
MINIATURA PAMÁTNĚ SOCHY PANNY MARIE
PLZEŇSKÉ,
modelovaná plzeňským sochařem O. Waltrem, žákem Suchardovým, byla právě vydána firmou »Svéráz« (Božena
Lábková) v Plzni, Tř. čes. legionářů. Soška jest zhotovena
v jemném porculánu barvy slonové kosti a možno ji nazvati neobyčejně zdařilou. Plzni dostalo se tím dosud nej
cennějšího upomínkového předmětu, který nás bude zejmé
na v cizině důstojně repre sen to vati. Socha plzeňské Madonny, jejíž originál jest z opuky a pochází ze slavné umělecké
periody Karlovy, náleží nesporně mezi nejkrásnější svého
druhu a pro Plzeň jest nejpřednější památkou, pokud se
z minulosti dochovaly.
NOVÁ ÜPRAVA .»PLZEŇSKA«,
která mnohého překvapí, má umožniti zařazení větších
statí ve svém celku a vyhnout! se pokud možno pokračo
vání. Drobnější články, které spestřuji obsah, budou pak
hojněji zastoupeny a vyhoví požadavkům čtenářů. Jest to
pokus, který .volí novou cestu mezi časopisem a revuí; bu
doucnost ukáže, osvčdčí-li se, či vrátime-li se ku starému
osvědčenému typu.
Redakce.

TAZATEL »PLZEŇSKA«.
1. Kdo by nám mohl objasniti, jak vzniklo pojmeno
vání jistého druhu drobného pečivá: »D a 1a m á n e k«.
Vyprošujeme si nejen etymologisující vysvětlování od
borníků filologů, nýbrž — a to hlavně — jak si lid
věc tu vysvětlu je.

2. Ve staré Plzni v první polovici devatenáctého
století bývalo zvykem odbývati vandráky, žebráky a
jiné nevítané hosty slovy : » J d ě t e s K r i s t e m p ř i
z di ! « Kdo by mohl přispeti k objasnění původu tako
vého odbývání?
3. V staré Plzni byla zvláště u dělnických lidových
vrstev oblíbena látka »š v o n e p a j« a sukním z ní
ušitým říkáno prostě »švonepajka« podobně i spodky
t. zv. »kaťata« zvala se »švonepajovými«. Byl to pro
dukt starého soukennictví. Bližší spolehlivé vysvětlivky
o něm budou vítány.
4. V staré Plzni říkali vějíři »v á d r 1e«. Jak asi
vznikl tento název, pocházející patrně z dob poněmčilé
Plzně ?

*

V rubrice této budou uveřejňovány nejen dotazy
naše, nýbrž také dotazy z obecenstva nás docházející,
které také — pokud nám bude možno — zodpovíme buď
sami, nebo ponecháme k zodpovídání obecenstvem. Pro
síme o hojné užívání rubriky této.
Redakce.
MAPA PLZEŇSKÝCH DREVORYTÜ,
práce malíře Alberta Gröschla, vyšla s německým tekstem
(s titulem »Pilsen«) nákladem našemu »Plzeňsku« příbuz

»PLZEŇSKO« vydává »Společnost pro národopis a
ochranu památek v Plzni« za řízení odborného redakčního
kruhu. Každý redaktor vede svoji část úplně samostatně, a
jemu jest zasílati příslušné příspěvky přímo.
Odbornými redaktory »Plzeňska« jsou:
1. p r o h i s t o r i i , m í s t o p i s a o c h r a n u p a m á 
t e k : Fridolín Macháček, měst. archivář (Plzeň, Historické
museum) ;
2. p r o k u l t u r n í h i s t o r i i : Jaroslav Schiebl, rada
měst. úřadů v. v. (Plzeň, Třída českých legionářů 3);
3. p r o n á r o d o p i s : Karel Vaněček, ředitel ženského
učitelského ústavu v Plzni (Plzeň, Františkánská uL);
4. p r o l i t e r a t u r u a l i t e r á r n í h i s t o r i i : dr.
Emil Felix, profesor (Plzeň, Obchodní akademie):
5. p r o v ý t v a r n é u m ě n í : dr. Jindřich Cadík, do
cent university a řed. musea (Plzeň, Umčl.-prúm. museum) ;
6. p r o z e m ě d ě l s t v í a v ě d y h o s p o d , v ů b e c :
Miroslav Karel, profesor (Plzeň, Vyšší hosp. škola, Lochotín);
7. p r o v ě d y p ř í r o d n í : Jaroslav Tykač, odb. učitel
a správce přírodověd, odd. musea (Plzeň, Škodova ulice);
8. p r o o t á z k y t e c h n i c k é a a r c h i t e k t u r u
m ě s t i v e n k o v a : ing. arch. c. Václav Klein, Plzeň
(Historické museum).
Zodpovědný redaktor a redaktor obrazové části : Ladislav
Lábek.
»PLZEŇSKO« vychází šestkrát ročně. Jednotlivé sešity
stojí Kč 4'—, poštou Kč 4'50. — Administrace: Plzeň, Ná
rodopisné museum. — Tiskem Grafických závodů, Plzeň,
Kankova 6. — Novinářské známky povoleny výnosem řed.
pošt. a telegr. v Praze ze dne 27. února 1929 pod číslem
45.463-VII.
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EMIL FELIX: PLZEŇSKÝ PŘÍTEL GOETHÚV.

JAROSLAV SCHIEBL:
DOKTOR ČENÉK ZÍBRT.

Staré premonstrátské gymnasium plzeňské, které má lví podíl na
národním obrození našeho města, dovedlo se přiblížiti i největšímu
německému básníku, J. W. Goetheovi.
V stejné době, jako jungmannovský buditel Josef Vojtěch S e d l á 
ček, působil na plzeňském gymnasiu i goetheovský badatel a ctitel
výmarského Olympana, J o s e f S t a n i s l a v Z a u p e r .
J. S. Zauper, rodák duchcovský (* 18. března 1784), přišel na
plzeňské gymnasium r. 1809, tedy o rok dříve před Sedláčkem a pře
žil svého přítele a soupeře o plných 14 let: zemřel po krátké nemoci
chřipkové 30. prosince 1850.
S e d l á č e k a Z a u p e r byla by vděčná paralela plzeňského pí
semnictví. Oba vynikající odborníci se sklony uměleckými, hlavně
básnickými. Příležitostné jejich verše, ať již se odívaly řasnou togou
horacovského a barokního vkusu, nebo ať se strojily v domácí šat
rodného nářečí, které si u Zaupera vypůjčovalo šperky z německých
klasiků, u Sedláčka pak z klasicistů českých, hlavně z Jungmanna,
vznikaly ze stejných podnětů, jako plody ušlechtilého závodění, za
chovávajíce starou barokní tradici humanistického studia mateř
ského kláštera a gymnasia. Tam, kde Sedláček byl nucen teprve ro
dící se náš básnický jazyk vytvářeti a kde pracně hledal náhrady
a obdoby horacovského a klopstockovského vzletu, tam mohl se šťast
nější Zauper opříti o dokonalé výtvory výmarských klasiků, zvláště
pak svého uctívaného vzoru Goethea.
Nebylo by nezajímavé srovnati některé příležitostné projevy obojí
Musy, Sedláčkovy i Zauperovy, vzniklé ze stejných podnětů vnějších,
různá vítání duchovních i světských hodnostářů; nebo významnou
elegii na shořelou věž plzeňskou; anebo onu poslední báseň Sedláč
kovu, skládanou »ku slavnosti odevzdání velikého, od Ferdinanda I.
plzeňským ostrostřelcům darovaného koflíku, dne 24. ledna 1836«,
místo níž o slavnostní hostině přednášena byla báseň německá —
domnívám se, že patrně asi Zauperova skladba, »Dankgefühle der
pilsner Schützengesellschaft beim feyerlichen Empfang des von Sr.
Majestät Ferdinand I. Kaisers von Oesterreich allergnädigst ge
reichten Ehren-Pokals, am 24. Jänner 1836«.
Při známé ctižádosti Sedláčkově dovedeme lehce pochopiti, jak
bolestně se ho asi dotklo, když jeho báseň, složená česky i německy,
byla opominuta a přednost dána jiné skladbě německé. Stejný pocit
ústrku pocítil Sedláček i tehdy, když oba vynikající profesoři byli

V čele těch, kdož se zasvětili
práci na poli české kulturní histo
rie, stojí nejvýše tři skvělá jména.
Jsou to: doktor Čeněk Zíbrt, Zigmund Winter a August Sedláček,
kteří musí býti nerozlučně vedle
sebe uváděni, kdykoli se bude činiti zmínka o zakladatelích moder
ní české kulturně-historiké práce.
Všichni tři také vytkli práci té mo
derní směrnice a opatřili ji solid
ním fundamentem, jaký tvoří vý
sledky jich vědecké činnosti v tom
to oboru.
Zigmund Winter a August Sedlá
ček odešli již před delší dobou na
věčnost a dne 14. února 1932 opu
stil nás také dr. Čeněk Zíbrt do
nenávratna. V něm odešel upřímný
příznivec »Plzeňska«, do něhož též
přispíval, a autor těchto řádků
ztratil v něm nejen ochotného rád
ce a příznivce, nýbrž i také vzác
ného přítele vřele oddaného.
Autor často dojížděl do Prahy za
účelem archiválních prací a badání
v tamních velkých knihovnách pro
svou kulturně-historickou Činnost,
pokaždé vedla ho první cesta do
knihovny Národního musea, kdež
měl v našem milém krajanu, dru
Josefu Volfovi, tehdáž náměstku
ředitele knihovny, povždy příklad
ně ochotného rádce, který mu vždy
uchystal hojně pomocného mate
riálu z musejní knihovny, nebo při
spěl mu poukazem k jiným prame
nům. Asi za třetí takové návštěvy
připomenul dr. Volf: »Tázal se mne
na vás dr. Zíbrt a když sem mu
pověděl, že zde býváte návštěvou,
uložil mi, abych vás k němu při
vedl.«
A tak se stalo, že se autor s dr.
Zíbrtem osobně seznámil. Byl uví-

tán srdečně a návštěva ta potrvala za zajímavého rozhovoru vel
mi dlouho. Od té doby musel autor
při každé své návštěvě v Národ
ním museu také vyhledati vrch
ního ředitele knihovny dra Zíbrta,
s nimž rovněž vešel v čilé korespon
denční styky a jemuž pak přispí
val do »Českého Lidu«.
Když pak dr. Zíbrt za příležito
sti 75. narozenin autorových v »Č.
L.« uveřejnil delší článek o jubilantu, přisel se mu tento za svého
nejbližšílio zájezdu zaň poděkovati
se svou manželkou, na niž rozšířil
dr. Zíbrt odtud také své přátelství
a vyžádal si, aby při návštěvách
svého manžela téhož doprovázela.
Dr. Zíbrt interesoval se zejména
o velkou rukopisnou sbírku auto
rových českozápadních pověstí a
o methody, jakými autor jich zpra
cování prováděl. Schvaloval tento
způsob, což potvrdil také uveřej
něním v »Ö. L.« obšírného pojed
nání autorova o Tannerově pověsti
»o plzeňském dudáku v morové já
mě«. Poslední návštěvu vykonal
autor u dra Zíbrta se svou chotí
v jeho musejní kanceláři, krátce
před jeho odchodem na odpočinek.
Mezi rozhovorem, jaký se při této
příležitosti rozpředl, přinášeli za
městnanci musejní hojné nové po
klady pro knihovnu ústavu z od
kazu známého mecenáše dra Katze.
Veliká vzácnost tohoto nového pří
růstku uváděla dra Zíbrta přímo
u vytržení. Hostům svým ukazoval
každou knihu a každý rukopis a
vysvětloval vše velmi zajímavě. Mi
mo jiné otevřel jeden z foliantů,
jehož pergamenové listy nesly hoj
nost (několika set) vyobrazeni fi
gurín z jakýchsi řemeslnických
slavnostních a masopustních prů
vodů v Německu. Obrazy ty byly
ukázkami krásného illuminátorského umění. Což ale zvláště dra
Zíbrta rozrušovalo, byly četné
obrázky, připomínající českou po
věst »o paní Perchtě«. Neustával
volatí přímo dojat: »Hle, opět
Perchta a zde zase klibna! To bude
krásná monografie,« těšil se.
Záhy nato odešel na odpočinek,
což však neznamenalo konec jeho
spojení s autorem, kterému dopiso
val i potom, když se byl opět po

veřejně vyznamenáni zlatou záslužnou medailí, jenomže Zauper v e l 
k ou, kdežto Sedláček pouze p r o s t ř e d n í .
Tento ušlechtilý agón o vavřínový věnec, který se, tuším, leckdy
měnil v zápolení o prvenství a přecházel i v rivalitu, byl ovšem způ
soben nespornou vyšší úrovní tehdejší německé poesie a pak osobní
povahou Sedláčkovou, jeho nemírnou a nekrocenou touhou po vy
znamenání a slávě. Výstrahu před takovou nezměrnou ctižádostivostí
lze vyčisti aspoň i z oslavných sloh vaphických, složených Smetanou
k 30. prosinci 1835.
Skromný a jemný Zauper choval se k Sedláčkovi přátelsky: psal.
o tom, jak byl Sedláček obdarován zlatou tabatěrkou od kněžny Te
rezie Matyldy z Thumu a Taxisu, a to německy i česky; český re
ferát o » P o c t ě v l a s t e n c i « v Rozličnostech Pražských novin
29. května 1828 jest j e d i n ý česky psaný článek Zauperův. Na
posledy rozloučil se Zauper se zesnulým kolegou v nekrologu »Prager
Zeitung.« Že by byl Zauper autorem známé básně »An die vater
ländischen Sänger«, věnované Sedláčkovi, jak se tvrdí v »Plzeňsku«,
VIII., str. 47, Ze staré i nové Plzně, IH , 100, i jinde, jest zřejmý
omyl; báseň napsal A. Schneider (= Šnaidr).
Vnější osudy Goetheova plzeňského přítele, profesora Zaupera,
jsou prosté: po gymnasijních studiích stal se profesorem, r. 1833 byl
prefektem kolegia a od r. 1848 ředitelem gymnasia plzeňského.
Profesor poetiky a rétoriky spojoval s literárním a estetickým
studiem i horlivou lásku k vědám přírodním, byl vynikajícím uči
telem, jenž dovedl se stejnou zálibou prodlíti nad krásným místem
oblíbeného autora, jako nad zázrakem květiny; rád sedal ke klavíru
s dobrou duchaplnou knihou v ruce poznávaje a cítě, jak všechna
umění jsou spřízněna. . . Doporučoval žákům horlivou četbu s perem
v ruce a nabádal je, aby si zapisovali své dojmy a poznámky při
četbě, znaje sám z vlastní zkušenosti užitek toho, co nazýval fructus
lectionis.
Tím způsobem vznikla i jeho knížka, která jej seznámila a spřá
telila s Goethem a dala pak podnět k bohaté korespondenci, jaká se
vyvinula mezi tepelským řádovým knězem a protestantským mini
strem výmarským. Když posílal 18. března 1821 Jeho Excelenci mi
nistru Goetheovi svou knížku G r u n d z ü g e z u e i n e r d e u t 
s c h e n t h e o r e t i s c h p r a k t i s c h e n P o e t i k , a u s Goe
t h e s W e r k e n e n t w i c k e l t (vyšla t. r. ve Vídni), nemohl ani
zdaleka tušiti, jak příznivě bude výmarským Olympanem přijata.
Druhého českého goetheovce, Čelakovského, poetika Zauperova ne
uspokojila. Čelakovský v dopise Kamarýtovi 19. března 1822 (Bílý,
Korespondence, I., 135) píše, že je Zauperova knížka velmi chudá,
skoro tři čtvrtiny samé překlady. . . »Věru nemá ta poetika víc než
25 listů, ostatní všecko cizí zboží — tomu se asi p. Goethe pozasmál.«
Pravý opak byla pravda: když Čelakovský psal svou domněnku,
měl již Zauper od Goethea několik přátelských listů. Goetheovi se
právě líbil empirický ráz namísto dosavadní šedivé teorie abstraktní,
jakou se o jeho básních psávalo. Škodolibí němečtí kritikové mluvüi
s posměchem o »plzeňské estetice«.

Po písemné známosti následoval styk osobní: setkání v Marián
ských Lázních 6. srpna 1821, při němž odevzdal Zauper S t u d i e n
ü b e r Goethe. Als N a c h t r a g zur d e u t s c h e n P o e t i k
a u s G o e t h e (tiskem ve Vídni 1822). Setkali se ještě příštího roku
30. června a 1. července a pak 19. a 20. července 1823 — v době
poslední Goetheovy lásky k mladičké Ulrice von Levetzow: »Zauper
se těšil, že jeho známost s Goethem spadá v dobu této poslední lásky
jeho, takže i na jeho obraz padl lesk ze zvýšené duševní činnosti
Goetheovy,« praví pěkně goetheovský historik český.
Hojně látky k dopisům poskytly i Zauperovo vydání H o m e r o v y
O d y s s e e textu s komentářem (4 svazky, 1821—28) a pak hlavné
prosaický překlad obou Homerových veleděl ¡ H o m e r s I l i a s u n d
O d y s s e e , p r o s a i s c h ü b e r s e t z t (dva díly, 1840), jejž
Goethe četl hned v rukopise.
V korespondenci Zauperově vedle problémů estetických jsou ně
které zmínky o kulturních věcech českých, jako o českém museu,
o skladateli Tomaschkovi, o sporech iotistů a ypsilonistů (5. ledna
1823) a o české prosodii; na tyto informace Goethe nereagoval, ale
za to poděkoval 11. srpna 1823 za obraz plzeňského gymnasia: »Dříve
jsem věděl, jak pravidelně je město Plzeň stavěno, nyní vidím, v ja
kém paláci jest Váš ústav umístěn.«
V pozdějších letech Goetheovy odpovědi na dopisy Zauperovy jsou
stále řidší, ale ještě 6. dubna 1829 vzpomíná výmarský stařec v roz
mluvě s Eckermannem »zvláštní země Čech, kde býval vždycky rád,«
vzpomíná Eberta a Zaupera a vysoko si cení vzdělání českých lite
rátů a jejich hlubokého mravního základu — kdežto v Německu že
prý píše každý lump !
Z potřeb didaktických vznikla rukověť P r a k t i s c h e A n l e i 
t u n g z u r D i c h t k u n s t , i t e m z u r R e d e k u n s t (dva díly,
1850) ; vroucí náboženské cítění obráží se v dvou modlitebních kni
hách : C h r i s t k a t h o l i s c h e s G e s a n g b u c h (1833) a
C h r i s t k a t h o l i s c h e s Gebet - u n d E r b a u u n g s b u c h
f ü r G e b i l d e t e (1836).
Hojné jsou příležitostné básně Zauperovy dosud nesebrané. Plzeň
ské historiografii se zavděčil výtahem z Tannerovy kroniky A l t e
C h r o n i k v o n P i l s e n . Aus einer lateinischen Handschrift des
gelehrten Johann Tanner im Auszuge übersetzt vom Pilsner k. k.
Gymnasial-Präfekten J. St. Zauper. Vyšla v Plzni 1835.
P o z n á m k a : L i t e r a t u r a bude uvedena v n. díle »Litei'ámi Plzně*.

FELIX VONDRUŠKA: O VZPOUŘE PLZENECKÉ
ROKU 1753.
Právě před 30 lety (dne 20. července 1902) přednášel historiograf
města Plzně, ředitel Josef Strnad ve Starém Plzenci »o starobylosti
a významu Plzence«. Bylo to ve významný den povýšení městyse
Plzence na město.
Starý Plzenec byl před 900 lety hlavním sídlem rozsáhlého území
a po čtyři století se udržel na té výši. V XIV. století stal se městysem

svém těžkém onemocnění (raněn
mrtvicí) zotavÜ. Ještě napsal o au
torově díle »Měšťan ve zbroji« do
»Č. L.« sympatický referát a poté
jako poslední pozdrav uveřejnil
k autorovým 80. narozeninám v »Č.
L.« dlouhý článek životopisný a
kritický spolu s podobiznou jubilanta. Také ještě vlastnoručním,
velmi vřelým dopisem gratuloval
tomuto.
Dr. Zíbrt měl i jinak pro Plzeň
vřelý zájem a ze svého několika
letého letního pobytu na Zbiroze
získal také četné přátele v Plzni.
Proto máme zvláštní povinnost zachovati zvěčnělému trvale vřelou
vzpomínku.
Dr. Zíbrt zanechal po sobě ve
svých dílech pomník neobyčejné
ceny, zejména ve svém monumen
tálním díle, bohužel nedokončeném,
pětis vážkové »Bibliografie české
historie« ; prací, jakou se může vy
kázali málo kulturních národů da
leko větších českého. Nesčetné jsou
jeho drobnější spisy a monografie
z oboru kulturní historie, zejména
z našeho folklóru. Jeho práce vy
nikají tou předností, že jsou po
dány slohem snadněji přístupným
a vší koketerie s koženou učeností
prostým.
Dr. Čeněk Zíbrt narodil se dne
12. října 1864 v Kostelci nad Vlta
vou. Studoval v Písku, poté na vy
sokém učení Karlově v Praze, kde
byl žákem Gebauera, načež za
svým zdokonalením vědeckým meš
kal v Berlíně, Mnichově, Krakově,
Lvově, Petrohradě a Varšavě. Ro
ku 1891 byl ustanoven docentem
všeobecných kulturních dějin na
filosofické fakultě Karlova učení
v Praze. Stejného roku vstoupü do
služeb knihovny Národního musea
v Praze. Roku 1901 stal se mimo
řádným profesorem a roku 1904
vrchním ředitelem knihovny Ná
rodního musea a setrval zde až do
svého odchodu do výslužby r. 1927.
Práce Zíbrtovy byly věnovány
životu nejširších vrstev českého
lidu, zejména venkovského.
Nás Plzeňany zajímá jeho ob
šírná publikace, v níž kriticky uve
řejnil známá »Pijanská práva«
plzeňského doktora Franty ze XVI.
století dle jediného známého tisku

plzeňského, který byl zachován
v carské knihovně v Petrohradě
(Rusko).
Věčná buď paměť zasloužilému
tomu muži!

LAD. LÁBEK:
Dr. ANTONÍN PODLAHA,
světící biskup pražský, zemřel.

V jediném dni skosila smrt dva
největší naše pracovníky v kulturní
historii. Dr. Č. Zíbrta a Dra. Ant.
Podlahu. Tajemná Nemesis zasáhla
tu až příliš krůtě, nedbajíc, že nová
generace není schopna postaviti za
oba odešlé velikány alespoň z části
rovnocenné náhradníky. Bude tu na
dlouho mezera, jejíž vyplnění zůsta
ne problémem budoucnosti a kdož
ví zaplní-li se kdy vůbec. Duchovní
život národa nese se dnes zcela
jiným směrem.
V jiném článku vzpomenuto jest
Dra. Č. Zíbrta — píše tam přítel
o příteli. Zde budiž pověděno něco
o díle Dra. Podlahy, který byl
přítelem našeho listu od jeho
prvých počátků a jehož program
jest i programem naším.
Činnost Dra. Podlahy nesla se
několika směry. Byl především kně
zem a to opravdu mužem Božím.
Proto též velkou část své práce
literární a organisační věnoval čes
koslovenskému duchovenstvu. Ča
sopis katol. duchovenstva a monu
mentální Bohovědný slovník jsou
podniky, které dosud žily téměř
výhradně jen z práce a hlavně
p o d p o r Dra. Podlahy. Ku slov
níku přimyká se vhodně nadmíru
úmorné dílo: Bibliografie katolické
literatury nábož. od r. 1828. Sem
zapadají i Dějiny arcidiecése praž
ské a rovněž nákladná »Česká bi
ble« ve dvojím vědeckém vydání.
Další velikou část své činnosti
obracel Podlaha k badání kulturněa umělecko-historickému, třeba i
ono má své velmi živé pozadí ná
boženské. Snad nejpopulárnější
stala se »Posvátná místa král.
Českého«, jichž vydal celkem 7
svazků, zaujímajících 17 vikariátů,
a jen válka znemožnila další jich
vydávání, k veliké škodě naší místopisně-historické literatury. Podlaha

nejprve komorním, pak ochranným. Ale poté upadal jeho význam,
třebaže tomu Staroplzenečtí hleděli briniti a jak jen mohli, bojovali
za svá práva a své svobody. Bohužel marně. Z městyse Plzence stala
se ves, která teprve za císaře Ferdinanda Dobrotivého roku 1846 byla
znovu povýšena na městys.
Stalo se to takto: Roku 1710 prodali páni z Kokořova plzenecké
panství hraběti Antonínu Černínovi z Chudenic. Poměry poddaného
lidu zhoršily se za nové vrchnosti tak, že si Staroplzenečtí stěžovali
nejprve u místodržících a poté obrátili se přímo k císaři Karlu VI. se
žádostí, aby znovu potvrdil jejich stará privilegia.
Císař nařídil, aby žádost přezkoumala stížnostní komise, která
zmíněnou, řádně odůvodněnou žádost poslala k vyjádření nejprve
do Šťáhlav ovdovělé hraběnce Marii Antonii Černínové, roz. z Kuenburka. V samozřejmě zamítavém dobrozdání hraběnčině uvádí se po
prvé tvrzení, že Plzenec sice kdysi býval městysem, ale že jím přestal
býti a že jej hraběnka koupila jen jako jinou poddanou ves se všemi
robotami a povinnostmi selskými. Ostatně zmíněná hraběnka dala už
dávno před tím, totiž roku 1721 strhnou ti na plzeneckém náměstí
sloup, který byl odznakem soudní pravomoci. Komise hraběnčino
dobrozdání schválila s doložením, aby Staroplzenečtí, j a k o ž t o
dědiční t ě l e sn í p o dda ní byli pos l ušní v r c h n o s t i
své a aby k o n a l i p o v i n n o u robot u.
I nezbylo Plzeneckým, než se poddati aspoň pro nejbližší dobu. Ale,
jakmile ve válce o dědictví rakouské vtrhlo vojsko bavorsko-francouzké do Čech roku 1741, Plzenečtí ihned zarazili všecky roboty a povin
nosti vůči své vrchnosti. Ta se ovšem bránila a tak rozpoutal se na
panství rozsáhlý odboj, který se časem vystupňoval v ozbrojenou
vzpouru poddaných proti krajskému hejtmanu. Vzpoura byla zlomena
teprve vojenským zákrokem, čtyřmi setninami pluku Neuberského,
který tenkrát ležel v Plzni a tvrdošíjným, nepoddajným občanům,
kteří raději opustili své statky, byly tyto prodány.
O tom všem nalézáme stručný, ale jadrný zápis v plzenecké pozem
kové knize čís. I. (justiční palác v Plzni, panství Šťáhlavice) str. 109
u Vojtěcha Páva, ze kterého vyjímáme:
Roku 1710 počala se obec staroplzeneeká právně souditi proti dě
dičné vrchnosti in puncto vymyšlené svobody. Na jejich tenkrát uve
denou žalobu panující vysoce slavnou místodržičností per decreta
dáno bylo, aby oni — jakožto dědiční a od královských desk zemských
přišaeovaní tělesní poddaní — své dědičné vrchnosti poslušní a jejich
povinnou robotu podle prošlých patentův, až do vyjití počatého soudu,
vybejvali. Avšak oni hned pravenou robotu jen až do roku 1741 a to
dost špatně a nedbandlivě vybejvali, nic však méně, když napotom
v tom. roku 1741 nepřátelské vojsko do země České přitáhlo, oni se
nejenom proti vejš praveným decretům protivili, anobrž i také tu po
všechny časy povinovanou robotu až do roku 1753 dokonce zanedbali
a toho nejmenšího nic vybejvati nechtěli, ačkoliv jim po vyjití ze země
vojska nepřátelského roku 1743/44 a 1745 od vysoce pravené místodržičnosti poněkolikráte občerstvělé nařízeni a napomenutí skrze slav-

ný ouřad krajský dost bedlivě publikované byly. Někteří z nich raději
svůj statek, ženy a dítky opustili a tudy — aby pod žádným poslušen
stvím státi nesměli, se panství a země stranili. Také — ačkoliv se jim
všeliká milost připovídala — se dosaváde nenavrátili, kterážto zane
dbalá robota — podle šacunkův desk zemských pro rata temporis —
od jednoho každého dvouspřežního sedláka 886 stříbr. 40 kr. a od chalupníka 221 stříbr. 40 kr. se zajisto na penězích vynašla.
Mimo to opovážíce se oni Staroplzenečtí, když jim od slavného ouřadu krajského skrze vysoce urozeného pana hraběte z Klenové ta spra
vedlivě zasloužilá svatořímská císařská a královská sentence v roce
1753 in Loco gastrinorum publicírovaná býti měla, že jsou proti ouřadu krajskýmu se zbraní vyšli, se protivili, a ti největší nabudníci, kteří
již tenkrát v poutech a železech zaopatřeni byli, mocně sami propu
stili, až napotom oni renitenti manu militari skrze 4 kompagnie od
slavného regimentu neuberského skrocení, někteří z nich do cuchthausu pražskýho odesláni, a tam podle svívolného zasloužení náležitě
potrestáni byli, skrze kteréžto neposlušné zběhy některé hospodářství
také hluboko hynulo, že by praestanda publica z nich se dokonce dalejc vybejvati nemohly. I rozvažujíce to vše milostivá vrchnost, že by
čím dále, tím více pasiv, t. j. dluhů na takových opuštilých gruntech
přibejvalo, také že by po čase žádný prav z nich býti nemohl, pročež
aby jak král. kontribuce, tak i jinší zemský daně a povinnosti svůj
pořádnei běh miti mohly, usazuje na takový jeden opuštěný potažnický dvůr po zběhlým Janovi Pávovi, ačkoliv on Jan Páv ještě ten
krát žádný zápis na něm neměl, tím samým podle práva zemského
žádným důstojným hospodářem nazván býti nemohl, za budoucně
dokonalého hospodáře nyní Vojtěcha Páva, a dává se jemu pracný
dvůr potažnický cum appertinentis se vším právem, užitkem a pří
slušenstvím tak, jak jej jiní poslušní poddaní někdy užívali, aneb užívati mohli, při kterémto — Vigore coram Extract d. A. r. 1748 — pod
54 stříbr. rolí a zahrady, též pod 8 fur dvouspřežních sena a o taw se
vynacházejících luk, avšak beze všech dluhův atd. skrze rvchtáře
staroplzeneckého Dominika Kössla, rychtáře šťáhlavského Martina
Pokorného a rychtáře šťáhlavického Františka Nolče šacováno za
summu takovou — 123 stř. 17 krejcarů atd.
Začátkem roku 1919 zjistil jsem v archivu ministerstva vnitra tvto
nejdůležitěiší spisy s obšírnými zprávami o odporu poddaných na pan
ství staroplzeneckém (šťáhlavském) :
Nařízení koncessu nejvyšších úředníků zemských hejtmanům plzeň
ským ze dne 26. června 1749: Ježto staroplzenečtí poddaní po publi
kaci a vysvětlení císařského rozhodnutí krajskými hejtmanv odmítli
konání roboty podle patentu z roku 1738, mají se hejtmané ještě jed
nou odebrati na místo, přesvědčiti poddané o nezměnitelnosti císař
ského rozhodnutí a pohroziti jim zlými následky; pakli bv poddaní
dále odpor kladli, rozkazuje se hejtmanům vžiti podněcovatele do vaz
by, po případě dožádati se u representace vojenské asistence.
Vedle této důležité listiny je i žádost krajských hejtmanů plzeň
ských a to Václava hraběte z Klenové a Jana Schmittgrebnera z Lu-

napsal však ještě čtrnáct svazků
odborného Soupisu památek, vydá
vaného Českou Akademií. Dílem ve
liké ceny vědecké stal se Katalog
archivu metropol, kapituly pražské,
neboť jest založen na vlastním spo
řádání listin, které do té doby ne
byly téměř přístupné a nebo nepře
hledné. Jako pokračování vyšel pak
stejně důležitý soupis rukopisů téže
knihovny ve dvou objemných svaz
cích.
Spolu s horlivým svým druhem,
kanovníkem Šittlerem, vydal monu
mentální dílo »Poklad svatovítský«,
k němuž druží se další důležité
obrazové dilo: Obrazy a skulptury
mariánské v Čechách. Nepřehledná
jest řada článků Podlahových z té
hož oboru, zejména v Památkách
archaeologických, jimž byl mimo to
jako všude i štědrým mecenášem.
Organisační činnost Podlahová
nesla se především za podniky lid
skosti, a jich korunou jest velko
lepý ústav pro zmrzačené dívky,
zvaný Růžencová výrobna. V jiném
směru byl Podlahovou láskou sta
robylý kostel sv. Jiří na hradě
Pražském, k jehož restauraci došlo
hlavně jen zásluhou zvěčnělého.
Přirozeně i velechrám sv. Víta
měl v Podlahoví velehorlivého pra
covníka a téměř duši celého podni
ku, jehož dovršení se šťastně dočkal
a slavnosti vysvěcení chrámu čítal
jistě k nejkrásnějším dnům svého
života. Vzpomenouti dlužno ješté
velkolepé sváto-václavské výstavy
— a tu i výstavy Národopisné, kde
Podlaha vytvořil bohaté oddělení
církevní.
Toť pouze hlavní ukázky. Pod
robný výčet vší činnosti zabral by
několik sešitů »Plzeňska« a není
také cílem těchto řádek. Co jsme
předeslali, jistě stačí, aby si čtenář
ujasnil význam Dra Ant. Podlahy
pro českou kulturu, jeho vroucí a
ryzí vlastenectví, i krajně ušlechti
lou duši. Jak pracoval, tak žil, byl
vzorem dokonalé harmonie.

JAN FR. HRUŠKA:
Z CHODSKÝCH POHÁDEK.
S v a t y j Ján Křtitel.
Hdyž se Pán Ježíš narodil, Tri
Králové vod východu šli se mu klá-

nět a přešli až do Židovcký zemi.
Betlémská vězda jim vokazovala
cestu. Hale dyž přišli do Židovcký
zemi, vězda se jim ztratila. Tří Krá
lové íčko nevěděli kury kam, hale
povídali si: »My se deme klanět novýmu židovckýmu králi, dáme se
tera rovnou na kralovskyj dvůr.
Tám se musíme dovědět, lide se
novyj král narodil a kam máme
za nim jít.«
Teký to tak hned hudělali. Přišli
na královskýj dvůr ke králi Herodesovi a hned se ptali po Pánu Je
žíši. Voni že dou zdaleka Ježíškovi
se klánět. Pryj je z domova až sem
vedla takuvá divná vězda ha tu
v Židovcký zemi že se jim ta vězda
ztratila. Herodes dyž slyšel, žc má
byjt Ježíšek novým židovckým krá
lem, dostál strach vo svý králoství a přemyjšlel vod tý chvíli, karak by Ježíška ze sjeta zprovodil.
Mudrci vod východu šli potom dál
hledat Pána Ježíše. Vězda se jim
znova vokázala a vedla je, až přišli
do Betlema.
Herodes dal potom výbubnovat,
aby šecky matky, co se jim v tom
roce narodili chlapečkové, přišly
k němu na královskýj hrad, každá
svýho synáčka vokázat, a že vod
něho dostanou každá ňákyj pre
sent. Hale pěknyj present jim při
pravil, tím matkam. Hdyž huž se
matky scházely ke králi, najednou
z něčehož nic vyběhli ze všech
stráň vojáci, ty hned matkam děti
z jejich náručí brali a na místě
mordovali.
Svatyj Zachariáš zaslech vo tom
mordování, zrovna dy šel do ko
stela. Von svatyj Zachariáš znál
muziku a v kostele hrál na vrhaný.
Tak ten dy zaslech vo tom mordo
vání, chútě se vobrátil a běžíl démů.
Poudá manželce, svátý Alžbětě:
»Tuto a tuto se dije, honem ty íčko
vem dítě a huteč s nim až k hoře
Satané! Tám se zatím někam s dí
tětem skryjte!«
Potom tepřiva šel zas do kostela
hrát, ale vojáci huž přišli za nim,
hde že má ženu a dítě.
Pryj že neví.
»Nevíš? Tak pures s náma!«
A strhli ho hned vod vrhán, vy
vlíkli ho z kostela, svázali a zavlíkli

stencku (4čce r. 1749) na representaci a vojenskou asistenci, kde jo
přiložena konsignace 7 podněcovatelů. Dále jsou zde: usnesení representance (7./VIL 1749) na dorozumění se s polním maršálkem kníže
tem z Lobkovic a odkázání hejtmanů na jednání s plukovníkem pluku
Neuberského,1) zpráva koncessu nejvyšších zem. úředníků (21./VIII.
1749), která se týká uvěznění šesti jmenovaných podněcovatelů v praž
ské káznici; relace krajských hejtmanů (9./IX. 1749), podle níž bylo
dodáno k uvěznění do Prahy pět podněcovatelů a proti šesti jiným,
ukrytým a ozbrojeným byla dožádána v o j e n s k á a s i s t e n c e ;
zpráva koncessu (12./IX. 1749) o dodání pěti podněcovatelů do praž
ské káznice, o úkrytu a ozbrojení šesti jiných a nutnosti vojenské
asistence; zpráva koncessu (20./X. 1749) obsahuje jména deseti pod
daných propuštěných z pražské věznice po slibu poslušnosti; zpráva
vrchnosti hraběte Heřmana Černína (l./m . 1753) o dalším odporu
poddaných, kde je jmenován — jako podněcovatel — Ant. Leop. Let
ňanský, městský písař v Nepomuku, od něhož jsou tam tři žádosti
(30./IIL, 9./IV. a 25./V. r. 1753) o prominutí trestu; zpráva kraj. hejt
mana Ferdinanda svob. pána z Rummerskirchu (7./IV. 1753) o omyl
ném propuštění tří poddaných, odsouzených pro neoprávněné stížnosti
k arestu čtyř neděl a odprošení vrchnosti. Representace nařizuje 9./IV.
1753 novou vazbu těchto tří vůdců odporu a přinucení jich, aby vrch
nost odprosilil písemně; žádost hraběte Heřm. Černína (28. IV. 1753)
o další zakročení proti pěti podněcovatelům, z nichž jen jediný se pod
robil ; dále nařizuje 3./V. 1753 uvěznění čtyř poddaných, kteří nechtějí
odprositi. Zpráva kraj. hejtmana Ferdinanda svob. pána z Rummerskirchů (11./V. 1753), v níž jmenují se dva uprchlí poddaní; zpráva
hraběte Heřmana Černína (28./V. 1753), kde se zdůrazňuje, že se pod
dal pouze jediný, kdežto ostatní setrvávají v odporu již osmý týden;
zprávy kraj. hejtmana (11./V. a l./VI. 1753), z nichž vysvítá, že všich
ni čtyři zmínění poddaní utekli, načež je vrchnost zbavila jejich used
lostí. Tři z těchto uprchlíků a to: Václav Solar, Jan Páv, Jan Burda
a vdova po čtvrtém uprchlíku — totiž Kateřina Haškanová jsou mezi
těmi šesti poddanými, jichž žádost o restituci byla císařským dekre
tem 6./VI. 1758 odmítnuta. (Signatury Pubi.
sub. 5 [1748—1755].)
Zprávy o odporu na panství staroplzeneckém (Sign. Pubi. H37
[1764—1773J ) pojednávají také o žádosti obce staroplzenecké k císaři
Josefu II. o uvolnění roboty (praes. ll./V III. 1767) , dále o různých
stížnostech staroplzeneckých poddaných, kde je na příklad obšírnější
vyjádření král. prokurátora Karla Arnolda Dobroslava ze dne 27./VIL
roku 1767 ; o jednacích komisích, výnosy dvorní kanceláře (6./Xn.
1758) a jiné výnosy representaění, jmenovitě o odmítnutí žádosti o re
stituci šesti vyhoštěných; extrakt z register činžovních (13./L 1767),
kde je přehledný soupis poddaných staroplzeneckých; dvorní dekret
(10./VIL 1767) nařizující uvěznění podněcovatelů na čtvrt roku káznické práce; zpráva kraj. hejtmana Karla hrab. Michny (23./IX. 1767)
o neoprávněných stížnostech obce staroplzenecké se jmény 20 odboj
níků; zpráva kraj. hejtmanů a to: ze dne 6./X. 1767 o dodání odboj
níků do pražské káznice; ze dne 20./XI. 1767, v níž se vysvětluje roz
i) Nesrovnalost v udávaném roce 1753.

dělení vzbouřenců uvězněných ve tři třídy a zpráva ze dne l./XII. 1767,
v níž se krajští hejtmani přimlouvají, aby byla odmítnuta žádost uvěz
něných vzbouřenců za prominutí trestu.
Na základě uvedených spisů bylo by možno sestaviti přehledný a
třeba i podrobnější obraz o všech událostech v Plzenci, zběhlých ko
lem osudného roku 1753, kdy prý došlo k vojenskému zákroku proti
Staroplzeneckým, jakožto poddaným. K této práci, od níž očekával
případného literárního využití vzhledem k velmi vděčné historické
látce, vybídl mne před 14 lety náš nezapomenutelný ř e d i t e l J o s .
S t r n a d uváděje, že pro samé Chodsko zapomíná se na Starou Plzeň
a její veliký zápas. V zmírněné své přednášce roku 1902 uvedl toto:
»Zápas Plzence za zachování práv a svobod podobá se velice známému
boji Chodů domažlických s Lamingerem jen s tím rozdílem, že zde
v Plzenci neskončil boj tak tragicky, totiž popravou jako u Chodů,
nýbrž jen káznicí. Jak Plzencčtí tak i Chodové byli v právu, byli svo
bodnými obyvateli a neměli býti potahováni proti zajištěným svým
svobodám — k robotě. Chodům byla privilegia vzata a zničena, a
v Plzenci zdá se, že se stalo podobně, aspoň ještě roku 1651 měla obec
svá privilegia, ale ta v následujících dobách zmizela.«
Uposlechl jsem a s obětavou pomocí ředitele dotyčného archivu
p. dra Lad. Klicmana pustil jsem se nadšeně do věci pro mne jistě
nesnadné, až náhlá choroba vyřadila mne na celou řadu let z této
práce, jejíž provedení předávám jiným — šťastnějším. Bylo by mi
radostným zadostiučiněním, kdyby i tyto moje skromné řádky aspoň
poněkud usnadnily jejich budoucí dílo. Kéž se jen plně a krásně podaří!
V Plzni v lednu 1932.

JOSEF VOLF: POSEL ODE MŽE.
(K dějinám prvního českého časopisu v Plzni.)
I

Jakub Malý uvádí v Přehledu literární činnosti Čechů od r. 1848
až do nynější doby1), t. j. do roku 1852, mezi časopisy ve venkov
ských městech, které byly »veskrz úkazové pomíjející, nemohoucí
sobě pojistiti stálého trvání«, také P o s l a o d e Mže, kterého ří
dili v Plzni po sobě nejprve Š t o l e , potom B e 1š á n a naposled
De n k . To jest první větší zmínka o tomto časopise, který Doucha
ve svém Knihopisu23) nezná, jak píše Král ve svém velikém díle:
O prosodii české.'-*) Prý také jemu zůstal tento časopis, který zná
jen z příležitostných citátů, nepřístupným. Domnívá se, že snad vy
cházel v Plzni r. 1862!
Klasický filolog pražské university nepoptal se po tomto časopise
v knihovně Národního Musea, kde jest již od 90. let XIX. století
bibliotekářem Dr. Řezníčkem skatalogisován a značkou 84 E 63 opa1) Cas. Čes. Mus., 1852, sv. m ., str. 91. Srv. též Malý J., Ant. Žalud Vysokomýtský, Písek, 1924, str. 14.
2) Kuihopisný slovník, 1865, str. 186.
3) O prosodiii české, I., 1924, str. 396.

až na jeren mlyjn, tám ho hodili
pod mlynjckyj kámen, aby ho ká
men rozdrtil.
To se teký stálo. Hale než svatyj
Zachariáš vypustil duši, šest vojá
ků, co na něho sáhli, šichní hned
zčernali.
Svatá Alžběta doběhla s dítětem
vopravdu až k hoře Satané. Celou
cestu se modlila a prosila Pána
Boha vo pomoc. Dyž huž stála
před samou horou Satanou, prosila
tu horu: »Horo Satano, smiluj se
nade mnou a nad mým dítětem,
hukryj nás před hněvem krále Herodesa!«
Jak to slovo vyřkla, hora Satana
se vořevríla a svata Alžběta i se
synáčkem se do ní skováli.
Bula tám se sv. Jánem Křtitelem
štyrycet dní a nocí bez jidla, potom
humřila. Přiletíl tám za sv. Jánem
anděl a ten ho živil a vychovával.
Hdyž potom přišel čas, že mil
byjt Pán Ježíš pokřtěnyj, anděl při
nes svatýmu Jánu kůži velbloudí a
poslal ho do sjeta kázat. Tu se
stálo, že se potkali s Pánem Ježí
šem na řece Jordáně. Svatyj Ján
hned z vnuknutí božího Pána Ježíše
poznal a pokřtil ho. Kázal potom
šudýš, kury chodil, vo Pánu Ježíši
a tak se stál vopravdu Předchůd
cem Páně.
POZNAMENÁNÍ: Když jsem po
slouchal tuto charakteristickou lido
vou skladbu, védél jsem hned při
prvních větách, že se mi tu objevuje
věc v lidové tradici velmi vzácná —
patrně v lidové formě upravená a do
chovaná část nějakého apokryfu. Po
něvadž j3em nemél po ruce nutných
pomůcek, předložil jsem rukopis spo
lehlivě zapsaný největšímu znalci tra
diční literatury, univ. prof. Dru. Po
lívkovi. V laskavé odpovědi dostalo
sc mi potvrzení mé první domněnky
a k tomu poučení, že legenda naše
»reprodukuje apokryfní evangelium
t. ř. Protoevangelium Jakobi. Vydal
je Konst. Tischendorf, Evangelia apokrypha, Lipsiae 1876. S t a r o č e s k ý
překladtoho apokryfunení
z n á m« * ) Jest tedy otázka, odkud
a jak se dostala tato stará skladba
v lidové úpravě do podání chodského.
Také jméno hory, Satana, zachováno
jenom v chodské versi. Snad chtěl
skladatel spojiti místo toto s místem
Kristova ďábelského pokušení.
H.
*) List ze dne 28. října 1929.

třen. Jest to podle Roubíka4) jediný úplný výtisk tohoto časopisu;
archiv v Třeboni má pouze č. 23 a 24 z r. 1849.
Po Malém píše o Poslu ode Mže kulturní historik Jar. Schiebl na
několika místech.5) Praví souhlasně, že počal vycházeti r. 1849 a že
se udržel ještě v následujícím roce, kdy byl nepřízni Bachova abso
Zázračných dětí máme dost a
lutismu přiveden k zániku, čímž byla myšlenka českého časopisu
dost; ale skutečných umělců, kteří
v Plzni na dlouhá léta pohřbena.67) Určitěji popisuje jej Otto Stelse proslavili, zazářili jako meteor,
zerO, který praví: »Prvním českým časopisem v Plzni je »Posel ode
záhy však klesli v hrob, není u nás
Mže«, vycházející r. 1848 a 1849. Byl založen zásluhou Slovanské
tolik, abychom neměli povinnost,
Lípy,
jejímž orgánem byl. Vydával jej nakladatel J. M. Schmied.«
připamatovati si jejich jméno, než
je odplaví vlny věků.
Naposled jej uvádí F. Roubík ve svém znamenitém díle: CasopiO slavném kdysi umělci A. Pasectvo v Cechách v 1. 1848/62. Píše tu na str. 197: »Posel ode Mže.
ladiovi psala jsem v »Plzeňsku«
Od června 1848. Vyd. a red. J. M. Schmidt, r. 1849 red. Jan Belšán.
v č. 3. r. 1924. Dnes toužím oživit
Jednou týdně, 2 zl. ročně. Zanikl 21. III. 1849.«
vzpomínku na znamenitou klavíAni jeden z těchto popisů není zcela správným nebo vyhovujícím.
ristku V o j t ě š k u Z a d r o b í l k o v u. Narodila se v Praze na Malé
P o s e l o d e Mž e v y c h á z e l o d s o b o t y 14. ř í j n a 1848
Straně r. 1842 jako jediná dcera ¡ d o s o b o t y 31. b ř e z n a 1849 t i s k e m a n á k l a d e m j e 
lékárníka; jeho chotí byla dáma
diného německého tiskaře, nakladatele, knih
srdce vzácně ušlechtilého, velmi
kupce a pap írn ík a v Plzni J ana Michala Schmida
jemně vzdělaná ; věkem značně
d v a k r á t e t ý d n ě , ve středu a v sobotu o 8. hodině ranní (do
jsouc vzdálena svému manželu, za
světila mladá máti celý svůj život
č. 8, 1849), potom o 11. hod. (do č. 16,1849) a konečně o 9. hod. (do
drobné dcerušce a stala se její
č. 25, 1849). Roku 1848 vyšlo 23 čísel (od 14. X. do 30. XII. podle
první učitelkou hudby, k níž dí
programu), r. 1849 celkem 25 čísel (od 3.1. do 31.III.). Rozsah
venka jevila značné vlohy. Již jako
jeho
byly 2 listy na bílém papíru ve velkém oktávu (26 5 X 18'3 cm).
tříletá místo hry s loutkami dávala
Dvousloupcový tisk je bez stránkování. V některých číslech je užito
raději dětským svým prstíkům pobíhati po klavíru. Nadání dítěte
vedle převládající latinky i švabachu, což se děje zvláště tehdy,
bylo tak pronikavé, že moudrá
když se pisatel článku obrací k širším vrstvám nebo k venkovanům.
matka svěřila další vyučování pro
Redaktoři byli : F r a n t i š e k D e n k (č. 1., 14. X. 1848 — č. 2,
slulému mistru evropského již jmé
6.1. 1849), J o s e f S t o l e (č. 3, 10.1. 1849 — č. 9, 31.1. 1849) a
na, Alexandru Dreyschockovi.1)
J
a n B e 1š á n (č. 10, 7. n . 1849 — č. 25, 31. HI. 1849). J. Stole, též
Oba vychovatelé nenadáli se, že jeJ. Stoltz, v čele listu jako redaktor vůbec uveden není; o jeho
i) A. Dreyschock narodil se dne
redaktorství dovídáme se pouze z jeho prohlášení v č. 9. z 31.1. 1849.
15. října 1818 v Žákách na Čáslavsku,
Poněvadž
prý ho jeho povolání volalo na jiné pole, vzdal se redakce
jako syn správce velkostatku; otec,
poznav synovo nadáni, staral se o je
a č. 10. mohlo vyjiti teprve po týdnu (7. II.) pod redakcí J. Belšána.
ho vycvičení. Našemu Tomáškovi bylo
Čtvrtletní předplatné bylo 30 kr. stř. u nakladatele, 40 kr. stř. poštou
dáno, vychovati si v Dreyschockovi
nebo donáškou. Pravopis byl starý: w a au.
žáka, jenž, hoden mistra svého, všude
slávy a nadšení docházeje, jméno své
Obyčejně se tvrdí, že byl Posel ode Mže orgánem plzeňské Slov.
ho učitele šířil. Od r. 1838 cestoval
Dreyschock po všech zemích evrop
Lípy, jejíž zprávy pravidelně uveřejňoval, jejímž radikálním duchem
ských, všude sklízeje úspěch a oblibu.
dýchal a jejíž členové od prvého čísla až do zániku Posla do něj
Byl také pilným skladatelem; přes
JA R . SKŘÍVÁN KO VÁ.ŠIM ERKOVÁ:

ZAPOMENUTA
UMĚLKYNĚ
VOJT. ZADROBÍLKOVÁ.

116 čítá se jeho skladeb, význačných
skvělou technikou; nejproslulejší jsou
variace na anglickou hymnu »God
save the Queen« pro levou ruku, ji
miž sobě největšího jména vydobyl.
Roku 1862 přijal místo profesora na
konservatoři v Petrohradě, kde jme
nován též dvorním pianistou a ředi
telem carské hudební školy při di
vadle; než ruské podnebí mu nesvěd
čilo; r. 1868 hledá zotavení v Itálii,
kde však již dne 1. dubna 1869 v Be
nátkách umírá. (Riegrův Slovník na
učný.)

4) Roubík, Časopisectvo v Čechách v 1. 1848/1862, stř. 197.
5) Schiebl Jar., K historii plzeňského novinářství. Plzeňský Obzor, 1906, č. 58
z 19. V. a č. 60 z 28. V.; týž, Slovanská Lípa v Plzni a její působení. Ze staré
i nové Plzně, v Plzni 1910, str. 125 ad.; týž, Jubilejní vzpomínka s malou retro
spektivní črtou do plzeňské novinářské minulosti, Český Deník, 1924, č. 1 z 1 .1.;
týž, Zur Geschichte des Pilsner Zeitschriftenwesens. Pilsner Tagblatt, Jubiläums
ausgabe, 31. in . 1925.
ü) Pouze v studii Slovanská Lípa, 1. c., udává podrobněji, že první číslo vyšlo
11. října 1849. Je to tisková chyba místo 34. října.
7) Otto Stelzer, Nástin kulturního života v Plzni. Část IV. Život politický
a žurnalistika plzeňská. Plzeň a Plzeňsko, I., 1925, str. 124.

psali.*) Redaktoři jeho byli — až na Stolce, o němž to přímo nevíme,
— vynikající členové Slovanské Lípy. Ale list náležel německému
tiskaři Schmidovi, jak vysvítá z jeho prohlášení v příloze k čís. 6.
Posla z 29. ledna 1849. Ve schůzi Slov. Lípy bylo totiž 15. ledna t. r.
jednáno také o prostředcích, jimiž by se počet odběratelů Posla
mohl rozmnožiti. Nakladatel, jenž chtěl voliti r. 1848 do německého
sněmu ve Frankfurtu,2) podotýká k tomu: »Jakkoli velice povděčen
jsem, že se Lípa Slovanská o rozšíření lístku mého tak zasadila,
za čež všem pp. údům veřejné díky vzdávám, přec také vyznávám,
že v ten čas počet odběratelů k zapravení nákladu stačil. T é ž
č i n í m z v l á š t ě z d e j š í m u o b e c e n s t v u v ě d o m o , že
r e d a k c e j e z c e l a od S l o v a n s k é L í p y n e z á v i s l á a
nikte rak vlivu a působení tohoto spolku nepod
l é há «. Přes toto oficielní prohlášení nakladatelovo možno říci, že
Posel ode Mže vyjadřuje ducha a smýšlení většiny Slovanské Lípy
v Plzni i v sousedních městech a že toto prohlášení stalo se pouze
proto, že byly v Plzni četné námitky proti radikálnímu psaní Posla
a proti radikálnímu vedení Slov. Lípy, čemuž chtěl Schmid svým
prohlášením a změnou redaktora celiti. Redaktor Denk byl členem
výboru Slov. Lípy a to odboru pro politiku a důvěrníkem jejím pro
novoroční sjezd r. 1849 v Praze, J. Stole byl »ultračechem« ve smyslu
tehdejší rakouské terminologie a redaktor Belšán byl od října 1848
jednatelem a potom pokladníkem Slov. Lípy v Plzni. Byl to radikální
Čech, který se dostal za Bachova absolutismu do seznamu nespo
lehlivých osobností, jak jsem ukázal v Čes. Deníku.10) Dostal tehdy
tuto kvalifikační tabulku: auskultant u kollegiátního soudu, výstřední
Čech, jenž jako novinář a spolupracovník Vídeňského deníku velmi
často si dovolil nějaký nepřátelský projev proti vládě. Radikalismus
těchto redaktorů se konservativnímu, ale spravedlivému Němci
Schmidovi nelíbil, ale nebylo mu možno, proraziti s programem, který
mu tanul na mysli, aby byl Posel jakýmsi pouhým překladem časo
pisu Pilsner Anzeiger nebo pozdějšího Pilsner Bote. A tak se
někdy stalo, že Posel ode Mže, jehož nakladatel je Schmid, polemisuje
s časopisem Pilsner Anzeiger, jehož redaktorem je týž nakladatel
Schmid.11) Nelíbily se mu verše Bol. Jablonského, jež redakce v č. 18.
#) Vede k tomu dopis H. Schiebla, který napsal do Pražského Večerního listu,
1848, č. 98 z 6. října, kde oznamuje nový Časopis takto: »Jak se doslýcháme, za
mýšlí Slovanská Lípa v Plzni zarazit! svůj vlastní Časopis. My musíme záměr
tento co nejsrdečněji schvalovati, zvláště proto, že dost často hanebně a hloupě
si počínajícímu německému listu zdejšímu statečný odpor postaví a poctivější
smýšlení u vždy věrných Flzeùantì rozáiřovati bude.« Srv. Schiebl, Slovanská
Lípa, 1. c., 125. První valná hromada SI. L. byla svolána 31. července 1848.
V prvním článku Stanov praví se výslovně, že k dosažení svých úkolů bude vy
dávat Sl. Lípa časopis. Srv. Pražský Več. List, 1848, č. 58 z 27. V in . Ostatní
časopisy pražské si vzniku Posla nevšímají, ač věnují jiným venkovským časo
pisům dosti pozornosti.
®) Srv. Národní Noviny, 1848, str. 1440. Patřil do německé skupiny, která byla
charakterisována nacionálními Němci: Dr. Hochbergrem, Dr. Pankrácem, Dr.
Zlochem, MUDr. Jahnlem, justiciárem Schustrem a hodinářem Špačkem.
J0) Český deník, 1914, Č. 15 z 21.1.: Politicky kompromitované osobnosti za
vlády Bachovy v západních Čechách.
11 ) Hned v 1. čísle z r. 1848 ohledně českého vyučování na gymnasium, což
se ostatně táhne skoro celým Poslem. Anzeiger byl pro starý německý ráz, Posel
ve smyslu min. nařízení pro počeštění.

jich péče bude záhy korunována
velkolepým výsledkem; píle Vojtěáčina vypěstila talent k vysoké me
tě: v útlém ještě věku ovládla kla
vír pod vedením svého výborného
učitele tou mérou, že se mohla vy
dáti »do světa« na tournée.
Když usedla k pianu, domnívalo
se obecenstvo, že musí shovívavě
posuzovati výkon dítěte, jaký však
byl úžas, když »dítě« již prvními
úhozy přesvědčilo, že jest virtuoskou skutečnou; jásot neznal mezí.
Klavír rozezvučel se tak mocnými
i sladkými tóny, »jakoby perličky
na šňůrku navlékal,« jak se vyjá
dřil kdosi z posluchačů. Něžný
zjev umělkyně mátl tak, že v Bu
dapešti, jež byla jednou z prvních
zastávek na umělecké cestě, jakás
paní připravila mladé dámě ohrom
nou loutku se skvělou výbavou
jako čestný dar. V chorvatském
Osijeku již významněji oslavili svá
tek, jakým byl koncert české pianistky: na bílém hedvábí vytiště
na báseň na její počest a vzpomín
ku.2) V rodině mezi jinými památ
kami posud je uchována jemná
»beduina«, pláštěnka hedvábná, dar
matky tureckého sultána . . .
Čeho však z darů a četných poct
mladá umělkyně nejvíce si vážila,
byl autograf titana světové hudby
R i c h a r d a W a g n e r a ; nadšen
její hrou na koncertě v Paříži, po
slal jí s lichotivým francouzským
věnováním svitek not z rukopisu
svého »Tristana a Isoldy«.3) Sláva
Vojtěšky Zadrobílkové rostla den
za dnem, stále stoupala výš a výš.
Okouzlila Vídeň stejně jako Paříž
i Londýn ; spojovala znamenitě pů
vab osobité oduševnělosti své hry
s brilantní technikou a bravurním
přednesem, jimiž připomínala své
ho mistra, kterého současná kritika
jako klavíristu jmenovala jedním
dechem s Lisztem a Chopinem!
Ale, osudné ale! Genius slávy
musil ustoupiti geniu lásky; srdce
mladé dámy neodolalo náklonnosti
a mužnému zjevu sochaře Fran
tiška Heidelberga, s nímž se seznáa) Uložena ve sbírkách Národního
Musea v Praze.
a) Uložen ve sbírkách Národního
Musea v Praze.

mila na plesu ve Vídni; zakrátko,
na podzim r. 1866, rozkvétá obě
ma jaro štěstí v touženém svazku,
ale zároveň také nastává vážná
starost životní; ujímá se mladých
manželu známý dobroděj jugosláv
ský, biskup J o s i p J u r a j
S t r o s s m a y e r , který je zve do
Osijeku, kde hodlá zříditi učiliště,
na němž by František Heidelberg
vyučoval modelování, ale projekt
školy zanikl a Heidelbergovi, pod
porováni obětavou matkou, záku
pují si malé hospodářství; mladé
štěstí vrcholí, když dvě dětské hla
vičky ulehčují tíhu nezvyklých po
měrů; ale záhy vadnou a zmírají
v cizím kraji ; také mladé ženě sta
rosti, mateřský žal a snad i nostal
gie podlamují zdraví; vrací se tedy
s manželem do Prahy, kde pak
ještě dcerky Vlasta a Libuše do
plňují rodinný kruh. Ale paní Vojtěška churaví víc a více; oddaná
péče matčina a láska manželova je
pokořena geniem smrti; po man
želství sotva 5kletém, v červnu
r. 1872, opouští po krutém a dlou
hém boji bělostná duše Vojtěšky
Zadrobílkové-Heidelbergové drsný
s v ě t. . .
Po matčině smrti hasne i Vlasta
a jenom nejmladší Libuše, později
provdaná Macan ová4), se zbožnou
úctou světí památku matky, které
nepoznala, i babičky předobré ! . . .
V útulné vilce v líbezném brdském
kraji vyprávěla mi o svém otci, so
chaři Františku Heidelbergovi5),
-*) Karel Emanuel Macan, známý
slepý skladatel, narodil se v prosinci
roku 1857; původné věnoval se studiu
věd technických; když však při ne
šťastném pokusu chemickém ztratil
ve svém 23. roce úplně zrak, zasvětil
svůj život hudbě a dobru nevidomých,
o něž se pečlivé staral několik desí
tek let, posléze jako ředitel Klárova
ústavu slepců. Z jeho skladeb jmenuji
sbírku mužských sborů »Ö, Praho!«,
známý melodram »Amaras«, kvartet
F-moll, cykly písní, klavírních skla
deb atd. Jeho choť plných 30 let byla
»světlem jeho očí«, věrné a bedlivě
o něho pečujíc. Zemřel v Praze dne
6. února 1925.
ß) František Heidelberg, sochař,
narodil se roku 1844; studoval na ví
deňské akademii; pracoval pak se
svým otcem na zakázkách chrámo
vých; v uměleckých kruzích byl dobře

z 13. XII. 1848 věnovala novému panovníkovi, císaři Františku Jo
sefovi :
Kniha moudrosti mladému panovníkovi.
Synu milý! jest-li člověk
slavíku svobodu vzal,
k všemu můž jej přinutiti,
krom by z 1 á s k y zazpíval.
A tak rovněž, pakli člověk
člověka opanoval,
lehko můž jej k tomu miti,
by mu úctu zjevoval,
by se strachy před ním třásl,
by bič jeho celoval;
vše to může docíliti,
jen ne — by jej miloval!
Byly mu proti mysli i vývody pisatele článku »Židé« v č. 19. a 21.
z r. 1848, v němž je plno stížností proti židům, kteří jsou nejvíce
mezi Slovany rozsazeni a přec řeč jejich jen v obchodu ze zisku
znají. V Čechách jsou pro volby do Frankfurtu, na Moravě jsou
proti Čechům, na Slovensku jdou s Maďary. A přec jim Čechové ni
čeho neudělali: jen následkem petice českého národa u trůnu byla
jim udělena rovnoprávnost jak v politickém, tak v náboženském
ohledu. Český národ o to žádal, český národ má snad proto také
jakýsi nárok na jejich vděčnost. A přec všude jen němčí a řeční
proti nám. Jsou to vrahové Slovanstva, upíři venkova, kteří drží
lid na mnohých místech v drápech lichvářství, a spiklenci a spojenci
Maďarů, kteří kují prokleté pikle proti našim bratrům Slovákům.
A za to je máme miti rádi, ptá se pisatel B., patrně pozdější redaktor
Belšán. A nesouhlasil také s prudkými řečnickými výpady Jana
z Hvězdy, faráře Jana Jindřicha Marka, předsedy Slov. Lípy v Krá
lovicích, v nichž vyličoval tento všechny útisky, jimiž Slovanstvo
bylo a jest od Němců zahrnováno.12) Ve třech článcích: Poměr Slo
vanů k Němcům (č. 6., 13. a 14. z r. 1848) bouří tu temperamentní
kazatel, hovoře o tom, jak Němci Čechy a Slovany potlačovali a po
tlačují. »Zpitoměti měl (= národ), aby necítil, že se mu úzká pouta
do masa zažírají, že mu těžké jho šíji druhdy svobodnou k zemi
shýbá, pracovati měl jako dříve; ale nemysliti, necítiti, nemluviti.
A kdo byl ten utiskovatel, jenž národ svobodný v pouta jal a v po
robu nehodnou uvázal? — Němec! — AC nikdo nemyslí, že co apoštol
nenávisti popuzuji Slovany proti jich utiskovatelům! Nikdy. Nená
vist ta není od dneška, onať je v národu hluboce zakořeněna a po
jištěna vědomím, že Němci nebyli nikdy s námi, ale vždy proti nám.
12) Ostatné psali i vládní Pražské Noviny velice ostře proti Němcům i Ma
ďarům, hlásajíce, že jediná spása Rakouska jest Jelačič a Cechové. Srv. Pr. N.,
1848, říjen, většinou články Vojáčkovy.

Oni nikdy nechtěli Slovany trpěti vedle sebe. Buď měli Slované zahynouti, aneb německé (tak nazvané) vzdělání, jich řeč, jich mravy
a obyčeje přijmouti, aby se Německo cizími živly omladilo a zesílilo.
Co tu bylo bojů nespravedlivých, co krve prolito, jen aby Slovanstvo
pod jařmo jejich skleslo a sláva Německa se zvýšila! — »Historie
se opakuje,« pravil kdosi. Slova tato potvrzují se patrně v událostech
nynějších. Co máme očekávati od věrolomných Němců? Ničeho ji
ného, než co spáchali nad předky našim i. . .« Tak psal Marek v listě,
který svým nákladem vydával Němec Schmid, jenž se klonil svými
sympatiemi k Frankfurtu a k Schuselkovi.
Ale ani slovanský ráz listu a zvláště slavný ban Jelačič nebyl mu
po chuti, když jej člen královické Lípy Václ. Jar. Picek, vrchní
v Liblíně,13) v básni: Jelačič-ban a jeho junactvo (Posel č. 22, 1848)
a Jan z Hvězdy, starosta královické Lípy, v básni: Jelačič-ban
(t., č. 23, 1848) vychvalovali.14)
Proti Jelačičovi byla v Plzni jednak nedůvěra, jednak lhostejnost,
jak pokladník Slov. Lípy Procházka 3. října 1848 Slovanské Lípě
do Prahy psal, omlouvaje nepatrnou sumu, která byla v Plzni pro
Chorvaty a Srby, respektive Slováky, sebrána. Podle nápěvu:
»Lützows wilde Jag« oslavuje básník Marek baňa Jelačice takto:
Co jest to za vojsko, čí jest to stan,
co tam nade Drávou se blejská?
Junák každý jako pružina,
chorvatská to statná družina
zbraň chystá a vesele vejská.
A jak asi vůdce vojska zván?
To je slavný hrdina Jelačič-ban.
A most přese Drávu dodělán;
junáctvo v pochod se dává.
Pod tíží kanónů vzdychá most,
a muž za mužem, co jedna kost,
a hněvně šumí řeka Drává.
A ptáš-li se, kdo jim za vůdce dán?
To je slavný hrdina Jelačič-ban.
Za Drávou pak zní: »Maďar je pán
a vy, Chorvaté, jste chámi;
Slovan je otrok, jím zůstane,
dokud na nebi slunce plane.
A my vás potřeme sami!«
Ale, takto byl v Uhrách uvítán
slavný vůdce, světlý Jelačič-ban.
13) Picek posílal do vládních Pražských Novin »Listy ode Mže«, v nichž
bouřil proti Maďarům a proti Frankfurtu, a hájil postup českých poslanců ve
Vídni, kde je lůza ohrožovala i na životě. Viz Pr. N., 1848, Č. 70, 31. X.
11) Báseň tato se zpívala 31. pros. 1848 při zábavě Slovanské Lípy v Plzni,
viz Posel ode Mže, 1849, Č. 2 z 6 .1.

o dědečkovi, řezbáři Josefu Heidelbergovi''*), jenž byl uvědomělým
Plzeňanem, ze starousedlé, dnes již
zaniklé rodiny, která své děti vy
chovávala na výsost vlastenecky.
S rodinnými vzpomínkami byly mi
svěřeny i ony nejdražší, vzpomínky
na zvěčnělou matičku! Malou tuto
kytičku věnuji něžné dceři na pa
mátku slavné české umělkyně V o jtěšky Zadrobílkové.

LADISLAV LÁBEK: ZÁMEK
BŘEZINA U RADNIC.
Březina jest místem kulturních
vzpomínek. Prostý, ale půvabný
zámek empirového stylu, který měl
svého nedalekého dávného před
chůdce v rytířském sídle dnes
zpustlém, provanut jest dosud kou
zlem osobnosti, která stála kdysi
v popředí domácího kulturního sna
žení. Zde se zálibou prodléval hrabě
Kašpar ze Šternberka, zakladatel
Zemského, nyní Národního musea
v Praze, vynikající badatel příro
dovědný, přítel Goetheův a vůbec
osobnost, jejíž věhlas přesahoval
daleko úzké hranice naší vlasti.
Zde vybudoval hrabě Kašpar svoje
proslulé sbírky geologické a po
blíže zámku zřídil velikou botanic
kou zahradu, jejíž zbytky dodnes
jsou pozoruhodností kraje, zde též
sobě postavil i poslední útulek —
hrobku, do níž jako výmluvné svě
dectví své vědecké vášně kázal zá
sadití mohutný předvěký zkame
nělý strom.
Na Březině dávali si dostave
níčko vědci domácí i zahraniční a
soustředila se společnost, jejíž sna
hy nesly se výše za cíly kulturními.
znám; druh Hergesselův, Amortův
atd.; zemřel r. 1919.
G) Josef Heidelberg, sochař a řezbář, narodil se r. 1812 v Plzni, ze
mřel r. 1891 v Praze; dvorní sochař
a řezbář císaře Ferdinanda I. Veřej
nou pozornost upoutal na sebe r. 1848,
kdy se horlivě zúčastnil hnutí národ
ního. Od něho pocházej! oltáře svaté
Ludmily u sv. Víta a v chrámě Týn
ském v Praze. Mimo to nalézáme je
ho goticky stylisované práce ve ven
kovských kostelích českých i morav
ských. (Ottův Slovník naučný.) Dle
rodinné tradice vyšla z rukou J. Hei
delbergu původní skříňka na svato
václavské klenoty.

Žel, že všechna tato činnost nesplynula s okolím, nevyvolala odezvu
ani v nedaleké Plzni a tak úmrtím
Sternberkovým roku 1838 umírá
i všechno to, co zde bylo vytvořeno.
Z nádherné botanické zahrady zů
staly jen ubohé zbytky, sbírky po
většině přeneseny jinam, knihovna
osaměla a dnes tak mnohý Plzeňan
neví ani o samotné existenci zám
ku, neřkuli o jeho dávném a slav
ném držiteli. Oslavy Goetheovy
obrátily poněkud pozornost i k
oněm západočeským pracovníkům,
kteří se těšili úctě a přátelství bás
níkovu. Jest ironii osudu, že sy
nové vlastního národa vzpomínají
těchto mužů teprve při podobné
příležitosti. Přinášíme na jiném mí
stě oceněni činnosti plzeňského pro
fesora, praemonstráta St. Zaupera, rovněž přítele Goetheova, a
ponecháme si na dobu pozdější i
obšírnější vzpomínku na velkého
Šternberka.

LADISLAV LÁBEK:
POMNÍK ST. ZAUPERA NA
H R BITOVÉ USV. MIKULÁŠE
V PLZNI.
Nalézá se poblíže vchodu při ce
stě směřující k hradbě nad býva
lou drátovnou. Přísný klasicistní
styl prozrazuje na prvý pohled do
bu vzniku pomníku, to jest prvou
polovinu XIX. století, a materiál,
železná litina, poukazuje na te
hdejší proslulou slévárnu v Ple
sech, která zásobila svými výrobky
celé široké okolí. Tvar pomníku
jest prostý hranolový nízký sloup,
sedící na širokém podstavci a ko
runovaný nahoře plochou hlavicí
s vejcovcem, na níž při okraji jest
nasazen ažurovaný pásek volutový
s palmetami. Na hlavici osazena
jest klečící postava anděla, kterak
uhasíná pochodeň života, drženou
v ruce levé, kdežto pravou opírá si
hlavu, jejíž tvář prozrazuje hlu
boký zármutek. Modelace sochy
jest velmi zdařilá, žel nevíme, kdo
z českých sochařů pracoval pro
plasskou železárnu, a tak jest nám
autor dosud neznámým. Jiný ná
hrobek stejného řešení stojí na
hřbitově u sv. Jiří, kdežto u sv. Mi-

Však ban, vřeskem tím nepolekán,
zvolá na své Seřezaný:
»Junáci, vy stůjte mi po boku,
a žeňte udatně k útoku
a tepte Slovanstva katany!«
A bitva se strhne — vrah překonán :
to byl slavný hrdina Jelačic-ban.
A tak Maďary tepe světlý ban,
národ svůj z oka nespouští;
on brzy je zde a brzy je tam,
nedbá na zradu a nedbá na klam
a hrůzu na Maďary pouští.
A ptáš-li se junstva, kdo je váš pán?
To je slavný hrdina Jelačič-ban.
Haid k Beču, napried! volá světlý ban,
haid k Vídni, junáci, s kuráží!
A červené pláště větrem se dmou,
ban tu s celou svojí družinou
na barikády doráží.
A ptáš-li se, kým zpor překonán?
To byl slavný hrdina Jelačič-ban.
Jím trůn císařský je zachován,
jím sláva Slovanů zkvětla;
Onť trůnu i říše ochrana
a všeho Slovanstva obrana
a běsných Maďarů metla.
A ptáš-li se, živ-li ještě Slovan?
Živio, živio! světlý Jelačič-ban.
Jinak jsem se s těmito třemi redaktory Posla ode Mže, kteří do
něj psali po dobu jeho trvání politické články, po jeho zániku v no
vinách a v literatuře nesetkal.15) Nenašel jsem také jejich jména
— až na Belšána — mezi těmi nespolehlivými občany, jež policejní
vláda Kempena z Fichtenstammu zařadila do seznamu neloyálních
občanů. Denk i Belšán hráli vynikající úlohu v plzeňské Slovanské
Lípě a měli styky s pražským ústředím, které ostatně plzeňská
odbočce příliš příznivo nebylo. Denk vyučoval — podle příkladu
jiných Lip — v r. 1849 dobrovolně a zdarma češtině a napsal i do
Novin SI. L. r. 1849 zprávu o plzeňském trhu: tehdy byly plzeňské
trhy největší v Čechách a setkáváme se proto často se zprávami
o nich i jinde.
Schiebl16) píše, že Jan Belšán byl právník a později okresní soudce.
1R) Bohemia, 1848, č. 84 z 26. V., str. 4, přináší dopis z Plzně proti Novému
svátku a proti volbám do Frankfurtu. Podepsán je —k. Možná, že pisatelem byl
Denk. Duch dopisu souhlasí s duchem článků, které psal do Posla.
*«) Slovanská Lípa, 1. c., 125. Vedle něho vystupuje v Poslu i v SI. L. Tomáš
Belšán, který daruje knihovně r. 1849 knihy, a sl. Belšánová, která hraje při
ochotnických hrách SI. L..

Našel jsem jej v schematismu r. 1851 jako auskultanta u okresního
kolegiátního soudu v Domažlicích a lze se tudíž donmívati, že nepodepsané články ze soudnického oboru v Poslu jsou také od něho.
Denk prý byl koncipistou u plzeňského magistrátu a přičítají se
mu i články proti »novému svátku« v pražských českých i ně
meckých listech. J. Stole konečně je prý pseudonym plzeňského
kaplana P. Josefa Pýchy. Schiebl opírá své tvrzení o ústní vypravo
vání řady současníků.1718*20) Pýchovi spoludruhové, kaplan Jan Bernard
ze Slaného a Václav Záruba při arciděkanském chrámu v Plzni, jakož
i kaplan Jos. Pekárek v Přešticích jsou v seznamech nespolehlivých,
v němž zaujímá místo i prof. Smetana. O Pýchovi tam zmínka není
a což jest podivuhodnějšího, není o něm ani zmínka v dějinách
Sl. L.1®), kdežto o Zárubově činnosti na počátku SI. L. a o neloyálnosti Bernardově v době odboje frankfurtského slyšíme veřejně všelicos.19)
Přes to se mi zdá, že rovnice Schieblova Stolc-Pýcha (překlad
jména do němčiny) bude asi správná. Jeho znalost latiny, jeho záliba
v příkladech ze Starého zákona a jeho ušlechtilá křesťanská láska
tuto rovnici podporují. Podivuhodný jest jeho politický rozhled:
předčí rozhodně oba své druhy.2 0 )
O vzniku Posla nevíme nic podstatného. Dostal se s velikou těžkostí
na svět, jak dopisovatel Pražského Večerního Listu 6. února 1849
na str. 151 píše. Schiebl nám sice vypravuje podrobněji, jak k za
ložení Posla došlo, ale nemáme pro to dokladů. Praví totiž, že čeští
vlastenci v Plzni, jimž noviny Pilsner Anzeiger nevyhovovaly, po
mýšleli na založení českého listu v Plzni a že prý se o to radili
s Havlíčkem, který prý jim dal v několika obšírnějších dopisech
rady, jak si mají počínati. Dopisy ty daroval prý z pozůstalosti
svého otce Hynka Schiebla, knihaře a člena zábavního odboru výboru
SI. L. v Plzni, do městského historického musea v Plzni.21) Dnes
1T) P. J. Pýcha, rodem z Chotětova, nar. 3. IV. 1821, vysvěcen 29. VII. 1845.
Byl s Bernardem i Zárubou dobrým vlastencem, jak svědčí v seznamu ducho
venstva přídavek: člen vlasteneckého musea. Kaplanem je do r. 1851, kdy se
stává po P. K. Růžičkovi prozatímním katechetou hlavní školy a nižší reálky.
Prohlášení z č. 9. z r. 1849, že odchází za svým povoláním, nebylo by ovšem
upřímné, jde-li skutečně o Pýchu. Přítel Lábek mi sděluje, že bylo napětí mezi
Pýchou a arciděkanem Hlavanem pro politickou jeho činnost. Hlavan byl konservativcem a snad prý si vymínil u Pýchy vzdání se redaktorské činnosti.
18) Volf, Za vlády policejního min. Kempena z Fichtenstammu. Osvěta, 1919,
str. 517.
1 0 )Schiebl, SI. L., 1. c.. str. 133.
20) Srv. článek: Národnost, Posel ode Mže, 1849, č. 1, 2, 3. — Přítel Lábek
mi poslal výpisek z Pamětní knihy sv. Bartoloměje, kde je na 1. 60a zajímavá
zpráva arciděkana Hlavana o Pýchovi: 28. V. 1850. »Leitete ich das Direct, u.
Katechetenprovisorium bei der Hauptschule ein, und bestimmte den Kaplan
P. Bernard Johann dahin. Allein die Stadtverordneten waren hiemit nicht zu
frieden, verlangten von mir den P. Joseph Pýcha, führten ihn in der Haupt
schule auch als Katecheten öffentlich den Schülern auf und zwangen so, den
P. Bernhard, welcher schon im Schiügebäude wohnte, dasselbe wieder zu räu
men. Deshalb wurde eine Beschwerde an die Statthalterei von mir eingereicht,
und zwar mit gutem Erfolge und Rettung meines Rechtes als SchuldistriktsAufsehers.« O politické neloyálnosti Bernardově viz Hruška, Plzeň, str. 589.
2 1 ) Schiebl, Český Deník, 1924, č. 1 z 1 .1. O stycích Havlíčka s Hynkem
Schieblem píše Jar. Schiebl v stati: Kdo je mučedníkem? Ze staré i nové Plzně,
m., 1910, str. 37. Ostatně není v Havlíčkových Nár. Novinách v rubrice: Ven
kov ani jedné zprávy o Poslu ode Mže, z čehož plyne, že mezi Plzní a Havlíčkem
mnoho styků nebylo. Zprávy, ač skromné, jsou z doby před Poslem a po Poslu.

kuláše najdeme ještě celou řadu
plasských prací různého stylu.
Rovněž litinová nápisová deska
na pomníku Zauperově hlásá v la
tinském svém textu, že jej postavila
vděčná Plzeň svému zasloužilému
muži. Táž Plzeň však velmi brzy
zapomněla, Čehož využil hrobník a
ostatky Zauperovy vykopal a po
mník prodal. Byla tu pak pohřbena
učitelka Emilka Pokorná. Kroužek
přátel starožitností marně se před
válkou domáhal nápravy. Teprve
po převratu byl pomník vrácen
svému účelu a plechová tabulka,
zakrývající do té doby nápis Zauperův, byla odstraněna. Pozůstatky
slavného muže zůstaly však rozme
tány k nemalé hanbě naší mate
rialismem prosáklé doby.

LUDVÍK JEHL: LIDOVÉ
p o v ě s t i z v ý c h o d n íh o

CHODSKA.
Západní a severní Chodsko lá
kalo vždy více spisovatele i národo
pisné badatele než Chodsko vý
chodní a jižní. Není to docela spra
vedlivé: pro badání národopisné a
hlavně pro sociologa je oblast vý
chodního Chodska zdrojem dosud
nepřebraným, kde se dá sebrati
mnoho cenného materiálu folklori
stického i mnoho poznatků k socio
logii národní povahy. Jsouť tu sou
sedy Češi s Němci, Chodové s Králováky, a už tato věc znamená růz
ný ráz Chodska východního a ostat
ního Chodska vůbec, jež jest vý
lučně české!
I pro historii Chodska není kraj
u Pocinovic a Lhoty bezvýznamný.
Zde v údolí u Pocinovic byla sve
dena památná selská bitva (o niž
ovšem podle nově objevených ar
chivních pramenů dnes víme, že
byla jen menší šarvátkou), v níž
vzbouření Chodové podlehli císař
ským dragounům, jak to v »Psohlavcích« líčí Jirásek.
Byl to zejména zesnulý spiso
vatel J. Š. Baar, který upozorňo
val na folkloristické bohatství vý
chodního Chodska, a mimo něj též
zvěčnělý Emil Tšída, jehož dílo
»Z minulosti kdyňského kraje« zů
stalo bohužel nedokončeno. Byly to
hlasy vážné, volající po tom, aby

jich tam ale není možno nalézti. Výsledkem těchto porad byl prý
bylo zachráněno, co se zachránit
dá, neboť staří pamětníci umírají
první český list v Plzni »Posel ode Mže«. Ostatně měla i mnohem
jeden po druhém a odnášejí s semenší města v té době své krátkodeché časopisy: v Jindř. Hradci
bou poslední zkazky, jichž nové po
vycházela Ozvěna, v Jičíně Jičínský Věstník, v Hradci Králové Polab
kolení nezná. Této práce sběratel
ský Slovan, v Pardubicích Konstituční Posel a v Písku Práchenský
ské ujala se Hana Štěpánková a
z části i Věra Procházková, a před
Týdenník. Všechna tato města měla r. 1848 své tiskárny; v jiných
vánocemi 1931 vyšly knižně pově
městech, jako v Kutné Hoře, v Litomyšli a jinde se však tiskárny
sti, sebrané Hanou Štěpánkovou,
na
časopis nezmohly.
pod názvem »Zkazky lidu na KdyňNelze
dnes zjistiti, jak dalece odpovídají vývody Schieblovy o
sku a Domažlicku«. (Nákl. »No
viny« v Praze, s ilustracemi V. Ma- i počátku Posla skutečnosti. V zachovaných dopisech Havlíčkových
lého a s předmluvou prof. dra F. ' a v jeho životopisech není zmínky o jeho stycích s plzeňskými vla
Žákavce, stran 72, váz. Kč 25*—.)
stenci, s nimiž by byl jednal o založení Posla. Tito přívrženci Slov.
V mnohých pověstech můžeme
Lípy odkloňovali se na mnoze od směru Havlíčkova, jdouce začasto
vystopovat příbuznost motivů s po
za radikálním Em. Arnoldem, a Havlíček sám zřekl se r. 1849 Slověstmi z jiných krajů: jsou to mo
vansské Lípy. Možnost taliových dotazů se strany prof. Fr. Smetany
tivy do jisté míry universální, o za
kletých pokladech v kouzelných ho
a jiných vlasteneckých kněží řádu premonstrátského na gymnasiu
rách, o Čertových a bludných ka
plzeňském lze vždy připustiti, ale nelze ji prozatím dokázati.
menech, o čarodějnicích a taju
Ze je vydávání Posla znakem probouzejícího se národního uvědo
plných zjeveních strašidel, o zača
mování hrstky plzeňských vlastenců, seskupených kolem Smetany22),
rované krávě a podobně. Jinde zase
můžeme zjistit, jak se skutečná
hrstky společensky nevynikajících mladých mužů, je jisté, jako že je
událost, třeba poměrně nedávná,
jisté, že konec časopisu způsobil nový zákon o tisku z března 1849,
ústní tradicí počala znenáhla me
jenž vyžadoval složení kauce. Náklad Posla pohyboval se r. 1849
niti v legendární pověst, až nako
kolem 125 předplatitelů23) a časopis by byl zanikl patrně i bez zá
nec přijala tvářnost lidového vý
kona o tisku. Nakladatel listu sám praví o vzniku Posla toto:
tvoru.
Příkladem toho je pověst »Vo
»Jakkoliv na počátku všestranné bylo přání, aby i v Plzni vycházel
hadu na Škarmaně« (Škarman je
časopis český, ve formě »listu pro lid«, který by cestou smířlivou lid
vrch nad Kdyní), jejímž podkla
o nových poměrech poučoval, nová slova a významy jejich vysvětlo
dem je tato skutečná událost: Asi
val a krátký přehled všech událostí a novin k známosti přinášel. . .«
roku 1890 dostal kdyňský berní
Auermiiller pozůstalost po svém
V těchto slovech tkví zajisté program, který německému nakladateli
bratru-lékaři, který cestoval v tro
tanul na mysli, když počal vydávati český list; obsah jeho se mu
pech a zemřel na cestě na lodi, vra
později
ovšem úplně znechutil, jak bylo již pověděno.
ceje se do Evropy. V této pozůsta
Ve
smyslu
uvedených nakladatelových slov z Posla (č. 2, 6 .1.1849)
losti byly i přírodopisné sbírky, jež
je
napsán
i
úvodní článek, jenž seznamoval čtenáře s programem
jako exotická zajímavost byly ve
Kdyni veřejně vystaveny. V těchto
nového časopisu. Redaktor Denk píše tu po dohodě s nakladatelem
sbírkách byla i láhev s konservotakto: »Velké věci sc letos v celé Evropě udály, národové všech zemí
vaným hadem, z níž se časem od
se vynasnažili svůj někdejší stav, svůj blahobyt, zlepšit Bude mnohý,
pařil líh a had počal zahnívati. Pro
který hnuti, bouření to pochopit v stavu nebude, mnohý, který vy
to jej Auermiiller odnesl na Škar
man a zde jej přehodil přes větev
tržen ze své netečnosti a lenivosti na nový stav věcí lát bude, mnohý,
stromu. Když jej spatřil hajný Ja
který z příčin rozličných Vám by rád leccos darebného o převratech
kub Roubal, běžel zděšen do Kdy
těch nabulíkoval. Nevěřte než na slovo vzatým mužům, o kterých
ně, oznámil hrůzostrašnou historii
o hadu městskému radnímu advo
22) S chlebí, Slov. Lípa, 1. c., str. 125, píše o vzniku Posla toto: Dne 11. října
kátu Bozděchovi a spolu s ním a
[ = 14. říjnaj vyšlo první číslo listu toho, nazvaného »Posel ode Mže«. Hlavní
s ozbrojeným četníkem se vydali na
zásluha o založení jeho připadla pp.: prof. J. BY. Smetanovi, Janu Belšánovi
Škarman. Když se zjistilo, oč vlast
(právníku, později okresnímu soudci), F. Procházkovi (právníkovi, nyní žijí
ně jde, bylo z toho mnoho veselí,
címu v Plzni na odpočinku co zemský rada), Janu [ = Františku] Denkovi (koncipistovi u magistrátu), Hynku Schieblovi (knihaři) a P. Josefu Pýchovi (ka
dokonce i veršované silvestrovské
planu, později katechetovi). Prvním redaktorem byl Jan Beláán [ = František
říkání s obrázky. Tato pověst se
DenkJ, později pak až do č. 9 [t. j. od č. 3 z 10.1. 1849 do č. 9 z 31. 1849J
pak proměnila v lidovém podání
J. Stole (pseudonym katechety P. Pýchy).
v dnešní svou podobu. Z takových
23) Slov. Lip. měla 150 členů podle dopisu Belšánova Slov. Lípě v Praze
novějších motivů je tu i pověst
z 29. XI. 1848. Schiebl, Sl. Lípa, 1. c., 153 asi nesprávně, že 250.
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víte, že s Vámi již před konstitucí dobře smejšleli, nevěřte babským
klepům a lidem nezkušeným. Kdo z Vás novin větších sobě držet
nemůže, pro toho jistě lístek ponaučně a stručně o událostech veřej
ných čili politických a o poměrech společenských jednající vítaný
bude. P o s e l o d e Mž e klepá na Vaše dveře a ohlašuje se co
přítel Váš. Jest-li se chcete ponaučit, jest-li chcete mít někoho po
ruce, kdo by Vám radil, události vysvětloval, pravdu pověděl, právo
hájil, národnost a svobodu zastával, tak ho pod střechu Vaši
přijměte, on se, seč síly jeho budou, vynasnaží, aby Vám všechno
sdělil, co by pro Vás užitečné, důležité neb poučné býti mohlo.«
Srovnáme-li tento program časopisu se smýšlením německého jeho
nakladatele, můžeme říci, že byl koncipován více ve smj'slu jeho než
ve smyslu jeho redaktora. Ale brzo nabyl ovšem poslední nad prvním
vrchu, který byl proto nazván »Svornostnikem«, ač byl Němcem.
Poměr veřejnosti plzeňské k tomuto listu vystihuje dobře radikální
dopisovatel H. — b v dopise z 3. II. 1849, který zaslal Pražskému
Večernímu Listu, kde byl uveřejněn v č. 37 z 6. IL, str. 151. Dopi
sovatel24256) se tu rozpisuje o národní besedě z 29. ledna, o dojmu
humoristicko-satyrického čtení: Láska a politika (od Gabriela)
a rozehřívá se při líčení veřejného života v Plzni. Píše:
»Přijměte i ze starodávné Plzně malý lístek, sdělující Vám drob
nůstky našeho vezdejšího života. Jak Vám známo, byla zde podniknu
tím několika Vlastimilů, jmenovitě přičiněním naší Lípy, národní
b e s e d a dne 29. ledna uspořádaná; účastníků sešlo se tolik, že
besední síň sotva stačila. Mezi jiným přednášelo se i známé ze Sylvcstrové národní Pražské besedy humoristicko-satyrické čtení Gabrielo
vo: »Láska a politika«; mnohým z přítomných pánů, resp. k. k.
Beamtrů nebylo, jak se samo sebou rozumí, toto čtení po c h u t i 2 5 )
a na své vlastní ucho slyšel jsem, jak si jeden veliký zdejší pán
stěžoval : Ti lidé si nás pozvou do besedy a pak nám zde to největší
hrubianství do očí veřejně řeknou. . . [Redakční poznámka praví,
že to řekl asi krajský Fortwängler, známý reakcionář.]
Náš časopisek »Posel ode Mže« s velikou těžkostí se na světlo
dostal, ale ještě větší těžkost jest, jej udržeti. Co na jedné straně
odbíratelů přibývá, na druhé opět ubývá; jakého ale divu, když se
tale mnoho pánů o to stará, aby »Posel« dokonal.
Ten samý veliký pán, jemuž se v besedě čtení »Láska a politika«
nelíbilo, setkav se s nakladatelem tohoto časopisu, takto* se naň obo
řil: Ich habe Sie für einen Schwarzgelben gehalten, aber jetzt habe
ich mich überzeugt, dass Sie es auch mit diesem Clubb [ = Slov.
Lípa] halten.2®) Mezi tyto hrobaře »Posla« patří také několik zdej
ších pp. profesorů, jenž by rádi jej co nejdříve pohrobili.
2*) Pisatelem byl snad Hynek Schiebl či jak byl psán: Šibl, člen zábavného
odboru Slov. Lípy.
25) Srv. Posel ode Mže, 1849, č. 10 ze 7. n . Nutno prý se zmínit i o pověsti,
která druhý den po besedě po Plzni kolovala. Povídalo se, že čtením Gabrielovy
satiry se cítilo mnoho přítomných uraženo. Pisatel nevěří tomu, aby se mohl
někdo moudrý humoristickým čtením cítit uražen.
26) Tamže, 1848, č. 3 z 21. X., že jistý pán jmenoval nakladatele Posla »Svor
nostnikem«, protože se stal nakladatelem českého časopisu.

i kdyňské továrně, uváděné ve spo
jitosti s čarodějníkem, a pověst
o tlumaČovském sedláku Zdanovci,
který z touhy po penězích zbavil
života několik francouzských vo
jáků.
V mnohých pověstech nacházíme
u Slovanů obvyklé ethos, hojné
v slovanské lidové poesn. Zločinci
jsou ještě po smrti trestáni promě
něním ve zvířata, jsou odsouzeni
k nočnímu bloudění a strašení a
nenacházejí klidu, dokud nějakým
dobrým skutkem není jejich vina
odčiněna. Tak je tomu i se Zdanovcem, o němž pověst praví, že je na
Chodsku tak známý jako Lomikar,
a který po smrti byl proměněn ve
psa.
Zajímavá je tu pověst o Jidášovi.
Je to jeden z nejstaršich motivů
v pověstech slovanských, který do
pověstí přešel z literatury umělé,
z t. zv. apokryfů, popisujících ži
vot Jidášův a Pilátův. Je zajímavo
sledovat, jak staročeská legenda
o Jidášovi, napsaná asi roku 1306
neznámým autorem (její datování
je nepřímé, popisem vymření Pře
myslovců, začínajícím verši: »Zna
menájmy při tom z vlasti. . .«) a
začínající popisem snu Jidášovy
matky Ciborey, je modifikována
v lidové tradici. Místo moře je tu
řeka, ostrov Škariot je nahražen
českým mlýnem, Pilát z původní le
gendy je tu pohádkovým knížetem,
u něhož se Jidáš stane komorní
kem, a prostoduše se tu líčí, jak
Jidáš chodil se svým bratrem do
hospody »ha táta jim dával dycky
stejně peněz na outratu«. Svého
otce, chalupníka, který se v původ
ní legendě jmenuje Ruben, zabije
holí, když je přistižen při krádeži
jablek, podobně jako v původní le
gendě. I onen oidipovský motiv,
sňatek Jidášův s vlastní matkou,
je tu zachován. Tato pověst nemá
v sobě regionálních prvků a uka
zuje, že vliv umělého písemnictví se
rozšířil i tam, kde bychom toho ne
čekali.
I pro filologa se najde mnoho
zajímavého v těchto pověstech. Je
to hlavně pověst o loučimském ko
stelíku, kde se vykládá etymologicky vznik názvu osad Loučím a
Libkov. Loučím se jmenuje tak

proto, že se tu obři, dostavěvše
Od našeho zámožnějšího měšťanstva velmi málo očekávati lze,
kostelík na Černé skále, rozloučili
neb ještě hezký čas to trvati bude, nežli se u něho duch národní
se všemi osadníky, a u Libkova
probudí a vyvine, což již z toho dosti vysvítá, že zdejší národní
všechny políbili na rozloučenou. Ji
stráž,
lépe však řečeno, správní rada národní stráže, ani té nejmenší
stě zajímavý — byť i zřejmě naivní
— výklad o původu názvu vsi,
chuti, české velení přijmouti, neukazuje.«
který často pokouší mysl lidu a
Posel ode Mže byl odkázán od svého počátku na malý kruh vla
podněcuje jeho obrazotvornost.
stenců plzeňských a proto mnoho odběratelů neměl a také nemohl
S hlediska národní psychologie a
miti, poněvadž mu měšťanstvo plzeňské nepřálo. Nakladatel jeho
sociologie je tu mnoho pozoruhod
i redaktor jeho opětovně vyzývají k předplacení a prosí, aby odbě
ných postřehů. Obři tu žijí s lidmi
v přátelství (pověst o loučimském
ratelé časopis rozšiřovali, aby tím nabyl větší důležitosti, slibujíce,
kostelíku) a konají jim dobrovolně
že budou pečovat o to, aby byly zavedeny patřící opravy, pokud
cenné služby, lid mluví o Němcích
se to týká obsahu, ale bez úspěchu. Schmid stěžuje si proto v č. 2.
ze sousedství přátelským tónem,
r. 1849, že vydává Posla se škodou. Praví proto při uzávěrce listu:
jen v sousedním Bavorsku, jak lid
»Jakkoliv na počátku všestranné bylo přání, aby i v Plzni vycházel
říká »v Bavorech«, cítí instinktivně
nebezpečí. Poměr Čechů k Něm
časopis český, ve formě »listu pro lid«, který by cestou smířlivou
cům pěkně osvětluje citát o pověsti
lid o nových poměrech ponaučoval, nová slova a významy jejich vy
o Zlaté jámě, v níž se vypráví o po
světloval a krátký přehled všech událostí a novin k známosti přiná
kladě v Jezvinci u Orlovice (uží
šel:
přec nenašlo podniknutí ochotné potřebné přízně, takže nepřivám tvaru Orlovice v ženském ro
dě, tak jak je u zdejšího lidu vžito:
vede-li rok 1849 více odbíratelů, list tento zaniknouti musí. Bych
úřední název Orlovice je plurál),
pak přece podezření nepřízně ušel a jedné straně vlastenecké vyhověl,
jehož se zmocnili loupežníci : »H uodhodlal jsem se i o vlastní škodě u vydávání »Posla ode Mže« pom l u v i l i se te r a je d n o u
kračovati a těším se nadějí, že nová redakce směr na počátku vy
český i německý lytíři, i
kázaný zachová a úloze své i žádostem obecenstva vyhoví. Příští
h dy ž se n a p ř e d l e c k d y s
d r o b e t p o p r a l i , hudeřili na
číslo — novou redakcí řízeno — ostatní oznámí.«
hrad, dobyli ho, loupežníky pově
V tomto prohlášení je skrytá obžaloba dosavadní redakce, t. j.
sili hned na stromech na Jezvinci,
redaktora
Frant. Denka, který nevedl list tak, jak si toho nakladatel
ha íčko si celý vůkolí vodyjehlo.«
přál.
Schmid
chtěl miti list pro lid, — mínil tím patrně plzeňské
Ale nikde se tu nemluví o Něm
cích hanlivě nebo jízlivě či s opo
zámožnější konservativní měšťanstvo — jenž by jej poučoval a cestou
vržením. Tu je zajímavo porovnat
smířlivou, tedy neradikální, s novými poměry seznamoval. Jeho
pověsti českého lidu s pověstmi
ideálem jsou německé noviny »Pilsner Bote«, které později jako
Němců z tohoto kraje a z krajů
redaktor vydával a jež byly obsažnější než Schieblovy, třeba byly
těsně sousedících (z okolí Nýrská,
nazývány »botou«. Denk vedl však list ve směrnicích Slovanské
Hadru vy a pod.), jak je podává
Hans Watzlick ve svých »Böhmer
Lípy a v tom spatřoval nakladatel příčinu nepřízně jistého druhu
waldsagen« (roku 1920 v Prachati
obecenstva k listu. Došly patrně i písemné stesky — ústních bylo
cích, s obrázky Toni Schönecker).
velice
mnoho —, zvláště když zavedla redakce obrázkové zesměšňo
Zlomyslné strašidlo, jehož podobu
vání
místních
kocourkovských šosáků.
bychom snad mohli vidět ve známé
postavě »hejkala«, se tu jmenuje
Slovanská Lípa v Plzni pečovala od počátku o rozšíření listu. Jest
»český muž« (böhmischer Mann),
liže v měsíční schůzce její, na níž bylo přes 40 členů přítomno, p. P*
a mnohé pověsti jsou prostoupeny
— snad pokladník Fr. Procházka — mluvil o tom, jak by se Posel
německým hraničářským naciona
ode Mže mohl více rozšířiti, jest to doklad, že měl list hned na samém
lismem, nesnášenlivým a domýšli
počátku svízelné postavení.27) Bylo to v téže schůzi, v níž se redaktor
vým.
Kniha Hany Štěpánkové je kul
listu Denk nabídl k dobrovolným přednáškám o české řeči. Podobně
turním Činem velkého významu: je
doporučovala Sl. Lípa odbírání Posla 18. listopadu.2^)
psána s láskou a oddaností a v do
28. ledna usnesla se Plzeňská Lípa požádati Prahu stran Posla o
brých intencích znalců chodského
pomoc.
Prosila, aby Slovanská Lípa v Praze doporučila Posla k odbí-*28
folklóru, J. Š. Baara a J. F. Hrušky.
Nářečí je pečlivě zachováno a sjed
noceno podle Hrušková Dialektické
27) Posel, 1848, č. 9, 11. XI.
ho slovníku chodského. I po strán
28) Tamže, 1848, č. 20, 20. XII. V provoláni Smetanově na venkovany dopo
ce techniky a vědecké metody po- | ručovalo se odbírání Nár. Novin, Novin Sl. Lípy a Posla ode Mže.

raní v celých Čechách. Zároveň žádala o radu, jak by se nejlépe
mohla zříditi v Plzni nová česká tiskárna. Šlo jí patrně o to, aby
se odtrhla od Schmida a přenesla tisk Posla do českého podniku.
Zní to dosti nepochopitelně, jak bylo s touto žádostí naloženo
Výbor se radil o tom ve své první únorové schůzi r. 1849. Rittersberg
navrhoval, aby se Posel všem Lípám doporučil, ale Sabina byl proti
tomu. »Dříve se takového odporučení státi nemohlo, poněvadž časopis
ten byl zpátečnický, an v něm vál krajsko-ouřední vítr; posečkejme
nějaký čas, až uvidíme, že novou na se vzal barvu, pak ale úplně se
ho ujmeme, neboť krajské časopisy musí časem veliké důležitosti
nabýti. Proto žádost o zřízení tiskárny musíme vžiti na zřetel.«
Dr. Švestka navrhl, aby se připiš odevzdal IV. sekci, a aby v pora
dách o tom byl Sabina účastníkem, což přijato. Rittersberg vzal svůj
návrh zpět.
Žádosti plzeňské Lípy se tudíž ani v tomto, ani v onom směru ne
vyhovělo a je ku podivu, jak to Sabina odůvodňoval, aby se nevy
hovělo. Jest sice pravda, že byly Noviny Slov. Lípy mnohem radi
kálnější než Posel, ale krajsko-úřední vítr tam nevál. Naopak, úřadové a t. zv. »dobře smýšlející« (Gutgesinnte) byli by nejraději
Posla úplně zarazili, kdyby to bylo šlo. A zdá se, že na Schmida také
v tom smyslu působili a že tento z Posla mnoho radosti neměl. Snad
jedině obchodní ohledy vedly jej k tomu, aby Posla dále vydával.
Působí proto dojmem neupřímnosti, jestliže nakladatel v č. 6. z r.
1849 prohlašuje, že počet odběratelů je dostatečný. Prohlášení toto
bylo diktováno patrně pod nátlakem určité části nevlastenecké spo
lečnosti, jíž chtěl Schmid dokázati, že je nezávislý na Slovanské
Lípě, která se 15. ledna usnesla, že provede pro nedostatek odbě
ratelů novou výzvu k předplacení jak mezi svými členy, tak mezi
odbočkami Slovanské Lípy. To se také stalo a 4. února oznamuje se
ve schůzi, že zaslaly předplacení Slov. Lípy v Sušicích, v Českém
Brodě, v Turnavě (patrně v Turnově) a v Kutné Hoře; 12. února
v Strakonicích, ve Mšeně, v Boleslavsku, v Třeboni a v Budějovicích ;
17. února se přihlásila Slov. Lípa v Berouně.29) Než to vše nedosta
čovalo a nepomohla ani dvojí změna redakce. Č. 18. ze 7. III. přináší
pohrůžku nakladatelovu, že list zastaví, nebude-li počet odběratelů
zvětšen.
Prohlášení tomuto předcházelo jednání v SI. L. 5. III., které vy
znělo velice smutně. Nakladatel poslal do schůze totiž list, ve kterém
psal toto:30) »Při skrovném počtu P. T. odbíratelů »Posla ode Mže«,
který jen 12531) obnáší, není mi možná, další náklad bez velké škody
nésti. Má-li tento časopis v příštím čtvrtletí opět vycházeti, jest
zapotřebí, aby počet odbíratelů alespoň na 250 se vyvýšil.
--------------(Pokračováni.)
29) Tamže, 1849, č. 14, 21. II. Od počátku odbíraly Posla Lípy v Přešticích,
v Královicích a v Klatovech. Srv. Schiebl, Slov. Lípa, 1. c., 149, že se přihlásily
za odbératelky Posla p o u z e Lípy v Příbrami a v Muncifaji. V č. 10. z 7. II.
1849 se pouze praví, že se četly přátelské dopisy Sl. Lip z Příbramě, Muncifaje
a z Nepomuku.
30) To se pak opakuje i v č. 19. z 10. III.
31) Schiebl, Lípa, 1. c., str. 153, chybně, že počet odběratelů ke konci února
1849 byl 250.

stupovala autorka správně: u kaž
dé pověsti je zaznamenáno jméno,
stáří a bydliště vyprávěčovo a při
pojen je stručný slovníček méně
známých výrazů a rčení.
»Zkazky lidu na Kdyňsku a Domažlicku« jsou solidním kamenem,
na němž bude lze stavěli dál : obraz
východního Chodska a jeho kultury
se stává úplnějším.

JAROSLAV SCHIEBL:
POKLAD SVATOVÍTSKÝ
V PLZNI.
Když papež roku 1467 dal česského k r á l e J i ř í k a do klatby,
odpověděl tento svojí apelací ze dne
14. dubna 1467. Nato metropolit
ní kapitula rozhodla se, že odejde
z Prahy. Za několik dní po shro
máždění uprchli H i l a r i u s z L i 
t o m ě ř i c , na ten čas správce ka
pituly, a K ř i ž a n o v s k ý (tento
byl jedním z předních bojovníků
katolické církve v Praze) s větši
nou členů kapituly nejprve na Z b ir o v, zámek pana H a n u š e z K o 1 o v r a t, později Hilariova nástup
ce v administrátorství strany podjednou. Odtud pak odešli do P 1 zn ě, když ji byli proti králi Jiří
kovi náležitě zpracovali. Nato pak
byla Plzeň po několik let úředním
sídlem pražského arcibiskupství.
Poklad metropolitního dómu a ka
pituly vzali z obavy před královou
zlobou s sebou do Plzně, kdež byl
bezpečně uložen. Starší letopisové
čeští o tom píší na straně 184 ná
sledovně :
»A potom, když se hrabalo k těm
válkám, týž Hilarius a Křižanov
ský, poběhlci od viery, pobravše
klenoty kostelní z hradu Pražské
ho, i utekli do Plzně a nechali na
hradě tři nebo čtyři svých, v kožinách beranniech, ale popelice s sebú na Plzeň pobrali.«
V dobu pobytu pražské kapituly
v Plzni spadá také zavedení knih
tisku do Plzně a vydání první tiště
né české knihy v Plzni. Dr. Josef
Volf, na slovo vzatý historik čes
kého knihliskařství, domnívá se, že
zavedení knihtisku do Plzně stalo
se právě zásluhou Hilaria.
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Jan Soukup:

TRAKTÁTEC JANA HOŠŤÁLKA Z JAVOŘICE.
Z roku 1537. Publikace čís. 10. Nákladem Českého
musea v Žatci.
Autor spisku toho není starším Plzeňanům nezná
mým. Působil jako profesor po delší dobu záslužně
v Plzni a také v následujícím svém působišti Rakov
níce neustál ve své cenné mimoškolské literární práci.
Nejnovějším výsledkem této jest nevelký sice, ale ob
sahem svým neobyčejně zajímavý spisek, pojednáva
jící o nálezu, jaký učinil pan J a n R e n n e r , správce
městského musea a městského archivu v Rakovníce,
objeviv pod deskami Register příjmů a vydání z 1. 1515
až 1530 starý zajímavý tisk. Nález svůj odevzdal pan
Renner profesoru Soukupovi ke zpracování, což tento
s osvědčenou odbornou důkladností provedl.
V nálezu tom, jehož zajímavý titulní list jest v čele
publikace otištěn, jde o malý traktát Jana Hošťálka
z Javořic. Vytištěn jest roku 1537 a titulní list dosti
výmluvně povídá, co skládání to obsahuje:
»Žiwot Czlowieka gednoho, o Mladencych tohoto
wieku, o Lidské Neuprzimnosti, O Wožralstwij. A na
posledy pak o Střídmosti, Té přeušslechtilé Cnosti.
W tiechto Knížkách majdess. Wytištieno wnowě. Léta
od Narozenj Syna Božijho Tisycího Pětistého XXXVII.
Tento letáček tak trochu připomíná podobnou dnes
nesmírně vzácnou publikaci »O pijanských právech
plzeňského doktora Franty«, tištěnou v Norimberce
roku 1518. Profesor Soukup s obvyklou svojí svědomi
tostí rozebral fragment Hošťálkova »Traktáte®«, který
jest mezi starými tisky českými únikem, neboť ani
J u n g m a n n ani J i r e č e k ho neznají a knihovna
Národního musea ho rovněž nemá. Jde tedy o vzácnost
literárně historickou a profesoru Soukupovi přísluší
za to vděk, že ve svém analyticko-kritickém pojednání
seznámil nás s touto »starou novinkou« po stránce její
formy i obsahu tou měrou důkladně, že vědomost o ní
pro naši literární historii zachoval.
V. Fremr:
PŘÍLOH.
V mém rodišti Milínově říkalo se úhoru — jako
v jiných obcích Blovicka a Rokycanska — příloh. Nem
tomu ještě tale dávno, kdy poslední příloh u nás vymizel.
Nepočítáme-li krušná léta válečná, kdy byl při hospo
dářství naprostý nedostatek pracovních sil a později
pro samé rekvisice obilí i nedostatek osiva, takže tu
i tam zůstalo některé pole neoseto, můžeme odhadnouti
dobu, ve které se již příloh na polích pravidelně neobje
vil, na nějakých 35 let. — Dříve, když bylo některé
pole již značně vyžilé a nebylo dostatek chlévské mrvy,
aby se jí dal přirozený úbytek živin odvezených sklizní
v něm nahraditi (nepěstovalo se ještě tolik dobytka
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jako nyní a bylo tedy méně hnoje a umělých hnojiv se
ještě nepoužívalo), nechalo se rok neoseto, aby si odpo
čalo, či nechalo se ležet úhorem. Narostlo na něm trochu
jednoletého plevele (šťovíku obecného, chrpy polni a
máku polního, ohnice, chmerku, drchničky atd.), který
poskytoval skrovnou pastvu dobytku. Na podzim se
příloh zoral a pole se oselo nejčastěji žitem.
Příloh při trojstranném střídavém hospodářství milinovském zapadal do třetí skupiny polních plodů, t. j.
mezi luštěniny, pícniny a okopaniny. Že býval příloh
jenom na horších polích břidličných nebo t. zv. »hlini
tých« (jílovitých), rozumí se samo sebou. A i takto
přišel na totéž pole asi jednou za devět let. Nejčastěji
se úhořilo po ovsu ; pole se na podzim zoralo a v příštím
roce nechalo neoseto »na příloh«.
Při nynějším způsobu hospodaření, kdy se chová
mnohem více dobytka a je potřebí více pícnin (hlavně
výživných jetelovin), bylo zatlačeno bývalé úhoření do
cela. Kromě chlévské mrvy, jíž se vyrobí následkem
toho také mnohem více, užívá se ještě hojně strojených
hnojiv, jimiž se pole »moučkují« a i zeleného hnojeni
(k tomu účelu se používá u nás nejvíce hrachu polního
[peluěky] i setého), takže pro příloh není už v dnešní
době místa.
Jaroslav Schiebl:

VZPOMÍNKA NA PRVNÍHO ČESKÉHO
REDAKTORA V PLZNI.
Jedné neděle dopoledne byl jsem, jsa nemocí na lůžko
upoután, mile překvapen nenadálou návštěvou. Přišel
pán, jenž se představil jako pan J o s e f P o r š , a pro
hlásil, že jako pilný čtenář mého »Plzeňského Pitavala«.
četl v tomto také na jednom místě zmínku o někdejším
katechetovi zdejší městské reálky, J. J o s e f u P ý 
c h o v i. Předpokládaje, že by mne mohla zajímati, při
náší prý mi jeho podobiznu. Při tom vybalil z papírů
olejomalbou na plechu umělecky zdařile provedenou
podobiznu zmíněného, o český život v Plzni vysoce za
sloužilého duchovního. Nalezl podobiznu mezi jinými
staršími rodinnými památkami, neboť P. P ý c h a byl
z nejbližšího příbuzenstva jeho babičky. Byl potěšen,
vida radost, jakou mi přínosem svým způsobil a ochotně
svolil, aby městské národopisné museum smělo si po
dobiznu, patrně práci plzeňského akad. malíře He r z o g a z nejlepších let jeho tvoření, fotograficky reprodukovati. Hostu bylo neznámo, a proto se zájmem
vyslechl, jakou vynikající a velice záslužnou, ač neoká
zalou úlohu hrál P. Pýcha v posledním období plzeň
ského obrozeneckého hnutí, když je vedl prof. Smetana.
Když po velikých obtížích podařilo se r. 1848 usku
tečnit i vytoužený projekt plzeňských vlastenců a za
hájili vydávání prvního českého časopisu v Plzni »Posel
ode Mže« (vydávaný hlavně podporou radikální »Slo
vanské Lípy« plzeňské), tu neváhal P. Pýcha ujmouti

se redakce jeho, kterou vedl pod pseudonymem J o s .
S t o l z , což mu na »veleslavných« místech jeho nadří
zených úřadů a osobností v nich působících nevyneslo
valné přízně, takže se na konec také musel této činnosti
vzdáti. Dle sdělení A l o i s e R ü c k a u f a, synovce
prof. Smetany, byl P. Jos. Pýcha také autorem článku
»Plzeň« v Riegrově »Naučném Slovníku«. Těchto něko
lik málo rysů postačí zatím k oživeni vzpomínky na
muže, jenž za nejhorších dob Bachova absolutismu a
takého policejního režimu rakouského stál pevně v řadě
mužů, již bojovali statečně za oživení české Plzně a
upevnění její. P. Pýcha zemřel v r. 1866. Panu Jos.
Poršovi přísluší vděk za pietu, s jakou zachránil krás
nou památku na zasloužilého vlastence a jeho blízkého
příbuzného. V četných starších rodinách nalézají se
ještě podobizny, korrespondence a jiné památky na
členy rodiny, mladším generacím již neznámé a pro něž
také postupem času intimní zájem v rodině mizí. Bylo
by velmi záslužno, kdyby podobně, jako se stalo v tomto
případě, kdyby i nebylo možno v originale (což se arci
nejvíce odporučuje), tož alespoň v trvanlivých a do
brých reprodukcích byly zachovány pro bohatý a vzorné
přehledně vedený rodopisný oddíl našeho městského
»Národopisného musea« plzeňského, kde bude takto
památka na staré zasloužilé Plzeňany aneb na osobnosti
o město naše nějakým způsobem zasloužilé, zachována
trvalým způsobem. Potěšitelno jest také, že náš
»Pitaval« koná své poslání, jaké si vytkl v předmluvě
k svému prvému svazku, jak z tohoto případu vidno
spolehlivě, přispívaje k oživení zájmu pro kulturnehistorickou minulost Plzně a Plzeňska v nejširších
kruzích našeho západočeského čtenářstva.
NĚKTERÉ ZPRÁVY O PLZEŇSKÝCH
SOUKENNlClCH.
Řemeslo soukenníků bylo v Plzni od dávných časů
v znamenitém rozkvětu. Navštěvovatelé plzeňských vý
ročních trhů poznali znamenitou jakost plzeňského
sukna a rozšířili jeho pověst tak vydatně, že se plzeň
ským soukenníkům dostávalo hojných zakázek i ze
vzdálených krajin, také z Vídně a dokonce i ze zahra
ničí, ze sousedního Bavorska, z Mnichova. Tyto okolno
sti vedly k tomu, že plzeňský soukennický Čas zřídil si
společná skladiště svých členů ve Vídni a Mnichově
a docílil zde hojného odbytu. Plzeňští soukenníci obsta
rávali si potřebnou vlnu jako surovinu pro svoji výrobu,
již od starých dob po domácku, od okolních hospodářů,
chovajících ovce. Zejména křimické panství bylo znač
ným dodavatelem vlny do Plzně a posledními pěstiteli
ovcí v Plzni byli: měšťan-hospodář Fiirich na Saském
předměstí a majitel hospodářství na Říšském předměstí
(v místě městských lázní). Velký odbyt plzeňského
sukna přinutil měšťanské soukenníky, aby pomýšleli
na racionelnější zásobování svých výroben surovinou.
Z prvu drželi si faktory-nákupce, již opatřovali vlnu
ze vzdálenějších panství a konečně spolu s pražskými
soukenníky vymohli si, že byly roku 1827 zřízeny
zvláštní trhy na vlnu v Praze a v Plzni, kdež byly

ve spojení s výročními trhy. Na těchto trzích vyvinuly
se obchody formou jakési bursy na vlnu, která mívala
své středisko v hostinci »U zlatého orla« na velkém
náměstí. Plzeňský měšťan a soukenník Tuschner do
konce chtěl svoji soukennickou živnost rozšířiti na to
vární podnik (byla by to bývala první továrna plzeňská)
a také se již psal »Tuchfabrikant« (majitel továrny na
sukno), avšak zůstalo jen při prvních pokusech, neboť
na plzeňských výročních trzích začala se již velmi
citelně ozývati konkurence brněnských soukenníků, již
byli obchodně mnohem čipernější, než jich plzeňští
kolegové. Purkmistr Martin Kopecký záhy po nastou
pení svého úřadu v Plzni pokoušel se o záchranu plzeň
ského soukennictví tím, že chtěl soukennické mistry
sdružili ke zřízení společné továrny na sukno. Ale pokus
ten se rozbil o velkou konservativnost pánů mistrů
cechu soukennického, kteří takto sami sobě vykopali
hrob. Že myšlenka Kopeckého byla zdravá, osvědčilo
se na Měšťanském pivovaře, pro jehož zřízení Kopecký
společně s hostinským Mirwaldem sdružil plzeňské pravovárečníky.
Dle sdělení Em. Tuschnera a F.
Pecháčka zapsal Jaroslav Schiebl.
KDY ZTRATILI PLZEŇŠTÍ SOUKENÍCI SVŮJ
BAVORSKÝ ODBYT?
Na jarmarcích ve staré Plzni byla známou osobností
židovka, zvaná »Hesterle« (Esthera), která sem do
jížděla pravidelně na trhy, dodávala soukeníkům plzeň
ským ve velkém vlnu, kterou po kraji skupovala, zde
pak nakupovala plzeňské sukno ve velkém, které pak
odvážela do severních Čech a do Bavorska, kde je s vý
hodou zpeněžila. Plzeňské sukno mělo v sousedních
Bavořích vůbec velký odbyt a zmínil jsem se již na ji
ném místě v »Plzeňsku«, že naši soukeníci si vydržo
vali po delší dobu v Mnichově stálé prodejní skladiště
svého sukna, které tam bylo velmi oblíbené. Dokud
bylo v Bavořích zavedeno clo na vlnu, kdežto přívoz
hotového sukna byl volný, těšil se tam obchod plzeň
ským suknem znamenitému rozkvětu. Později však se
obrátila karta a clo na vlnu zrušeno, kdežto na přivá
žené sukno vysazeno clo. Tím vzal vývoz plzeňského
sukna do Bavor za své. (Dle sdělení Em. Tuschnera
zapsal Jar. Schiebl.)
Jaroslav Schiebl:

TAZATEL »PLZEŇSKA«.
Š i b ř i n k y. (Dotaz pí. H. z Chrudimi.) Slovo »šibřinky« není novotvarem z doby vzniku »Sokola«, jak
se domníváte, nýbrž setkáváme se s ním již — jak se
můžete přesvěděiti z 1. svazku, str. 106, mého »Plzeň
ského Pitavala« již v XVI. století, arci v malé změně
jako »štěbřinky«, avšak ve smyslu ještě dnes platném.
V procesu proti dívce, obviněné z užívání kouzla lásky,
vyskytuje se slovo to, podle Liber sent. appel. 1573
až 1578, list. 176 v městském archivu ve znění »pověr
čivé štěbřinky«.
Red.

Čís. 2. Trojlístek Plzeňanů-vojáků na Podkarpatské
Rusi se táže: Podle vypravování našich dědečků bylo
pokřikováno ve staré Plzni z I. poloviny předešlého sto
letí na židy posměšně: »Hep — hep!« a židovská žena
nebyla označována jako prostě »židovka«, nýbrž bylo
jim říkáno po staroplzeňsku : Hestrle Poprojc, Blochojc,
Lewitojc atp. Mohli byste nám vysvětliti původ tohoto
zvyku? — Pokud jde o pokřikování hep — hep, četl
jsem v jednom z nejstarších ročníků Mikovcova »Lu
míru«, ročník a Číslo jsem si bohužel nepoznamenal, že
římští vojáci po dobytí Jerusalema, rudkou napisovali
na ostení dveří židovských domů posměšnou větu :
»Hierosilima est perdita!« (Jerusalem jest ztracen!) Na
stížnost kněží židovských, aby beztak již pokořené oby
vatelstvo nebylo ještě více drážděno, zakázalo velitel
ství římského vojska toto škádlení. Přesto však ne
přely se objevovati na židovských domech rudkové ná
pisy škádlivé, jenomže pisatelé nevypisovali celou větu,
nýbrž pouze začáteční písmeny jednotlivých slov H.
E. P. a pokřikovali takto také na židy. Tento zlozvyk
proniknul až do střední Evropy a přes Německo, kdo
se v starších dobách židům nevedlo zvláště dobře, do
stal se až k nám, kde židé zejména chudší a žijící mezi
vesnickým obyvatelstvem, snášeli se s tímto slušně,
jak krásně líčí Rakous ve své poutavé knize »Modche
a Rézy«. Toto pokřikování bylo cos podobného jako za
Rakouska se vyskytlo v Terstu volání irredentistů :
»Viva, Verdi!«, což bylo zakuklenou demonstrací pro
jednotu Italie. Slovem Verdi bylo vlastně myšleno
»Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia !« a bylo zhuště
ním počátečních písmen této věty ve jméno slavného
operního skladatele Giuseppe Verdi. — Slovo Hestrle
povstalo vlastně ze židovského jména Esther, kterého
poněkud zkomoleně užíval lid k označování židovek
vůbec.
Red.
» D a l a m á n e k « . Na náš dotaz v čísle 1. »Plzeň
ska«, 1932, dotaz čís. 1, došlo nás z kruhu našeho čte
nářstva následující vysvětlení. Pí. Jarmila SkřivánkováŠimerková píše : Pojmenování »dalamánek« vzniklo prý
z francouzského »pam d’Allemagne«, německý chléb,
snad za válek napoleonských, kdy vojáci, mající z do
mova pouze bílé pečivo, posud ve Francii podávané mí
sto našeho žitného chleba, pochutnávali si na »pén dalmau« ; z toho pak dalamán, dalamánek. — V italské
Bologni překvapilo mne, když mi dali na výběr svůj
obvyklý bílý chléb »pane francese« a tmavý »pane te
desco«, tedy rovněž německý chléb. Připomínám jiné,
dnes již snad vymizelé pečivo »bandury«, také zvané
»badaci« nebo »baďouši«, z čehož snad vzniklo plzeň
ské pojmenování »badoch« pro osobu tlustou, neobrat
nou. — Další vysvětlení v téže věci zasílá nám p. Ri
chard Müller, obchod kartáči a košíkářským zbožím,
Plzeň, Solní ul. 9, v němž podstatně uvádí citát z Václ.
Řezníčka knihy »O českou korunu«: »V době obležení
Prahy v r. 1742 francouzským vojskem bydlel v Praze
v Sirkové ulici švec jménem Potěch se svým synáčkem
Hanzim. Tak jako v každé válečné době, tak i tenkráte
měl každý Pražan přiděleny vojáky na byt podle svých
majetkových poměrů. Tento švec byl velice chudý a měl

na bytě jen jednoho francouzského vojáka jménem
Ludvík Chardon. Ten byl velmi hodný a měl největší
radost, když mohl malého synka svého bytného nějak
vyčastovati. S počátku to šlo snadno, ale když fran
couzské obležení Prahy trvalo delší dobu, tu bylo hůře.
Všeho jedlého začalo se tady nedostávat a především
lahůdek, jimiž byl pomalu i bílý chlebíček. Proto záhy
koláče, bílé housky a bábovky z pekařských krámů zmi
zely a namísto nich začaly se objevovati malé podlouhlé
bochánky chleba, tak na jediné najedění. Když voják
Chardon viděl, že u jeho hospodáře i chleba často se
nedostává, tu za svůj žold sám často koupil a Hanzimu
přinesl takový bochánek. Francouzové nazývali bo
chánky ty »chléb německý«, poněvadž nevěděli nic
o staroslavném království českém a měli zato, že jsou
v německé říši. Přicházel jim, jako všechno německé,
směšným. A tu voják Chardon, když Hanzimu takové
bochánky přinášel, obyčejně ho při tom oslovoval : »Tu
máš pain d’Allemagne!« Z toho Hanzi pochytil jenom
poslední slovo a začal se již těšiti na »dalamán« či
později na »dalamánek«., chlubě se tím svým druhům.
Když tito nevěděli, co to je, tu jim to vysvětlil a brzy za
čalo se v Praze bochánkům těm říkati dalamánky.« —
Podobné vysvětlení zaslala nám sic. Pavla Kudrnová,
Plzeň-Doubravka.
»V á d r 1e« (dotaz číslo 4 z »Tazatele Plzeňska«,
v č. 1. z r. 1932) : Slovíčko »vádrle« jest zkomoleninou
německého slova »Wedel«, které bylo starším označe
ním náčiní, z něhož vyvinul se pozdější vějíř.
Red.
»PLZEŇSKO« vydává »Společnost pro národopis a
ochranu památek v Plzni« za řízení odborného redakčního
kruhu. Každý redaktor vede svoji část úplně samostatně, a
jemu jest zasílati příslušné příspěvky přímo.
Odbornými redaktory »Plzeňska« jsou:
1. p r o h i s t o r i i , m í s t o p i s a o c h r a n u p a m á 
t e k : Fridolín Macháček, měst. archivář (Plzeň, Historické
museum) ;
2. p r o k u l t u r n í h i s t o r i i : Jaroslav Schiebl, rada
měst. úřadů v. v. (Plzeň, Třída českých legionářů 3);
3. p r o n á r o d o p i s : Karel Vaněček, ředitel ženského
učitelského ústavu v Plzni (Plzeň, Františkánská ul.);
4. p r o l i t e r a t u r u a l i t e r á r n í h i s t o r i i : dr.
Emil Felix, profesor (Plzeň, Obchodní akademie);
5. p r o v ý t v a r n é u m ě n í : dr. Jindřich Čadík, do
cent university a řed. musea (Plzeň, Uměl.-prům. museum) ;
6. p r o z e m ě d ě l s t v í a v ě d y h o s p o d , v ů b e c :
Miroslav Karel, profesor (Plzeň, Vyšší taosp. škola, Lochotín);
7. p r o v ě d y p ř í r o d n í : Jaroslav Tykač, odb. učitel
a správce přírodověd, odd. musea (Plzeň, Škodova ulice);
8. p r o o t á z k y t e c h n i c k é a a r c h i t e k t u r u
m ě s t i v e n k o v a : ing. arch. c. Václav Klein, Plzeň
(Historické museum).
Zodpovědný redaktor a redaktor obrazové Části: Ladislav
Lábek.
»PLZEŇSKO« vychází šestkrát ročně. Jednotlivé sešity
stojí Kč 4*—, poštou Kč 4‘50. — Administrace: Plzeň, N á
rodopisné museum. — Tiskem Grafických závodů, Plzeň,
Hankova 6. — Novinářské známky povoleny výnosem řed.
pošt. a telegr. v Praze ze dne 27. února 1929 pod číslem
45.463-VH.
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SVÁTEK NÁRODŮ V NICE.

(Výprava Krojového odboru Národopisné Společnosti v Plzní.)

Město Nica na jižním pobřeží
Francie, nedaleko hranic italských,
jest proslulé co klimatické místo,
vyhledávané zejména v zimních
měsících nesčetnými hosty celého
světa. Ku zvýšení cizineckého ruchu
a k obveselení hostů, pořádány jsou
zde každoročně velkolepé slavnosti,
známé zejména svými nákladnými
průvody. Těžisko spočívá tu v osla
vě masopustu »Mi Carémc«, a k ně
mu se připojují další podniky
i vážného rázu. Vše zabírá období
asi od konce měsíce ledna do po
čátku května.
Za pořadatele slavností vybíráni
jsou přední umělci a vědečtí pra
covníci francouzští.
Myšlenka »Slavnosti národů«
vznikla patrně v důsledku zdařilé
koloniální výstavy a neméně i mí
rových snah Francie, jichž předsta
vitel slavný Briand zemřel shodou
okolností právě v den jejího skon
čení. Šlo tu patrně nejen o pastvu
pro oči nesčíslných diváků, ale zá
roveň o důmyslnou propagandu
míru. To dotvrzovaly slavnostní
proslovy, zejména pak duchaplná
řeč bývalého ministerského předse
dy Heriotta, kterou měl k zúčast
něným národům v Lyonu.
Konfrontace národů v jich oso
bitých projevech národních kultur,
mela pak i pro ně samé své veliké
účinky mravní.
Za pořadatele po vědecké stránce
národopisné zvolen byl ředitel národop. musea v Paříži Dr. Armbruster, který osvědčil mimořádné po
chopení a znalost i našeho folklóru.
Výzva k účasti děla se u jednotli
vých národů prostřednictvím vysla
nectví v Paříži, oficielní a vážný
ráz zaručovaly význačné francouz
ské korporace a rada města Nicy.

Naše lidové umění budilo již dávno zaslouženou pozornost v cizině,
třebaže jen v úzkých kroužcích odborníku a vzdělanců a za celkem
nahodilých příležitostí. Tu a tam zabloudila kolekce československých
výšivek do Francie, Anglie, Ameriky, budila obdiv, lidový kroj jako
dílo lidové umělecké propagovala pak díla našich mistrů malířů,
zejména Jožy Üprky. To vše byly však v celku jen šťastné náhody,
nikoliv nějaké plánovité organisace a propagace. Byli jsme vždy
až příliš skromní a cítili jsme se až příliš malí a bezvýznamní, v dů
sledku naší staleté poroby, že ani velkolepou Národopisnou výstavu
nedovedli jsme využiti k jiným účelům, nežli jen k vlastní potěše
a povzbuzení.
Nechybělo přirozeně u nás hlasů, které tuto maloduchost podpo
rovaly a živily — jednak z přepjaté kritičnosti, jednak z důvodů
odlišného názoru vědeckého. Pro velkou část českosl. folkloristů jsou
dosud lidové umění a lidové kroje jen pouhým odleskem městské
kultury celkem nepatrného stáří. Nemusíme snad podotýkati, že sami
nesdílíme toho názoru a naopak jsme přesvědčeni o pravém opaku.
Zejména u lidového kroje dokazují tak četné součástky a jejich
střihy, že tu je staletá ba tisíciletá souvislost vývojová a tím i kidturní, nehledě k tomu, že kroj sám ve své sestavě, ať jest již dílem
minulosti dávné či nedávné, vykazuje tolik hodnot uměleckých, že je
nikdo popírati nemůže.
Malé sebevědomí způsobilo též, že se nás lid až příliš překotné
zbavoval svého starého dědictví, zejména tam, kde dříve a silněji
zasáhla nová doba techyúckého »pokroku«. Proto též nastala jakási
mezera v nepřetržitosti jeho používání a když se znovu objevilo pocho
peni, tu se tak stalo nikoliv na venkově, nýbrž ve městech. I tato okol
nost bývá často účinnou zbraní škarohlídků, ač už dnes vrací se po
zvolna kroj i na venkov a stává se tu tím, čím byl a měl býti po všech
ny časy, to jest slavnostním národním oblekem. Nebude to ostatně
ničím novým, naopak dojdeme teprve tam, kde jiní národové, pokud
měli štěstí zachytiti ještě svůj národní kroj, stávají ode dávna a kde
nechybí i dokladů, jak tento kroj vnikal i jinam, kde nebývalo jeho
místo — na příklad do těles vojenských.
V Plzni, kde k ocenění a také rázné očistě lidového kroje od nánosu
posledních desítiletí, bylo vykonáno snad z celé republiky nejvíce,
mohla také nejdříve vzniknouti myšlenka uplatniti náš národní

Celkem přihlásilo se 22 národů ne
jen z Evropy, ale i z Ameriky.
Provedeni účasti pojímáno bylo
ovšem různě. Národové, jimž zále
želo na uplatnění se před Francouzi
i cizími hosty, vykonali pečlivé pří
pravy. Byli to zejména Maďaři,
Bulhaři, Jihoslované a Rumuni.
Ti také využili dokonale dlouhé
lhůty, dané první výzvou již v čer
venci roku 1931. (Naše skupina
vyzvána až ve druhé polovině
ledna 1932.)
Průběh slavnosti potvrdil, že
úmysly pořadatelstva byly vážné,
úspěch zejména některých skupin
ukázal, že šlo o účinnou propa
gandu nejen míru, ale i osobitých
kulturních hodnot. Příležitosti k zá
polení toho druhu není mnoho a
pro náš mladý stát mají jistě
význam dvojnásobný. Jest ovšem
s podivem, že směrodatná místa ne
učinila včas taková opatření, aby
úspěch zájezdu byl předem doko
nale zajištěn.

CO PŘEDCHÁZELO
ZÁJEZDU.
Dne 14. ledna 1932 došla správu
Národopisného musea Plzeňska pí
semná výzva ministerstva zahraničí
v Praze k účasti na »Svátku ná
rodů«. Avšak již od července před
chozího roku jednáno bylo o téže
věci mezi francouzským spolkem
»Union des Grandes Associations
Fran^aises pour 1* Essor National«,
naším vyslanectvím v Paříži a Pra
hou. Ministerstvo žádalo o účast asi
50 osob v bezvadných českosl.
(různých) krojích. Účastníkům
bylo by hraditi veškeré výlohy
mime cestu z Paříže do Nicy a zpět
a mimo stravu a ubytování v Nice.
Krojový materiál mělo půjčit! mu
seum ze svých sbírek.
Správa Národopisného musea po
radivši se ihned s předsednictvem
Krojového odboru Národopisné
Společnosti odpověděla již dne
16. ledna. Zdůraznila, že uskuteč
nění zájezdu jest odvislé od přihlá
šek, k nimž vyzvala mezitím v den
ních listech, a žádala současně, aby
ministerstvo poskytlo na společné
výlohy částku nejméně 2000 Kč,
z níž by se hradilo nacvičování zpě-

svéráz jako vysoce kulturní projev před očima ciziny. Stalo se tak
vloni za světové výstavy pařížské. Po prvé ozvalo se trochu sebevě
domí, ale nebylo ještě té síly, aby bylo prorazilo. Obavy z možného
špatného pochopení celé akce ve Francii záměr ten zase utlumily.
Myšlenka tedy zapadla a nebyla by se asi záhy znovu vzkřísila,
kdyby nový podnět nebyl vyšel — jaká to ironie osudu — právě
z Francie. Jak k tomu došlo, jest vylíčeno na jiném místě. Ale tu
budiž zvláště zdůrazněno, že ona cizina, kamž jsme se tak báli, pře•
kvapila nás daleko větší znalostí nežli jsme mohli očelcávati. Francie
dobře dovedla rozlišovati národy exotické od národů evropských,
a projevila nečekaný zájem i pochopení pro jejich národní svéráz.
Vrcholem pak této akce byl i smysl celého podniku — »svátek
národů« — dílo eminentně mírové, v němž pokusila se Francie kon
frontován všechny národy evropské v jich nejušlechtilejších pro
jevech národního ducha, kroji — zpěvu a tanci, aby tak přispěla
k vzájemné úctě a k trvalému sblížení.
Že pak naše československá skupina docílila tolik uznání, jak bude
dále vylíčeno, nestalo se tak jedině proto, že se její kroje a produkce
nejvíce líbily, ale zejména z toho důvodu, že projevila také svým cho
váním, vystupováním a kulturní vyspělostí nejvíce nadějí k usku
tečnění budoucího dila, evropského míru. To jest jistě nejkrásnějším
pocitem všech, kteří se zájezdu ziíčastnili a odměnou za svízele
i hmotné oběti, jež museli podstoupiti.
Redakce »Plzeňska«, jako tribuny Národopisné Společnosti a Ná
rodopisného musea Plzeňska dopřávajíc mimořádně místa památnému
zájezdu Krojového odboru, činí tak z vděčnosti a jistě v souhlasu
s celou plzeňskou veřejností. Jest též přesvědčena, že zájezd stane se
mezníkem v uplatňování se naší lidové kultury před světovým forem
jako nové složky v ušlechtilém kulturním zápase celého národa
a státu.
L. L.
*

*

*

Jakési milé vzrušení naplnilo nás po přečtení prvého dopisu z mi
nisterstva zahraničních věcí, kde se žádalo Národopisné museum
Plzeňska, aby se ujalo krojového zájezdu do Paříže, Nicy, Lyonu
a Grenoblů.
Ačkoliv doba pro přípravu k tak veliké akci byla povážlivě malá —
necelých šest týdnů — ujal se Krojový odbor Národopisné společ
nosti ihned práce a dotazy ve všech místních novinách zkoušel sta
novisko veřejného mínění, zdali by se v nynější těžké hospodářské
době měl navrhovaný zájezd uskutečniti anebo zamítnouti.
Zájezd začal zajímati nejširší kruhy a proto byla svolána na den
28. ledna první schůze, kde byly přečteny zatím došlé dopisy a jed
náno také o nabídce Čedoku, který by se výpravě, mimo dny hra
zené městem Nicou, věnoval a zajišťoval jí v Paříži ubytování, stra
vování i průvodce, zároveň pak slevu na dráze do Paříže a zpět.
Před touto schůzí bylo přihlášeno již na sedmdesát účastníků,
z nichž po několika dnech pevně přihlášených zůstalo pouze sedm.

Ale pak toto číslo opět stoupalo a do závazné lhůty, t. j. 8. února,
dostoupil počet přihlášených osob 42. Tento počet byl telefonicky
sdělen Paříži a nesměl býti již v žádném případě překročen, ačkoliv
žadatelů vyskytl se ještě slušný počet.
Po tomto dnu začalo se s nacvičováním tanců- Po dohodě s ta 
nečním mistrem V. Jírovským vybrány byly dva tance, a sice pro
kroje plzeňské česká polka z »Prodané nevěsty« a pro kroje mo
ravské moravská beseda. Taneční mistr Jírovský ujal se nácviku
tanců s velikou radostí a ačkoliv jeho úkol byl velmi obtížným, za
viněný několikerým vystřídáním tanečníků, zdolal jej kupodivu
skvěle a tím také přispěl k vydobytí úspěchů, o kterých jsme v Plzni
předem ani nesnili. Škoda jen, že nemohl zároveň s tanečníky prožiti
dny našeho vítězství v Nice. Samozřejmě, že také tančící převzali
svůj úkol jako vážnou povinnost a přes veškerou únavu při zkouškách
i vystoupeních zachovali si svěží mysl, prodchnutou silnou důvěrou
v dobrý výsledek. Podali snaživě to, co mohli nejlepšího a zasloužili
si plně radostného uznání, které se jim dostalo. Byli to zejména:
Bílá Malenka, Gogalová Zdeňka, Kirchmanová Málka, Krejsová Libuška, Šmídová Máňa, Špalková Mařenka, Schwarzová Hanička,
Velebilová Liduška, Ferra Miroslav, Himmel Alois, Strohschneider
Stanislav a Strohschneider Václav.
Klavírního doprovodu při tancích ujala se opravdu láskyplně paní
M. Pokorná, vdova po vicepresidentu obchodní komory, a od ní při
zájezdu převzali tento úkol Ladislav Benýšek a Josef Florian, oba
osvědčení hudebníci.
Tak v horečných přípravách přibližovala se stále více doba od
jezdu, na kterou čekáno jak s dychtivostí, tak i s tajeným strachem
z neznáma. Tento dal i podnět k náhlé schůzi, dne 20. února, ve které
bylo rokováno o různých překážkách, také však o neštěstích a cestov
ních útrapách. Do zneklidněných myslí účastníků zasáhl jakoby pro
rocky hlas Zdeňky G.: »Vítězství náleží nejvytrvalejším.« (Bylo to
heslo, připadající na tento den v útržkovém kalendáři.) »Ano, my
z bojiště neutíkáme,« ozvaly se hlasy jiné a situace byla zachráněna.
Zbývalo však ještě odstranění jedné z největších překážek, a to vy
dání cestovního pasu třem mládencům, kteří od začátku tance nacvi
čovali a kterým nyní vojenská správa odmítla vydání pasů pro blíz
kost vojenských odvodů. Však my jsme nezoufali, ale vyslali ihned
člena naší družiny p. Himmla do Prahy, který také u zemského vo
jenského velitelství splnění naší žádosti vymohl a tak taneční vý
stupy zabezpečil. Tím bylo o zájezdu definitivně rozhodnuto a na
pjaty všechny síly, abychom ve všech složkách čestně obstáli a za
jistili si mezi ostatními národy alespoň takové místo, které by nás
řadilo mezi prvnější a významnější. Rychle přiblížil se den 28. února,
kdy po polednách nasedli jsme všichni do zvláštního vozu, který byl
připjat k rychlovlaku Praha—Paříž, a nastoupili jsme tak první
etapu naší odvážné pouti za vytčeným cílem.
Za výtečné nálady dojeli jsme k Chebu, kde jsme se strachovali
celní prohlídky. Ne, že bychom se báli, neprováželi jsme přes hra
nice nic nezákonného, než jen každý alespoň tři kufry s nejnutněj-

vů a tanců, příspěvek vůdci a pořa
dateli, vlajka, pásky, porta při zva
ní na zkoušky, případně i některé
poplatky za půjčení krojů. Museum
vlastní totiž jen kroje západočeské,
nikoliv ostatní české, moravské a
slovenské. Nějaké zvláštní zásoby
ostatně nemá. Pokud se účelu vý
pravy týká, vysloveny obavy, »aby
nebyla ohrožena důstojnost našich
krojů národních, jako kulturních
pokladů, které toužíme uplatňovati
jen tam, kde vážnost podniku a
opravdová kulturní representace
našeho národa toho vyžaduje.«
Čas mezi tím kvapil — za měsíc
mělo se jeti a odpověď nedocházela.
Množící se přihlášky, zatím nezá
vazné, slibovaly možnost uskuteč
nění a tu tedy pro urychlení celé
akce navázáno další jednání s fir
mou Čedok (Českoslov. dopravní
kancelář), která vůbec šťastně do
celé věci zasáhla. Další sjednáno
depešemi a telefonem a dne 27. led
na slíbena do Paříže telegraficky
závazná účast.
Mezi tím snažilo se ministerstvo
zahraničí vyříditi výše uvedený do
taz a obrátilo se o radu na pařížské
vyslanectví. Odpověď tohoto pro
střednictvím Prahy došla do Plzně
dne 1. února. »Vyslanectví pokládá
za hlavní věc, aby kroje byly efekt
ní a slohově bezvadné, neboť zájezd
jest důležitý se stanoviska propa
gačního. Důstojnost krojů, jak uji
šťuje sám pořadatel »Svátku náro
dů«, ředitel Národopisného musea
v Paříži, pan Dr. Armbruster, ne
může býti ohrožena. Vyslanectví se
domnívá, že není třeba, aby s usku
tečněním zájezdu spojeny byly
zvláštní výlohy. Věc dala by se
snad zjednodušit! zasláním krojů
do Paříže, kde by se do nich oblékli
tamní českoslovenští studenti a
studentky.«
Podrobnosti programu, které me
zi tím docházely, dotvrzovaly nej
lépe pravý opak. Správa musea
i Krojový odbor počaly se stracho
vat! o zdar celého podniku, neméně
pak přihlásivší se účastníci jevili
pochopitelný neklid. Dopis, který
pak dne 12. února odeslán byl
z Plzně do Prahy, jest spolu i obra
zem vážnosti situace. Budiž zde
doslovně uveden:

»Museum Národopisné akcepto
valo nabídku se zřetelem ku přání
ministerstva, ovšem s tím předpo
kladem, že nalezne i podpory nejen
morální, ale i hmotné a té je ne
zbytně třeba.
Není předně naprosto možno
uskutečniti zájezd pouhým zaslá
ním krojů do Paříže, jelikož
JI. museum má jen kroje západo
české, nikoliv ostatní moravské i
slovenské, a to, co má, nestačí a
vůbec nesmí býti půjčováno. Jest to
ostatně i přímý zákaz Svazu čsl.
museí a přestoupení má v zápětí
odnětí státní subvence;
2. vypůjčení jednoho kroje na
dobu 14 dnů stojí kol 300 Kč a
bylo by ostatně marné o ně se
ucházeti, neboť vzhledem k vysoké
ceně p r a v ý c h krojů, půjčují se
jen známým a důvěryhodným oso
bám;
3. kroj může obléci j e n o s o b a
do v ě c i n a p r o s t o z a s v ě c e 
ná, n i k o l i v l a i k , a to se ještě
řídí dle vzrůstu. V opačném případě
jest to hrubá profanace.
V tamním přípise se ostatně zno
vu zdůrazňuje, že jde o kroje b e z 
v a d n é a o v á ž n o u representacinárodní.
Z uvedených příčin jednalo mu
seum s Krojovým odborem Národo
pisné společnosti a tento pak se
svými členkami a členy, kteří mají
kroje v l a s t n í a dovedou se
v nich řádně pohybovat!, a přes
nepříznivé podmínky docílil žáda
ného počtu účastníků 45 osob.
Jinak zájezd nebyl naprosto
uskutečnitelný.
Zatím objevovaly se nové pod
mínky se strany francouzské spo
lečnosti i našeho vyslanectví a
zejména dnes, takřka v poslední
chvíli, obdrželi jsme obšírné vy
světlení i striktní příkaz k podpisu
smlouvy. Ukázalo se, že Francouzi
nežádají jen účast v krojích, ale též
různé produkce zpěvní, taneční i ji
né, o nichž nebyla původně vůbec
řeč. Bylo nutno ihned získati taneč.
mistra a učitele hudby, neboť pojí
máme zájezd do té míry vážně, že
chceme si získati uznání a nikoliv
blamáž. Zájezd původně velmi ne
vinně se jevící, stává se zodpověd
ným a také namáhavým výkonem

šími věcmi, hlavně však součástkami krojů a pak veliké národní
nadšení, které bohudíky je nezdanitelné. Ale měli jsme obavu, aby
chom nemusili vybalovati kroje, které jsme s největší pečlivostí do
kufrů uložili a vybalováním jich bychom jim zcela jistě neprospěli.
Štěstí nám však přálo po cestě tam i zpět, díky ovšem dřívějšímu
již hlášení Čedoku i vyslanectví. Až na zkoušku u jednoho nebo dvou
členů naší výpravy zavazadla nám nikde nebyla prohlížena.
Za jízdy vůbec byla nám již věnována čilá pozornost, a to hlavně
zásluhou hudebního přednesu našeho kvinteta ze Sušice, a to du
dáka p. J. Dolanského, houslisty p. K. Svatoše a p. F. Fircha, a zpě
váků p. K. Hlavatého a p. A. Kopače, kteří seznamovali nás se svými
písněmi, které bohužel jsme nemohli předem již v Plzni uplatni ti při
nácviku některého lidového tance, pro nemožnost dojíždění kvinteta
ku zkouškám. Proto musilo jim býti ponecháno pouze vystupování
samostatné, mezi naše nacvičené tance vklíněné. Uplatnil se tak
velmi pěkně svérázný půvab našich lidových písní, hlavně chodských,
sebraných a knižně vydaných vynikajícím hudebním skladatelem
J. Jindřichem, které sušické kvinteto s obdivuhodnou láskou a pílí
šíří světem.
Při příjezdu do Paříže nás přišel přivítat na nádraží referent vy
slanectví sekretář A. Steigerhof. Kus cesty na cestě k Paříži nám
přijel naproti ředitel pařížského Čedoku pan Holub, jenž nám vše
jasně vysvětlil a vypočítal útratu v Paříži s prohlédnutím nejvý
znamnějších památek. Přidali jsme si všichni k dřívější ceně 1050 Kč
ještě padesát franků a zajistili si tím ještě den dalšího pobytu v Pa
říži i s programem.
Z nádraží jsme jeli autokarem do hotelu ďEcosse 27 rue ďEdinbourg, kde jsme byli ubytováni. Měli jsme hezounké pokojíky s mo
derním nábytkem, k tomu umývárnu, koupelnu i telefon. V hotelu se
mluví francouzský a německy, takže se všichni velmi dobře
dorozuměli.
Večer 29. února jsme měli první vystoupení v krojích, a sice v pa
láci de la Mutualità, kam nás odvezli autokary. Naše číslo přišlo na
pořad až o půl 12. hodině noční, téměř již na konec, protože byly
všichni národové zařazeni podle abecedy. Před námi byla téměř
všechna čísla dost unavující. Pak nastoupili Rumuni a po nich Ma
ďaři, kteří podle našeho zdání se nejvíc líbili, protože měli tance
hodně rušné, se stálými rytmickými podupy a potlesky. Po nich jsme
přišli na řadu my, kterým se téměř jediným tleskalo již při nástupu,
jak kroje uchvátily. První byla na programu polka, pak dvě dudácké
písně a beseda. Přáli jsme si to prohodit, besedu dát napřed a po
tom polku, ale musili jsme se držet programu. Polka uchvátila, ale
beseda tak, jak jsme ji tančili, byla pro zdejší lid trochir pomalá,
a také únava na všech byla trochu patrná. Ačkoliv se i při ní několi
krát na otevřené scéně tleskalo, přece jsme si umínili, že příště tempo
zrychlíme, abychom tak vyhověli zdejšímu zvyku. Po ukončení tance
jsme šli po stranách jeviště do hlediště, kde se vpředu oba proudy
uprostřed spojily a prostřední cestou mezi sedadly jsme odcházeli.
Dojem, doufáme, jsme udělali dobrý, a kdyby nás byli dali na scénu

alespoň v první polovině, byli bychom se ještě lépe uplatnili. Těšili
jsme se tím, jak nás již v Plzni pan Jírovský předem upozorňoval,
že to byla jakási generální zkouška pro Nicu, kde jsme to chtěli
vyhrát.
Druhý den ráno, t. j. 1. března, jsme se šli trochu projít Paříží
a navštívili jsme jeden z velkých obchodních domů, kde jsme se shle
dali s mnohým, co je od nás, hlavně ovšem korále, které se zde pro
dávají víc jak desetkrát dráže nežli u nás. Také slovácké ha
lenky s vyšívanými čtverci na rukávech (značené jako maďarské)
budí u Francouzek značný zájem a prodávají se zde po 150 francích.
Též trochu lidové keramiky je vystaveno.
Ve čtvrt na dvanáct jsme odjížděli autokary v krojích do spole
čenských místností jednoho z největších obrázkových časopisů v Pa
říži »Le Miroir du Monde« (»Zrcadlo světa«).
Po uvítání, které měl ředitel té společnosti a sekretář našeho vy
slanectví, nás na terase fotografovali. Všechny národy brány pouze
na dvakrát, ale protože se jim naše kroje velmi líbily, fotografovali
nás asi desetkrát, vždy skupiny s jednotlivými kroji, a pak výjevy
z tanců, při nichž dudáci hráli. Obrázky tyto byly pak uveřejněny
v různých časopisech, hlavně však v »Le Miroir du Monde«.
Pak nás zavedli do jednoho sálu, kde se podávaly zákusky a kolem
velikého stolu byly připraveny sklenky se šampaňským, při čemž
nám byla provolána sláva. Podle zdejšího zvyku musila jedna z dívek
(Malenka Bílá) centrálnímu řediteli poděkovati, a to hubičkou, kte
rou on velice rád přijal.
Odpoledne jsme dělali po Paříži prohlídku autokary a měli jsme
opět štěstí. Sluníčko od prvního našeho vstupu do Paříže a pak dva
nejlepší průvodce, totiž pp. Šrámka a Darase. Prohlídka trvala ještě
příští den dopoledne a viděli jsme při ní alespoň zběžně nejpamát
nější místa, ku kterýmž se víže neobyčejně poutavá a významná h i
storie národa francouzského. Nedá se věru ani říci, která z budov
uchvátí více; zdali pověstné chrámy a paláce s úžasnými sbírkami,
anebo v Invalidovně mohutný hrob Napoleonův, kterémuž se každý
návštěvník, dík krásnému výmyslu architekta, musí poklonit.
Večer 1. března jsme šli všichni do největší revue v Paříži, zvané
Folies Bergères. Je tam tak ohromná výprava, že se to rovná po
hádkám o tisíci a jedné noci. Střídají se zde s dovednou rafinova
ností tak výpravné obrazy, že se při některých musí napnout všechny
zkušenosti z podobných triků, aby se porozumělo, jak je to tvořeno.
Příští den ve středu o 5. hodině odpolední jsme odjížděli do Nicy.
Než se vlak rozjel, přivezli na vozících množství krabic z vlnité le
penky, z nichž každý účastník dostal po jedné. Samozřejmě, že nikdo
neodolal, aby se do nich nepodíval. Jaké bylo však překvapení, když
se shledalo, že je v každé láhev kysibelky a vína, pak pomeranč,
jablko, sýr, vajíčko na tvrdo, 2 dalamánky, na talířku šunka a plátek
hovězího masa, pak dva čajové zákusky, sůl, pohárek na vodu, vid
lička, nůž a šroubovák. Bylo to každému tolik milé, že se s tím za
chytila výborná nálada. Nasmáli a naobdivovali jsme se tomu jako
děti.

pro každého účastníka, začež jest
nabízena odměna velmi problema
tická, totiž částečně zaplacená jízda
a ubytování, a to jen pro ty dny,
kdy bude účastníkům se plně vě
novati jen zájmům francouzské
společnosti. Co by chtěl kdo zažiti
též pro sebe — hlavně pobyt v Pa
říži, to si musí zaplatí ti ze svého
a vlastně p i a t i t i i z a c i z í
z á j m y c e s t u do P a ř í ž e a
zpět.
Národopisné museum, které po
žívá nepatrné státní subvence, má
pak nésti náklady s obsáhlou ko
respondencí, platit! tanečního mi
stra i učitele zpěvu, má opatřiti
různé potřeby na cestu, pásky,
vlajku atd., a dle posledního přání
ještě 5 nákladných krojových lou
tek.
To jest opravdu mnoho žádáno.
Klade-li samotné ministerstvo to
lik váhy na representační zastou
pení, tu soudíme, že svoji žádost
musí doprovázeti i hmotnou podpo
rou.
Zadáme proto znovu a důtklivě:
Nechť ministerstvo zahraničních
věcí poskytne Národopisnému mu
seu na výlohy se zájezdem částku
nejméně 2.000 Kč, již dříve požado
vanou a zároveň s e v š í m u r y 
c h l e n í m v y m ů ž e u minister
stva železnic p o l o v i č n í s l e v u
j í z d n é h o na n a š i c h dra
h á c h (to jest z Plzně do Chebu
a zpět) p r o 45 ú č a s t n í k ů z á 
j e z d u, o níž bylo toto minist, po
žádáno již dne 8. února zvláštní
žádostí. Kdyby se tak stalo krátkou
cestou, bude možno tutéž slevu docíliti i u drah německých, které kla
dou slevu našich drah jako pod
mínku.
Doufáme ve vyhovění, neboť se
bojíme, aby zájezd nezůstavil
v účastnících jen trpké vzpomínky,
a tyto i museum nepřipravil ještě
do hmotné škody.«
Výsledkem tohoto dopisu byly
pak dva telefonické rozhovory, po
tvrzené ještě dopisem ze dne 18.
února. Jeho obsah jest negativní a
sluší zde bytí rovněž pro svoji dů
ležitost dokumentován:
»Vyslanectví Československé re
publiky v Paříži upozornilo na na
bídku slavnostního výboru v Nice,

protože mu záleželo na tom, aby
čsl. účast v krojovém průvodu ná
rodů, došlo-li by k ní, byla důstojná
a rádně připravená. Jestliže zpra
vodajský odbor ministerstva zahra
ničních věcí pak nabídku postoupil
správě Národopis. museu v Plzni,
učinil to z přesvědčení, že jeho sou
činnost při eventuálním pořádání
zájezdu bude nejlepší zárukou, že
kroje budou působivé a při tom
slohově bezvadné. Pokud jde o ma
teriální stránku zájezdu, bylo na
pořadatelích zájezdu, aby sami
usoudili, chtějí-li jej uspořádati za
podmínek, které jim byly předlo
ženy. Pořadatelé měli na vůli na
bídku přijmouti anebo nepřijmouti.
Jestliže pořadatelé mají za to, že
se strany francouzské společnosti
byly předloženy nové, nečekané
podmínky, a soudí-li, že výhody
poskytované za uloženou námahu
jsou problematické, učiní nejlépe,
nepodepíší-li smlouvu anebo zadrží-li odeslání smlouvy již podepsané.
Zpravodajský odbor ministerstva
zahraničních věcí obmezil se v této
věci na to, že uvedl nejvážnějšího
event. čsl. interesenta do styku se
Slavnostním výborem a kromě to
hoto pouhého prostřednictví nemů
že, pokud na něm jest, n i k t e r a k
hmotně přispěti k usku
t e č n ě n í z á j e z d u . Odpověd
nost za výpravu budou miti ti, kdož
znajíce podmínky i výhody, které
jsou při výpravě vymíněny, k zá
jezdu se zavázali a příslušnou
smlouvu podepsali.«
Pořadatelstvo, které již den před
telefonickou rozmluvou odhodlané
podepsalo písemnou smlouvu s po
řadatelstvem v Nice spolu s tam
ním starostou města, vědělo nyní,
že musí spoléhati samo na sebe.
Byla odmítnuta i vyšší sleva na
dráze a poskytnuto jen 25%, které
obdrží každá turistická společnost.
Než bylo též nepochybno, že od
mítnutí účasti těžce by poškodilo
naši národní pověst. Rychle zredu
kován program, pokud měl účast
níkům přinésti i osvěžení a poučení
v Paříži po odbytých produkcích.
Ředitelství Měšťanského pivovaru
požádáno o příspěvek a slíbeno, že
výprava vezme sebou propagační

Pak v polospánku za noci rychle cesta uběhla, ráno jsme při
jeli na Rivieru a asi o půl deváté hodiny do Nicy. Zprvu byla pří
roda dost skoupá, ale pak se objevovaly různé tropické rostliny, jako
olivovníky, palmy, veliké kaktusy a spousta jmelí. Mimosy je tu tolik,
že tvoří veliké keře, z nichž se šíří kolkolem omamná vůně jižních
krajů. Také ovocné stromy byly již květem jako družičky vystrojeny,
s nimiž bělostí závodila narcisová pole, taktéž v plném květu.
Pohled však na moře, které většině z nás bylo dosud zcela ne
známé, byl vskutku velkolepý. Jeho barva měnila se od nejčistší běli
do všech odstínů modře a zeleně, že bychom to nikdy nebyly předem
uvěřily. A ten příboj vln, když tak po celé šířce jedna velká vlna
pronásleduje druhou a tříští se v nespočetných nárazech o kamennou
hráz, to byl opravdu úchvatný a nezapomenutelný dojem.
Při příjezdu do Nicy jsme dostávali hned na nádraží jemné rohlíky
a buď kávu nebo čokoládu, jak kdo chtěl. Tam k vlaku nám přišel
naproti nájemce hotelu »Washington« pan Školník, dobrý to náš
Cech. Toť se ví, že jsme se zaradovali, že se opět dobře domluvíme.
U něho jsme byli všichni ubytováni, většinou v šestém poschodí, které
jsme celé okupovali. Pokojíky byly světlejší a větší nežli v Paříži
a z oken nádherný pohled na město a trochu i na moře. Děkovali
jsme opět osudu, že nám tak vyšel vstříc, že jsme dostali ubytování
tak vhodné a čisté, i stravu chutnou, a to českou i francouzskou.
V Nice pršelo před naším příjezdem několik dnů, ale s námi se do
stavilo slunce i teplo, které nás po všechny dny neopustilo.
Po malém odpočinku před polednem byly všechny krojové skupiny
přijaty v slavnostně vyzdobené radnici, kde uvítací řeč pronesl sta
rosta města Nicy M. Jean Médecin. Všechny naše dámy byly poděleny
malými kytičkami.
Mimo radnici bylo velmi skvostně vyzdobeno náměstí Masséna,
třída de la Victoire a Anglické nábřeží, tepny to města, určené pro
slavnostní průvody. Po celé hlavní třídě až k radnici byly přes celou
šířku na způsob našich reklamních pláten, zavěšeny prapory všech
národů, střídajícími se s francouzskými. První prapor náš, který
jsme spatřili, byl velmi ubohý, a sice do červenomodrobílého byl našit
modrý klín. Hned však následující dny se vyrojilo správných na
šich praporů větší množství, hlavně na všech budovách, kde jsou uby
továni Češi.
Nejkrásnějším dojmem však působilo náměstí Masséna, věnčené
stožáry s prapory, s přilehlým parkem, jehož trávníky jsou posety
rozkvetlými květinami.
Hned po obědě jsme se oblékli do krojů a šli do květinového prů
vodu, který šel městem a pak podél nábřeží. Některé vozy byly
vskutku tak krásně kvítím vyzdobeny, že to budilo upřímný obdiv.
Pro nás, vlastně naše tři dívenky, byl připraven též kvítím vyzdo
bený kočár, v kterém seděla Lidunka Velebilová, Malenka Bílá a Ma
řenka Špalková, každá v jiném kroji. Ačkoliv kočár byl poměrně
chudý, přece dostal cenu, a sice kulatý malovaný obrázek Nicy na
plátně na způsob jednostranného bubínku, s okolo našitými červe
nými stuhami.

Mimo těch třech dívek všechny ostatní naši účastníci v krojích
(i některých jiných národů) šli v průvodu. Nepřejte si slyšet ten jásot
lidu, jak se jim naše kroje líbily. Zprvu všichni tleskali a pak nás
bombardovali malými kytičkami svázaných jarních kvítků. My jsme
stále až do ochraptění volali: Nazdar!, a na stálé dotazy, kdo jsme:
»Tchecoslovak«, a oni pak již na nás také: Nazdar. Mohu bez zardění říci, že naše skupina se ohromně líbila a že národ náš tím velmi
získal, že se Francouzové alespoň tady dověděli, že žijeme. Tak v prů
vodu i na ulici na nás již volali: Tchecoslovak anebo Čekolovak a
bylo to moc milé. Kdyby se nám nic jiného z našeho programu ne
bylo povedlo, toto bylo již veliké plus a proto jsme byli všichni
šťastni a veselí.
Pak nás zavedli do hotelu »Ruhl«, kde jsme zatančili moravskou
besedu a dudáci zazpívali dvě písně, vše rázně, takže jsme sklidili
značný potlesk. Moc se to líbilo.
První příhoda ráno byla sice trochu pohnutá, ale skončila dobře.
Stalo se nám totiž to, že jsme měli minulý večer vystupovat v Casinu
a byla nám určena osmá hodina. Zatím tu dobu tam není ještě nic,
program zábavní nastává až po desáté hodině. Šli jsme tedy domů
a již tam potom nešli. Ráno šla od nás deputace, a sice pí. Bílá, Brucheová a p. Cipra, stěžovat si panu starostovi, co se nám stalo. Pro
sil nás snažně, abychom jim to prominuli, že nás špatně o hodině
vystoupení uvědomili a že si nás moc váží, že předem nevěděli, kdo
to za Čechoslováky bude vystupovat. Teď teprve nás poznali a jsou
šťastni, že jsme přijeli a ubezpečil nás, že v každém ohledu nás nej
více budou respektovat a kdyby snad někde něco nevyhovovalo, máme
to ihned oznámit a vše starosta sám zařídí. Slibu svému také plně
dostáli.
Ve dvanáct hodin v poledne jsme všichni národové odjeli autokary
do Monaka. Co živi budeme, nezapomeneme té úchvatné krásy při
jízdě na mořském pobřeží. Monte Carlo i Monako jsou přemalebně
postaveny na návrších a zámek v Monaku dominuje na vrchu jako
čarovný zámek z pohádky. Všude v ulicích, kudy jsme projížděli,
byla již spousta lidí. Jak jsme z autokarů vystoupili, při čemž každá
skupina dostala od monackého knížete hezký malovaný praporec,
seřadili jsme se do průvodu. Šli jsme po dvou v jedné řadě a jak
se průvod vinul nahoru k zámku, zdálo se nás být veliké množství.
Lid nás všude vítal, tleskal, volal, kudy jsme šli, všude samá vlajka
a květinová výzdoba, praporů tolik, že byl jeden na druhém. Lidé
stáli v oknech, na balkonech, na střechách, na skalách a každou
chvíli se fotografovalo nebo filmovalo. Nadšení lidu bylo ohromné,
slunečko na nás se líbezně smálo, pod námi se na vlnách houpaly
malé plachetní lodi, moře odráželo oblohu a jásalo barvami, jakoby
samo mělo radost z živých barev našich krojů, které vnesly do
města šumnou náladu a radost ze života.
Když jsme došli na velké prostranství u vyzdobeného a ověnče
ného zámku, spatřili jsme po straně tribuny a uprostřed vyvýšené
pódium. Na tomto všichni národové předvedli improviso vané ukázky
tanců. My jsme načli průvod s dudáckou muzikou na písničku: »Proč

materiál, který na místě co nej
vhodněji uplatní. Tu pak získána
první a jediná podpora 700 Kč.
Slečna Zdeňka Pokorná ochotně
opatřila z vlastních peněz krásnou
hedvábnou čsl. vlajku, taneční
mistr Jírovský zřekl se honoráře
za četné zkoušky, pořadatelky od
mítly jakoukoliv náhradu. Přes to
zůstala cifra hotových výloh za
jednoho účastníka na výši 1050 Kč
včetně jízdy. Připočteme-li k tomu
další třeba jen skromné vydání, tu
Plzeň z prostředků svých 40 obča
nů obětovala pro celonárodní repre
sentaci velmi značný peníz.
Odvaha a dobrá organisacc do
znala však úspěchu. Nikdo nelituje
dnes obětí, než každý z nás jest
pro budoucnost i o zkušenost bo
hatší.
s e z n a m ú č a s t n ík ů

A ROZDĚLENÍ JICH PODLE
KROJOVÝCH SKUPIN.
P l z e ň s k o : Bílá Ema, Krejsová Libuše, Lábková Božena, Petrovická Hana, Pokorná Zdeňka, Smidtová Maile, Špalková Marie, Ferra
Miroslav, Himmel Alois, Stroh
schneider Stanislav, Strohschneider
Václav.
C h o d s k o : Brucheová Anna,
Dvořáková Helena, Flosmanová
Marie, Kupilíková Marie, Lábková
Marie, Lilingová Věnceslava, Šinde
lářová Marie, Schwarzová Božena
a dudácké kvinteto ze Sušice Dolanský Jindřich, Firch František, Hla
vatý Karel, Kopač Antonín, Svatoš
Karel.
K y j o v s k o : Ferrová Marta,
Hrbková Marie, Ježková Marie,
Kirchmanová Amálka, Cipra Kamil.
P í š ť a n s k o : Berdychová Ma
rie, Černá Marie, Černohorská
Zdeňka, Gogalová Zdeňka, Rumlová Anna.
H a n á c k o : Velebilová Fran
tiška, Velebilová Ludmila.
V l č ň o v s k o : Benýšek Ladi
slav.
U h e r s k o o s t r o ž s k o : Bílá
Malenka, Ciprová Milada, Florian
Josef.
T r n a v s k o : Schwarzová Jana.
Průvodcem : Šrámek Jindřich.

JAK LÍČÍ PRÜBÉH SLAVNO
STÍ FRANCOUZSKÝ LIST
»L’ECLAIR EU R DU SOIR«,
VYCHÁZEJÍCÍ V NICE, ZE
DNE 6. BŘEZNA 1932.
Pod teplým a usměvavým slun
cem předvádělo dvacet národů svo
je defilé v Nice. Nebylo nádher
nějšího divadla nežli to, kterému
jsme mohli přihlížeti dnešního rá
na, kdy průvod procházel všemi
ulicemi našeho města. Byli v něm
zastoupeny representační delegace
všech různých zemí, které se
zúčastnili nádherného Svátku ná
rodů, jehož úspěch stoupal den ode
dne.
Již dlouho před desátou hodinou
dopolední, která byla předurčena
k začátku průvodu, tísnily se velké
davy lidu všude, kudy měl průvod
procházeti. Na Avenui de la Viktoir
bylo na obou chodnících nesmírné
množství zvědavců, kteří nechtěli
ničeho ztratiti z nádhery a krásy
průvodu, která byla podporována
ideálním počasím se skvostným
sluncem.
Konečně přesně v deset hodin,
nebyla to dochvilnost královská?,
objevil se nádherný průvod v tisíci
barevných a pestrých barvách na
třídě Thiers, uprostřed nadšených
davů, vtěsnaných do této hlavní
tepny. Pod širokými prapory, tvo
řícími nejkrásnější bránu vítěznou,
průvod sestupoval krok za krokem
po třídě de la Viktoir.
Vpředu za klasickými strážci mí
ru a neméně klasických četníků na
koních, přichází roztomilá skupina
N i c e n s k ý c h , muži v charakte
ristických čepicích, ženy jako sel
ky venkovanky, rozkošné ve svých
kloboučcích.Za hudbou Renaissance
následuje skupina A r m é n ů v ná
rodních krojích, R a k u š a n é v ze
lených kabátech, usmívající se
B e l g i č a n é , B u l h a ř i v dlou
hých zdobených kabátech, K a n a ď a n é , D á n o v é , jejichž účastníci
měli velice hezké šněrovačky teple
kolorované, Š p a n ě 1é a jejich
osmahlé Džitany (tanečnice) s oh
nivýma očima, v mantilách jemně
vyšívaných, F i n o v é s dlouhými
kabáty a laškovnými klobouky.

bychom se netěšili. . .« Na pódiu jsme utvořili tři kola, z nichž chod
ské zatančili kolečko, plzeňské polku a slovácké výňatky z besedy.
Líbilo se to tak ohromně, že jsme sklidili velký potlesk. Na tribuně
seděl kníže monacký, exkrál španělský Alfons a několik význačných
osobností. Po tomto vystoupení jsme musili výňatky opakovat ještě
pro film, a sice i pro zvukový. Pak se pořádala recepce u knížete
v zámku, kam šla za naši skupinu p. Bílá. Tam pronesl kníže monacký
velmi krásnou řeč, v níž vyznačil, že tento svátek národů je vlastně
sbratřením světa, a že jsme ukázkami své národní kultury osvědčili
mírumilovné snahy po světovém míru. Vyzdvihl hlavně nás a Jihoslo*
vany, řekl, že my jsme s velikou láskou k našemu národnímu umění
přijeli a že si toho velmi váží a ujišťuje nás, že velmi dobře rozumí
umělecké stránce folklóru, který je hybnou silou národů.
Poté jsme venku dostali občerstvení a odešli do Monte Carla, kde
jsme ve velikém sále Opery provedli chodská kolečka a polku v plzeň
ských krojích a moravské besedy druhou polovinu. Líbilo se to zas
tak ohromně, že na nás lidi z hlediště i volali. Jednostejná kritika
zněla velmi pochvalně o našem národu i vystoupení, které každý ob
divoval pro krásu krojů i tance, které, prý je vidět, že jsou opravdu
nevyumělkované, lidové a proto tím milejší. Pak zase po občerstvení
jsme jeli zpět opět jinou cestou, abychom té krásy pobřeží co nej
více užili.
Večer jsme měli jako dodatek překrásného dne vystoupení v Opeře,
které bylo nejoficielnější ze všech slavností. Byla přítomna vy
braná společnost a také švédský král, který též na nás volal: »Vive la
Tchècoslovaqui!« Přišli jsme zde již dříve na program nežli v Pa
říži. Příchod byl opět s dudami a zpěvem, pak zatančena zkrácená
beseda, pak dvě písně dudácké s chodskými kolečky a na konec polka
(skočná). Děti naše se k tanci chystaly jako k slavnostnímu aktu.
Vědomy zodpovědnosti našeho podniku, vžily se cele do tanečních
pohybů, že byly rozkoší plny. Hudba splývala melodicky s pohyby
pružných těl. Hluboké ticho, které je výrazem vzrušené mysli, plnilo
se hledištěm. Tanec se rytmicky rozvíjel. Laškovné doteky vroucní,
mládím a zdravím jásají. Vtom slyš, radostný potlesk vytryskl jako
nečekaný vodopád z ticha hlediště. To na jevišti junáci naši silnými
pažemi dívky své zvedli. Je to jako symbol díkůvzdání, prýštící z vě
domí pochopeného smyslu života.
Sklidili jsme nečekaný úspěch. Opona několikrát za sebou nahoru
vzlétla a stále nás volali a tleskali. Líbili jsme se opravdu nesmírně,
pořadatelstvo bylo nadšeno. Tentokrát byla i scéna na jevišti výborná,
představovala zelený háj s břízkami, od kteréhožto pozadí se naše
kroje odrážely s takovou harmonií, že vše vypadalo jako záhon v za
hradě. Prožili jsme tady chvíle, z kterých, až časem odpadnou obvyklé
všední trampoty, zůstanou nám upomínkou, na kterou si rádi vždy
vzpomeneme, však i s lítostí, že právě to, co život dá nejkrásnějšího,
netrvá dlouho, a zbude jen tklivá vzpomínka jako svěží vánek, při
nášející milé pozdravy z dálných světů.
Jakou propagandu jsme udělali našemu národu tyto dny, takovou
neudělá celá spousta nákladných reklam. Každý, kdo viděl naše

Za novou hudbou (Cecilia) při
kroje na ulici, již sám volal: Tschekoslovak. Ustálilo se totiž tady
to mínění, že ty kroje, které jsou krásné, jsou české. Noviny o nás cházejí H o l a n ď a n é v dřevá
v kterých i tančí, L e t o n c i
psaly a spousta fotografií byla již vyložena ve výkladních skříních. vkách,
pitoreskních krojích, M o n a č aNemůžeme sice říci, že jiní národové nemají hezkých krojů a hlavně n é, N o r v é ž a n é , jejichž účast
dívek, to by pravda nebyla, protože je zastoupeno hlavně studentstvo. níci nesou graciesně jásající máj
Ale jak uznávalo i obecenstvo, naše typy byly přírodní a roztomilé, ku, pak P o l á c i se svými ošnůrovanými kabáty.
kdežto ostatní byly většinou, jak pěkně »malovaný« obrázek.
Přichází hudba (Konservatoř),
V sobotu dopoledne sesli se účastníci všech národů u hrobu Nezná za kterou následují R u m u n i
mého vojína. Pomník je vytesán ve vysoké skále na způsob sloupové v pěkných svátečních krojích, dále
svatyně. Před ním je široké a volné prostranství, kolem něhož jaksi Š v é d o v é a milounké Švéďanky,
v údolí se rozprostírají trávníky. Národy v krojích se rozestavovaly Š v ý c a ř i , kteří tvoří jednu z hez
kých skupin se svými typickými
před pomníkem do dvou proudů a dvojice z každé skupiny odnášela kroji. Průvod je pak přerušen hud
pietně na stupně pomníku kytice, darované starostou města. Mezi bou (Lyra filharmonická) a na ko
nimi odděleně stáli Jihoslované pějící smuteční sbory. U pomníku nec přichází dvě nejpočetnější sku
stálo pořadatelstvo Svátku národů a vhodným přednesem ocenilo piny, a to Č e c h o s l o v á c i , ob
význam holdu národů u hrobu Neznámého vojína. Důtklivě vyzdvi jevivší se v krojích ze všech nejnádhernéjších, a ti druzí jsou ra
žena byla hluboká a přesvědčivá touha všech národů po světovém dostní
Jugoslávci.
míru, které každý se zúčastněných může ve své otčině svým vlastním
Nepřehledný dav těžko udržitel
způsobem propagovati. Vroucí slova i nápěvy písní zněly nám v duších ný následoval nádherný průvod.
ještě tehdy, když po ukončení celého aktu celé pořadatelstvo i se Potlesk propukával se všech stran
starostou města Nicy chodilo od jedné skupiny ke druhé, aby několika a radostné vítání se prodlužovalo
do nekonečna. Na hlučné pozdravy
slovy všem poděkovalo za jejich účast.
obecenstva bylo delegacemi všech
Odpoledne jsme měli volno a tak jsme se rozdělili na skupiny a národností odpovídáno: Ať žije
prohlíželi Nicu. Podívali jsme se také do parku Chateau, odkud byl Nica!
nesmírně krásný pohled na Nicu. Bylo to tak úchvatné a dojemně
krásné, že člověku maně vstoupily slzy do očí. Když jsme si pak na
chvíli sedli na pláž a pohlíželi na příboj vln, který jde ustavičně BOŽENA LÁBKOVÁ:
jeden za druhým po celé šíři moře, bylo nám tak duševně zvláštně, POČÁTKY A CÍLE KROJO*
jakoby věčnost sama s námi promlouvala. A když zapadalo slunce, VÉHO ODBORU NÁRODO*
hejno racků poletovalo kolem nás, vlny šuměly věčným rytmem a ně PISNÉ SPOLEČNOSTI
kolik lodí brázdilo hladinu moře, bylo nám opravdu teskno, že se V PLZNI.
musíme rozloučit s tak líbeznou pohádkou, která laská duši nejjem
Byla to světová válka, která
nějším dotekem.
vznítila ve všech českých srdcích
Večer jsme vystupovali v Eldoradu, kam nás pořadatelstvo po touhu po oživení našeho národního
slalo. Tančili a zpívali jsme opět náš soubor, jako již dříve, opět s ve svérázu a znovu vzkřísila vlaste
necké sebevědomí, které ve svátém
likým úspěchem.
nadšení vyhledávalo všechny pra
Tohoto večera konalo se též diners de gala v paláci de la Médite- meny, z nichž by opojeno dodávalo
ranée, kamž jsme vyslali našeho delegáta, p. Kamila Cipru, akade síly, krásy i národní hrdosti kaž
mického malíře. Pozvání na toto diner mělo vlastně ráz oficielního dému, kdo nedovedl pochopiti. . .
U našich dam byl to v prvé řadě
poděkování se strany pana starosty všem zástupcům skupin za jejich
náš
lidový kroj, který se přímo ži
účast na Svátku národů.
velně uplatňoval v nejrůznějších
Delegát maďarské skupiny děkoval velmi vzletnými slovy opět j způsobech, a to nejen nošením, ale
panu starostovi za pohoštění, které se všem skupinám v Nice dostalo. též i Čerpáním z jeho překrásných
Nelenil však ani náš zástupce pan Cipra a vystihnuv příznivou ornamentálních výšivek pro vše, co
chvíli, rozmluvil se o našem národě. Znovu zdůraznil naši staletou mělo označovali českou osobitost.
Leč při velkém vlasteneckém zá
kulturu, naše umění a národní svéráz, které je tak vyspělé, že lehko
palu rostlo zároveň i nebezpečí ne
může závoditi s ostatními národy.
správného užívání i úplného nepo
Po zdařilém tomto večeru, který velmi prospěl k sblížení našeho chopení. Čistotě a kráse našeho íi-

dového kroje hrozilo znesváření i
zevšednění.
A tak z čisté lásky a úcty ke vše
mu, co nám krásného a vzácného
naši předkové vytvořili a zachovali,
též k nezbytnému střežení, hájení
i očistě všech těchto našich po
kladů, ustavil se Krojový odbor při
Národopisné společnosti v Plzni.
Zcela nehlučně začal. Bylo v
něm několik dam, které pravidelně
v Měšťanské besedě udílely každé
mu úplně zdarma všechny odborné
rady a pokyny při zhotovování no
vých krojů i při doplňování a opra
vách starých součástí.
Zájem byl až nečekaný, někteří
dokonce musili státi i »ve frontě«,
nežli na ně přišla řada.
Měla-li ,pak některá dáma již
kroj úplný a správný, ověřil se způ
sobem, který zaručoval nepřenosítelnost legitimace, tudíž i její zne
užití.
Současně se zapisoval každý majetník ověřeného kroje, ať dáma či
pán, do matriky Krojového odboru
i s celým opisem jeho legitimace.
Nastala-li pak příležitost oficiel
ního vystoupení K. O., vyzýváni
byli vždy takto zapsaní členové,
ježto zaručovali přesnost a správ
nost krojů v každém směru.
Nedlouho po převratu odstěhoval
se náš K. O. s činností svou do
»Svérázu«, kde od této doby udílí
se zdarma a každému jakékoliv
rady, týkající se krojů, a tyto, jsouli naprosto správné, ověřují se za
poplatek 10 Kč ve prospěch Náro
dopisného musea v Plzni.
K. O. střeží tak úzkostlivě naše
památky proti jakémukoliv znehod
nocení a dovoluje použiti jich pou
ze ve význačných okamžicích, kdy
jde o vážnou representaci národní.
K. O. však se zároveň snaží, aby
mimo kroje propagoval i ostatní
složky naší bohaté lidové kultury
a provádí sám různé národopisné
podniky s ukázkami života lido
vého, kde mnohá česká duše najde
pookřáni i povzbuzení.
Za těch málo let může se K. O.
pochlubiti skutečně mimořádnou
činností. Hned v prvních svých po
čátcích prováděl v plzeňském di-

národa s ostatními a hlavně francouzským, předány byly každému
delegátu pamětní medaile, skupinám určené.
Nedělní dopoledne bylo hlavním dnem, a sice slavnostní přehlídkou
národů. Šli jsme nejhlavnější třídou a Anglickým nábřežím podél
moře. Představte si výstavu praporů, květin a vlajek, v nichž se již
čestně vyjímaly i naše československé vlajky. Představte si nádherné
stavby z bílého mramoru, cesty vroubené sličnými palmovými stromy
a trávníky, ulice vyčištěné tak, že by se po celé velké délce papírku
nenašlo. Na druhé straně nepřehledné moře věčně šumné a krásné,
odrážející v sobě nekonečnou oblohu, hýřící sytou modří, místy do
zelena zbarvenou. A tou scénou za úžehu jižního slunce kráčeli
všichni národové se svými standardami a vlajkami, které dodalo
město Nica. Po obou stranách tříd, kterými jsme procházeli, na bal
konech, střechách, oknech a terasách bylo takové nepřehledné množ
ství lidu, že se počítalo na slušné statisíce. Ze všech stran přijížděly
do Nicy zvláštní vlaky, i silnice i cesty k Nice byly od ranního úsvitu
přeplněny. Sám starosta města pravil, že nepamatuje tak ohromné
návštěvy, jako tento den. V naší skupině jel vpředu na koni pan
Cipra v kyjevském kroji se vztýčenou vlajkou československou, za
půjčenou od města Nicy. Za ním kráčelo naše dudácké kvinteto
v chodských krojích a jeho lidová hudba, uplatňovaná v přestáv
kách ostatních hudeb, budila všude radostný ohlas. Pak nesena naše
standarda s nápisem a naše hedvábná vlajka, darovaná slč. Zdeňkou
Pokornou. Za těmito pak v rozestaveném trojstupu seřazeny byly
všechny naše kroje, a to zprvu šest našich nejmladších děvčátek,
které chovaly v náručí veliké panenky, ve stejné kroje jako děv
čátka, oblečené.
Za nimi pak šlo Slovensko, pak Morava a naposled Čechy, v nichž
plzeňská skupina průvod zakončovala.
Po obou stranách průvodu rozdávaly dvě naše dámy reklamní pu
blikace, které jsme s sebou přivezli, a sice z města Prahy, Plzně
a Měšťanského pivovaru. Měli jsme jich na tisíce a ačkoliv se s nimi
šetřilo, jak se mohlo, stačily nám pouze na začátek hlavní třídy
Tato propagace měla netušený výsledek, naprosto překvapující.
Dojem z průvodu u obecenstva byl mohutný. Lid ve Francii
není zvyklý projevovat velké nadšení. Ale jak nás přivítali, budilo
u každého podiv. Lid tleskal, mával a volal nejvíce však u naší sku
piny, kterou každý kolkolem radostně pozdravoval. Nadšení bylo
skutečně tak veliké a upřímné, že hlavní ředitel slavnosti, president
Armbruster, přicházející ke každé skupině, k našemu vůdci pravil:
»Lituji všech ostatních národů, které jste tolik zastínili.« A vyžádal
si s sebou jednoho člena naší skupiny, a to p. Himmela, a odevzdal
mu v kanceláři malovanou korouhev města Nicy, jedinou, kterou
měli k průvodu tomuto připravenou, spolu s dopisem, který zní:
»Paní předsedkyni delegace československé. Veškerý můj obdiv pro
obdivuhodné vystoupení československé skupiny a moji živou sym
patii všem jejím členům.
Osobní poznámka: Přiložená korouhev k předání s mé strany jako
vzpomínka pro dámu, která vede skupinu.
Armbruster.«

Druhý přiložený dopis obsahoval výzvu, abychom našich šest lou
tek v krojích předali kanceláři, protože je starosta zakupuje pro mu
seum města Nicy.
Po průvodu před obědem přišel k nám do hotelu pan Krejčík, vel
kostatkář z Přívozce u Domažlic, aby nám poděkoval za vše, co
krásného a dobrého jsme pro svoji vlast a národ vykonali. V jeho
procítěné řeči nastínil nám, s jakými obavami a napětím hleděl vstříc
našemu zájezdu a vystoupením. Prozradil nám, že nás pozoroval
s dychtivostí od první chvíle našeho příjezdu po všechny dny, až do
mohutného zakončení celé slavnosti národů v triumfálním průvodu.
Radostně nadšen přichvátal k nám, aby nám se slzami v očích do
jemným a při tom nadšeným proslovem poděkoval nejen za sebe, ale
i za všechny tam žijící Cechy, za velkou lásku a obětavost, s kte
rou jsme přišli hájit naše národní zájmy. Prohlásil též, že jsme
první českou společností, která u nich nezanechá špatných vzpomínek,
ale přinesla jen čest a vítězství svému národu.
Po skončeném tomto proslovu zazpívali jsme všichni s velkým po
hnutím »Kde domov můj?«, při čemž málokteré oko zůstalo suché.
Radostně vzrušeni naším úspěchem, oznámili jsme jej telegraficky
našemu panu presidentu zároveň s blahopřáním k jeho narozeninám.
Odpoledne jsme ještě vystupovali naposled, a to v parku Jardins
Albert I., opět za veliké pozornosti obecenstva. Pak jsme se odebrali
do hotelu, abychom si připravili zavazadla k odjezdu. Při večeři,
která uplynula za srdečného rozhovoru s místními Čechy, bylo nám
na zdraví připíjeno šampaňským. V milé české společnosti jsme ani
nepozorovali, jak čas utíká, až přišel posel z nádraží, že všechny sku
piny mají již obsazena svoje místa, jen naše schází. Rychle jsme se
tedy rozloučili a chvátali ku vlaku, který, jak jsme nastoupili, se
ihned rozejel. Přišli jsme tím o oficielní rozloučení na nádraží, kde
se všem skupinám podávaly kytice.
Při revisi ve vlaku se zjistilo, že schází 28 osob do plného počtu;
naše skupina byla bohudíky úplná. Také pět osob se přidružilo bez
lístků, ty byly v příští stanici z vlaku vysazeny.
Noc nám pak uběhla v polospánku a vzpomínkách na prožité
chvíle a ráno nás zastihlo již v Lyonu. Dopoledne jsme věnovali pro
hlídce města a před polednem šli hromadně na radnici, která byla
všude květinami vyzdobena. Mluvili k nám tři řečníci, z nichž jeden
byl bývalý ministerský předseda Herriot. V procítěných řečích byla
hlavně vyzdvižena úsilovná snaha po světovém míru, kterou náro
dové mohou uplatňovati v daleko větším měřítku, nežli mírová kon
ference v Ženevě.
Po přednesu byly na krásně vyzdobených stolech při vůni roz
kvetlého šeříku podávány zákusky a šampaňské. Naše skupina za
chvíli místnosti radnice opustila. Z některých národů tam ještě účast
níci zůstali a zachovali se tak, že jim to ku cti nebylo.
Odpoledne jsme odjížděli do Paříže, protože zastávka v Grenoblů
musila býti pro současné poměry odřeknuta. V Paříži jsme si přáli
věnovat ještě několik dnů prohlídce jejích pokladů. Naše výprava

vadle třikrát opakované »Chodské
zvyky a obyčeje«, které byly peč
livě sestaveny, nastudovány i vy
praveny pod dozorem našeho chod
ského spisovatele prof. J. Hrušky
a J. Š. Baara, i doznaly ohromného
úspěchu. Dodnes si všichni účast
níci rádi na ně vzpomínají, protože
v nich byly také zachyceny oprav
du pietně tklivé i radostné chvíle
ze života našich předků.
Dalším cílem K. O. bylo vypra
vení »Selské svatby z Plzeňska«,
která byla nastudována přesně dle
staré tradice a se vší přesností též
provedena. Docílila tak velikého
úspěchu, že nebylo podobného ani
slýcháno. Když předváděna byla
»Selská svatba« v Plzni, a to dva
krát r. 1921 v Měšťanské besedě a
v r. 1929 třikrát v budově němec
kého divadla vždy při vyprodaných
domech, přišlo se podívat též mno
ho venkovského lidu, mezi nimiž
několik pamětnic těch zašlých dob.
Vžily se tak dokonale do předvá
děného děje, že ve chvílích, kdy
začli na scéně zpívati, spustily též
babičky na sedadlech »tu Samou«,
a pěkně hlasitě zpívajíce přidaly se
k svatebčanům na scéně a docílily
tím naprostého splynutí hlediště
s jevištěm. Starým ženám zářily
oči dávno prožitým štěstím i uspo
kojením a zalévaly se slzami při
každé dojemnější scéně.
Nemohlo býti pro nás, pořadatelky, nic milejšího, než poznání,
že docílili jsme takové vzplanutí
radosti těch starých babiček, které
se přišly podívat a při tom si v du
chu nepředstavily, že budou opět
po letech prožívat kus svého nejšťastnějšího mládí. . .
Když odcházely domu, slyšeli
mnozí, jak těm mladším s nadše
ním říkaly: »Zrovna takovou ve
selku jsem měla, když jsem se vdá
vala — i ty písničky — ach, Bože,
to bej válo jiné než teď . . .«
»Svatba z Plzeňska« dávána též
v Praze při oslavách svatováclav
ských r. 1929, k nimž byl též náš
K. O. pozván, aby přispěl svým vy
stoupením k doplnění slavnostního
programu.
Slavnostní komité přijalo navr
hovanou hru velmi radostně a tak

předváděna byla naše »Selská svat
ba« na Slovanském ostrově, kde
shromážděno bylo na 4000 hostů,
mezi nimiž velice mnoho vynikají
cích osobností z domova i z ciziny.
Byl přítomen pražský arcibiskup
i mnozí kardinálové a biskupové i
z cizích zemí, šlechta, členové vlády
a různých vyslanectví a mnoho ji
ných. »Svatba« měla pronikavý
úspěch a mnozí z těchto vynikají
cích hostů přišli po ukončení na
scénu, aby všem poděkovali a ještě
si s některými svatebčany promlu
vili a jejich kroje si prohlédli, a do
konce i někdo malý dáreček na pa
mátku dostal. K panně nevěstě, slč.
Špalkové, přišel sám p. arcibiskup
Kordač a řekl jí, aby také ve sku
tečném životě byla tak hodná a
šťastná jako při svatbě na jevišti.
Kromě tohoto vystoupení zúčast
nili jsme se v počtu 130 osob ve
všech západočeských krojích, a to
plzeňských, plasských, stříbrských
a chotěšovských všech ostatních
slavností a průvodů, při čemž do
stávalo se nám každé chvíle po
chvaly i pozornosti. V Praze zůstali
jsme po všechny 3 slavnostní dny
při společném ubytování a stravě,
což nám jakož i dráhu hradil slav
nostní výbor. Bylo však povinnosti
tolik, že skorém už vyčerpávaly, ale
zato s jedinečným úspěchem vra
celi jsme se do svého domova.
Roku 1927 byl K. O. požádán vý
borem Jihočeského plesu v Praze,
aby se zúčastnil v západočeských
krojích předtančení spolu s jiho
českými účastníky.
Měly tu býti zastoupeny všechny
kroje jihočeské až po západní Če
chy. Pro tento ples má protektorát
vždy náš ministr zahraničí s chotí,
a tudíž velká většina zvlášť pozva
ných jsou cizí hosté různých ná
rodů. Pořadatelstvo tohoto plesu,
který se každoročně opakuje, po
řádá podobná předtančení vždy
s jiným programem. Pro tento ples
volena byla Česká beseda.
Na ples jsme tehdy jeli v počtu
40 osob a měli pět kolon besedy,
a to kroje plzeňské, chotěšovské,
plasské, stříbrské a chodské, jako
nejtypičtější celé západočeské obla
sti.

s© pak rozdělila na dvě skupiny, první odjížděla domů devátého a
druhá jedenáctého března.
S první skupinou se přišel na nádraží rozloučit p. vyslanec Dr. Osuský, jemuž poděkovala za všechny dámy pí. Brucheová, při čemž se
také otázala, proč vyslanectví nepřidělilo skupině svého zástupce,
který by svojí účastí byl skupině jen ku prospěchu. Pan vyslanec
omluvil záležitost tím, že v nynější době je jediným heslem minister
stva šetřit a vyslanectví nemůže o své vůli jednat jinak. Ujistil však,
že je velmi potěšen naším úspěchem, o kterém byl již informován.
S druhou skupinou se rozloučil pak p. rekretář Steigerhof.
Než tato skupina z Paříže odjela, byla pozvána do kanceláře presi
denta de la Renaissance francaise, p. Armbrustera, kde jí tento
pro Národopisné museum Plzeňska, jako iniciátora našeho zájezdu,
odevzdal bronzovou medaili na červené stuze, fialovým proužkem
protkané. Na lícní straně medaile je vyobrazena symbolická postava
Francie držící vavřínovou ratolest, na druhé pak straně nápis
Renaissance Francaisse. Mimo této byl nám předán ještě umělecky
vypravený diplom.
Pan president Armbruster, který je zároveň ředitelem národo
pisného musea v Paříži, projevoval od počátku velký zájem o nás
a naše kroje. Vyptával se, máme-li všechny kroje, které se u nás
nosily, v naší skupině zastoupeny. Když mu bylo odpověděno že nikoli,
že naše vlast vyniká ještě jinými taktéž skvostnými kroji, že nebylo
je možno všechny v Nice uplatniti, projevil alespoň přání, aby mu
byly poslány fotografie. Samozřejmě, že Národopisné museum Plzeň
ska tomuto přání ihned vyhovělo zasláním svých publikací a kro
jových fotografií, které svým nákladem opatřilo.
V pátek odpoledne pak tato druhá skupina odjížděla z Paříže.
Oficielní uvítání všech našich účastníků na plzeňském nádraží
v salonku provedeno bylo v sobotu 12. března po příjezdu rychlíku.
Předseda Národopisné společnosti v Plzni, právní rada dr. A. Skřivan,
ve velmi procítěné řeči blahopřál nám k úspěchu, a děkoval za vše,
co jsme pro vlast svou a rodné svoje město vykonali. Vroucí svůj
přednes dokončil slovy: »Nechť krásné chvíle, které jste prožili,
zůstanou vám vždy ve světlé Vaší vzpomínce i tehdy, až o nich budete
jednou vyprávěti svým dětem a vnukům.« Po té ředitel Národopisného
musea Lad. Lábek řeč páně předsedovu dokončil a malá Bohunka
přednesla básničku k uvítání.
Milým tím přijetím byli jsme všichni velmi překvapeni, protože
předešlé události běžely všechny tak rychlým tempem, že jsme pravý'
jich význam ani dost dobře nemohli chápat. Teprve v následujících
dnech, opět v domácím prostředí, když hlavní starosti a trampoty
se zájezdem spojené, odpadávaly, vynořuje se stále víc a více veliký,
takřka světový význam »Svátku národů« v Nice a děkujeme osudu,
že právě náš Krojový odbor byl vyzván, aby hájil zájmy celého
našeho národa. Můžeme bez obavy tvrditi, že málokterá česká spo
lečnost by našeho úspěchu byla dosáhla, protože nikde není takové
pochopení pro čistotu a správnost našich krojů, jako u nás v Plzni.
Město Plzeň se starostou v čele vzalo též s potěšením na vědomí

zprávu o našem úspěchu a svým jménem poděkovalo starostovi města
Nicy za vlídné naše pohoštění. Také vyslanectví naše v Paříži nám
oznámilo, že poslalo děkovné přípisy starostům měst Nicy, Lyonu
a knížeti monackému.
Nyní je již všechna práce se zájezdem skončena. Nebyl to jen
řetěz šťastných událostí, řadících jeden slastný okamžik ke druhému,
až by z toho vyzněla konečná radostná píseň. Byly také dny i sa
motné chvíle ponuré, plné duševních útrap, v nichž jedinci stáli náhle
osamoceni, jako balvan, o který naráží spousty zpěněných vod. Však
i to minulo a práce a pravé národní nadšení zvítězilo. Hladina se
uklidnila, aby svou netušenou, však mocnou silou přiměla každého
k obdivu.
Zvítězili jsme svými kroji a svými výkony, zvítězila naše čistá
láska k národu a k jeho starým, vzácným tradicím. Přinesli jsme
všichni z nás národu hmotnou oběť, ale nelitujeme jí. Byla zaseta
v úrodnou půdu a věříme, že byla jednou z dobrých pásek, vížících
k sobě národy, kteří všichni, jako my, jsou prodchnuti myšlenkou
světového míru.
Zájezd zanechal v duších i srdcích našich vzpomínky nejkrásnější,
ku kterým se jistě budeme navraceti ještě za dlouhá léta jako
k líbezné pohádce.
Marie Lábková.
#
*
#
Trofeje a ceny, které Krojový odbor přinesl ze zájezdu domů,
jsou vesměs zajímavé ukázky vkusu a umění francouzského. Oba
praporce z hedvábí zhotovené, jsou převážně malované. Na praporci
věnovaném městem Nicou, jest pohled na město, na druhém, který
odevzdal výpravě kníže monacký, jest jeho středověký zámek,
vsazený malebně do romantického okolí. Malba jest ku podivu jemná
a technika neobyčejně vyspělá. Signatura prozrazuje tvůrce, nicenského malíře Giottiho. Nápisy a část ornamentální výzdoby jest
vyšívaná. Stuhy u prvého praporce — světle fialové jsou nejspíše
ve spojitosti s barvami města Nicy, tak jako bílo-červené na druhém
jsou barvami knížectví monackého. Celkový ráz maleb i úpravy jest
secessní — něco, co nás podivuje — ale Francie zůstává tomuto
stylu až dodnes povětšině věrna. Stejné umělecké práce i téhož autora
jest malba na bubínku, představující partii z nábřeží.
Obě medaille jsou ukázkami skvělého medailleurského umění
francouzského, které stojí v Evropě nejvýše, menší jest řešena cele
v domácí tradici, na větší jest patrný vliv německého robustního
stylu. I diplom jest dobrá ukázka jemného francouzského vkusu
a grafického umění.
Všechny tyto předměty převzalo k uložení Národopisné museum
Plzeňska a pietně je umístilo ve zvláštní vitríně pro paměť budoucím.
V archivu musea budou uloženy ostatní zajímavé dokumenty zá
jezdu, spolu i četné fotografické snímky.
L. L.

Předtančení vzbudilo pochopitel
ný rozruch a zájem u všech cizinců
i naší inteligence. K plesu pozvána
byla též spisovatelka pí. R. Tyršová, ku které všechny naše dámy
musily se jiti osobně představit,
aby mohla shlédnou ti různé de
taily těch všech krojů, které se ji
tolik líbily. I pochválila nám vzor
né jich vypravení.
Ještě jednou jeli jsme na toto
předtančení a to r. 1929, a tento
krát pouze v krojích plzeňských,
které se cizincům velmi líbily a vý
slovně si je vyžadovali. Program
jsme si stanovili sami po dohodě
s mistrem Jírovským, který pře
vzal řízení taneční a sám co sólový
tanečník ve »Furiantu« vystupo
val. Ujednán byl: Taneční nástup
i odchod všech 24 párů, pak Česká
polka z »Prodané nevěsty« tančena
16 páry nejmladších a na konec
»Furiant« s p. Jírovským a 2 dá
mami. Vše bylo skvěle provedeno
v bezvadných a čisťounkých kro
jích. A když za radostného vzruše
ní ubíralo se všech 48 osob krás
ně mistrem Jírovským saranžovaným odchodem tanečním krokem
přes sál v celých semknutých řa
dách, ženy zvlášť a muži též, tu
zaburácel přímo celý sál spontán
ním potleskem a hosté na estrádě
volali, ba i židličkami si pomáhali
ku zvýšení své pochvaly. Ještě na
konec musili všichni jiti na estrá
du, aby si cizinci každého zvlášť
mohli prohlédnout. Byl to mimo
řádný úspěch, kterého jsme do
sáhli.
Kromě těchto všech uvedených
akcí zúčastnil se K. O. vždy i tam,
kde šlo třeba jen o pouhé uvítání
cizinců, ale i to jest nutné, neboť
právě inteligence, která se vždy
vítá, zajisté pochopí význam tako
vého originelního přijetí našich mi
lých dívek v roztomilých krojích,
které skorém konkurence ve světě
nemají, a donese si domů nejen
krásnou vzpomínku, ale i spřátele
nější duši k naší a tím i více vzá
jemného pochopení. . .
To jest cíl K. O. a dalším vý
znamným krokem k němu byl prá
vě uskutečněný vítězný zájezd do
Nicy, jemuž jsou věnovány články
předchozí.

ZE VZPOMÍNEK ü Ca s t n í k ü z á j e z d u
Ema Bílá:

PO NÁVRATU Z FRANCIE.
Všichni rádi vzpomínáme a budeme dlouho vzpomínati na celou tu veselou cestu z Plzně do Nicy a zpět,
se všemi milými detaily. Neprožíváme často něco tak
krásného, abychom mohli zapomenout, a spíše si přeje
me, aby to vše zůstalo trvale vryto v naši paměti v ži
vých barvách skutečnosti. Nejsme ještě dnes tak do
cela všemi svými myšlenkami při každodenních povin
nostech. Nechce se nám ještě alespoň v mysli rozloučiti se se všemi těmi hezkými zážitky, při kterých nám
bylo tak blaze. Vyprávíme rádi všem známým, jak to
bylo ve Francii pěkné. Poslouchají se zájmem, mnozí
litují, že také s námi nejeli. Naše fotografie se líbí
a nám zůstávají drahou památkou na dny radosti, ba
takřka veselého opojení z úsměvů, které nás všude ví
taly, z jižního slunce, z modrého nebe, z vůně květin a
z blízkosti skvoucího moře. Byli jsme všichni šťastni
jako děti. Jedinou naší starostí naší byl zdar a úspěch
našich vystoupení. Dobrá nálada neopouštěla hlavně
naši mládež, ale ani nás ostatní. Onava někdy zle do
léhala, ale byla bezmocnou; my ji necítili. »Veselo
v Kyjově bude,« zpívají hoši, a bylo po celé cestě i ve
vlaku. Hrajeme dětské hry, smějeme se každé hlou
posti. Nic nás nemůže rozladit a zkalit naše potěšení
nad tím, že nám bylo osudem dopřáno tolik krás
ného shlédnout a při tom že ještě naše kroje zvítězily
v konkurenci tolika národů. Mářa Lábková i já byly
jsme přesvědčeny, že naše výprava dobře dopadne, ale
že to dopadne tak skvěle, jsme si přece ani v nejkrás
nějším snu nepomyslely. Přivezly jsme si jistě všichni
vedle hřejivého vědomí, že dobrá věc se podařila, mimo
krásy vzpomínek i osvěžení duševní a nervové. Přála
bych všem, abychom se při všem nemuseli tak brzo
loučit jako s Francií, která nám za tak krátko k srdci
přirostla. Rádi bychom se co nejdříve do ní vrátili.
Hlavně Riviera nás dokonale okouzlila a zůstane pro
nás silným magnetem. Vzpomínka vábí, byla skoro po
hádková se všemi jejími motivy. Vždyť je v ní i princ
Monacký, jeho srdečné přijetí v sídelním paláci, jeho
vřelý dik, že jsme mu přivezli ukázat všecky poklady
naší kulturní tradice, jeho upřímné přání, aby nás
čarovný záliv Francie vítal jako skutečné bratry a
přátele v trvalé vzájemné shodě a lásce. Nádherné krá
lovské zámky, komnaty, šperky, obrazy, zahrady plné
báječné květeny, slavnostní průvody, na to všecko se
přece nemůže tak snadno zapomenout!
A. W. Brucheová:

MOMENTKY PLZEŇ—NICA.
Obchůzky.
Byli jsme plni nadějí, když jsme se koncem ledna
začali scházeti ve Svérázu za účelem sestavení a pro
myšlení celého zájezdu do Paříže a Nicy a přesvědčení,

že náš kroj dojde uznání a obdivu cizinců a jím že se
bude šířit znalost naší vlasti, bylo nám všem pohnut
kou k vytrvalé a úsilovné práci.
Bylo třeba najiti obětavé a spolehlivé lidi, připraviti
program i kroje. Co tu bylo debat, návrhů a myšlenek
— ale i překážek a potíži, jež bylo nutno zdolat! A tu
se často přihodilo, že mnozí z nás byli doma jen hosty,
zatím co ostatní čas věnovali účasti na přípravných
pracích spojených se zájezdem, takže od úst k ústům
letělo: »Pi. N. šla se sl. Lábkovou po Petákově náměstí,
pí. L. se sl. Lábkovou šla náměstím, pí. A. byla viděna
se sl. Lábkovou v Jungmannově třídě« a pod.
Prozrazuji, že všechny tyto řeči byly čistou pravdou,
jakož bylo pravdou, že jsme sedávali v našem milém
Svérázu i do 11 hodin večer, abychom se usnesli na růz
ných plánech souvisejících se zájezdem.
Černý pátek.
Jednoho pátku přišla jsem k slečně Lábkové do Své
rázu. Vyskytly se nové překážky, nové potíže. Mimo to
přišel dopis ministerstva zahraničí, jímž odmítá kaž
dou pomoc zamýšlené akci. Bylo jako po pohřbu, tolik
pesimismu viselo ve vzduchu, že i p. ředitel Lábek byl
rozhodnut ukončit celou akci a upustit od účasti na
Svátku národů v Nice.
Ovšem — mít ve 3 týdnech hotový program s lidmi,
které se ještě neznali, a dokonce taneční bez tanečníků,
bylo věcí téměř nemožnou.
Nám se však ovšem zdálo nemožnějším pominouti tuto skvělou příležitost k uplatnění jedinečné
krásy našich malebných krojů v tak krásném prostředí
jako je slunná Nica. Doufali jsme, že překážky zdo
láme a pustili jsme se znovu do práce, jejíž výsledek
— vítězství — dalo jí nejlepší posvěcení.

D o p is.
Téhož dne dostal se mi do ruky anonymní dopis, adre
sovaný komitétu pro pořádání zájezdu. Obyvatelé mě
sta Plzně měli mnoho nedůvěry a obav a v důsledku
toho i dobrých rad, z nichž jedna byla ukryta v tomto
dopise :
»Vezměte s sebou jen krásné dívky! Ostatní nechte
doma !«
Nechala jsem si dopis pro sebe a pomlčela o něm,
neboť přišel ve chvíli velmi nevhodné a pak rada přišla
pozdě. Krásné dívky jsme měli — scházeli k nim jen
švarní junáci.
Díky snaze a vytrvalosti našeho výboru splněna byla
i tato podmínka; mám jen obavy, aby naše krásky a
švarní šohaji vlivem přílišné pozornosti cizinců, proje
vené na květinové bitvě nesčetným počtem květů,
úsměvů a projevů obdivu, příliš nezpyšněli.
P r o b d ě n é noci.
Ředitelství státních drah dalo nám k disposici celý
vůz III. třídy, takže každému účastníku připadla dvě

místa. Ve dne bylo nám dobře ; hůře v noci. Každý zkou
šel, na které straně se lépe spí. Někteří to zkusili na
zemi, jiní v sedě a jiní u stropu.
Naše první noc na kolejích, trvající z Norimberka
do Strassbourgu, dělená na sta krátkých veršíčků dří
moty a tolikéž paus z různých okolností, zakončila se
ranním mytím, jež bylo pro nedostatek vody velmi
skrovné a dojídáním zásob, ovoce i různých dobrot vo
nících domovem.
Takových nocí na kolejích absolvovali jsme téměř
5 v 10 dnech, nehledě k tomu, že i naše programy byly
položeny obyčejné na pozdní hodinu večerní, takže snad
jedinou noc jsme spali tak jako doma.
V probuzení.
Hned prvního dne po večeři zavezl nás autobus do
Palais de la Mutualità, kde nám byla vykázána místa
na galerii.
Do této chvíle byla v nás malá dušička. Teprve, když
jsme sledovali jednotlivá čísla programu a viděli lidi
a kroje ostatních skupin, vzrůstalo v nás sebevědomí
nejen pro krásu našich krojů, ale i pro náš program,
neboť mohl zcela dobře soutěžit s programy ostatních
národů.
Jediná potíž, která se vyskytla, byla, že program se
prodloužil, takže naše vystoupení bylo odsunuto téměř
na 12. hodinu noční. Tou dobou padala na nás nejvíce
únava z minulé probděné noci i dlouhé cesty a horkem
i únavou oči sc téměř zavíraly.
Kdosi zvolal: »Nastoupit!« Rázem probudilo nás vě
domí povinnosti k mimořádnému úkolu, jehož čestně se
zhostiti bylo nevysloveným přáním celé skupiny.
Sotva jsem stáli na prknech jeviště a z hlediště ví
tal nás potlesk obecenstva, spadla s nás únava a vě
domí, že ne jednotlivci ale »Tchécoslovaquie« tu hájí
své jméno před očima ciziny, nabádalo všechny členy
skupiny k výkonům co nejlepším a provedlo nás šťastně
prvním jevištěm.

Jaro .
Jakmile u nás koncem března trochu intensivněji za
svitne slunko, zbavujeme se rádi zimní tísně a smutku
a radostně vítáme jaro. Ale tam dole, čím více jsme se
blížili královně Cote ďAzure, tím více vítalo jaro nás.
Ohromné agave, opuncie, keře rozkvetlé mimosy,
oranžovniky a citronníky obalené plody, nad nimi zrca
dlo věčného sněhu a ledu, vysoko nad hlavou slunce
a jarní vlahý vzduch — ó jaro, ty kouzelníku, jenž
krášlíš život tisícerými půvaby a krásou nevýslovnou,
jenž starým stromům znovu dáváš kvést a do očí hlu
boce vklíněných pod příkrovem stříbra znovu vkouzlíš
úsměv a radost ze všeho, co se děje kolem, ty smělý
umělče, hýřící barvami, jak jsme tě měli rádi tam na
břehu mořském za to, že tvojí mocí v slunce záři za
skvěly se naše drahé kroje nevýslovným kouzlem a žár
našich srdcí vedl je po cestách odhodlání k úspěchu!
K v ě t i n o v á bitva.
Tisíce vlajek lehce nadnášel jemný vánek od moře,
vůně květů mísila se se slaným pachem moře, hudba

hrála k pochodu a ze zástupů, oken a tribun jen se
sypaly na nás květy, důkazy zájmu a sympatie a od
úst k ústům letělo: »Tchécoslovaquie«, »Vive la Tché
coslovaquie«, »ravissant«, »joli«, »nazdar!«
Byli jsme jako opojeni, vraceli jsme kvčty, mávali
kapesníčky i praporky, vysvětlovali, kde bylo třeba, do
objektivů se usmívali — věřte, že kdyby každá bitva
byla jen bitvou květinovou, bylo by krásné být vojá
kem.
Naše vysvětlivky na otázky: »Quel pays?«, »Quelle
nation?«, »Qu’ est ce que vous etes?« nebyly marné,
neboť druhého dne už jsme slyšeli často za sebou:
»Čeko«, nebo »Čekoslovak«, což bylo důkazem, že jsme
květinovou bitvu vyhráli.

D udy.
Všichni na ně hleděli s obdivem a cestou z Monte
Carla do Monaca nadbíhali jim hoši, aby si je prohlédli.
Však ony se také pyšně nadýmaly!
Vystoupení v Monacu bylo pro nás tvrdým oříškem.
Nečekali jsme, že budeme musit vystoupit na nádvoří
před zámkem na pódiu — bez hudby. Byli jsme v roz
pacích, co dát na program a bylo mnoho různých ná
vrhů po dobu čekání před nastoupením, neboť morav
ská beseda i polka byla bez klavírního doprovodu ne
možná. Naši situaci zachránily dudy.
Shodli jsme se šťastně, že dudák s houslisty zahrají
do skoku a skupiny jednotlivých krojů k tomu něco
zatančí.
Naše improvjsace se zdařila; líbila se nejen princi
a jeho hostům, ale i všem účastníkům a proti produkci
ostatních národů — rovněž bez klavírního doprovodu —
působila zcela mimořádně právě pro doprovod originelní lidové hudby, jak nám sdělil náš francouzský prů
vodce p. Belleudy a monacký aranžér p. M. A. Scotto.
V důsledku toho museli dudáci zahrát a skupiny na
šich krojů zatančit pro zvukový film.
N a z d a r — bon soir!
Projevovali-li nám obyvatelé města Nicy své sym
patie potleskem, mávali jsme na ně kapesníčky. Tu a
tam zdravili nás naši krajané, jmenovitě na květinové
bitvě, naším milým způsobem a my, děkujíce, volali
jsme rovněž: »Nazdar!«
Také z řad cizinců i tamějších obyvatelů slyšeli jsme
tu a tam naše milé »Nazdar!« — sice poněkud zkomo
lené nebo s jiným přízvukem, ale to nám nevadilo, aby
chom je neopětovali. I znělo místy na Promenade des
États Unis jedno táhlé, nadšené a strhující »Nazdar!«.
Pozorovala jsem několikrát, že dva Či tři diváci proti
sobě s podivením říkali »Pourquoi bon soir?« Teprve
opětovné takové podivování diváků přivedlo mne na
myšlenku, že většina Francouzů slyší v našem »Na
zdar« »Bon soir« (vyslovte táhle a nosově!) a že je
nutno děkovat zástupům za jeho projevy obdivu a sym
patie nějakým vhodnějším způsobem, kterému by roz
uměl.
Doporučila jsem proto celé naší skupině, aby v ne
dělním průvodu provolávali: »Vive la France!«, »Vive
le Nice!«, »Vive la Rivière!« Stalo se.

Naše pozdravy byly opětovány voláním: »Vive la
Tchécoslovaquie!«, sympatie a nadšení zástupů každou
chvíli přibývalo a tím bylo dokonáno naše vítězství.
Mimo to bylo pro nás zajímavo, že na Place Massena
kdosi ze zástupu zvolal: »Nazdar, Domažlice! — Po
zdravujte Mrákov!«
Ce s o n t c e u x . . .
Když jsme se po průvodu rozcházeli, prohlíželi si nás
z blízka, dělajíce nám cestu, s velkým zájmem — už
se neptali a vysvětlovali si navzájem »Ceko«, »Čekoslovak«, a tu jsem zaslechla:
»Ce sont ceux, qui ont gagné le premier prix.«
Ani jsem si neuvědomila těch slov. Teprve po ná
vratu do hotelu a sdělení p. Himmlově slečnám Lábkovým uvěřila jsem slyšenému a uvědomila si skutečnost.
Vzpomněla jsem na nesmělé naše pomyšlení a slova
sl. Boženky Lábkové: »Co kdybychom to vyhráli!« a
cítila jsem uspokojení sama nad sebou proto, že i v nej
těžších chvílích našich příprav zachovala jsem si svůj
optimismus a tak přispěla k uskutečnění zájezdu i ví
tězství našich krojů.
V d oj em né chvíli.
Všichni seděli v jídelně hotelu Washington a od úst
k ústům letělo: »My to vyhráli!« »Víte už?« »Je to
možné?« »Jistě?« Čtyřicet lidí jeden po druhém hle
dalo ujištění u našich pořadatelek, které nestačily od
povídat.
Na zvýšené části jídelny hlásí náš vůdce p. Šrámek:
»Ticho! — Pan velkostatkář Krejčík, váš krajan, vám
chce něco říci.«
Všichni zmlkli a pan velkostatkář Krejčík děkoval
nám jménem všech krajanů velmi procítěnou řečí, kte
rou zakončil slovy:
»Přiznávám, že jsme byli dojati až k slzám, když jsme
viděli, že váš úspěch je jedinečný a sympatie k vám a
obdiv patřící vám, vašim krojům i výkonům, že roste
každou chvíli.«
Chvíli posvátného ticha naplnilo vědomí vykonané
povinnosti, oči zalila slza radosti, že dobrá věc se po
dařila — srdce se rozbušilo nevýslovným blahem a ce
lou naši bytost provanula jediná myšlenka: »Kde do
mov můj?«
Povstali jsme v dojemné chvíli a se slzou v oku zpí
vali vroucně naši národní hymnu, jejíž slova kouzlila
nám — bojovníkům a ochráncům krásy našich krojů —
obrazy našich krajů, lány, vonící chlebem, rozkvetlé
lučiny i šumné bory, i to Čechů statné plémě — celou
naši vlast, jíž nedocení ten, kdo nepřekročil její práh.
L e s a d i e u X.
Slunce klesá. Po posledním odpoledním představení
skončen náš program. — Ještě potlesk. — Bouře po
tlesku —
A pak —
adieu moře, v němž jsme zálibně koupali své zraky,
adieu lide, jenž jsi pro nás měl jen květy, úsměvy,
dobrá slova a mysl plnou obdivu a sympatie,

adieu, ty krásná, smavá a líbezná Nico, ty perlo Stře
dozemí, kvetoucí věčným jarem, hýčkaná tichou uko
lébavkou nedozírných vod, zářící světly a květy, dýšící
vůní fialek a mimos a vábící zlatými plody oranží!
Zní píšťala, pohnul se vlak a supí a-di-eu, adieu,
rychleji a rychleji — ještě obraz světel a jeho odlesk
v moři jako fata morgana poutá zrak — vše mizí v tem
nu noci a celé nitro volá:
Adieu-----------au revoir!
Milada Ciprová:

CÒTE D’AZUR, NICA, MONACO, MONTE CARLO . . .
Vzpomínka je jediný ráj, z něhož nemůžeme býti vy
hnáni . . .
Každá cesta do ciziny, třebas byla spojena s obtí
žemi a nepříjemnostmi, přináší přece inteligentnímu,
vnímavému člověku jeden dar nezničitelný: vzpomínky.
A kdyby byla v ní celá řada trpkostí (bez nichž hro
madné výlety už vůbec nejsou), rozumný člověk utkví
hlavně na tom krásném a čistém, co zapadlo do jeho
duše, a na to vzpomíná. Zkuste: potkáte-li některého
z účastníků krojového zájezdu do Nicy — i kdyby se
plzeňské nebe škaredilo i on sám, zeptáte-ii se na —
Nicu, Monaco, Monte Carlo — ? V té chvíli se usměji
oči a za nimi jako sluníčko pomalu se rozsvítí — vzpo
mínka. Vzpomínka na tu krásu tam. V těch usmívavých
očích se zobrazí úsměv moře, zelenomodré nesmírnosti,
jako křišťál čisté, se stříbrnými hřebínky, které laškovně připlouvají na vlnkách ku břehu, kde se s hed
vábným zašuměním sypajících se oblázků — vrací zpět
do neznáma k věčným hrám, ne vždycky tak vese
lým — a pak — uvidíte v tom pohledu — modré nebe
s úsměvným, zářícím sluncem: Cote ďAzur — Nica, za
plavená květy a vůní, Monaco, stupňovitě a malebně
rozložené na úbočí ohromného vrchu, Monte Carlo, zá
ludné a krásné. A z této nádhery měli účastníci pra
málo. Jestliže se jim podařilo získat dvě, tři čtvrtho
dinky, aby se mohli oči nasytit slunce, krásy a moře,
všechen ostatní Čas byl vyplněn programem, neustálým
honěním a štvaním se z hotelu do divadel a zpět, a —
znovu zas. Mezi účastníky byla mladistvá děvčátka,
která po čtyřiadvacetihodinové cestě, skoro bez odpo
činku (jak je možno spát při neustálém smíchu a ště
betání) nastoupila se svými tanečníky ještě týž den, co
přijeli, představení v Paříži, kde čekali do půlnoci než
přišli na řadu s ostatními členy zájezdu. A druhý den
ve 4 hodiny odjíždělo se do Nicy, kde byli druhý den
v 10 hodin a hned nastoupili další program: t. j. spě
chalo se se spaním, s jídlem, aby byli všude včas. Pro
tože bylo národností 20, čekali hodinu, dvě i déle, než
přišli na řadu. Nohy stáním přebrnělé, unaveni, vždycky
až k půlnoci nastupovali. Jakmile se zvedla opona,
únava zmizela a touha dobýt čestného místa, nadšení
zahořelo ve tvářích. A tak se to opakovalo šest dní,
aniž by někdo se energicky opřel o řekl : ne, nemůžeme,
musíme mít aspoň den k zotavení. Vyspali se (od 2,

3 hodin v noci nejdéle do 8) a s úsmcvem nastupovali
další. Došli do hotelu a přísahám, že nikdy nespali
»jako duby«, jako tam tehdy. . . A ráno, se sluníčkem
načerpali úsměv a šli zase — svěží.
No a když uvážíte, čtenáři, že toto vše si ještě každý
zaplatil a nedělal si žádný nárok, aby svých peněz také
užil — nezaslouží všichni uznání? A to nejen tančící,
co dudáci? Skvělí hoši, mladí, hezcí, prodchnutí nadše
ním, kteří stejně skvěle representovali dudáckou mu
ziku? A ty jejich krásné kroje, naprosto bez chyby,
obdivované samotnými účastníky zájezdu. A není to je
jich první ani — poslední vystoupení. Mají za sebou
celou řadu koncertů, jimiž propagují čestně starou ven
kovskou muziku a získávají jí obdiv a lásku. Jen byl
t e n t o výlet o »poznáníčko« — delší a — dražší. . .
Ale ani toho nelitují.
Každý přispěl jak mohl, radou, skutkem. Pan Him
mel, cejchovní úředník, zachránil zájezd také před »po
hromou«: orodoval za mládence za jejich osvobození
vojenské a docílil po důtklivých prosbách v Praze jich
propuštění. Vše bylo vypočteno na puntík a nebylo po
čítáno ani s tím, že by mohl některý onemocnět (»pro
Ježíše Krista,« to bylo jediné, co každý řekl, uvedl-li
někdo toto v úvahu).
No a v tomto šumu vynoří se dvě ustarané dušičky:
»tetiček pořadatelek«. Víte, co je: mít na starosti 40
členů, víte, co je, na všechno myslet, všechny kroje
prohlížet atd. atd. Víte, co je — myslet na všechny
ostatní a — na sebe ne!? Víte, co je zodpovědnost za
čestné dodržení cíle? Vím, že mnoho členů přispělo
podle svých sil a hodně, ale kdo by nepřišel, když vidí,
o jak vážnou a zodpovědnou věc se jedná? Vždyť to
není jen cesta, ubytování atd., také kroje, tance. Dou
fejme, že někdo povolanější ještě ocení nadšení a obě
tavost těchto dvou dobrých duši. Zažily mnoho jak ne
příjemností, tak snad i krásného, jako ostatní. Ale
v jejich dobrých duších zaplaví krása moře všech
ny trpkosti. Nade vším se rozestře půvab a nádhera
věčně krásného moře, nádhera nebe, slunce . . . Všechny
mráčky se v něm utopí a v duších všech účastníků
bude vévodit nesmírný půvab a nádhera koutku Còte
ďAzur: Nica — Monaco — Monte Carlo----------A. Himmel:

DODATEK K NAŠEMU ZÁJEZDU.
Když dnes doma sedím a v myšlenkách svých za
létnu do čarokrásné Nicy i Monaka, tu mnoho vzpo
mínek mi v mysli tane na náš zájezd i na naše vítěz
ství, tak těžce vydobyté.
Pročítám různé pochvaly v novinách — však o po
chvale a díkůvzdání dvčma duším vlasteneckým ničeho
se nemohu dopátrati.
Jest pravdou, že »nevděk světem vládne« — ale toto
přísloví jménem všech nás účastníků opravuji a vzdá
vám díky naše nejvřelejší oněm dvěma duším vlastenec
kým, skromným, nenáročným, t. j. slečnám M a ř e n c e
a B o ž e n c e L á b k o v ý m , za jejich skutečně nej

větší práci i péči, která nám zajistila tak krásný úspěch
v cizině.
Jejich přímo mateřská péče o nás všechny byla tak
krásná i dojemná a vidím je obě v duchu před sebou,
jak pečlivě dívkám tu rukávce nadrhávají, onde zase
stuhy rovnají, jinde výborně radí a prohlíží kroje naše
co do správnosti oblečení se týče.
Slyším stále volání našich dívek: »Slečno Mařenko,
pojďte mi, prosím, pomoci!« Za chvíli opětně: »Slečno
Boženko, prosím vás, uvažte mi šátek !« — a tak to šlo
od rána do pozdní noci, kdy naše vystoupení končilo.
Věřím, že obě dvě naše milé vůdkyně uléhaly ku
spánku každodenně úplně nervově vyčerpány.
My pak ostatní hleděli jsme svými úspěchy odškodniti obě naše »maminky« za jejich práci i péči, což se
nám naším vítězstvím plně podařilo.
Vzpomínka krásná však tímto nekončí, naopak po
kračuje . . . Jest to naše kvinteto chodské ze Sušice se
svými nádhernými a dojímavými zpěvy národními, do
provázené mistrně dudami a houslemi. Oni jsou to,
bodří hoši, na něž vzpomínka má jest nejskvělejší.
Vždyť přednesy jejich tolik upoutaly cizince svým krás
ným a uměleckým podáním. Představte si dudy a dvoje
housle a k tomu melodický zpěv uprostřed nádherné
květeny, palem, u moře azurového, a to vše v záři slunce
jižního, doplněný našimi vzácnými a pestrými kroji,
kdo by nezdržel se nadšení ? Však také sklízeli tito milí
hoši potlesk, který nebral konce. Zasluhovali si jej plně
a my ostatní byli jsme na ně hrdi. Díky vám, milí hoši,
jménem nás ostatních nejsrdečnější!
Další moje vzpomínka víže se k tancům. Přesto, že
k nastudování tanců zbývala nám tak krátká doba,
jsem rád, stejně jako ostatní tančící, že se nám poda
řilo zvítěziti a tím získati našemu národu prvé místo
mezi ostatními národy. Vzpomínám na všechny ty ob
tíže, které jsme musili překonati. Však kolikráte jsme
unaveni vystupovali po schůdkách na jeviště a v du
chu jsme měli různé myšlenky. . . vtom ale zazněly
akkordy z naší »Prodané nevěsty« a jako zázrakem
v mysli naší vyvstala vzpomínka na domov — ohně
v žilách přibývalo — únava zmizela a když tanec jsme
začali, tu jsme s úsměvem tančili, jak nejlépe každý
uměl. Skvělý výsledek nám byl pak odměnou.
Bylo by těch vzpomínek příliš mnoho, ale pro krát
kost času zmiňuji se hlavně o těch nejdůležitějších.
Doufám, že vbrzku zase všichni ve zdraví se sejdeme
a opětně se nám podaří zvítěziti a tím náš primát obhájiti ku cti našeho národa!
Marie Lábková:

DROBNÉ VZPOMÍNKY.
První naší milou prací bylo, jakmile jsme trochu zdo
mácněli ve vlaku Plzeň—Paříž, abychom si zhotovili
standardu s nadpisem: Tchécoslovaquie, na kterou již
doma při nejlepší vůli nezbylo Času. Obětavá sl. Helča
Dvořáková ještě před jízdou na nádraží v Plzni se za
stavila v sokolovně Plzeň I., kde jí s radostí byla za
půjčena standarda sokolská, která se ovšem pro náš
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účel musila předělati. Střihali jsme tedy papíry, klížili,
kreslili a malovali, v čemž nejvíce vynikala sl. Milada
Ciprová, takto horlivá naše spolupracovnice. S pentlemi
jsme hotovou pak ještě dekorovali, aby se líbila. Opa
trovali jsme ji pečlivě až do Nicy, kde nás, k našemu
překvapení, uvítali také se standardami pro nás zvláště
zhotovenými. Musili jsme tedy chtíc necktíc naši sbaliti a uložiti, abychom ji v Plzni zase v pořádku opět
odevzdali.
*

Domácněli jsme ve vlaku také i jinak, a sice založe
ním jedné velké rodiny na způsob starých zádruh. Zvo
lila se jedna bábuška, několik maminek, tetiček, tátů
a strýčků a v neposlední řadě hejno dětí. Jedna »ma
minka« si jich pak vzala na starost tolik, že se spolu
cestující vážně divili, kde že k nim přišla, když jsou
všechny její děti téměř ve stejných letech, jak že je to
možno?

sl«
Jedeme Německem, dudáci ve vlaku hrají. Hudba
i zpěv jejich kvinteta proniká stěnami, dveřmi i okny.
A hle, dveře našeho vagonu se otvírají. Přichází první
host, pak druhý, třetí a tak dále, až se zaplnily celé
uličky. Ach, to je hezká hudba — to je krásné, ty mají
pěkné písně — podobné řeči ozývají se všude. A ne, že
by lichotili a nepovídali pravdu. Celé jejich obličeje,
hudbou vyjasněné, povídají víc než řeči. Však po spán
ku byla zatím veta. Nikdo z příchozích se od nás ne
chtěl hnouti a když přestali dudáci hrát, začlo povídání
a vypravování o naší vlasti a našem cíli cesty. Tu se
prvně uplatnily propagační publikace, které jsme vezli
s sebou. Rozdali jsme jich několik a všichni slíbili, že
zcela jistě se do Čech podívají. Bylo při tom také dost
smíchu. Někteří se chtěli zalichotit a tu a tam pronesli
české slovíčko, které jim kdysi uvízlo v paměti. Musili
jsme to ovšem napřed luštit, co to asi má být, ale oni
měli radost, že umí alespoň tak málo.

#
Ráno, sotvaže se rozednilo, začaly chodbičky ve va
goně oživovat. Zprvu se nesměle otvíraly dveře jednoho
oddělení po druhém, pak se vystrčily hlavy, nu a —
když nebylo vidět nikoho cizého, vyhoupla se Svižně
ven jedna postava za druhou, každá v jedné ruce mýdlo
a ve druhé ručník. Teď však podle pořádku, jak kdo
přišel, musil se stavět do fronty, Čekat, až dojde na
něho řada. Ti odvážnější, nechtějíce prozaháleti tolik
drahocenného času, šli navštívit také další vagony a
našli ku svému velkému překvapení, že všude teče do
statek teplé i studené vody, ba i tekuté mýdlo. I se
brali se a šli to zvěstovati těm, co »doma« zůstali.
A bylo potom nadšení veliké, protože se zatím zjistilo,
že pramen vody, který dosud zúrodňoval »naši kou
pelnu«, ztratil se v nedozírnu. Voda netekla, ať se to
čilo nalevo nebo napravo, i »proutkař« se objevil, aby
ztracenou vodu zas našel — vše marno. Odplavala či
odtekla a — byla pryč.

*

Sotvaže se trochu vyjasnilo, byly jsme ve Stuttgartě.
Nastalo dlouhé čekání, ač byla obava, že vlak tou ztra
cenou vodou přimrzal ke kolejím. I ozvaly se opět hlasy
prorocké, že by nebylo zrovna k zahozeni, kdyby ža
ludkům bylo podáno teplé občerstvení. Sebrali se tedy
ti kurážní a tak, jak byli, v bačkorkách a bez kabátů
a klobouků, se šli napojiti. Všechno bylo v pořádku.
Jeden za druhým se vracel a liboval si — až na ty ceny
— že mu to »dělalo dobře«. Tak jsme si myslili, že jsme
již všichni pohromadě, a tu se najednou vlak hnul.
Trnuli jsme obavou, zdali jsme přece někoho na ná
draží nezapomněli, ale po přeptání jsme se s radostí do
zvěděli, že jenom »šíbujeme«.
Zatím v restauraci zbyli skutečně tři trosečníci, a sice
Mařenka Špalková, Slávek Strohschneider a p. Himmel.
Ti, když slyšeli hukot vlaku, přiběhli udýchaní na pe
ron a hnali se k nejbližšímu průvodci, aby se zeptali,
co je s vlakem. »Jo, jo, der fährt schon nach Paris,«
hlásí bodře tázaný. A zdálo se opravdu, že je to pravda.
Červené světélko za posledním vozem se vzdalovalo
stále víc a více, až již zaniklo. »Co budeme dělat? Jak
tu zůstaneme, když máme všechno, listiny, peníze i šaty
ve vlaku?« To byly otázky, které s bledostí v líci si sdě
lovali navzájem. Až z tohoto strachu je vysvobodil
druhý průvodčí, který se jen potutelně smál. »Jen poč
kejte, oni pro vás přijedou zpátky!«

*
Trochu nemilá věc s dobrým však koncem přihodila
se nám po příjezdu do Paříže. Ředitel Čedoku p. Holub
nám zvěstoval, že dostal pro naši výpravu pouze 40 po
ukázek do Nicy místo ujednaných 42. Říkal, že již dva
kráte k vůli tomu telefonoval s pořadatelstvem, ale že
jim není možno přistoupiti na větší počet, než pro nás
bylo reservováno. Odpověděli jsme, že je to nemožné,
abychom někoho z naší výpravy ponechali v Paříži.
Buď pojedeme všichni, tak jak jsme byli hlášeni, anebo
nikdo. Rozjeli jsme se tedy do úřadu, abychom osobně
s ředitelem zájezdu promluvili. Bylo nám pak ihned vy
hověno a pro zbývající dva členy zhotoveny náhradní
poukázky. Místa ve vlaku však již nedostali a musili
spát na chodbičce.

♦
Druhého března ve středu odpoledne byli jsme již
všichni připraveni k odjezdu do Nicy. Zavazadla byla
složena v prvním autobusu a druhý osobní byl již té
měř obsazen, když se počítalo, jsme-li všichni. A tu se
zjistilo, že schází jedna z tančících, která Paříž zná a
proto si vyšla na nákupy sama. Honem se sebral ale
spoň její kroj a sbalil, aby ji případně mohla jiná zastoupiti. Již poslední nasedali do auta, když tu se hle
daná objevila, běžela do svého pokoje a snad v pěti
minutách byla se zavazadly opět dole. Jak všechny
svoje věci v tom okamžiku do kufrů složila, zůstává
dosud hádankou.

»I«

Ve vlaku do Nicy jsme byli vtěsnáni osm do každého
oddělení. Utěšovalo nás alespoň to vědomí, že jsme měli
druhou třídu, kde se v sedě dosti dobře spalo. Dlouho

jsme se však k spánku nemohli dostat, protože večer
se chodili účastníci všech národů s ostatními seznamovati. Napřed se ozval šum, pak hluk, poté hlahol nebo
zpěv a v tom se rozlétly naše dveře a »Odkud jste vy?«
se ozvalo současně alespoň z deseti hrdel. Po odpo
vědi všichni dekovali a volali: »Ať žije Českosloven
sko!« — ovšem ve svých řečích, hlavně však francouz
ský. Pak jsme se zas ptali my jich, odkud jsou, a také
jim jsme musili provolat slávu. Tak se vystřídal okolo
nás téměř celý vlak (a bylo jeho »obyvatelů« 700),
nežli jsme se mohli oddat svému »odpočinku«.

*
K průvodu při květinové bitvě jsme se zdrželi trochu
s oblékáním a několik z nás by bylo přišlo pozdě. Za
volali jsme si tedy auto a prosili, aby nás zavezl na
náměstí Massena. Když jsme dojeli a chtěli platit, usmál
se »šofér« a pravil, takové dívky že vozí rád zdarma,
škoda, že prý nejedeme dále.

*
Po květinové bitvě shromáždili jsme se všichni v ho
telu Ruhl, kde se tančilo. Někteří účastníci byli utrmá
ceni průvodem a zas čekáním a těžko zdolávali únavu.
Vtom se hlásí k nám pí. Zdeňka Havránková, vdova
po vrch. řediteli Škodových závodů, vyslechla všechny
stesky a zavolala si jednoho právě v hotelu dlícího po
řadatele a vytýkala mu, že není o nás postaráno tak,
jak bychom si zasloužili. Sdělila nám také adresu svého
bytu, kde dlí v Nice na zotavené, a nabídla svoji pomoc
všude, kde bychom tuto potřebovali. Nevyužitkovali
jsme však více tohoto srdečně projeveného přátelství,
protože pořadatelstvo samo nám pak vycházelo vstříc,
jak mohlo.
V našem hotelu zažili jsme pak večer ještě jedno milé
shledání, a sice s tennisovým mistrem Koželuhem, který
nás pak neopustil po dobu našeho pobytu v Nice.

*
O půlnoci ještě nedala několika odolným účastníkům
touha po moři spát a tak se sebrali a šli ještě na po
břeží. Pohled na ozářené město a na tajuplné vlny moře
po obou stranách osvětlované otáčivými světly v ma
jácích — ten věru stál za obětovanou mu hodinku
spánku.

*

Při překrásné jízdě autobusy do Monaka, kdy se
moře perlilo nesčetnými vlnkami, nad nimiž v kruzích
létalo množství racků, seznámili jsme se se dvěmi HolanďankamL Dívenky čisťounké, jak růže květ, se slu
šivými tylovými čepečky, u nichž stříška směle zdvi
hnutá krášlena byla hmotnými pozlacenými ozdobami.
Usmívaly se našemu vzrušenému obdivu nad krásou
moře, u nich doma tak všednímu zjevu. Samy však ob
divovaly rozkvetlé stráně a pohoří Alp s věčnými le
dovci, které v slunci svítily jako perleť sama. To u nich
zase schází, neb tam je jenom dálná rovina. Mluvily
o sobě, o jejich životě a škole. V rozpravě o škole velmi
se rozesmály, že u nás nazýváme studenty žáky již
10—llleté, u nich však teprve pak, až překročí 18 let.

Na Svátek národů přijely, tak jako my, jen z čistého
nadšení a za stejných podmínek.

*
V Monaku před zámkem přidružila se k nám starší
paní, Češka. Vyprávěla, že je z Prahy a zde v Monaku
je jen na návštěvě u dcery. Musila k ní přijeti, ačkoliv
je tato zde prý již čtyři roky a dobře vdána. Stýská
prý se jí však tolik po Čechách, že kdyby mohla, letěla
by přímo domů a všemi krásami světa by pohrdla, jen
když by byla zase v Praze.

*
Po večeři v Nice, před odchodem do Opery, rozne
mohl se jeden z tanečníků. Únava několika dnů se
ozvala a hrozila vypuknutím ve větší míře. Stáli jsme
zdrceni, neboť vystoupení naše v Opeře, které bylo tento
večer na programu, bylo nejoficielnější ze všech ostat
ních. A náhradní tanečníky jsme neměli, protože je ne
bylo možno již zaučit. Co počít v tak zoufalé situaci?
Jen alespoň hodinu odpočinek a pak by snad bylo zase
lépe. Náhodou jsme měli ještě tolik volna, tak si pa
cient mohl lehnouti. A skutečně. Za hodinu vstal a díky
jeho pevné a dobré vůli mohl dostáti svým předepsa
ným povinnostem a tísnivou situaci zachránil.
Nebylo však na tom dosti; říkává se, že jedno ne
štěstí nechodí samo; když jsme byli v Opeře již k ná
stupu připraveni, chyběla opět jedna z tančících dívek.
Nastal poplach, kde že je, vždyť přece byla v hotelu,
když jsme odcházeli, všemi byla viděna a teď zde
schází. Seběhl tedy vždy pohotový pan Cipra se schodů,
zavolal auto a tryskem jel do hotelu, kde dívku nalezl.
Tato se klidně ve svém pokoji do kroje oblékala a ne
věděla nic o svolávání, šumu a hluku na schodech před
odjezdem.

*
Jeden z Četných p o c h v a ln ý c h posudků
f r a n c o u z s k ý c h . »La petit Nicois« z 6 .HI. 1932:
Vystoupení národů v Opeře v Ni ce. . . . První část se
končila nezapomenutelnou vidinou československé sku
piny, kde nádherné vyšívané a zdobené kroje Morava
nek se mísily se zajímavými českými kroji, v nichž vy
nikala úprava hlavy s úchvatnými bílými čepci. Tance,
připomínající nám naši quadrilu a farandolu, se rozví
řily s takovým vznětem, že vyžadovalo jich provedení
opravdovou virtuositu. Dudácké kvinteto i se zpěvy do
provázelo tance s velikou chutí.

*
Sláva Praze! Ať žije Plzeň! Nazdar Prostějov, na
zdar Brno, nazdar Postřekov! Každý by myslil, že to
bylo volání někde v Čechách, ale kdež! To bylo v Nice
při nádherném průvodu nedělním. Nejásali jenom Fran
couzové a dlící tam cizinci, ale hlásili se k nám Češi
radostně a hrdě. Co bylo v Plzni proroků, než jsme od
jížděli, že si nás v cizině nikdo ani nevšimne a že se
na nás budou dívat jako na maškarní průvod. Skuteč
nost byla však jiná, radostná a překvapující, právě
proto, že nečekaná. Ten vzorný pořádek při průvodu,
ty rozjasněné tváře, to nebyl chaos maškarních prů

vodů, oplývající nevázaným veselím. To byla okázalá
radost z krásy, a takové, která nenapíná nervy, ale
zrovna jako lékem je uklidňuje.
Bylo kolik případů, kdy i děti toužebně se na nás dí
valy a pak poprosily o pusinku. A co pohlednic jsme
po průvodu musili podepisovat i psát svá jména na kapesníčky cizích hostů, kteří je pak na památku hedvá
bím vyšívali, aby se jim podpis nesetřel. Milé a do
jemné to vzpomínky!

*

Poslední den ve Francii a náš vlak již letí domů.
Však, odkud že se béře tolik českého hovoru ve vlaku,
vždyť se nám v Plzni říkalo, že denně sotva dvě — tři
osoby české národnosti jezdí z Paříže k nám. A zatím
na chodbičkách i v odděleních — samý Český hovor.
Však jsme se brzy dozvěděli jeho příčinu. To vystěho
valá denně teď plní vlaky, z dálných krajů vrací se
k nám — domů. Porozprávěli jsme s jedním z nich.
Jede z Kanady, kde byl půl roku také na práci. Doma,
někde ve východních Čechách, zanechal ženu a svého
malého synka. Před měsícem mu žena poslala smutnou
zprávu, že jejich společná jediná radost — jejich sy
nek — podlehl zákeřnému záškrtu. Neměl již více žádné
odvahy ani chuti ku práci a nejbližší vhodnou lodí od
jížděl domů tam, kde mu neblahý Osud zanechal pla
čící ženu.
Jiný zas přišel v cizině o práci, každý z nich prožívá
svůj osobní život tak, jak je mu určeno. Skoro každý
nese s sebou svoje strádání, svůj těžký životní boj, ale
přece jedou s úsměvem v tváři. Jedou domů, je to málo
slov, ale co je v nich skryto tepla a lásky!
Lad. Lábek:

TAKÉ VZPOMÍNKA, ALE NEFRANCOUZSKÁ.
Vzpomínám, jak bylo před 20—25 lety! Naše národní
slavnosti s velkolepými průvody, zaplněná Střelnice,
kde se doslova sešla celá Plzeň, pestřila se i tenkráte
národními kroji. Ale jaké to byly kroje! Jen málo ta
kových, které by obstály dnes před odbornou kritikou!
Co tu bylo Černých neb červených sametových »cikán
ských« šněrovaček se zlatými a stříbrnými prýmy, co
velkolepých moderních účesů, co nemožných čepečků,
všelikých zástěr, moderních střevíčků s vysokými podpadky, a strakatých punčošek! Ještě ti muži měli kroj
celkem poctivější až na to »obutí«, které jest ještě dnes
kamenem úrazu. A jak byla tenkráte vyšňořena Ma
řenka z Prodané nevěsty, na našem divadle? Však to
dokládají velmi četné fotografie dnes v musejních sbír
kách uložené! I venkov, pokud kroje ještě nosil, hověl
úpadkovým tvarům, děvčata dávno již odložila čepečky
a měla pestré tovární šátky, oblíbila si černé hedvábné
špenzry, vysoké šněrovací botky a sukně i fěrtochy
byly ze všech možných továrních látek, jen ne z krás
ných domácích, harmonicky sladěných barev.
S takovými kroji bychom to v cizině nebyli jistě
v y h rá li!----------Další léta probíhají v mých představách rychle jako
pás promítacího přístroje. Jsou plny dojmů, plny změn.

Počátky Národopisné Společnosti, vyšlé z lůna Kroužku
přátel starožitností, boj o záchranu domu Gerlachovského, myšlénka zřídit! v něm Národopisné museum,
první národopisná výstava v Plzni r. 1911 s ohromnou
návštěvou. Pak válka — zničené naděje — a zase ra
dostné vzplanutí národního uvědomeni — ožití krojů —
český svéráz — česká móda, zejména dětská — od
předních umělkyň šťastně komponovaná. Žel, stokrát
žel — že zapadla! A pak převrat, nový rozmach, nový
rozruch. Národopisné museum znovuvzkřísené, Společ
nost se rozvíjející, ustavující se Krojový odbor, který
se předem ohlásil již celým cyklem národopisných
přednášek, rázná očista krojů, nezapomenutelné dojmy
při Chodských zvycích a Plzeňské svatbě, kde po prvé
se rozehrála čistá neposkvrněná a jásavá píseň našeho
lidového umění i celé národní kultury! Jaký to rozdíl
po 25 letech, kdo tušil tenkráte, že budeme jednou vitati
naše krojové borce z daleké a vítězné cesty cizinou!
Jen dál, jen věčně dál! — Dobrá věc zvítězí! Sama
razí si cestu, třeba ji pronásleduje tím více překážek.
Kroje již zvítězily, doufejme, že láska k nim přenese
se postupně i na veškerou lidovou kulturu, že nebude
bílou vranou národopisný pracovník na Plzeňsku, že
vzroste význam i činnost Společnosti, že konečně na
lezne i naše Národopisné museum svého Mesiáše, který
je vysvobodí z dnešní města nedůstojné situace, a že
v něm naše překrásné domácí lidové umění a kultura
vůbec bude tak zastoupena a vybudována, aby všem
návštěvníkům, zejména cizincům, otevírala oči! Neče
kejme, až nám cizina ty oči bude otevírat sama!
»PLZEŇSKO« vydává »Společnost pro národopis a
ochranu památek v Plzni« za řízení odborného redakčního
kruhu. Každý redaktor vede svoji část úplně samostatně, a
jemu jest zasílali příslušné příspěvky přímo.
Odbornými redaktory »Plzeňska« jsou:
1. p r o h i s t o r i i , m í s t o p i s a o c h r a n u p a m á 
t e k : Fridolín Macháček, měst. archivář (Plzeň, Historické
museum) ;
2. p r o k u l t u r n í h i s t o r i i : Jaroslav Schiebl, rada
měst. úřadů v. v. (Plzeň, Trida Českých legionářů 3);
3. p r o n á r o d o p i s : Karel Vaněček, ředitel ženského
učitelského ústavu v Plzni (Plzeň, Františkánská úl.);
4. p r o l i t e r a t u r u a l i t e r á r n í h i s t o r i i : dr.
Emil Felix, profesor (Plzeň, Obchodní akademie);
5. p r o v ý t v a r n é u m ě n í : dr. Jindřich Cadík, do
cent university a řed. musea (Plzeň, Uměl.-prům. museum) ;
6. p r o z e m ě d ě l s t v í a v ě d y h o s p o d , v ů b e c :
Miroslav Karel, profesor (Plzeň, Vyšší liosp. škola, Lochotin);
7. p r o v ě d y p ř í r o d n í : Jaroslav Tykač, odb. učitel
a správce přírodověd, odd. musea (Plzeň, Škodova ulice);
8. p r o o t á z k y t e c h n i c k é a a r c h i t e k t u r u
m ě s t i v e n k o v a : ing. arch. c. Václav Klein, Plzeň
(Historické museum).
Zodpovědný redaktor a redaktor obrazové části : Ladislav
Lábek.
»PLZEŇSKO« vychází šestkrát ročně. Jednotlivé sešity
stojí Kč 4'—, poštou KČ 4‘50. — Administrace: Plzeň, N á
rodopisné museum. — Tiskem Grafických závodů, Plzeň,
Hankova 6. — Novinářské známky povoleny výnosem řed.
pošt. a telegT. v Praze ze dne 27. února 1929 pod číslem
45.463-VH.
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KROJOVÝ ODBOR NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI V PLZNI NA »SLAVNOSTI NÁRODŮ«
V NICE ROKU 1932.
Nahoře: »Chodské kolečko« a chodská muzika ze Sušice.
Dole: Skupina plzeňských účastníku za pobytu v Paříži.
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PROF. F. MALOCH:
SADY KOLEM VNITRNÍHO MĚSTA V PLZNI.
Před 32 lety navštívil mne velice milý pán — pan rada krajského
soudu Plischke, výtečný turista, který se zajímal mimo jiné též o rost
liny. Přinesl větévku ze stromu na Obcizně, řka: »Již jsem se ptal na
jméno toho stromu několika pánů, ale nezvěděl jsem ho.« Odpověděl
jsem: »Je to hlošina čili česká oliva, která v sadech často se sází, ale
nezplaňuje.«
V nadepsaných sadech je několik zajímavých, řidčeji pěstovaných
druhů, avšak i jména obyčejně pěstovaných přijdou některým vhod,
poněvadž tabulek u nich není. Jsme už hodně na severu, domácích
druhů je mnohem méně než v teplejších zemích, proto k vůli rozma
nitosti a okrase pěstují se v našich sadech četné druhy japonské, čin •
ské, americké a jiné.
Začínáme prohlídku v SMETANOVÝCH SADECH pod divadlem
proti bývalému hostinci Hvězdě. Dle chodníku na kraji sadů v řadě
jsou stromy: 1. j i l m p o l n í , 2. t r n o v n í k čili a k á t , 3. j a v o r
m l é č n ý (mléč). První má hladké listy, na spodku nesouměmé, dru
hý lichozpeřené a bílé květy motýlovité, pryskyřičné vůně, třetího
listy jsou pětilaločné s tupými zářezy J )
V první keřnaté skupině, která hluboko do sadů zasahuje, rostou
keře: 1. Všeobecně známý š e ř í k o b e c n ý n . m o d r ý bez. 2. Či 
l i m n í k o d v i s l ý s trojenými listy a zlatými květy v převislých
hroznech. 3. Oblíbený v sadech i zahrádkách p u s t o r y l n . č e s k ý
j a s m í n se vstřícnými listy vejčitými a s libovonnými květy bělost
nými, čtyřčetnými a poměrně velikými na konci větévek. 4. Záhy na
jaře (často koncem března) zlatém květů se odívající čínský a japon
ský keř f o r s y t h i e F o r t u n e o v a , příbuzná šeříku s květy nálevkovitými, čtyřdílnými. Vejčité až trojlaločné listy dostává až po
květech. 5. R y b í z z l a t ý s trojlaločnými listy lesklými a úhledný
mi květy žlutými ve hroznech. 6. Oblíbená v sadech z a n í c e n , wei g e l i e r ů ž o v á se vstřícnými listy, zvonkovitými květy, obyčejně
růžovými, původem z Číny. 7. Miláček Japonců s l í v a ( t ř e š e ň )
t r o j l a l o č n á , která neschází jako kdoule japonská a wistarie v za
hrádce nejchudšího obyvatele ostrovní říše. Záhy na jaře jako for-*)
*) Nebudiž mi zazlíváno, že udávám u drubü jeden i více znaků. Tabulek u nich
není. Ptal se mne na jméno javoru mléčného v sadech pán, který měl universitu
a na ni botaniku. Teorie a praxe nezřídka velmi sc rozcházejí.

BOTANIK
PROF. FRANT. MALOCH
SEDMDESÁTNÍKEM.
Dne 24. dubna dožil se sedm
desátin proslulý plzeňský botanik
prof. Frant. Maloch. Pochází z H.
Sloupnice u Litomyšle, studoval
chemii na pražské technice, leč pro
špatné existenční vyhlídky v tom
oboru přešel k učitelství a zakotvil
na dlouhou dobu na českém západě,
jehož botanickému prozkoumání
náleží většina jeho životního díla.
Vydal znamenitou »Květenu Plzeň
ska«, dílo jediné svého oboru, jež
došlo pozornosti i odborné zahra
niční kritiky. Na základě vlastních
zkušeností a výzkumných pozoro
vání je tu sneseno na 316 stranách
velkého formátu neobyčejné bohat
ství botanického materiálu, syste
maticky zpracovaného a vědecky
roztříděného, které každému další
mu pracovníku bude základem a
východiskem nepostradatelným pro
botanické studie v oblasti na 10 ho
din od Plzně.
Po převratu odebral se prof. Ma
loch na Slovensko, nejprve jako
prof. stát. učit. ústavu v Levicích,
později v Štub. Teplicích. V této
panenské zemi měl bohatou příle
žitost pro svou vědeckou práci a
této příležitosti také plnou měrou
využil. Pracuje ve všech třídách
rostlinstva, určuje tedy nejen cév
naté, ale i houby, lišejníky, řasy,
mechy, věnuje pozornost háikám
a obírá se i studiem rostlin exotic
kých, pěstovaných u nás v sadech,
květnících i sklenících.
Objevuje a popisuje řadu nových
druhů ze všech tříd (na př. Labiatollu heteromorphu, játrovku Pla
cato-Met zgerii bryophilu s temene
Gerlachovky atd.). Objevuje mimo
to ovšem ještě i dlouhou řadu no-

vých odrůd. Mimo již zmíněný spis
otiskuje náš renomovaný botanik
řadu článků v odborných listech,
jako jsou: »Vesmír«, »Věda pří
rodní«, »Plzeňsko«, »Měšť. škola«
a j. Ze Slovenska přináší si celé
bedny botanického materiálu, který
soustavně zpracovává v době svého
odpočinku a podílí jím četné vě
decké instituce a školy. Masary
kova universita vlastní dnes na
14.000 jeho archů, mnoho sebra
ného cenného materiálu odevzdal
i Národnímu museu, dále museu
plzeňskému a četným středním a
jiným školám, zejména na Plzeň
sku. Nesporných zásluh získal si
prof. Maloch také jako předseda a
jednatel Okres, osvětového sboru
ve Štub. Teplicích, kde konal na
sta přednášek po celé Turčanské
zahrádce týden co týden. Jako
předseda místního turistického klu
bu označkoval pak s chovanci uči
telského ústavu mnoho turistic
kých cest v hornatém, romantic
kém kraji, zajistiv si tím trvalou
vděčnost mnohých turistů. V den
jubilea prof. Malocha jeho přečetní
žáci jistě si vděčné vzpomenuli své
ho bývalého laskavého a svědomi
tého učitele, jemuž v duchu přáli
mnoha dobrého zdraví k další jeho
vědecké činnosti.
Ministerstvo zemědělství vydalo
již čtvrtý spis agrobotanický (zvlá
ště o karpatských poloninách) je
ho syna inž. dra Miloslava. —Sta.

JUBILEUM JOS. RAUŠARA.
V prvních dnech letošního roku
dovršil sedmdesáti let náš zname
nitý krajan, sympatický kulturní
pracovník a horlivý pěstitel styků
česko-srbských, vrchní finanční
technický rada, ing. J o s e f Zdě n e k R a u š a r . Jeho velikých
zásluh bylo pietně vzpomenuto ne
jen zvláštní slavností pardubické
ho odboru Československo-jihoslovanské ligy, jíž je Raušar — ži
jící nyní v Pardubicích na odpo
činku — předsedou, ale i zvláštní
brožurkou Josefa Pátý, vydanou
nákladem téže ligy, a na výstavě
jubilantů pěstitelů vzájemnosti
Československo-jihoslovanské (po
řádané letos v Národním museu

sythie odívá se rozkošnými květy v podobě poloplných, narůžovělých
růžiček, často napodobených na dámských kloboucích. Listy bývají
slabě trojlaločné. 8. Nízká v i š e ň plnokvětá a bělokvětá. 9. T r n o 
v n í k p ý ř i t ý s větvemi a hrozny pýřitými. Květy a lístky větší ;
ony růžové. 10. T u š á l a j n. c h u d o v i n a , na Slovensku v hájích
planě rostoucí, je příbuzná kalině. Listy jsou velké, na rubu běloplstnaté. Nažloutlé květy skoro v jediné rovině ve vrcholíku. 11. Š e ř í k
p e r s k ý má listy mnohem užší než obecný, skoro kopinaté. 12. P a ul o v n i e c í s a ř s k á , Paulownia imperalis S. & Z., rozložitý stro
mek nízký jako křovitý, s listy vstřícnými a podobnými katalpovým,
z mládí trojlaloěnými. V zimě potřebuje obalu, je z Japonska. Je též
u dívčího gymnasia reálného. — V druhé skupině křovité mimo jiné
je š k u m p a o c e t n á s lichozpeřenými listy, již snadno poznáme
i v zimě po hrubých a tmavohnědých palicích plodních a s v í d a
b í 1á s listy vstřícnými, na rubu sivozelenými. — Proti pp. lékařům
Vaškům je strom s kmenem as 2 dm v průměru, skoro hned u země
rozdvojený. Je as 5 kroků od chodníku. Dle listí soudíte na lípu, ale
v zimě na něm spatříte nevyvinuté jehnědy. Jest to l í s k a t u r e c k á, Corylus colurna L. zl., arborescens Mnch. Je i v Šafaříkových sa
dech proti Continentalu. V zámeckém parku v Petrohradě u zámku je
strom 20 m vysoký a p. zahradník zkouší na něm botanické znalosti
Vaše. Je z jihovýchodní Evropy a Východu. — Proti vchodu do Smitkova hotelu je u kraje chodníku krásný strom z východní Asie p aj a s a n ž 1 á z n a t ý, Arilanthus glandulosa Desf. Má listy velmi po
dobné jasanovým, totiž lichozpeřené, ale větší, až půl metru dlouhé a
na rubu žláznaté. Plody nažloutlé až načervenalé, nažky okřídlené, po
dobné jasanovým, jsou v latách, neopadávají v zimě, ano i na jaře
mezi novým listím je vídáme. Krásný strom je u musea v Kopeckého
a Šafaříkových sadech, též u Smetanova pomníku. Tři semenáčky
zplanělé našel jsem na kompostu pod Zámečkem. Jeden z nich je
v mém herbáři v museu. — U něho je v sadech o ř e š á k č e r n ý .
Má kmen prutovitý, prohnutý, peckovice v jeseni oválovité, lístků na
listě 13. Je ze Severní Ameriky. S ořešákem je stromek j í r o v c e
l y s é h o , Aesculus glabra Willd. Má květy bledě žluté a pět lístků
na listě.
Došedše konce chodníku u Vaňkovy ulice, zahněme střední stezkou
v Smetanových sadech vlevo. Spatříme as 1 m vysoký stromek p r o d a r y č í n s k é , Araba chinensis L s velkými listy, 2—3krát zpeřenými a s bohatou latou drobných květů, které se objevují koncem
léta. Potřebuje v zimě dobré ochrany. Postupujíce výše, máme po levé
ruce mocný j a v o r m l é č n ý , pak velice statný a k á t . Na jeho
kmeni cizopasí c h o r o š s i r o ž l u t ý . Před akátem u zmíněného
jírovce holého jsou dva keře h l o h u o s t r o l i s t é h o , plně a n a 
c h o v ě kvetoucího. Pěkné stromky toho keře jsou v Kopeckého sa
dech u p. Faustusa. Koncem května neodoláme déle se zahleděti do
purpuru květů, jimiž jsou obaleny.
Následuje skupina r ů ž í, hlavně r e m o n t a n t e k neboli damas
cenek = míšenců ruže nízké n. francouzské, čínské a šípkové. Míšenců
růží je nejméně 10.000; stále nové povstávají, poznávají je jen zku-

seni zahradníci — pěstitelé růží, jako p. Böhm v Blatné a p. Nuhlíček
ve Všerubech. Bez štítků se jmény se proto neprodávají. Pojmenovány jsou po slavných a neslavných mužích a ženách, hlavně dle do
brých zákazníků, dle měst i zemí, na př. Capitarne Christy, la France.
V květináčích za okny, v obrubách záhonů na příklad v Otakarových
sadech u chudobince pěstují se nízké, asi 3 dm vysoké 1i 1i p u t k y
Rosa minima Curt. Výše je b ř í z a b ě l o k o r á , již po bílé kůře zda
leka poznáváme. Poblíž je d u r m a n s t r o m o v i t ý ; má kmínek
víc než 1 m vysoký, velké listy vejčito-kopinaté a celokrajné a veliké
květy převislé. Nàievkovitá koruna bílá, až 2 dm zdélí, řasnatá, krátce
pěticípá, vonná. Z Mexika. — Proti konci chodníku je p i v o ň k a
č í n s k á , větší než obyčejná lékařská, má listy třikrát zpeřené. Kvě
ty větší, plné, často růžové.
Vraťme se na začátek střední stezky a pozorujme rostlinstvo vpra
vo od ní. Stihneme a k á t , ještě na kraji chodníku, pak skupinu r et i n i s p o r. Vznikly ze zeravů i cypříšků mladých, 1—21etých, pokud
měly jehlicovité (nikoliv šupinovité) listy. Větévky zahradníci sřízli,
zapíchli do prsti a ustálili je s jehličím; tak na příklad z cypříšků
hrachonosného vznikla rctinispora kostrbatá. — Následuje vysoký
strom severoamerický — l i l i o v n í k t u l i p á n o k v ě t ý , který
v Smetanových sadech nekvete, ale kvete ve Hlávkově parku v Lužanech. Květy jsou podobné tulipánovým. Listy má velké s třemi la
loky. Prostřední je největší, uťatý. Za liliovníkem je mohutný j ir o v e c ( k a š t a n ) a p l a t a n z á p a d n í , už dle chodníku. Má
listy trojlaločné, platán východní pětilaločné. Je hojný v plzeňských
sadech, na př. ve třídě v Bezovce je z něho celá alej. O čistém pla
tanu východním v Plzni nevím, ač na př. zm. v Smetanových sadech
slupuje kůru v celých deskách, což se vytýká jako znak platánu vý
chodního (západní jen v šupinách ji slupuje). Na Obcizně a v Bene
šových sadech je odrůda platánu východního, javorolistý var. acerifolia = Plat. acerifolius Willd. = P. orientalisoccidentalis, která
se považuje za míšence obou. V aleji v Bezovce je odrůda ambroňolistá v. liquidamburifolia Spach, kterou má Schneider za odrůdu vý
chodního, Jaeniken západního. V parku na Březině, v Americké Stro
movce je platán západní. Platán poznáme i v zimě po převislých
kouličkách plodních a loupající se kůře. Východní platán je z jv.
Evropy a Malé Asie, ve volné přírodě bez obalu v zimě sotva u nás
obstojí, proto co se zaň vydává, jest zajisté jeho míšenec se západ
ním. — Před Smetanovým pomníkem je mocný strom j a v o r u
m l é č n é h o , za ním nádherný strom p a j a s a n u ž l á z n a t é h o ,
bohatě plodného, pak nevysoký, ale rozložitý strom n a h o v ě t v e c
n. l i b o v e c k a n a d s k ý , Gymnocladus canadensis Lam., s listy
dvakrát zpeřenými, až 1 m dlouhými, a s lístky vejčitými. U pomníku
je trvalka rdesnovitá, r e v e ň v l n i t á , Rheum undalatum L., s ve
likými listy vejčitými při zemi, zvlněnými a s rozměrným květenstvím. Za libovcem je kaštan a opět platán až u chodníku.2)
-) Za pozdějšího prohlídnutí listů seznal jsem, že vysoký platán blíž p.
Faustusa je p l a t á n j a v o r o v i t ý (P. orientalis occidentalis) a nižší u pa
lem skoro čistý p l a t á n v ý c h o d n í .

v Praze zásluhou redaktora J. K.
Strakatého) zaujal náš krajan
čestné místo vedle Hudce, Govékara, Laha a Lovriče.
Jubilant narodil se v Budislavicích pod Třemšínem, kdež vy
chodil obecnou školu, načež na
vštěvoval měšťanskou v Březnici.
v 1. 1877—1881 vyšší reálku v Plz
ni a potom pražskou techniku.
Již jako studenta ovanul ho vla
stenecký dech let 70tých minulé
ho století a následkem balkán
ských bojů ozvala se v něm tou
ha poznali i ostatní Slovany. V té
době byl již literárně činným,
psal veršem i prosou a ochotničil
na studentských jevištích. Čtení
Holečkových spisů způsobilo, že
po kratičké praxi v cukrovaru
veltruském přijal místo v dolech
a pivovarech bělehradské firmy
Weiferto vy, nejprve v Pančavě v
Banátu, kdež poznal slovanskou
větev, žijící tehdy pod jhem ma
ďarským, a později v samém Bě
lehradě.
Od té doby spolupracoval na
kulturní vzájemnosti česko-srbské
a později seznámil se se všemi
tamními spisovateli ; hojně cesto
val po sousedních zemích, najmě
Bulharsku a Turecku, ba přijal
i srbský pseudonym Žuborič (žuboriti, šuměti — něm. rauschen).
V obsáhlé a zajímavé knize
»Vzpomínky na srbské spisovate
le let osmdesátých« (Pardubice.
1929) vypsal své zážitky za ta
léta a zajímavým způsobem vylí
čil i tehdejší poměry »českých
emigrantů« v Srbsku. (»Český
emigrant« — bělehradský kustod
Nár. knihovny, Josef Meisner, vy
šlo v Praze, 1898). Další knihu
věnoval »Generálu F. A. Zachovi«
(Praha, 1898) a »Desetiletí spol
kové činnosti česk. Lumíru v srb.
Bělehradě« (Praha, 1895). Z dal
ších podobných prací vzpomenu
tu ještě knih »Na sopečné půdě«
(Praha, 1903), dvousvazkového dí
la »Ze srbských hor« (vyšel jen
I. díl v Praze 1905, druhý v ruko
pise) a posléze knihy »Čechové
mezi Jihoslovany a v Srbsku
zvlášť«.
Velmi pěknou monografií osla-

vil památku blovického básníka
K a r l a V a c k a-K a m e n i c k é h o, jehož časoměrné verše půso
bily kdysi tak mocně na jeho dět
ské srdce, otevírajíce ho dokořán
lásce k vlasti i ke všemu Slovan
stvu. A sám napsal knihu veršů
»Z údolí« (Praha, 1884), a překla
dy »Procházkou srbským Parna
sem« (Praha 1907), v níž ponořil
se hluboko do krás srbské poesie.
Také přeložil mnoho srbských po
vídek do naší mateřštiny a ne
méně českých knih do srbštiny,
zejména mnoho našich divadelních
her, jež v jeho překlade hrály se
na scénách Národních divadel v Bě
lehradě, Záhřebe i jinde. Minulo
sti srbské věnoval knihu »Obrá
zek z dob robství v Srbsku«,
(Praha, 1987) a v srbském jazyku
napsal pěknou knihu o J. A. Ko
menském.
K přání krále Alexandra Obrenoviče přeložil do srbštiny pozo
ruhodnou knihu jiného českého
krajana, Slavibora Breuera, kte
rýž pod kněžským jménem Otec
Sáva (žil v athoském kláteře Chilandara, kdež ho Raušar navští
vil) napsal »Historii a popis« to
hoto monastýru, kterážto kniha
byla pak rozdávána školám ve
Starém Srbsku.
Kromě své literární Činnosti pů
sobil v Srbsku i politicky, stýkal
se i s královskou rodinou srbskou
(s královnou Dragou, kteráž byla
českého původu) a v r. 1891 vedl
srbskou výpravu na Jubilejní vý
stavu (též k Holečovi). V té
době otiskoval své feuilletonky o
Srbsku v Národních Listech, poz
ději v Národní Politice, a j. V r.
1912 vydal v Plzni brožurku »Ce
sta do Petrohradu«, v níž věrně
vylíčil své dojmy z cest Ruskem;
nebyly právě nejpříznivější.
V té době přesídlil do Vídně,
kdež působil i po převratu jako
přednosta našeho pasového oddě
lení; usiloval sice o to, aby byl
přeložen do Prahy, ale marně.
Byl přidělen jako technický fi
nanční úředník rafinerii cukru v
Rosicích a zůstal v Pardubicích
i potom, když odešel na odpoči
nek (r. 1927). I ve svém novém

Blíže chodníku pod kaštanem před 2. platanem bývá přes léto
skupina p a l e m , mezi nimi zvláště jediná evropská p a l m a n í z 
k á C h a m a e r o p s h u m i l i s L. svějířovitýmilisty. D a t l o v 
n í k k a n á r s k ý Phoenix canariensis hort. má listy (vějíře) lichozpeřené, leskle zelené, obloukovitě sehnuté. Je z Kanárských ostrovů,
kdežto velmi podobný a oblíbený d a t l o v n í k s e h n u t ý Phoe
nix reclinatus Jacq. je z jižní Afriky a nižší (až 1*5 m — kanárský
až 20 m). Listy má též v horní polovině obloučně sehnuté. L á t á 
n i e č í n s k á Latania borbonica Lam. má vějířovité listy jako pal
ma nízká, o mnoha paprscích. Je z jižní Číny. B i s m a r c k i e má
též vějířovité listy, ale zevnitř ojíněné a po kraji nitkovitě třepenité
Ž u m a r a z t e p i l á Chamaerops excelsa Thbg. je jako palma níz
ká, má však kmen až 3 m vysoký, na př. v zámeckém skleníku ve
Válči mají pro ni vížku 5 m vysokou. Paprsky má lesklé. Kromě pa
lem jsou v jejich skupině: 1. Palmovitá, stromovitá kapraď h á j o vn i c e a u s t r a l s k á Alsophila australis Br. Má obloukovitě vějíře
přes 1 m dlouhé. 2. S m o k v o ň p r u ž n o k l e j n á Ficus elastica
Roxb., známý stromek přímý, za okny pěstovaný »fíkus« s kožovitými listy celokrajnými, lesklými. Z Vých. Indie. 4. A z a l k a j a 
p o n s k á Azalea japónica Gray keř má na konci větévek hodně
květů a na pobočních větvičkách listy. Podobná azalka čínská má
na konci větévek 1—3 květy i listy. Vilmorin obě ztotožňuje. 4. B l a 
h o č e t z t e p i l ý Araucaria excelsa R. Br. je velmi úhledný stro
mek jehličnatý, pěstovaný často i za okny, z norfolských ostrovů.
Koruna široce jehlanitá, větve v přeslenech vodorovných, větévky
dvojřadé. 5. R d e s n o S i e b o l d o v o n. — k ř í d l a t k a k o n 
č i t á Polygonům Sieboldii hort. = Pleuropterus cuspidatus Gruss
je vyšší polokeř s velkými listy vejčitými a tuhými, na spodu uťa
tými, ploše rozloženými, holými. Pod sady čs. legionářů, pod tratí
proti prachárně, je zplanělá. Podobné r d e s n o s a c h a l i n s k é
má větší listy. Je mezi araukarity u musea. 6. Známý keř b ř e č ť a n
s listy 3—51aločnými rostl u nás už za třetihor, přetrval ledovou
dobu. Plazí se po zemi. 7. L e n o v n í k nebo n o v o z é l a n d s k ý
1e n Phormium tenax Forst má mečovité listy přes 1 m dlouhé a
7 cm široké. 8. S podobnými listy jsou tu i kosatce, ale nekvetou.
U divadla je nádherná skupina p o p e l i v e k n. c i n e r a r i í
z v r h l ý c h s velkými listy srdčitými a s úbory paprskovitými jako
naše kopretina bílá. Paprskové květy jsou modré nebo červené. Jarní
květina tato je později v sadech po odkvětu zaměněna pelargoniemi.
U jv. rohu divadla je jako zvláštnost na sloupku koule z pelargoni!,
t. j. do povrchu koule z prsti jsou kol do kola zasazeny veleznámé
rostliny z Kapska, p e l a r g o n i e p á s k o v a n é . U jmen. rohu
je skupina m a g n o l i í o b v e j č i t ý c h — nejkrásnějších keřů
za kvetu v máji. Mají květy skoro tulipánovité, ze šesti bílých, vně
růžových plátků korunních a obvejčité listy. Z Japonska. Patří s liliovníkem do řádu magnoliovitých, příbuzných pryskyřníkovitým. —
Poblíže stál jehličnatý strom, Číňanům posvátný — jinan dvojlaločný Ginkgo biloba L. s listy nikoliv jehlicovitými ale plochými,
dvojlaločnými. Stavbou divadla vzal za své. Větévka z něho je

v mém herbáři botanického ústavu Masarykovy university (14.000
archů). Stromek as 5 m vysoký je v sev. vých. rohu Benešových
sadů. Krásný, z dob Kašp. hr. Šternberka, byl v parku na Březině.
Byv přesazen, churavěl. — Nad magnoliemi výše u divadla je h 1 o h
o s t r o l i s t ý s bílými květy plnými a známý keř p á m e 1n í k
h r o z n a t ý , jehož sněžné bobule jsou oblíbeny do dušičkových
věnců. — Podle zdi velice nápadným je m á k v ý c h o d n í ; strhuje
pozornost velikými (15 cm v průměru) květy ohnivými (šarlato
vými). — U palem opomenuli jsme upozornit na kus nejkrásnějšího
kakostu našeho hajního — na k a k o s t k r v a v ý , na ztepilou
modrokvětou o s t r o ž k u v y s o k o u a na k o p r e t i n u r ů ž o 
v o u z Kavkazu, s Ušty zpeřenými.
Za divadlem v KRAMÁŘOVÝCH SADECH je h l o h o s t r o 
l i s t ý r ů ž o v ý , skupiny r e t i n i s p o r , proti p. Kočandrlovi, šeř í k o b e c n ý , č i l i m n í k o d v i s l ý . V květních kobercích jsou
f i a l a ž l u t á , f. z i m n í — známé dvě křižaté, p o p e l i v k y
s červenými květy v paprsku, m a c e š k y n e j v ě t š í ž l u t é
i m o d r é. V obrubě bývají p o m n ě n k y a l p s k é , b e g o n i e
s t á l e k v e t o u c í se srdčitými listy vejčitými a růžovými neb
bílými květy, v průměru as 2 cm. Na barevné obruby se hodí brasilské iresiny a plevuňky. V sadech jsou hojné : I r e s i n a H e r b s t o v a , W a l l i s o v a a L i n d e n o v a s listy úplně neb čás
tečně krvavými. Herbstova má listy opak vejčité, vpředu vykrojené,
4 cm dlouhé, Wallisova mnohem drobnější. P l e v u ň k a p ř í j e m n á Alteranthera amoena Voss má listy úzce kopinaté, krvavé, ale
též čistě zelené. Laskavcovité květiny jm. pěstují se jen pro listy,
nikoliv nepatrné květy. Z p t a č í h o z o b u střihaného jsou u di
vadla a jinde obruby. Má vstřícné listy kopinaté, dosti tuhé, takže
některé zimu přetrvají, bílé květy a černé bobule. — V středu ko
berců bývá banán, palma nízká, datlovník, yuka proslulá. Nádher
ným zjevem v sadech je b a n á n h a b e š s k ý Musa ensete Gmel.
svými obrovskými listy, až 3 m dlouhými a několik dm širokými;
tvoří koš ; mají hlavní žílu a na té kolmo postavené žilky rovnoběžné,
dle nichž snadno se trhá. Spíše jen ve skleníku i v létě bývá b a n á n
r a j s k ý Musa paradisiense L. Neznalci banány za palmy pova
žují. Plody banány u nás ani v horkých sklenících nepřinášejí. Jsou
rostliny tropické. Každá rostlina mimo jiné, aby přinesla květy a
z nich plody, potřebuje určitý počet kalorií a těch u nás tropické ne
mají, často ani v horkých sklenících. Y u k a p r o s l u l á Yucca
gloriosa Sieb, má krátký oddenek až se 100 mečovitými listy, často
sehnutými, je z jižních států Sev. Ameriky. V kalendáři zahlédl jsem
na snímku z Kalifornie státi zvěčn. redaktora, velebystrého a vše
stranného KARLA PEL ANTA u kvetoucí Yuky s Havlasou. J e h o
s v ě t l é p a m á t c e t a k é v ě n u j i t y t o ř á d k y . Byl bota
nicky nevšedně vzdělaný. — V jedné skupině pozorujeme d a 11o vn í k v středu a kol dosny a petunie. D o s n a (Canna indica L.), ji
řiny a mečíky jsou t. č. nejoblíbenější zahradní květiny okázalé. Dos
na je příbuzná banánu a divukrásné střelice, o níž byla v »Plzeňsku«

působišti zůstal věren své tradici
a založil tu výše zmíněnou ligu,
o jejímž působení napsal zvláštní
brožurku. A ještě odtud vyjel si
několikráte nejen do Jugoslavie,
ale i dále, do Afriky, na Kanár
ské ostrovy, na Madeiru a jinam,
kteréžto cesty popsal jednak
články v »Časopise čsl. turistů«
nebo v samostatných knihách
(»K palmovému háji«. Pardubice,
1930. »Dojmy z cest k polárnímu
ledu«. »Dojmy z cesty na ostrovy
Kanárské«, společně s Dr. Ant.
Šafářem, 1931.)
Pilný a skromný pracovník, je
den z oněch, který na vlastenecké
líše, společné všemu Slovanstvu,
vy oral dlouhou a hlubokou bráz
du v dobách pro vývoj obou ná
rodů zvlášť důležité, brázdu, jejíž
sémě, zaseté v letech 80tých mi
nulého století, přineslo krásný
plod: vzájemnou vědomost a po
znám dvou slovanských národů.
Ve verších jugoslávských básníků
seznámil nás s jejich cítěním a umožnil nám poznati ducha srb
ských národovců. A právě tak
byl i tlumočníkem našich básníků
a spisovatelů lidu srbského náro
da, tlumočníkem příliš vřelým a
vroucím, takže našel hojného a
upřímného ohlasu.
Přejeme mu, aby ještě dlouhá
léta kráčel cestou, v níž sklidil již
tolik úspěchů a zásluh, zvláště
aby se v plném zdraví dočkal i
vydání několika svých děl, jež má
prozatím v rukopise.
Mnogalja 1jeta !

albdf

Literatura : Především práce
Raušarovy a data, získaná osob
ním stykem. Mimo to: Jos. Pátá,
Josef Zdenek Rauáar sedmdesátní
kem. Nár. Listy, nedělní příloha
3. ledna 1932. — Větší jubilejní
stať v pardubickém Východě z 8.
ledna 1932. — Raušara do čes
kých pracovníků na poli vzájem
nosti s Jihoslovany pojal také Ar
ne Novák v Dějinách české lite
ratury, 3. vyd., 1922, v pozn. str.
499. — Srov. též B. Foit v Naší
Knize, ITL, str. 3 a X in., str. 8.

VLÁDNÍ RADA
INŽ. VINCENC ŠIMERKA,
BUDOVATEL A PRVNÍ
ŘEDITEL ČESKÉ STÁTNÍ
P r ü m . Šk o l y v p l z n i .
Působí mi lítost, zapadá-li bez
povšimnutí památka těch, kdo poc
tivou prací vynikli ať v umění nebo
v oboru techniky. Vzpomínám dnes
25. výročí smrti nenáročného muže,
jenž jen vlastním přičiněním vy
pěstoval svoje nadání a stal se
význačnou a známou osobností ve
světě technickém. Je to můj otec,
vládní rada inž. Vincenc Šimerka;
neodhodlala jsem se sama a také
ne snadno a bez váhání psáti svou
vzpomínku ; protože však vztah
můj k oběma rodičům byl spíše po
měrem vnučky než dcery a že se
ve své črte řídím jen fakty, tuším,
že se neproliřeším na otcových zá
sadách.
Vincenc Šimerka narodil se dne
20. ledna 1843 ve Vysokém Veselí
u Nového Bydžova »v domě na ná
městí, který od dávných dob ro
dině Šimerkově náleží, v téže svět
nici i v téže kolébce, jako strýc P.
Václav Šimerka,1)« jak sám si za
psal. Otec Jan, mlynář, oddán byl
svému řemeslu celou duší a také
mu důkladně rozuměl. Svého nej
staršího syna, Vincínka, zajisté byl
by také bedlivě zasvětil do svého
oboru, ale vyšší moc určila jinak
a sice podivnými cestami. Když
byly Vincíkovi dva roky, přišel do
mlýna návštěvou dědoušek z otco
vy strany; maje radost z bystrého
vnuka, nosil jej na rukou a tu,
sklouznuv na neupevněném prkně,
spadl i s hochem a vážně ublížil
sobě i jemu; věhlasný chirurg dr.
K u k u 1a2.) z Jičína oběma spravil
polámané údy, ale malý Vincík byl
tím vyloučen z namáhavé práce ře
meslné, ač jako dítě jevil mimo
pro otcův obor ještě také zvláštní
zájem pro hrnčířství a bednářství;
již jako malý školáček zažil mno1) Václav Šimerka, vlastenecký
kněz a známý později matematik; na
rozen r. 1819 ve Vys. Veselí, zemřel
v Jenáovicích r. 1867.
2) Otec našeho slavného prof. dra
O. Kukuly.

stať. Dosna bývá na 1 m vysoká, má listy vejčitokopinaté, květy
nádherné ze šesti okvětních žlutých nebo šarlatových a j. zbarve
ných lístků. V pohádce máje z nepatrné znalosti květin jmenuje
»Risa« i Cannu. P e t u n i e jsou jako durman lilkovité, jsou jedno
leté květiny s korunou nálevkovitou, více méně bělavou.
V cípu u kiosku v Kramářových sadech vévodí a g a v e a m e 
r i c k á s velmi tlustými, dužnatými a žlabovitými listy, na krajích
ostře pilovitými. Je ze Střední Ameriky. Vedle ní v cípu jsou: 1. to p o l o v k a r ů ž o v á — známé »paple«, oblíbené i v selských za
hrádkách. — 2. G a l t o n i e b ě l o s t n á s hroznem převislých
květů zvonkovitých, bílých. Lilijovitá, z Kapska. — 3. P l a m é n e k
p l o t n í plazí se tam po zemi, jinak vídáme jej popínati ploty, na př.
u městské Stromovky. Má nažky s pernatými ocásky. 4. Velmi oká
zalá je lilijovitá trvalka E r e m u r u s s p e c t a b i l i s M. B. s pří
zemními listy čárkovitými, se stvolem víc než 1 m vysokým, s hroz
nem víc než 0*5 m dlouhým, nádherných šesticípých hvězd nažlout
lých. Mimo to v cípu jsou i s m r č k y , m o d ř í n k y , t u l i p á n y ,
brčál.
U kandelábru proti »Eleze« je skupina pyskatých, nekvetoucích,
s brunátnými listy P e r i l l a n a n k i n e n s i s Voss a známé, vel
mi často za okny k vůli pestrým listům pěstované p o c h v a t c e
z v r h l é C o l e u s h y b r i d u s hort.
Proti poště v Kramářových sadech kolem yuky jsou h o r t e n s i e
k a 1i n o v i t é. Jsou keře se vstřícnými listy vejčitými a květy čtyřčetnými v bohatých vrcholících jako kalina. Je oblíbena i za okny;
pochází z Japonska. U reálky v aleji je j a s a n z t e p i l ý a u samé
reálky jeho odrůda s m u t e č n í . Ostatně v Kramářových sadech
v aleji jen k a š t a n y , j a v o r y m l é č n é , a k á t y .
V aleji v OTAKAROVÝCH SADECH jsou k o u l o v i t é a k á t y
a l í p y v e l k o l i s t é . Na trávníku u pomocné školy j e z i m o l e z
t a t a r s k ý , c h u d o v i n a a š e ř í k . První je keř s oválovitými
listy vstřícnými a pyskatými květy narůžovělými. — U zdi školy je
o ř e š á k č e r n ý — odr. s t ř í k a n ý a j e r l í n j a p o n s k ý
S o p h o r a j a p ó n i c a L., příliš podoben drobnolistému akátu.
Kvete však až v srpnu, září bílými květy motýlovitými. Jinde v Plzni
není; v Praze u sv. Apolináře je několik stromů.
Na stráni v Otakarových sadech pod Dominikánskou ulicí jsou:
1. N á p r s t n í k č e r v e n ý , známá ozdobná květina s červenými
korunami zvonkovitými. Obsahuje jed digitalin, který mírní přílišný
tep srdeční. 2. K o s a t e c f l o r e n t i n s k ý , pomíšený německým,
s okvětím jen částečně modrým, nejvíc bledým a žlutým. 3. H v o z 
d í k b r a d a t ý , oblíbený ve venkovských zahrádkách. Květy hojné
v jediné rovině. 4. Keř s v í d a b í l á . 5. B r č á l »umrlenec« — polokeřík se vždy zelenými listy vstřícnými a sytě modrými květy pětidílnými. Sází se na hřbitovech. 6. R d e s n o S i e b o l d o v o n.
křídlatka končitá. 7. Lilkovitá trvalka m o c h y n ě P h y s a l i s
a 1k e k e n g i L., velice nápadná za plodu zveličelým kalichem ru-

mžikovým. Na mýtině u Gapelu u Zliechova na Slovensku našel jsem
ji původní. V květnících pěstuje se mochyně Franchetova. 8. V r b 
k a ú z k o l i s t á — známý plevel, krásný na mýtinách, se čtyřčetnými květy růžovými.3) 9. B e z č e r n ý , známý keř bílými květy
drobnými a černými bobulemi. 10. L i b e č e k l é k a ř s k ý , bylina
až 2 m vysoká, s listy dvakrát zpeřenými a s květy v složeném okolíku nažloutlými. 11. B e r g e n i e t l u s t o l i s t á z řádu lomikamenovitých z Altaje, má listy tlusté, skoro okrouhlé a růžové květy
převislé v latě koncem dubna. 12. K a m z i č n í k k a v k a z s k ý
má jako kamz. rakouský, návštěvníkům Šumavy dobře známý, kvě
ty v paprsku a terči žluté, ale úborů nikoliv několik, ale jen jeden.
13. D e n i v k a ž l u t á je trvalka liliovitá s čárkovitými listy as
1 cm širokými a se žlutými květy zvonkovitými, šestidílnými.
14. T o p o l o v k a r ů ž o v á . 14.a T a v o l n í k j a p o n s k ý , keř
s kopinatými listy a s růžovými květy ve vrcholících. 15. Š k u m p a
o c e t n á. 16. Mladá j e d l e Nordmannova má jehlice na mladých
větévkách více méně vztyčené (nikoliv v jediné ploše rozložené).
17. Z v o n e k v e l k o k v ě t ý se zvonci 5 i více cm dlouhými.
18. B ř e č ť a n o b e c n ý . 19. Kapraď p é r o v n í k p š t r o s í má
koš dvakrát zpeřených listů (vějířů), v létě mimo to uprostřed ně
kolik jednoduše zpeřených s výtrusy. Jako plevel tam roste: pryšec
chvojka, vlaštovičník, ponhava. — U obecné školy je t o p o 1 š e d ý,
míšenec topole bílého a osyky. U jeslí je sloupovitý d u b l e t n í
a známá s t ř e m c h a s převislými hrozny bílých květů. Y u k a je
v záhoně. — Za mostem jsou a k á t y a k a š t a n y v aleji. Na zá
honě je s t ř í k a n ý m r a č ň á k A b u t i l ó n s t r i a t u m Dicks.
z řádu slezovitých a p a l m a n í z k á . U dívčího reálného gymnasia
jsou b a n á n y . V aleji krásné stromy mladé k a t a l p y s r d č i t é
C a t a l p a c o r d i f o l i a Laum. z řádu trubačovitých z východní
části Severní Ameriky. Vděčný a otužilý strom. Přestál sibiřskou
zimu 1929/30. Listy velké, srdčito-vejčité, podobné šeříkovým, vstříc
né i po třech. Bílé květy dvojpyské v hroznech objevují se až v čer
venci. Po tobolkách, podobných viržinkám, v zimě ihned je poznáme.
Na trávníku, jak už zmíněno, jsou hojné 1i 1i p u t k y na okraji a
též p t a č í z o b střihaný.
V ŠAFAŘÍKOVÝCH SADECH v bývalé stoce mlýnské v 1. kvě
tinovém koberci spatřujeme pavouka z b e g ó n i í s t á l e k v e 
t o u c í c h , Kraj je z 1o b e 1ek. Lobelka ( L o b e l i a e r i n u s L.)
je známá květina drobná za okny s modrým květem dvojpyským a
s lodyžními listy kopinatými. — V 2. koberci jsou d a t l o v n í k ,
b a n á n y a kolem d o s n y , b e g o n i e s t á l e k v e t o u c í , š a l 
v ě j s t ř í b r n á , h l e d í k v ě t š í kol datlovníku, mnoho p e n t 2 ) Když mi jej otec jako čtyřletému pacholeti přinesl z lesa, nechtél jsem
véřiti, že tak krásné květiny rostou u nás planě. Podobně soudil jsem o prvosence
bledožluté, když v dubnu vykvetla na vlhčině v naší zahradě. V pěti letech,
když mne sestra přivedla do venkovské jednotřídky, nejvíc mne zajímaly obrazy
lesních stromů na zdi. Později měl jsem zahrádku, v ní všecky naše listnaté
stromy lesní a četné květiny. Často navštívil jsem květnici vzdáleného souseda
Chamase, v které měl krásné jiřiny a j.

ho utrpení na pověstném »handlu«,
kde jako dítě českých lidí a čes
kého kraje měl se naučit němčině,
nutné pro další studia ; byla to per
ná doba pro drobné dítě, nemající
nikde zastání ani porozumění v ne
vlídném okolí; ale vytrvalost a píle
překonává překážky a ústrky tak
skvěle, že Šimerka koná svá studia
od nižší reálky v Hradci Králové
(1857—59) a vyšší v Liberci (1860
až 1862), až do návštěvy »ústavu
polytechnického« v Praze (1863 až
1866), vesměs se »zvláštním vy
znamenáním«, s poznámkou, že je
první mezi tolika a tolika žáky!
O tom všem zpravují mne neklam
ně a jasně zažloutlá vysvědčení,
jež s úctou a dojata čtu; skvělý
prospěch stvrzují tu stará známá
jména, z nichž jen namátkou uvá
dím: Martin Hattala, J. Tille, Kořistka, Stupecký atd.
Ač stále má co dělat s němčinou,
uchovává si Šimerka ušlechtilé uvě
domení svého češství a podepisuje
se na německo-český domovský list
hezky jasně Čeněk Šimerka.
Vykonav s obvyklým vyzname
náním zkoušky z dvaceti předmětů,
jichž z dlouhého vysvědčení neuvá
dím pro úsporu místa, vstupuje Ši
merka ,po skončených studiích ja
ko praktikant do dílen priv. společ
nosti stát. drah v České Třebové;
s vysvědčením plné spokojenosti
přichází odtamtud Šimerka po prvé
do Plzně jako suplent na tehdejší
městskou reál ku, kde působí v roce
1868—1869; dne 6. března r. 1869
podrobuje se v Praze zkouškám
pro vyšší reálku a dáno jest mu
vysvědčení velmi obšírné, v němž
podrobně jsou uvedeny znamenitě
vlastnosti kandidátovy a připsáno,
že byl osvobozen od přednášky na
zkoušku, »an dle vysvědčení ředi
telství vyšší reální školy v Plzni
ze dne 8. května 1868 výborný,
chápavosti žáků přiměřený a pří
jemný způsob vyučování, jakož i
nevšední takt v zacházení s mlá
deží na jevo dává.«
V Plzni se Šimerkovi velmi lí
bilo; byl na nějaký čas bez hmot
ných starostí, měl přízeň kolegů i
lásku žáků, rád si zazpíval v »Hlaholu« a co hlavního, poznal svou
drahou Marii, pozdější choť a je-

dinou lásku svého života. Pro milou dívku odmítl v září roku 1868
nabídnuté místo na pražské těch
nice, doufaje v definitivu v Plzni.
Z té doby asi pochází básnička,
kterou posílá »Marii«; psána je na
hlazené bílé navštívence Červeným
inkoustem ; snad právě skončil
opravy úloh : »V tiché večerní
době, zlaté, milostné robě, kdy vše
ve spánek spěje, miláček Tvůj Ti
pěje: ó dívko, sladce spi, o svém
miláčku sni, sám Mílek Tobě stráži
dej, Tě kolíbej ! . . .«
Osud rozhodl a Šimerka opouští
Plzeň, jsa vyzván k přijetí místa
v ústředních dílnách priv. společ.
dráhy Františka Josefa v Gmiindu
(dnes Cmuntu) jako inženýr-asistent ; Čile vykonává zkoušku řidiče
lokomotiv, což mu umožňuje čas
tější cestu do Plzně, než si konečně
odváží drahou bytost, ovšem ne již
na lokomotivě.
Pobyv čtyři léta v Gmiindu, po
volán je do pražských ústředních
dílen státních drah a pověřen sa
mostatným jich vedením. V té době
je mu svěřeno propočítávání růz
ných železných konstrukcí, tak na
př. mostu přes Vltavu ze Smíchova
na Vyšehrad, přes Radbuzu u Plz
ně, přes Dunaj u Tullnu a, což po
kládá za jednu z nejtěžších úloh,
na k r o v a s t r o p N á r o d 
ního divadla...
V r. 1877 jmenován je Šimerka
profesorem na německé průmys
lovce v Plzni, r. 1884 odborným
přednostou strojnického oddělení
tamže.
Po léta zúčastnil se práce pro
zřízení č e s k é školy průmyslové;
konečně r. 1885 se úsilí zdařilo3)
a šimerka jmenován správcem je
jím, r. 1892 ředitelem1) ; r. 1902
škola doplněna na vyšší a Šimerkovi nastává nová práce organisační; leč neleká se žádné námahy
pro milý ústav a zůstává mu a tím
•'*) Přičiněním Obch. komory plzeň
ské za presidentstvi Ignáce Schiebla,
otce známého a váženého spisovatele
plzeňského, ředitele Jaroši. Schiebla.
4) Škola plzeňská získala si takové
proslulosti, že na ústav hlásili se žáci
nejen z celého království, ale též
z Moravy, Slezska, ba i z Dol. Rakous
a Chorvatska, jak o tom svědčí zá
pisy výročních zpráv.

s t e r n o nů, Y u k y , A g e r a t u m m e x i c a n u m , G a z a n i e ,
T a g e t e s e r e c t u m a T. s i g n a t u m , o t o č n í k v a n y l k o v ý . Jm. šalvěj je stříbrně plstnatá. H l e d í k v ě t š í (»hu
bičky«) znám je vydutým pyskem dolním; stiskne-li se s boku,
otevře »ústa«. Nachově i bíle kvete. — Podobných p e n t s t e m o n ů je několik druhů, mají vstřícné listy a koruny též dvojpyské,
trubkovitě zvonkovité, často červené, na př. u pent. Hartwegova.
A g e r a t u m c o e r u l e u m Desf. c e l e s t ý n a m o d r á je složnokvětá s trubkovitými květy modrými, hustě nahloučenými v kou
lovitých úborech, velmi sblížených. Listy má srdčito-vejčité. Je oby
čejnou obrubou. — G a z a n i e d r s n o l i s t á je též složnokvětá
s velkým úborem šarlatovým a s úzkými, na rubu plstnatými listy.
— S a m e t k a p ř í m á T a g e t e s e r e c t u s L. je známá slož
nokvětá v každé vesnické zahrádce (»afrikán«, »turecký karafiát«) ;
má na lodyze a větvích po jednom velkém úboru s pomerančovými
květy; zákrov je trochu hranatý. S a m e t k a z n a m e n a n á T a 
g e t e s s i g n a t u s Bartl, je jen 15 cm vysoká, hustě rozvětvená
hned od země, s velmi hojnými úbory pomerančovými na konci větví.
O t o č n í k v a n y l k o v ý Heliotropium peruvianum L., oblíbený
v obrubách i za okny, je z řádu drsnolistých, má eliptyčné listy a
modré květy vonné ve vijanech.
V cípu u m u s e a u kiosku jsou: 1. K l á š t e r s k á c h v o j k a
J u n i p e r u s s a b i n a L. jehličnatá ve chvošťatech, s listy jehlicovitými i šupinatými, přes 0*5 m vysoká. 2. K l e č n. k o s o d ř e 
v i n a je sosna hned od země rozvětvená, jen as 1 m vysoká. 3. P ěn i š n í k k a t a v b i e n s k ý Rhododendron catawbinse Michx. Keř
víc než 1 m vysoký s tuhými listy eliptyčnými, na rubu lysými, 10 cm
dlouhými, 4 cm širokými. Květy nálevkovité, fialově růžové. Na Lo
chotíně u Síně přátelství několik keřů. Zakrývají jej na zimu bed
nami. Pěnišník na Lochotíně dle lysých listů, pestíků a j. je pomíšen
pěnišníkem největším a tedy Rhododendrem maximum hybridům.
4. M a c l e y a s r d č i t á je mákovitá trvalka, 1 m vysoká, s ozdob
nými listy velkými, sivými a laločnatými a s kytkou bílých květů
bez korun, jen s dvěma bílými lístky kališními a s četnými tyčin
kami bílými. 5. P o d e n k a v i r g i n s k á Tradescantia virginica
L., příbuzná liliovitých, má vnější tři lístky okvětní zelené (kalichovité) a vnitřní tři fialové, listy trávovité. 6. D r a č i n k a D r a c a e 
n a i n d i v i s a hört, má krátký kmínek s chocholem asi 100 mečovitých listů tuhých. Je tu i obyčejný b e z č e r n ý a j e ř á b . Ze
střihaného z o b u p t a č í h o je plot dle býv. stoky mlýnské. Proti
museu v býv. stoce je v y š š í p a l m a n í z k á C h a m a e r o p s
e x c e l s a Thbg., b a n á n y a s t r o m o v i t ý d u r m a n .
Dle zdi domu p. lakýrníka Forejta na levém břehu Radbuzy je ně
kolik keřů t a m a r y š k u f r a n c o u z s k é h o . Tenké větve a vět
vičky jeho jsou posázeny šupinovitými listy střechovitě jako u vřesu.
U něho je i křovitý t o p o l b í l ý . Na trávníku je skupina bíle a na
chově kvetoucích h l e d í k ů v ě t š í c h a b e g o n i e s t á l e k v e 
t o u c í . I j e d l e D o u g l a s o v y Psedotsuga Douglasi Car., které

mají jehlice podobné jako jedle bělokorá, ale vonné a listeny ze šu
pin šišek vyniklé, trojklanné, tam jsou.
U MUSEA v Šafaříkových sadech mezi kmeny Lepidodendronů
jsou obyčejné s m r č k y , s o s n a B a n k s o v a (má křivolaké větve
a rozcuchané jehlice), v e j m u t o v k a (má jemné jehlice dlouhé
a sivé, po pěti ve svazečcích), b l a h o č e t z t e p i l ý , k a p r a ď
p é r o v ni k, s m o k v o ň p r u ž n o k l e j n á a r d c s n o S a c h a 
l i n s k é.
Na klášterní zdi v Šafaříkových sadech jest l o u b i n e c b ř e č t a n o l i s t ý , příbuzný révě »psí víno«, má listy pětičetné, v září
krvavě zbarvené. 2. R é v a p o b ř e ž n í Vitis riparia Michx. ze Se
verní Ameriky, jako předešlý popínavý keř s velkými listy srdči
tými, pilovitými a maličko trojlaločnými. 3. Největší znamenitostí
byla s m o k v o ň p a l i s t n a t á Ficus stipulata Thbg. z Japonska
a Cíny, popínavý keř s listy vejčitými, celokrajnými, srdčitými, dvojřadými, 3 cm dlouhými, 2 cm širokými v létě, v zimě zelenými, pří
chytky těsně na hlavní zdi i na hlídce as 3 m vystupující. Zmrzla
v sibiřské zimě 1929/30; žlutohnědé listí zašlé dosud neopadalo. Do
poručuji relikvii tuto přízni obecenstva. V skleníku v parku na Bře
zině popíná vlhkou zeď.
U hotelu »Continental« ztepilý p a j a s a n ž l á z n a t ý , k a t a l p a a l í s k a t u r e c k á s dvojitým kmenem a záhon t u l i p á n ů
s lilákovými květy. — U kavárny »Sport« p a l m y n í z k é , h o r t e n s i e , n e v a d l e c h ř e b e n i t ý Ceiosia criztata Ktze s květenstvím úplně změněným v »kohoutí hřeben« krvavý nebo žlutý. —
U musea v koberci: 1. S v a t o l í n a c y p ř i š o v i t á Santolina
chamaecyparissus L. Trvalka hustě rozvětvená, as 3 dm vysoká,
tence šedě plstnatá, s hustými listy čárkovitými a čtyřřadými. V ob
rubách. 2. T r á v n i č k a a l p s k á s čárkovitými listy a květy na
stvolu v kouli.
V KOPECKÉHO SADECH u musea: 1. p a j a s a n ž l á z n a t ý ,
2. divukrásné j i ř i n k y, zvlášť k a k t u s o v é , se žlabovitými plát
ky paprskujícími, 3. d u r m a n s t r o m o v i t ý , 4. z á d ř e n i c e
k o h o u t í Erythrina orista galti L. Je motýlokvětý keř z Brasilie.
Má trojčetné listy, květy v hroznu třešňově červené, nádherné. —
V týchž sadech u tramvaye je nízce kuželovitá skupina s i r e s in a m i a p e l u š k o u v obrubě a ve středu s d a t l o v n í k e m .
V 1. skupině týchž sadů jsou p e l a r g o n i e p á s k o v a n é v ob
rubě a b a n á n y v středu. — U akváře jsou tučnolisté a pod. —
succulenty: 1. K a k t u s l i s t o v ě t e v n ý obyčejný za okny.
2. N o p á l č e r v c o v ý má větve složeny ze zelených článků vejčitých. Je živitelem červce nopálového. 3. P u p o v i c e k o v o v á
Echeveria metallica Bak. Má velmi tlusté listy v růžici, jsou opakvejčité, 20 cm dlouhé. Mimo jm. je tam i p. j e d n o s t r a n n á a
E c h e i d e c k e r o v a . 4. K o s m a t e c s r d č i t ý Mesembrianthemum cordifolium L. s tučnými listy vejčitými, 2‘5 cm dlouhými a
vstřícnými. Květ nachový, jediný, nápodobuje úbor. Trvalka 3 dm
vysoká, z j. Afriky. — U klece s hrdličkami: 1. H l o š i n a b od-

i Plzni věren, odolav lákavé mož
nosti ředitelství na průmyslovce
pražské, stejně jako v mládí za
kotvení na pražské technice. . . Šimerka byl také činným odborně
spisovatelsky; z jeho knih vedle
díla »Odborná mechanika« a »Ele
mente der Festigkeitslehre«, zvlá
ště prosluly jeho »Parní kotiy a
stroje«, dočkavší se mnoha vydání
českých, německých a maďarských,
podnes užívané a nepostradatelné.
Na poli školství pokračovacího byl
Šimerka rovněž význačně činným
jako učitel, komisař a organisátor.
Při nastoupení úřadu jeho bylo pokračovacích škol průmyslových cel
kem 10, při opouštění 65. Zařídiv
pevnou rukou svěřený ústav, touží
Šimerka po odpočinku; teprve dru
hé žádosti je vyhověno a na pod
zim r. 1904 loučí se Šimerka s mi
lou školou . . .
Leč ruce v klín neskládá; již
dříve byl činným v městském za
stupitelstvu, byl předsedou kura
toria městského průmyslového mu
sea, v němž byl zástupcem zprvu
Zemského výboru, pak minister
stva vyučování, členem různých ko
misí v jeho obor spadajících, pra
cuje všude horlivě, zcela nezištně.
Ve spolku techniků plzeňských byl
několikráte místopředsedou a před
sedou. Mimo svůj milý technický
spolek a návštěvy divadla, jehož
byl horlivým podporovatelem, trá
vil své volné chvíle doma, šťasten
v kruhu své rodiny, vždy s vlíd
ným úsměvem; planých řečí nemi
loval ; ctil každé povolání a každou
řádnou práci, dokládaje, že v kaž
dém oboru jsou starosti, obtíže a
nevýhody, stejně jako výhody, zdů
razňuje tím, že nikdo nemá dru
hému záviděti, ale snažiti se, aby
dal svému povolání, což jeho jest.
Se svou chotí byl vždy ve vzácném
souladu v názorech na život i vý
chovu. Nemávali svým dětem před
očima rudými šátky hlučného vla
stenectví a laciných hesel, ale pů
sobili na ně tak prostě, tak samo
zřejmě skvělým, tichým příkladem
svého češství a svého charakteru,
že nebylo možno uchýliti se z cesty
života skromného, nezištného, vy
plněného prací. Jen jednu hrdost
vštěpovala do dětských srdcí máti:
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l á v á , tvar p e s t r á Elaeagnus pungens Thbg. f. variegatis. Keř
0*5 m vysoký, s podlouhlými listy zelenými, stříkanými, na rubu s re
zavými šupinkami. — 2. T r i t o n i e k r o k u s o k v ě t á Montbretia crocosmaeflora Lem. Kosatcovitá trvalka z již. Afriky, 5 dm vy
soká, s ohnivými květy v klasech a s mečovitými listy.*1) U Měšťanské
besedy je řada krásných k a t a l p . Kol basinu (nádržky) na jaře
jsou skupiny žlutých a modrých m a c e š e k , modré i červené p op e l i v k y , f i a l y ž l u t é s hnědými květy, skupiny t u l i p á n ů ,
červených i bílých s e d m i k r á s e k p l n o k v ě t ý c h . Pokud kvě
tin se týče, výzdoba sadů se mění: na jaře jsou tulipány, macešky,
popelivky, pomněnky alpské, sedmikrásky, později v létě pelargonie,
begonie stálekvetoucí, »vanylky« atd. V předeslaném popise jsou
rostliny v pořadí, jak jsem je shledal v 1. 1930/31. To se ovšem u ně
kterých rostlin, v skleníku městském na zimu chovaných, mění. Smě
rodatná jsou místa domácích dřevin.
Část býv. stoky mlýnské ZA MOSTEM V PRAŽSKÉ ULICI AŽ
K OBCIZNÉ je též proměněna v sad a to hlavně keřnatý. Vejděme
do něho vchodem proti býv. čítárně. Zaujme nás strom, příbuzný ja
vorům — p a j a v e c j a s a n o l i s t ý Acer negundo L. = Negundo
fraxinifolium Nutt. Květy a plody shoduje se s javory, ale listy má
podobné jasanovým. Bývá často s listy bělavě skvrnitými, tak zvlá
ště na Lochotíně pod Síní přátelství, a je pak i v noci dobře viditelný.
Vedle pajavce v sadě pod mostem je nám známý o ř e c h č e r n ý
s t ř í k a n ý . Nejkrásnější strom lesní b u k, u Plzně velmi vzácný,
je zastoupen odrůdou krvavou. V sousedství je d ř e z o v e c t r o j t r n n ý Gleditschia triacanthos L. bratr libovce, rovněž z řádu sapanovitých a ze Sev. Ameriky; má lichozpeřené listy s mnoha jařmy,
dlouhé lusky a trny. V křoví je hojně zastoupen t a v o l n í k k a l i 
n o 1i s t ý s listy trojlaločnými, květy bílými. Stihneme jej i zplanělý
na břehu Mže u Bukovce, Dobré vody a j. V křoví ovšem nechybí
p u s t o r y l , s v í d a bílá, p á m e l n í k h r o z n a t ý , z i m o l e z
t a t a r s k ý , šeřík, hloh o s t r o l i s t ý , t a v o l n í k j a p o n 
s k ý š r u m p a o c e t n á , s l í v a t r o j l a l o č n á ; z dosud ne
jmenovaných: t r o j p u k d r s n ý , Deutzia scabra hört., b e z č e r 
v e n ý , k ř í d l a t e c t r o j l i s t ý Ptelea trifoliata L. Trojpuk má
úzce vejčité listy vstřícné, vroubkované s hvězdicovitými chloupky
a bílé květy v hroznech. Bez červený nelze přehlédnouti za plodu pro
šarlatové bobule. Křídlatec je trojčetnými listy polotuhými velmi
ozdobný. Křídlatými nažkami vzpomíná příbuzný pa jasan. Ze stromů
nás zajímá: 1. rozložitý t i s s jehlicemi podobnými jedlovými, ale špi
čatými a bez sivých proužků na rubu; 2. v r b a s m u t e č n í s pře
vislými tenkými větvemi dlouhými ; 3. j a s a n j e d n o d u c h o l i s t ý s listy jednoduchými, nezpeřenými; 4. s m r k b o d l a v ý
odr. s i v á s pichlavými jehlicemi, nápadně kovově sivými. Z keříku
z i m o s t r á z u s vejčitými, vstřícnými a vždy zelenými listy jsou
tam ozdobné obruby.

Málo komu z našich krajanů (a
ještě méně naší široké veřejnosti)
je známo, že jest na Nepomucku

4) K o l o k v ě t o k o l i č n a t ý , Agapanthus umbellatus Voss., liliovitá
trvalka, víc než 0*5 m vysoká s přízemními listy čárkovítými. Stvol ukončen
okolíkem světlobílých květů zvonkovitých ze 6 lístků.

»Važte si čistého jména otcovského
a neste je neporušené celým živo
tem!« Přehlížeje klidně práci svého
neúnavného, vpravdě nenáročného
života, umírá Čeněk Šimerka dne
11. března 1907. Budiž mi dovoleno
citovati báseň paní Pavly Maternové, jemné, cituplné pražské bás
nířky:
In memoriam V. Šimerky.
Jest svátá oněch smrt, kdož umírají
v Pánu,
jsou sladké její rty, kdy zhořkla
žití číše.
Ó, přejte jim ten mír, v němž zahalí
se tiše,
jak dítě po pláči, když máť je
vezme k ránu
a na hruď přitulí a teple nad ním
dýše ! . . .
A v Pánu odchází, kdo vtělil Zákon
jeho,
jenž v skutcích p r á v o jest a
v srdci — l á s k a pouhá.
Tak žitím chodil On, jejž ctívali
Jste, Svého,
jenž sám byl D o b r a lán a
D o b r a símě z něho
v tisících pučí brázd, jak padlo
v lada dlouhá.
On dílo dokonal, jak muž je doko
nává,
jenž syny, dcery měl i vnuky, žáky,
druhy.
Teď v Vašich kročejích je Jeho
čest a sláva.
Svým každý životem nechť platí
lásky dluhy
a nejvíc dbej jich ten, kdo nejhloub
oplakává.
Spěj z Prahy, matky měst, spěj za
Ním požehnání,
neb jistě miloval i její velkou
duši . . .
A Vy, kdož slzíte, v svém nitru
rozstonáni :
výš hleďte nad rovy, kam do hvězd
den se sklání. . .
Sen žitím umdlených nechť výkřik
neporuší !

Ne sice v okružních sadech, ale připojuje se k nim OD DIVADLA
K TYLOVU POMNÍKU, hlavně květinový pruh. V 1. jeho skupině
znamenáme staré známé: s m o k v o ň p r u ž n o k l e j n o u , p e t u 
ni e, l o b e l k y , y u k y , s a m e t k y . Z dosud nejmenovaných jsou :
1. skvosty jesennní a s t r y č í n s k é , jednoleté květiny paprskokvěté
nejrůznějších barev, 2. h l a v á č e t m a v o n a c h o v é , více než
0*5 m vysoké květiny dvouleté, se vstřícnými listy laločnatými a
s úbory tmavonachových květů. V druhé skupině jsou : z d o b n i c e
d v a k r á t z p e ř e n á Cosmaea bipinnata hört., s 1 a m ě n k y, Helichrysum bracteatum Willd., m r a č ň á k s t ř í k a n ý , P e r y l a
n a n k y n s k á , s a m e t k a . Zdobnice má listy s čárkovitými úkrojky; úbory napodobuje plané jiřinky s růžovými květy krajními. Jed
noletá z Mexika. Slaměnka je známa nevadnoucími úbory, má totiž
šupinovité, kovově lesklé a zveličelé lístky zákrovní. Y u k y a a s t r y
jsou i v této skupině. V 3. skupině jsou s a m e t k y , h l a v á č a j.
Ve čtvrté u pomníku idealisty, horoucího vlastence, u jehož rovu za
světové války jsme se zastavili a napsali do »Českého deníku«, které
květy vykvetly z plamenného srdce jeho, je významně postaven
v a v ř í n s eliptyčnými listy tuhými, d a t l o v n í k , y u k y , o t o čník vanylkový, b egoni e s t á l e k v e t o u c í .
Šel jsem v září m. r. polní cestou na Vrškách za rodinou. Čtyřleté
pachole, dívajíc se na bramborové pole, otázalo se: »To je karfiol?«
Nevšimnete-li si vy mnohé rostliny v sadech, všimnou si jí zajisté
vaše děti a neznajíce jí, budete pátrati po jméně. Snad vám pomůže
podaný výčet, v kterém ovšem nejsou všechny rostliny, nýbrž jen ty,
kterých jsem si všiml. Konče, uznávám za svou povinnost vzdáti ve
řejně dík správci sadů panu Valentinu Čočkovi za znamenité jejich
povznesení, rozšíření, vysoce vkusné jejich uspořádání a velmi svědo
mité spravování.

ALEXANDR BERNDORF:
KRONIKY SELSKÝCH RODŮ A STATKŮ.
Po dokončení mého spisku »Snímky lidí a věcí«, vydávaného
r. 1931 v zábav, příloze píseckých »Prácheňských novin« (IV. díl ro
mánu »V červáncích a jitru našeho znovuzrození«), v němž vypsal
jsem rodopis Antonína S m r č k y z R á b í a dějiny statku podhůřského, ležícího na pomezí kraje klatovského a prácheňského, došlo
mi několik dotazů, zda podobnou monografii lze sestaviti a uspořá
dat! i o obyčejných selských statcích, zda i tu lze vybádati rodokmen
a osudy statků i lidí.
Jest přirozeno, že mnohem snáze pracuje se na monografii statku
zapsaného v zemských deskách (jakým bylo Podhůří) a rodu, který
byl ve smyslu tehdejšího nazírání »svobodným«, to jest nepodda
ným, ježto o takových osobách a statcích byly zpravidla obšírnější
zápisy nejen v matrikách, ale zvláště ve farních knihách pamětních,
neboť majitelé zemskodeskových statků — i když nebyli farními pa-

velmi vzácná, vlastně jedinečná les
ní reservace, tím vzácnější a zají
mavější, že jest vlastně jediným
zbytkem nebo potomkem pradáv
ných listnatých porostů šumav
ských a pošumavských, o nichž do
vídáme se dnes už jen z vědeckého
badání a z lidových bájí. Tak ze
jména o Boubínu vypráví stará li
dová tradice, že byl třikráte po
rostlý lesem a třikráte holý, a že
dříve pokryt byl hustým pralesem
stromů listnatých, zejména buků,
dubů a pod.
I poprosil jsem ředitele velko
statku Zelené Hory, p. lesního radu
Ant. A 11 m a n n a, předsedu nepomuckého Okrašlovacího spolku,
aby mi napsal několik řádeček o té
to zajímavosti, a týž oznámil mi
laskavě následující:
Buková reservace na panství ze
lenohorském zřízena byla minister
stvem školství a národní osvěty vý
nosem č. j. 140.096 z r. 1925 v polesí Chejlavě.
Jest to asi 150 let starý bukový
porost mohutných kmenů a rozlo
žitých korun, promíšen ojediněle
jedlí a smrkem ve výměře asi 8 ha.
Tento porost jest nejstarším zbyt
kem bukovým našeho Předšumaví
a předvádí nám obraz, jak vypa
dala Šumava v pradávných dobách,
kdy po době ledové vznikaly lesy
a ostatní květena. Bezesporu byla
Šumava původně porostlá bukem
a jedlí, kteréžto dřeviny ustupují
v nové době více a více smrku, jenž
usídluje se zde, aby zatlačil pů
vodní dřeviny a není daleká doba,
kdy bude buk a zejména jedle, kte
rá v posledním čase pozvolna vy
mírá, v těchto oblastech vzácností.
Než není tato reservace zajímavou
jen po stránce lesnické, ale i po
s t r á n c e b o t a n i c k é vzhle
dem na vzácnou květenu, která
zde přichází. Jsou to zejména čet
ní jedinci z rodu lišejníků a trav,
mezi nimiž jest mnoho, které dluž
no považovati za poslední zbytky
této flory. Uvádím nejpříznačnější
z nich: Pýchavka ježatá, Pyremula
nitidela, Arthonia vulgaris, Griphidaceae, Ophegrapha venia, disphara, Graphis seripta, vulgaris, recta,
macrocarpa, microcarpa, serpenti
na, litrella, kostřava lesní, obrov-

ská, ječmanka lesní (Hordenum)
atd.
Květena tato byla po prvé pro
zkoumána p. Frant. Malochem, ře
ditelem škol a botanikem v Plzni.
Svrchu uvedené ministerstvo ulo
žilo majiteli, aby v této reservaci
ustala normální těžba lesní a tento
zbytek ponechán byl v klidu až do
svého zániku aneb jeho zmlazení
(vlastního).
Na Zelené Hoře, 16. ledna 1932.
Napsal Ant. Altmann v. r., ředitel
velkostatku a lesní rada.
K této zprávě známého lesního
odborníka dodávám, že chýlavská
lesní reservace jest blízko dráhy
Žďár-Ždírec a stanice Nepomuk
(na dráze Plzeň—Čes. Budějovice),
cesty k ní však přirozeně nejsou ni
jak označeny.
Tato pozoruhodná reservace byla
shlédnuta návštěvníky valné hro
mady Svazu csl. spolků okrašlova
cích a ochranářských, jež byla po
řádána v Nepomuku ve dnech 14.
až 16. května 1932 na oslavu pa
desátiletého trvání nepomuckého
Okrašlovacího spolku.
Poněvadž nejsem botanikem, po
žádal jsem nepomuckého odborného
učitele p. Václ. Kubika (jednatele
Okrašlovacího spolku), aby tuto
zajímavou reservaci navštívil a na
psal mi o ní podrobnější pojednání,
případně i její zajímavosti ofotografoval, což tento ochotně přislí
bil. Jeho pojednání — zajisté velmi
zajímavé — uveřejním na tomto
místě.

FR. RAUŠAR:
STUDENTSKÉ ČASOPISY.
V Rakovnických Novinách by
la zpráva, že na výstavu, která
bude součástí oslav, pořádaných
na paměť stoletého trvání rakov
nické reálky, je přihlášen též stu
dentský Časopis žáků tohoto ústa
vu. S podobnými podniky se set
káváme zvláště v druhé polovici
předešlého století. Byla to doba
nadšeného nacionalismu a idealis
mu, které se dnes posunují na
vedlejší kolej, někdy se odbývají
pouhým úsměvem nebo se docela
považují za přežitek. Nad tím se
třeba hluboce zamysliti. —

trony — i panští úředníci, jmenovitě vyšších hodností, byli zpravidla
dobrodinci kostelů, fundátory, o nichž farář zaznamenával různé zá
pisy i poznámky; bývali i pochováváni v kostele a hrobky jejich
označovány byly kameny. A v matrikách byly zaznamenávány nejen
jejich křty a sňatky (i spřízněných s nimi rodů), ale i různé události,
které velmi usnadňují sestavování rodopisu a dějin statků.
Toto u prostých poddaných, řekněme krátce u sedláků, nebylo až
do XVn. stol. a poněvadž naše země zkoušela předtím i potom ná
sledky četných válek i požárů, jsou matriky zrozených a zemřelých
ještě z XVIII. stol. dosti zvláštní a vzácnou památností. Zmínil jsem
se o tom již ve výše uvedené knížce, nemoha již zjistiti ani rodiče
(a původ) Ant. Smrčky, ježto farní knihy čechtické (okres klatov
ský) shořely. Musel jsem se tedy spokojiti s tradicí rodovou, o níž
jsem se jindy mnohokráte přesvědčil, že je pravdivá a tudíž i spo
lehlivá.
Mimo zápisy farní vedly se u panských úřadů (patrimoniálních)
zvláštní knihy urbární, tak zv. »urbáře«, později také knihy grun
tovní, v nichž při každé usedlosti zapsán byl nejen její majitel, ale
i její pojmenováni (jak se říká »po chalupě«), výměra a názvy či
jména všech pozemků; dále i každá změna hospodáře, všechny platy
(robotné povinnosti) a dluhy, které vázly na gruntě (i jejich jména),
dále podíly sourozenců hospodářových (sirotčí a j.) a jiných osob, ba
i splátky na ně, a různé postupy a vyrovnání. Takové knihy byly
zavedeny téměř už na všech panstvích od r. 1700 a ve většině přípa
dech jsou zachovány na zámcích, v museích i v archivech.
Porovnáme-li tyto zápisy se záznamy farními, zejména s matri
kami narozených, můžeme si sestaviti dosti přesný rodokmen i tehdy,
když neexistují žádné rodinné záznamy, ač tyto byly dříve psávány
všeobecně, zvláště v zámožnějších selských rodinách (obyčejně v mo
dlitebních knížkách na prvních i posledních listech).
Uvádím tu dnes historii statku čp. 11 v Cecovících u Nepomuka,
jehož majitelem jest nyní p. Aug. Moravec, známý veřejný i kulturní
pracovník našeho kraje. Sestavil jsem jí podle jeho zápisů od p. arch.
rady Václ. Černého z Prahy, a dále podle rodové tradice i vlastních
studií.
Čečovice jsou výstavnou a úhlednou obcí v romantickém a lučinatém údolíčku potoka čečovického (pramení pod Čížkovém u cihelny
ve výši 517 m n. m., obtéká vrch Sviňákovec, ves Čečovice, rybník
vrčenský a tu, u mlýna, vtéká do Bradavy či Úslavy) při patě pa
mátného vrchu Štědrého (665 m. n. m.), leží ve výši 500 m n. m.,
6‘9 km severovýchodně od Nepomuka. Měly v r. 1900 56 čísel, 341
obyvatelů, v r. 1920 55 čísel a 313 obyvatelů, v r. 1930 55 čísel a 262
obyvatele. Čečovice mají svoji školu; farou i poštou patří do Vrčené
a soudem do Nepomuka (okres přeštieký). Bývaly odedávna příslu
šenstvím vladyckého statku ve Vrčeni, s nímž asi r. 1386 připadly
klášteru nepomuckému, a tak staly se součástí zelenohorského pan
ství. (Viz bližší v moji monografii »Zelená Hora« — Plzeň, 1932.)
Z pradávné historie obce Čečovic nedochovalo se nám žádných
bližších bezpečných zpráv. Na prastaré osídlení těchto míst lze usu-

zovati z nálezu diluviatní koňské čelisti, jež byla vykopána před ne
mnohými lety na zahradě čp. 56. U čís. pop. 10 a 11 nalezeny byly
staré prejsové tašky, podobné těm, které spatřujeme na starých vě
žích a branách, z čehož dohadují se někteří historikové našeho kraje,
že tu kdysi stávalo nějaké znamenitější stavení, nejspíše prý zemanský statek, nebo nějaká panská budova. Tomu nasvědčuje i nález do
vedně tesaného kamenného kvádru, vykopaného na Moravcově za
hradě (čp. 11), kterýž ozdoben jest valně již sešlými ornamenty a
nápisem f L P A D 1607.
O kámen tento projevila za války nevšední zájem pí Gabriela
Auersperková, choť majitele panství zelenohorského, která vyslala
do Cečovic tehdejšího ředitele velkostatku, p. lesmistra F. Reicha,
aby se pokusil o jeho koupi. Pan Moravec však odbyl nezvaného
kupce slovy velmi charakteristickými pro povahu zemědělce našeho
kraje:
»Kámen ten neprodám. Tisíce mi za něj paní kněžna nedá a vážím
si ho příliš, než abych ho dal za nějaký pakatel. Ostatně jsem ho ne
koupil, nevím tedy jakou má cenu ! Ležel snad tu již po staletí na na
šem gruntě v zemi, ať tedy leží nyní tu i nadále, na drnu naší za
hrady.«
Když v r. 1931 cestoval krajem nepomuckým akad. malíř Alois
Moravec, o němž zmiňuji se níže obšírněji, vzbudil tento kámen jeho
pozornost. I vymaloval si jej a prohlásil, že se v Praze zeptá odbor
níků, jakého je asi původu a stáří. Později oznámil dopisem statkáři
p. Aug. Moravcovi, že se ptal Dra Birnbauma, prof. Karlovy univer
sity v Praze a odborníka pro románské umění a že týž prohlásil, že
na kameni vytesán jest románský ornament z XII. stol., nejspíše asi
z r. 1170. Kámen prý byl asi nejspíše na nějakém kostele a pochází
tedy pravděpodobně z kláštera nepomuckého, z jehož rozvalenin byl
asi nejspíše převezen do Cečovic. Letopočet 1607 vryt byl asi později,
při nějakém náhodném použití starého, umělecky tesaného kamene.
U č. p. 12 byla v zídce nalezena stará nádoba, jejíž stáří odhadnuto
bylo v »Historickém museu města Plzně« na 900 let.
Podle topografie Sommerovy z r. 1838 vyznamenávali se čečovičtí
zvláštním svérázným krojem. Mužští nosili na hlavě veliké kulaté
klobouky, dlouhý, až na ramena splývající vlas, dlouhé vlněné kabáty
s černým lemováním, kterýžto oblek sami si zhotovovali; týž připo
míná i jinde vžitou tak zv. »šerku«. Kalhoty nosili kožené, do žlutá
vydělané a krátké po kolena, kdež splynuly ve veliké třapce; od kolen
dolů měli zelené punčochy a na nohou střevíce. Ženy nosily pestré,
zlatými a stříbrnými portami lemované šněrovačky s tlustou podlož
kou (s honzíky) na prsou (obyčejně senem vycpanou).
V zemském archivu uchovala se jediná gruntovní kniha o obci čečovické, jejíž zápis počíná r. 1721; jsou v ní však i zápisy ze starší
gruntovní knihy z r. 1710.
Ostatní knihy gruntovní nacházejí se nejspíše v archivu na zámku
zelenohorském, kamž zásluhou zmíněné tu již býv. majitelky panství
byly za světové války převezeny na několika vozech všechny archi-

Vzácnou ochotou správy Náro
dopisného musea v Plzni dostal
se mi do rukou k nahlédnutí psa
ný časopis, který vydávalo stu
dentstvo klatovského gymnasia.
Je to 4. číslo, I. roČ., kvartové
ho formátu s názvem Kramerius,
dle horlivého buditele, obětavého
nakladatele i spisovatele, klatov
ského rodáka. Název je vypraven
ozdobným písmem. Snad se za
chovalo jen uvedené číslo, o němž
stručně pojednám z té příčiny,
že připomíná blovického básníka
Vojtěcha Heinricha Jirotu.
Bohatý obsah je pestrou snůškou dosti zdařilých literárních
prvotin. Budiž uveden s pravopi
sem tehdejší doby: Na jazyk čes
ký, na Skalce, náčrtky z r. 1848,
Emilie, romance, písně (3), noční
dialog, na rybníce, Feuilleton,
Předce vedle sebe, srbsko-chorvatská literatura, listárna, redakce.
Úvodní báseň »Na jazyk český«
provívá národní idea, pozoruhod
ný Článek »Náčrtky z r. 1848«
jedná o schůzi ve Svatováclav
ském sále, které se súčastnili stu
denti a kde řečníci s nadšením
a rozhorlením přednášeli snahy,
tužby, utrpení národa a dovolá
vali se odpíraných historických a
lidských práv. Příspěvek »Něco o
nejnovější srbsko-chorvatské lite
ratuře«, který uvádí jména sou
dobých vynikajících literátů jihoslovanských, svědčí o tom, že úko
lem časopisu bylo také šíření
myšlenky slovanské vzájemnosti.
Rubrika »Listárna, redakce«
ukazuje, s jakou opravdovostí se
posuzovaly zaslané příspěvky. Tak
na př. v příspěvku »Bez názvu«
se praví, že je pouhá hříčka, for
ma sice dobrá, ale myšlenka ! ! !
»Panic Š .......... «, groteska, příliš
realistická — budem prosit »Na
slovíčko«. Poněvadž předplatné se
špatně scházelo, uvedena je zde
upomínka »Všem : příspěvky ! ! !«
Snad na povzbuzení, snad z rado
sti, končí sešit slovy: »Kramerius
roste.«
Časopis věnován poesii i próze,
však nelze z jediného sešitu souditi, obíral-li se vedle beletrie též
vědou a uměním; politika se as
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omezovala na buzení a sílení ná
rodní a všeslovanské myšlenky.
Zdá se, že iniciátorem, hlavním
pracovníkem a snad i redaktorem
byl Jirota. neboť uvedené číslo je
většinou jeho plody vyplněno.
Práce jsou psány anonymně, ale
z rukopisů a z Časopisů jsem zjis
til že následující články jsou je
ho: »Na Skalce«, »Emilie« (po
kračování), »Romance«, »Písně«.
Z dikce lze souditi, že úvodní bá
seň i básně »Noční dialog« a »Na
rybníce« náleží Jirotovi. Ježto se
tento snažil poznati některé slo
vanské jazyky a překládal z pol
štiny, může se skoro s jistotou
říci, že příspěvek o srbsko-chorvatské literatuře je jeho prací,
také as kritika byla mu svěřena.
Že byl redaktorem časopisu sou
dím z toho, že na titulním listu je
tužkou psaná poznámka: Předse
dou Heinrich Vojtěch, jednatelem
Schilhawíi Ant.*)
Při shledávání literárního ma
teriálu k vydání sebraných spisů
Jirotových bylo mi divné, že titu
ly prací, které uvádí bibliografie,
jsou jiné než v časopisech, ve kte
rých byly uveřejněny, však nále
zem studentského časopisu se věc
vysvětlila. Původní práce nesly
názvy, jak je uvádí bibliografie,
ale autor než je pustil do veřej
nosti neb redaktor, změnil je v
uznání, že jsou vhodnější, na př.
původní název povídky z vesnice
»Na Skalce« změněn na titul »Liduška«, která vyšla v Šumavanu
r. 1839.
Z této krátké úvahy plyne, že
literární tvoření studenta počíná
již v letech 1867—1869; před tou
dobou studoval v Plzni, na pod
zim r. 1869 vstoupil na universitu
v Praze. Mohl-li při studiu vyvinouti ještě tak rozsáhlou duševní
činnost, musíme ob divovat i jeho
vzácné schopnosti a oceniti ne
zdolnou píli, která je a bude záři
vým vzorem našemu studentstvu.
Touto krátkou úvahou budiž
obnovena a zesílena zasloužená
*) Šilhavý konal zkoušku dospě
losti s Heinrichem (Jirotou) v Kla
tovech ve dnech 25.—27. července
1869.

valie uschované po někdejším patrimoniálním úřadě ve dvoře
Šternberku, ve starém, klenutém »kvelbu« ; sám jsem před čtvrtsto
letím tyto archiválie spěšně prohlížel a vím, že mezi nimi byly
i mnohé knihy gruntovní, záznamy robotní, hospodářské a podobné
zápisy jednotlivých obcí býv. panství zelenohorského.12)
U grutovní knihy z r. 1721 známe jména majitelů tehdejších čečovických selských usedlostí, neboli »živností«. Jsou to: Petr Micko
(1680), Pavel Buzek (1707) a jeho nástupci Šrachtové, Jakub Bečvář
(1692) a po něm Klusové, Šimon Velíšek (r. 1697), hospodář na tak
zv. gruntě »hamzovském«, Jakub Cikán (1687) a po něm Nový,
Řehoř Šerý (1687), Martin Morávek (1680) a grunt peškovský
(1789), nejspíše v důsledku epidemické nemoci neb pod. neosazený,
a posléze krčma (1721). To byly čečovické statky; dále uvádí se cha
lupy: »plačkovská«, postavená již v stol. XVII. a to Linhartem
Novým na místě, kde později vyzdvižena byla hospoda; chalupa »lorencovská«, vzniklá již r. 1771, kdy uvádí se i chalupa »sládkovská«,
dále pak »petrovská«, »kovářská«, »krejčovská« (nejspíše podle za
městnání) .
R. 1780 uvádí se tu i hospoda, už tehdy majetek rodu Palackých.
Chalupa »plačkovská«, nazvaná později »U Kaplických«, byla zakou
pena v r. 1925 obcí čečovickou a později prodána Josefu Palackému,
šenkýři. Tam kde stávalo dříve obytné stavení, jest nyní hnojiště ho
spody, kde bývala stodůlka, stojí dnes pomník »Svobody a padlých
vojínů ve světové válce«.
Rovněž chalupa »Loreneovská«, později zvaná »U Štěpánů« (dle
jmen dřívějších majitelů), byla zakoupena obcí čečovickou v r. 1929
a rozbořena a na místě jejím bylo postaveno hasičské skladiště.
Chalupa »Petrovská« byla postavena »oberrychtářem« Josefem Palackým pro svého rodového přítele »nádvorníka«. Chalupa »kovář
ská«, nyní cp. 2., byla obsazena od r. 1710 kovářem Černým, pochá
zejícím z Klatov. V ní uchovaly se zajímavé listiny, které byly spá
leny z ledabylosti nynějším majitelem, který neprovozuje — jako
jeho předchůdce — živnost kovářskou.
V r. 1930 při provádění regulace potoka čečovického byly nalezeny
4 m pod starým dnem potoka součástky z otesaných dubových dřev
ze stavidel býv. rybníka (mezi čp. 24—25). V místě tom se dosud
říká »V loužku«.
Podle ústního podání lze usuzovati, že Čečovice byly — neznámo
kdy — osazeny kolonisty z Moravy. Stalo se tak nejspíše po nějaké
válce, v níž osada dříve tu kvetoucí byla velmi zpustošena (pobořena
či spálena) a kdy hodně statků bylo tu opuštěných, čímž byla nejvíce
poškozena vrchnost.2)
(Pokrač.)
1) Jsou nyní shodou okolností uloženy v těchže místnostech v přízemí
zámeckém, kdež byly od nepaměti až do r. 1836.. a kde r. 1819. nalezen byl
rukopis »Libušin soud«.
2) Na katastru obce Čečovic, v místech, kde zdvihá se les »Hájek«, bývala
prý kdysi i ves »Háj«, která také nejspíše tehdy byla zničena a již neobnovena.
V tomto lese nachází se i mnoho jamek, pocházejících prý od rýžování zlata.
V blízkosti lesu Hájku jsou luka nazvaná Vesenice, nejspíše od slova ves.
Další role pak zovou se »Pod hájem« a jsou prý to pozemky, jež patřily
k vesničce Háji.

J OS EF VOLF: POSEL ODE MŽE.
(D okonč.)

Také jen pod tou podmínkou, bude-li do 20. března t. r. tolik odbíratelů ohlášeno, oznámím další vycházení tohoto časopisu, který
s přirovnání s jinými tak málo stojí. Vyzývám tedy P. T. odbíratele,
aby i oni sobě neobtěžovali, záleží-li jim na udržení Posla ode Mže,
o dostatečný počet spoluodbíratelů podle příležitosti a dle možnosti
se postarati.«
Slov. Lípa zaujala k tomuto vyzvání zvláštní stanovisko, které
je dokladem její malomocnosti v době, kdy se probouzela nová reakce
k životu. Její zpráva pro veřejnost určená praví:12) »Poněvadž Slov.
Lípa v ohledu tomto, co v jejích silách bylo, učinila, lhostejné
smejšlení většího dílu plzeňského obyvatelstva jí však změniti nelze,
uzavřeno, Posla svému osudu přenechati.« Jest to patrně již ohlas
oktrojované říšské ústavy ze 4. března 1849.
10. března pokusil se některý dopisovatel ještě jednou burcovati
členstvo Slov. Lípy k agitaci pro Posla, ale volání jeho bylo marné.-)
Proto se ve schůzce 19. března o tom více ani nemluvilo a 21. března
prohlásil nakladatel, že Posel od 1. dubna vycházeti nebude, poněvadž
se počet odběratelů nerozmnožil,3) Zároveň prohlašuje, že je ocho
ten, vydávati opět český časopis, bude-li se to diti bez škody. »Uji
šťuji,« praví, »i příště mé ochotnosti v podobném podniknutí, jakmile
mi bude možno, náklad vésti bez újmy na mém jmění.«
Mezi tím vyšel prozatímní zákon o tisku z 13. března, který vyža
doval pro politický list na venkově složení kauce 1500 zl. Nemohl-ii
vycházeti Posel za normálních poměrů bez škody nakladatele, ne
mohla se sehnati přirozeně ani kauce, a proto si mohl dovoliti Schmid
velikomysiné gesto: prohlásil 28. března, že je ochoten vydávat Posla
za starého počtu odběratelů a za stejné předplatné, opatří-li se mu
kauce.4) Věděl dobře, že je to nemožno.
A tak zaniká Posel v sobotu 31. března. V posledním č. 25. loučí
se s čtenářstvem takto: »Nemůžeme zajisté lépe ukončit náš úkol,
leč když laskavé čtenáře s největší upřímností a vlasteneckou sta
rostlivostí vyzveme, aby nyní ku Praze zraků svých obracujíce,
tamějších časopisů sobě zaopatřit hleděli, jmenovitě Národní Noviny,
Sedlské Noviny od K. Tyla, pak Noviny Slovanské Lípy, co nejpilněji
je čítali a nejenom četli, ale i duch vlastenecký čtením sílili a lásku
k svobodě odňat si nedali.«
»Schandblatt« (= hanebný list), jak prý Posla t. zv. Sedmašedesátníci zvali, zahynul netečností a lhostejností obyvatelstva plzeň
ského a nikoli nepřízní vlády. A byl by při poměrech, jak jsme je
zde vylíčili, zahynul i tehdy, kdyby nebylo došlo k vydání tiskového
zákona ze 13. března, který učinil tak mnohým listům konec. Zauja
tost plzeňského obyvatelstva, úředního i neúředního, byla příliš ve
liká, aby nepodkopala Poslu půdu pod nohama. Nutno si proto všímnouti obsahu jeho.
1)
2)
3)
•»)

Posel, 1849, č. 18, 7. III.
Tamže, 1849, C. 19, 10. HI.
Tamže. 1849. Ö. 22. 21. IU.
Tamže. 1849, č. 24. 28. UI.

památka pilného a nadaného stu
denta, plného ideálních snah, na
dějného a předčasně zemřelého
básníka a spisovatele.

V. FREMR:
NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ
VÝZNAM HOUBARSTVÍ A
LIDOVÉ NÁZVY HUB
NA PLZEŇSKU.
V naší republice je ze všech států
světa nejvíce rozšířeno praktické
houbařství, t. j. sbírání a prodej
užitečných druhů hub. Pokud se
týče vývozu hub, soutěží s námi je
diná Francie, která vyváží mnoho
pěstovaných lanýžů. Náš lid zná
poměrně největší počet jedlých hub
a zásluhou populárního »Časopisu
čsl. houbařů« se tento počet stále
zvětšuje. Také je u nás poměrně
nejvíce vědeckých pracovníků houbařských (mykologů) a znalců hub
a mnozí z nich ochotně konají před
nášky a pořádají kursy houbařské,
jimiž vědomosti o houbách mezi li
dem šíří. Známé jsou bohatě záso
bené hubné trhy v Praze a ve vět
ších městech, kam se dopravují
houby z blízka i daleka a v době,
kdy nejvíce rostou, možno je kou
pit v každém obchodě s potravi
nami a poručit si je k jídlu v každé
restauraci. Kolik lidí se v tom čase
zabývá sbíráním a prodejem hub,
nelze ani přibližně stanovit. Peníz,
který se strží za čerstvé houby na
trzích, odhaduje dra Smotlacha na
pět milionů čsl. korun ročně.
Že i u nás na Plzeňsku má hou
bařství velký význam, je všeobecně
známo. Většina bdí, jimiž se v hub
né sezóně lesy hýbají, sbírá sice
houby pro sebe, ale dosti je také
těch, kteří se zaměstnávají sběrem
hub pro obchod a nacházejí tak
slušnou výživu. Hubné trhy plzeň
ské (ve vnitřním městě i na Praž
ském předměstí) jsou v té době
plně zásobeny a ještě zbude dosti
hub pro obchody potravinami. Ale
i v menších městech a větších vsích
na Plzeňsku možno koupit hříbky
téměř v každém hokynářském krá
mě. Sbírání hub stalo se mnohým
lidem ušlechtilou zábavou, zdra
vým sportem i slušnou obživou.

V době houbových žni jezdí mnozí
Plzeňáci do vzdálených lesů, odkud
se navracejí s nákladem hřibů.
Zvláště mnoho našich železničářů
oblíbilo si zdravý sport houbařský
a zajíždí v mimoslužebním čase za
houbami až na Šumavu.
Jak je u nás rozšířeno houbařství a kolik hub je našim lidem zná
mo, možno poznat i z četných lido
vých názvů hub. Názvy tyto jsou
většinou velmi pěkné a přiléhavé
a přihlížejí buď k význačné barvě
houby (na př. červeňák, žluťák,
černoušek, zelenka — a také liška,
strnádka, žemlička, mlynářka, ha
víř, kameníček — jaké barvy jsou
v těchto názvech míněny, je kaž
dému hned patrno), nebo k tvaru
houby (trumpety, fajfky, srnčí ko
pejtka, prstíčky), tuhosti dužniny
(kameník, máselník), změně její
bai’vy (modrák), nebo ke stromům,
pod nimiž houby rostou (chvoják,
jedlák, merfáník, dubák, osičník,
březák) a také k času, kdy se ob
jevují (jiřinka, májovka, václavka,
havelka) atd. Některá houba má
u nás několik jmen; Často v sou
sedních místech se táž houba různě
jmenuje. Pokud jsou mi tato jmé
na známa, uvádím je v seznamu.
Na prvém místě je vědecké jméno
houby se zkratkou jména jeho au
tora, na druhém český název pří
rodopisný a na třetím lidové názvy
v našem kraji užívané.
Boletus bulbosus Schff. - hřib
smrkový (hlíznatý) - hřib, hřibík
(hříbek), hřibíček (hříbeček).
Boletus edulis Bull. - hřib boro
vý (borovnik) - chvoják, sameťák
(v Plzenci), májovej hřib (roste-li
již v květnu).
Bol. reticulatus Schff. - hřib du
bový - dubák, doubravník (tohoto
jména užívá se na některých mí
stech pro všechny tři druhy hřibů).
Bol. variegatus Sw. - hřib stra
koš - máselník, koženáč.
Bol. piperaius Bull. - hřib (klouzek) peprný - pepřenka.
Bol. scaber Bull. - kozák březo
vý - špičník, březovák.
Bol. rugosus Fr. - kozák habrový
(vrásčitý) - havíř, uhlíř.
Bol. rufus Schff. - křemenáč osi
kový - koloděj, kozák, dragoun, vo
ják.

Stanovisko Posla je austrofilské, proti spojení Rakouska s Ně
meckem. Chce demokratickou monarchii. Hlásá, že trvání rakouského
státu závisí na Slovanstvu a Slované že toho dokáží, že to s králem
i císařem dobře míní. Bylo to ostatně i Slovanskou Lípou 11. října
1848 veřejným projevem proklamováno. A i když pak reakce pozne
náhlu nabývala převahy, obracelo se rozhořčení proti těm, kdož cí
saře obklopovali — byl mezi nimi zvláště kníže Schwarzenberg —
aniž by tím zásadní příklon k Rakousku byl dotčen. Rakousko mělo
býti »slovanské«, což znamenalo rovnoprávnost všech jeho národů
a pravý demokratický duch, a v tom smyslu praví Posel: Nebude-li
slovanské Rakousko, nebude svobodné Rakousko. Ač znali v Poslu
radikální politické smýšlení Eman. Arnolda, vydavatele Občan
ských Novin, který měl jedině v r. 1848 veřejné choutky republi
kánské5), přece nejsou tu ohlasy tohoto demokratismu a republikanismu. Jediným náběhem k němu zůstává obšírná zpráva o před
náškách Dr. A. Springra na imiversitě pražské o revolucích, s thesí,
že není v světě nic stálého, leč pokrok, nic zákonného, leč svoboda,
t. j. vůle lidu (Posel ode Mže, 1848, č. 14, 29. list.). I slovo »pro
letář« se tu vyskytuje. »S proletáry se spojit,« praví se tu, »k účelům
chvalným je chvalné« (t., č. 9, 11. XI.). Za redakce Denkovy od října
1848 do 6. ledna 1849 je směr Posla ryze národní, nejsa spoután ani
censurou, ani ohledem na většinu konservativního obyvatelstva plzeň
ského, jemuž se často posmívá. Píší do něj hlavně František Denk,
pozdější redaktor Jos. Stole, prof. Jos. Frant. Smetana, farář královický Jan Jindřich Marek (Jan z Hvězdy), pozdější redaktor Jan
Belšán a učitel Antonín Jaroslav Fauš.6) S počátku bývají články
podepsané, později jsou šifrované nebo bez podpisů.7) Z dopisova
telů buďtež jmenováni: Frant. Lambì a kaplan Pekárek z Přeštic,
Matěj Špaček a Hynek Jung z Klatov, H. Koch z Chotěšov, Jan
Jindřich Marek z plasského panství a nejmenovaný z Písku. Řídkou
divadelní rubriku obstaral J. Rirenšaft.89) Nápadný jest zájem o jižní
Slovany; myslím, že pisatelem přehojných zpráv z tohoto oboru je
Marek, kterému je snad dodával Vilém Dušan Lambì.») Drobných
příspěvků je značné množství.
Vedle článků, které si přál nakladatel a které spadají do rámce
sociální politiky, jako péče o zvelebování řemeslnického stavu, o soukennictví, o odborných školách, o učitelských poradách, v jichž čele
stál zasloužilý učitel Spudil a o nichž referoval učitel Fauš, zvele
bení města dlážděním a osvětlením, o zřízení soudu v Plzni, proti
fi) V čítárně plzeňské Slov. Lípy byly Občanské Noviny vyloženy.
G) Fauš byl členem ochotnického odboru SI. L., vystupoval jako deklamátor
při otevření nových místností SI. L. 25. IX. 1848, jako přednašeč básní: Koruna
všech lásek (Posel, 1849, č. 2, z 6 .1.), Láska a politika, 29.1. 1849 a j. Zároveň
psal do Posla zprávy o učitelských poradách. Schiebl, SI. L., 1. c.f str. 121, praví,
že byl studující.
") I ve zprávách o činnosti SI. L. jsou členové často označeni jen začáteč
nými písmeny svých jmen.
8) O jeho polemice s Belšánem viz Posel ode Mže, 1849, č. 2 a 6.
9) Pod vlivem bratří Lamblů se učilo mnoho vlastenců v kraji plzeňském
Chorvatsky, viz Plzeňsko, 1925, str. 115. Vilém Dušan byl dopisovatelem Havlíč
kových Národních Novin o Jihoslovanech.

převezení desk zemských do Prahy a j., jsou tu úvodníky, které jsou
odleskem té doby, t. j. péče o národnost v Plzni i okolí, o národní
gardy, o české velení, české štíty a o český ráz města. A i péče o ven
kovský lid. Bouřilo se proti Němcům, Židům, Maďarům i Polákům
a horovalo se pro Chorvaty a Srby. Uvedu jen význačnější články:
Může-li se udržet ultraněmecké ministerstvo? (Denk), V jakém po
měru stojíme k Vídni (Stole), Stejné oprávnění obou národností v Ce
chách (J. F. Smetana), Proč opustili poslanci čeští sněm říšský,
Vídeň a svoboda, Prosba na naše vyslance na říšském sněmu (Slav.
Centralblätter, překl. Fauš), Poměr Slovanů k Němcům (Marek),
Náhled do politiky sněmu říšského (Stole), Slovo k venkovanům
(Smetana), Kdo je Košut, Několik slov o národní obraně (Pro
cházka10), O národní obraně pro venkov, General Cavaignac11), Náš
čas, Židé a Národnost.
Politicky stojí Posel za českými poslanci, národnostně bouří proti
Němcům a Maďarům. Hned úvodník prvního čísla, psaný Denkern,
to ukazuje: »Němci a Maďaři, suroví to nepřátelé Slovanů, vládli až
posud nad nimi, každé jejich hnutí udusiti a všemi prostředky je
v železném otroctví a malátnosti udržeti se snažíce. Jen oni se po
važovali za k panování vyvolené a oprávněné národy, jen co německé
neb maďarské bylo, to prohlašovali za lidské, przníce při tom ty nej
šlechetnější snahy Slovanů a šlapajíce jejich přirozená práva no
hama . . .« A končí: »Národ ženštilý, národ zbabělý, žije sobě na po
tupu a je hoden od jiných vymítěn býti !« A Smetana hlásá, že úřadové i školy musí býti české, aby dospělí i mládež získali ducha ná
rodního. »Kde se jedná o dosažení tak vznešeného účele, o znovuzro
zení národa, o samostatnost jeho, o pravý prospěch a o blaho ce
lého potomstva našeho, tu zmizeti musí každý malicherný ohled, vše
liká žistnost a sobětlivost, která by v tom překážeti chtěla.« Tak
volal k plzeňskému obyvatelstvu ušlechtilý vlastenec, burcuje je
z jeho národnostní netečnosti, lhostejnosti a vlažnosti. A v Slovu
k venkovanům radil Denk vesnickému obyvatelstvu: »Když dosta
nete z kanceláře dopis německý, vemte ho a strčte ho — za polici.
A když přijde dráb a ptát se bude, proč se nedostavujete, tak řek
něte: Vždyť já o ničem nevím! To je německy psáno, tomu já ne
rozumím!« A P(rocházka) vybízí k lásce k vlasti. »Kde její záře
hřeje, tam také svoboda kvete, tam nastanou blahé časy. Ona budiž
vaší národní stráží a ani půl světa nad vámi nezvítězí.« A v Našem
času ujišťuje nejmenovaný čtenáře, že šlechta není z lepší látky než
lid obecný, že není ona moudřejší, ani vzdělanější a ani vlastenečtější,
a že je tudíž nutno šlechtu zrušit, jak to ostatně voliči plzeňského
okresu schválili.
I o selský lid jevil Posel značný zájem. Popudem k tomu byl přeštický poslanec Dr. Brauner, který zazpíval v plzeňské SI. L. »Novou
píseň o českých sedlácích« a který se ujímal selského stavu. I vý-

Bol. luteus L. - klouzek obecný
(žlutý, borový) - právej klouzek.
Bol. elegans Schum. - klouzek
sličný (modřínový) - merfánovej
klouzek, (merfáník).
Bol. bovinus I. - klouzek krav
ský - kravina.
Bol. Boudieri Quél. - hřib (klou
zek) Boudierův - bílej klouzek.
Polyporus ovinus Schff. - choroš
ovčí - mlynářka.
Poi. confluens Alb. Schw. - choř.
splývavý (srostlý) - žemiička.
Lactarius deliciosus L. - ryzec
pravý - hryzec.
Cantharellus clavatus Pers. - liš
ka kyjovitá - srnčí kopejtka.
Tricholoma equestre L. - čirůvka,
zelenka - zelánka, václavka (v Blovicích).
Psalliota campestris I. - pečárka
polní (obecná) - žampion.
Pholiota mutabilis Schff. - šupinovka opeňka - vopěnka.
Phol. (Rozites) caperata Pers. šupinovka svraskalá (sluka) — ci
kánka.
Limacium marzuolum Fr. - plžatka březnová (březnovka) - jiřinka.
Clitocybe odora Bull. - strmělka
vonná - anýzka.
Collybia dryophila Bull. - penízovka dubová - lesní špička.
Clavaria flava Schff. - kyjanka
žlutá - kozí brady, prstíčky.
Craterellus cornucopioides L. stroček rohov. - komeníčky, fajfky.
Hydnum imbricatum I. - lošák
stékavý - jelenice, nedvědice.
Hyd. rufescens Pers. - lošák ry
šavý - lišák, jedu vata liška (není
jedovatá).
Lycoperdon (celý rod) - pýchavka - čertovo tabák, bejčí tabák.
Scleroderma (celý rod) - pestřec
- lanýžky (grifle - Trüffel).
Elaphomyces cervinus I. - Jelen
ka obecná - jelení skok.
Jiné houby jmenují se většinou
správnými rodovými názvy, jako
lišky (míněny jsou lišky obecné),
špičky, václavky, smrže, chřapáče
(křapáče), nebo druhovými jmény,
jako syrovinka, májovka, havelka.
Neznámé houby nazývají se vět
šinou prašivky, nebo prašiviny a
io)
Článek tento, uveřejněný v č. 15. z 2. pros. 1848, je přetisk z Nár. Novin,
požívají se za jedovaté. Jedovatá
1848, č. 198 z 29. XI., aniž by to bylo podotknuto.
muchomůrka červená — Amanita
n ) Články z Mor. Novin, zvláětě o reakci, demokracii, o všeobecném vzdě
muscaria L., nazývá se na Biovičku
láni byly často jinými listy přetiskovány. Pražské Noviny, 1848, č. 73 a j.

muchovírkou, a holubinka zápasná
— Russula foetens Pers. (taktéž
jedovatá) kravinou (stejně jako
klouzek kravský). Jednotlivé části
houby jmenují se hlava (hlavička)
a kořen (kořínek) místo správných
názvu klobouk a třeň (hloubek).
Seznam tento není snad úplný ;
mnohde snad užívají ještě jiných
názvů pro houby v tomto článečku
uvedené, leckde snad znají ještě ji
né druhy hub. Byl bych velmi povděčen kolegům-houbařům za las
kavá doplnění tohoto seznamu.
Choroš borový
Polyporus pini Thore (outkovka
borová - Trámeles pini Brot.).

Tento choroš napadá kmeny bo
rovic, na nichž tvoří značně veliké
plodnice mnohdy velmi vysoko.
Jsou svrchu tmavohnědé, až černé,
mají na spodu žluté rourky s po
dlouhlým, špinavě okrovým ústím,
na průřezu jsou žlutohnědé. Pod
houbí choroše borového způsobuje
červenohnědé tlení dřeva, rozlézá
se svisle v letokruzích, které se pak
snadno odlupují. V lesích působi
ohromné škody. Pozoroval jsem, že
borovice, na nichž cizopasí, bývají
označovány otvory do hnízdních
dutin datlů nebo jiných doupňáků.
V selských lesích nezbavetických
pod Radyní, v obecním lese sedlec
kém a v boru ve Stradisti viděl
jsem více dospělých borovic naka
žených tímto nebezpečným cizopasníkem.
C h o r o š (troudník) z á p a l n ý
Polyporus (Fomes) igniarius L.

Nejobecnějši z našich troudníků
je choroš zápalný — Poi. igniarius
L., známý zvláště ze starých kme
nů a silnějších větví jabloňových,
švestkových, třešňových, také z du
bů, vrb a jiných stromů. Plodnice
jeho mívají tvar kulovitý, kopytovitý, koláčovitý, jsou hřbetem při
rostlé a mají vrstvu rourek na ce
lém povrchu, nebo jsou kloboukaté,
bokem přirostlé, svrchu téměř čer
né a rourky nezřetelné, rezavohnědé mají naspodu. Podhoubí to
hoto choroše působí t. zv. bílé tlení
dřeva; rozkládá totiž lignin a za
nechává bílé skupiny celulosní. Na
starých kmenech jabloňových a
švestkových v polních stromořa
dích u Star. Plzence, v šťáhlavské

ňatek z Mor. Novin proti byrokracii, pro školy, pro rozum a svo
bodu, končící hymnou na rozum, staví se nadšeně za povznesení sel
ského stavu.
Za redakce Stolcovy od 10. ledna do 31. ledna se mnoho na duchu
Posla nezměnilo. Nejdůležitějším theoretickým článkem je tu úvod
ník Stolcův: Národnost, v němž vykládá, že láska k mateřské řeči je
něco bytného, podstatného, duchovního a božského a že se příčí při
rozenému právu, když někdo někomu násilím cizí řeč vnucuje. Je to
barbarstvo, chtíti vyhubiti nadějný strom národnosti, podtíti jeho
kořeny a cizorodý štěp na jeho místo vsazovati. Kdo násilím jinému
řeč bére, páchá na něm vraždu duchovní, praví Stole v rozhořčení.
Po tomto článku všímá si redakce více všeobecných poměrů
v Evropě a v Rakousku, podává přehled politických událostí v ra
kouském státě od 14. března a seznamuje podrobně s událostmi na
říšském sněmu v Kroměříži. Zájem o Srby jeví se otištěním výtahu
z cestopisu Lamartinova o Srbech zadunajských. Politické a místní
zprávy jsou dosti omezeny. Změna v osobě redaktora je patrna : Stole
neužívá silných slov, ale je přesvědčivější a filosofičtější ve svých
věcných úvahách. Svými politickými vědomostmi stál jistě výše než
Denk.
Posledním redaktorem byl Belšán. Posel začíná za něho památným
provoláním Slovanské Lípy k českým krajanům okolí stříbrského,
poučením o Slovanské Lípě a pokračuje podáním přehledu dějin Srbů
a Bosny a Hercegoviny. A brzo se vrací Belšán k programu, jak jej
postavil první redaktor. Tu a tam je sice také článek všeobecného
rázu, jako: Kterak by vychovávání dívek se zaříditi mělo, ale jinak
se horuje opět proti reakci (v Bájkách), rozumuje se o reorganisování národní stráže a o zavedení českého velení v ní a odsuzuje se
otevřený list hraběte Lva z Thurnu o svatodušních událostech v Praze
r. 1848. Přichází i pojednání o ústavě říšské ze 4. března 1849 a o ob
čanu a vojáku. Ostře odsuzuje Posel způsob rozpuštění kroměřížského sněmu 6. března 1849, nazývaje to urážkou lidu, jenž si zvolil
své poslance. Zprávy z cizích novin se množí, ale stíny reakce jsou
všude patrné. Nová oktrojová ústava ze 4. března a násilné uza
vření kroměřížského říšského sněmu zaťala národnímu rozběhu žíly.
Posel musel zahynouti, i kdyby jej byl chtěl Schmid dále vydávati.
A Schmid tomu byl jistě rád. Teprve po zániku Posla objevuje se
v Havlíčkových Národních Novinách (1849, č. 106, 5. V., str. 422)
dopis z Plzně, psaný oblíbeným dopisovatelem W. D.12) Již v č. 105
ze 4. V. je od téhož dopisovatele ostrý výpad proti Schmidovu Časo
pisu »Pilsner Anzeiger«, kdež zesměšňuje líčení patriotismu jakéhos
bednáře. Druhý dopis je pro svůj všeobecný ráz velice zajímavý a
proto jej zde otiskuji celý. Je to doklad pro mé vývody, že se časopis
rázu Posla v tehdejší Plzni nemohl udržeti. Zní: Půl dne, ba celý
den, by mohl sedět člověk a kousat do péra a nadarmo by vymýšlel
nějaké zvučné průpovídky o pokroku vlasteneckém a o vzkříšení
a zvelebení národnosti, kdyby při tom chtěl mít na mysli P l z e ň .
uí)

J e to asi Vilém DuSan Lam bì.

Mnohá města česká jsou vzdálenější od Prahy nežli německá,
o čemž by se mohla jenom zeměpisná pochybnost strhnouti. Také
v Plzni jsou Čechové, ale oni musí jako křesťané mezi Turky, totiž 67,
tiše a ve skrytosti dýchati, ba skoro jim není ani dýchání dovoleno,
protože to je již přechvat ultračeský přes německou rovnoprávnost.
Profesorovi Smetanovi, jehož řádné smýšlení celý svět zná, zapo
věděl německý opat Tepelský choditi do Lípy Slovanské, i když Lípa
toliko v čtenářskou společnost se proměnila. Za to ale není nikomu
zabráněno choditi do druhého spolku k Waldekům, kde je duch (po
dle rovnoprávnosti) výhradně německý.
Od těch dob, co Posel ode Mže zanikl, kvete opět P i l s n e r A n 
z e i g e r samovládně s takovou blbou tendencí, že je Pražská Wage
pravý Freigeist proti ní. Udržovati lid v hlouposti a slepém poslu
šenství, to je zvířecí pud všech gutgesintrů na světě. Včera podali
jsme něco na ukázku: knihař Schmid je ta hvězda na západě, co je
císařštější nežli císař sám.
Studenstvo je počtem slabé a duchem při takových okolnostech
také. Nedávno jim zapovídal professor, aby neškádlili důstojníky vo
jenské voláním: »Eljen Košut!«, ale zapovězené ovoce tím lépe
chutná. Zatím slyšeti rekruty, kterak zpívajíce po městě sami vy
křikují: Eljen Košut!
Smutné, tragické podívání na tuto sotva dorostlou mládež! Když
krvácel květ naší síly na polích u Lipska s řadami ruskými zároveň
proti francouzskému despotismu, nikdo neočekával, že bychom kdy
proti vlastnímu prospěchu, proti vlastní svobodě molili s Rusy bojovati, a nyní, ejhle — děje se to uvnitř mezí našeho mocnářství Sa
mého.
Lid je na venku zhusta špatně poučen o svém postavení, mnozí
kněží představují mu všecko neštěstí jakoby pošlé jen z konstituce
a Nár. Noviny jsou v očích černožluťáků ohavnost všech ohavností,
horší než prý jakobinismus ve Francouzích.
Ještě jednu anekdotu. Z jedné obce přinesl rychtář jednoho dne
na ouřad do Plas své úřední knihy a odevzdávaje tyto svému p. vrch
nímu, oznamoval mu zasmušile, že ho obec posílá, aby složil svůj
úřad a neměl nic více s představenými, protože prý se dobrotivý
císař Ferdinand beze vší příčiny poděkoval — takže se novému po
řádku věcí nemůže nijak důvěřovati.
Nevím, jestli a kterak se vrchnímu podařilo, smířiti sobě obec
a rychtáře, ale nežli se důvěra této vládě navrátí, změní slunce, tuším,
běh svůj a bude chodit od západu na východ.«
Po zániku Posla vycházel v Plzni pouze německý časopis, který
byl úředně povolen již 4. IV. 1847, ale který počal vycházeti teprve
r. 1848. Měl název: Pilsner Anzeiger, Wochenschrift für Unterhal
tung, Belehrung, Zeitinteressen und gemeinnützige Mitteilungen.
Redaktorem byl nakladatel J. M. Schmid. Podle Roubíka (str. 197)
by se zdálo, že vycházel pouze r. 1848; podle polemiky v Nár. Novi
nách vycházel aspoň ještě 5. května 1849.

třešňovce na starých višních, v bý
valé šťáhlavské oboře na dubech
(zvlášť veliké plodnice), ale také
na akátech v lese u Šťáhlav, na
ořešáku na blovickém nádraží (na
tomto stromě jen velmi vzácně se
vyskytující) můžeme plodnice to
hoto vytrvalého, velmi tvrdého,
uvnitř rezavého choroše nalézt.
Choroš kořenový
Polyporus ennasus Pr.

Původcem Červeného tlení dřeva
dřevnatého choroše (troudníku)
smrkového a borového je podhoubí
kořenového — Polyp, annosus Fr.,
jenž se u nás značně rozmohl po
mniškové katastrofě. Naspodu pa
řezů vytvořuje tento troudník plod
nice bokem přirostlé, svrchu hně
dé, naspodu se žlutobílou vrstvou
rourek, na kořenech pařezů i ži
vých stromů tvoří plodnice hřbe
tem přirostlé neb i obrácené s rour
kami navrch. Každým rokem se
plodnice o jednu vrstvu zvětšují,
takže stáří jejich se dá lehce zjistit.
Proto se jmenuje tento choroš také
vrstevnatý; lidově se zove kořenomorka. Podhoubí jeho se rychle
šíří kořeny nakažených pařezů a
stromů, lesní půdou a napadá jiné
stromy a působí v lesích značné
škody. V černickém lese proti Ostré
Hůrce našel jsem plno velkých
plodnic na pařezech smrkových, ve
vlhkém dolíku lesním v Americe
severně od St. PÍžence na pařezech
borovic; pod Radyní objevil jsem
plodnici na živém smrku a bříze,
v lese na Kocandách a na příkré
lesní stráni nad řekou Úslavou
u Šťáhlav na kořenech trnky.
Jarmila Skřivánková-Šimerková:

PLZEŇSKÁ SVÉTOVÁ
ZVLÁŠTNOST.
V Plzni narodily se r. 1912 dvě
holčičky, dvojčátka, jež hned při
narození byly b a b i č k a m i — ne
vlastními. Stalo se to zcela přiro
zeně. Jejich o t e c , majitel závodu
krejčovského S.(alák), měl v n u čk u, provdanou r. 1908 za učitele
F.(loriana) ; mladí manželé měli do
r. 1912 dva hochy; pan S., pradě
deček, se po smrti své choti znovu
oženil a narodily se mu zmíněné
dcerušky, které byly tedy hned, jak
spatřily světlo světa — babičkami.
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AKAD. MALÍŘKA SLC. OLGA RUNTOVÁ
ZEMŘELA.
(26. dubna 1932.)
Přijali jsme tuto zprávu s bolestí, neboť přišla tak
neočekávaně. — Ztratili jsme nadšenou spolupracovnici
na poli vlastivědném a zejména národopisném, ztratili
jsme též jemnou a ušlechtilou duši. Slečna Olga Kun
tova narodila se roku 1880 v Březnici u Blatné a záhy
projevila své malířské nadáni. Dospěvši, absolvovala
umělecké učiliště ve Vídni a pak umčlecko-průmyslovou školu v Praze, kde dva roky navštěvovala speciálku prof. Schikanedra. Pak nastoupila dráhu učitel
skou, často velmi trnitou. . . Záhy se uplatnila co vý
borná ilustrátorka, zejména děl národopisných, neboť
do svých maleb a zejména kreseb vkládala nejen ve
liké umění malířské, ale též velikou lásku k předmětu,
jak jí byla schopna jen její neobyčejně citlivá a jemná
duše. Hojně pracovala pro naše plzeňské Národopisné
museum a smrt odvolala ji právě na prahu veliké práce,
která ji očekávala při chystaném velkém Národopis
ném Soupisu Plzeňska. Nikdo nedovede ji dnes nahraditi, neboť málo jest těch, kteří milují náš lid jako mi
lovala ona.
Budiž jí zachována vděčná paměť.
L. L.

POBĚLOHORSKÁ PAMÁTKA U DOUDLEVEC.
Nedaleko soutoku Radbuzy a Ühlavy, kde vybíhá
z Doudlevec silnice radobyčická, stojí prastarý kříž. Že
lezný svršek zajisté již několikrát zrezivěl a nyní opět
propadá zkáze, avšak nápis na původním kamenném
podstavci upoutá chodce, který má jen trochu úcty
k památkám. Dle této zprávy, vtesané kameníkem doby
pobělohorské, byl křížek postaven roku 1672 manžely
Matvjejem a Marií Krsneg. Jde o onu selskou a rych
tářskou rodinu, jež objevuje se v Doudlevcích na dvoře
č. p. 3 a 4, když roku 1622 — tedy právě za bělohorské
persekuce — záhadně zmizel původní majitel prvního
dvora Hromada. Bezpochyby odešel s emigrací. Zaba
vená usedlost skoro 50 let spravována byla dosazeným
úředníkem vrchnosti, až přešla do rukou Krásných,
snad v odměnu za jakési služby. Rod Krásných byl
zřejmě dosti zámožný a v č. p. 4 (dnes u Heců) ještě
prý nedávno měli některé rychtářské památky. Proč
dali onen křížek zbudovati, známo není. (Tradicí udrže
ná pověst, že na onom místě za vsí byli v době pobělo
horského temna popraveni dva nebo tři doudlevečtí
sedláci, nemá vůbec dokladů. Tuto pověst jsem již
kdysi zaznamenal.) Ale kamenný podstavec křížku
vzhledem k starému nápisu jest nesporně cenná pa
mátka, která by neměla býti tak zanedbávána, jak se
děje. V posledních letech zchátral nápis a celý pod
stavec dešti a povětřím skoro již k nečitelnosti, jelikož
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nikdo se o křížek nestará a nikdo se k němu nehlásí,
ani v Doudlevcích žijící potomci pobělohorského rych
táře Matěje Krásného. Škoda. Stane se aspoň na toto
upozornění něco, čím by zachráněna byla jediná doudlevecká památka dávné minulosti?
Frant. Kraus.

JAROSLAV SCHIEBL : PLZEŇSKÝ PITAVAL.
V těchto dnech vyšel již pátý díl tohoto objemného
spisu našeho věrného spolupracovníka. V Pitavalu sne
sen je obrovský materiál kulturně historický, který vy
datně poslouží všem budoucím pracovníkům. Zároveň
však jest s podivem, jak obratně dovede autor spřádati
poutavý děj z pouhých suchých zápisů historických
a přiblížiti jej tak vrstvám nejširším. Tato výchovná
a propagační stránka Pitavalu jest proto neméně cenná
a významná, jako již vzpomenutá cena vědecká.
L. L.

PLZEŇSKO« vydává »Společnost pro národopis a
ochranu památek v Plzni« za řízeni odborného redakčního
kruhu. Každý redaktor vede svoji část úplně samostatně, a
jemu jest zasilati příslušné příspěvky přímo.
Odbornými redaktory »Plzeňska« jsou:
1. p r o h i s t o r i i , m í s t o p i s a o c h r a n u p a m á 
t e k : Fridolin Macháček, měst. archivář (Plzeň, Historické
museum) ;
2. p r o k u l t u r n í h i s t o r i i : Jaroslav Schiebl, rada
měst. úřadů v. v. (Plzeň, Třída českých legionářů 3);
3. p r o n á r o d o p i s : Karel Vaněček, ředitel ženského
učitelského ústavu v Plzni (Plzeň, Františkánská ul.);
4. p r o l i t e r a t u r u a l i t e r á r n í h i s t o r i i : dr.
Emil Felix, profesor (Plzeň, Obchodní akademie);
5. p r o v ý t v a r n é u m ě n í : dr. Jindřich Cadík, do
cent university a řed. musea (Plzeň, Uměl.-prům. museum);
6. p r o z e m ě d ě l s t v í a v ě d y h o s p o d , v ů b e c :
Miroslav Karel, profesor (Plzeň, Vyšší hosp. škola, Lochotín);
7. p r o v ě d y p ř í r o d n í : Jaroslav Tykač, odb. učitel
a správce přírodověd, odd. musea (Plzeň, Škodova ulice);
8. p r o o t á z k y t e c h n i c k é a a r c h i t e k t u r u
m ě s t i v e n k o v a : ing. arch. c. Václav Klein, Plzeň
(Historické museum).
Zodpovědný redaktor a redaktor obrazové Části : Ladislav
Lábek.

»PLZEŇSKO« vychází šestkrát ročně. Jednotlivé sešity
stojí KČ 4’—, poštou KČ 4 50. — Administrace: Plzeň, Ná
rodopisné museum. — Tiskem Grafických závodů, Plzeň,
Hankova 6. — Novinářské známky povoleny výnosem řed.
pošt. a telegr. v Praze ze dne 27. února 1929 pod číslem
45.463-VII.

KROJOVÝ ODBOR NÁRODOPIS. SPOLEČNOSTI V PLZNI NA »SLAVNOSTI NÁRODŮ« V NICE R. 1932.
Tři krojové dvojice: 1. Plzeňsko (sl. Špalková, p. Himmel), 2. Kyjovsko a Hradišťsko (sl. Kirchmannová, p. Florian),
___________________ 3. Ostrožsko a Vlčftovsko (sl. Bílá, p. BcniSek). — Fotografováno v Paříži.__________________

Zö s b í r e k NA r o d o p i s n é h o m u s c a PlzeiSaka.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA »PLZEŇSKA« k čís. 4., ročník XIV. 1932.

Bubínek

vítězná cena při kvétinovém korsu.

Hedvábná vlajka knížete monackého,
vénovaná všem skupinám.

Hedvábná vlajka místa Nicy,
jediná cena vénovaná vňdkyním Krojového odboru
sl. B. a M. Lábkovým.
Medaile mèsta Nicy, vénovaná Krojovému odboru.

CENY ZÍSKANÉ KROJOVÝM ODBOREM NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI V PLZNI O »SLAVNOSTI NÁRODŮ« V NICE 1932.
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VÁCLAV CHUDÁČEK:
Dr. MIROSLAV TYRŠ A PLZEŇSKO.
K letošním oslavám stého výročí Tyršových narozenin připravuje
se i »Plzeňsko«, které ve zvláštním čísle chce poukázati na to, jaký
vliv měl dr. Miroslav Tyrš v našem kraji. Tyrš náš kraj několikráte
navštívil a hleděl v něm posílit nejen myšlenku sokolskou, nýbrž i ná
rodní.
Přirozené věnoval největší pozornost Plzni samotné, neboť ta nad
ostatní místa v jihozápadních Čechách vynikala. Dle vzpomínek Ja
roslava Schiebla, jenž jest jedním z nejstarších bývalých činovníků
plzeňského Sokola, vybídl prý již v roce 1862 samotný Tyrš Fran
tiška U m a n a , úředníka ve Waldstejnově (později Škodově) to
várně, aby uveřejnil vyzvání k založení Sokola v Plzni. Frant. Uman
býval často u Schieblů a přispíval do jediného tehdejšího časopisu
plzeňského »Pilsner Bote«. Tam 22. července 1862 uveřejnil článek
»Der Prager Turnverein Sokol«, v němž nadšeně popisuje výlet praž
ské jednoty, její zřízení, účely i směry. Ke konci přimlouvá se za to,
aby sokolská myšlenka došla v Plzni náležitého ocenění a rozšíření.
Článek jeho sice nevedl v oboujazyčné tehdejší Plzni hned k založení
sokolské jednoty, ale přece již připravoval k tomu pudu.
K vlastnímu založení plzeňské jednoty dali podnět v r. 1863 mladí
plzeňští inteligenti, kteří v Praze seznali mužné vystupování praž
ských sokolíků a chtěli podobným způsobem povzbuditi národní uvě
domení v Plzni. Pod vedením MUDra Viléma Š e 1a, jenž sám byl
dobrým znalcem tělocviku, zahájili porady o založení Sokola v Plzni,
připravovali veřejnost na nový spolek zprávami v »Pilsner Bote«,
opatřili schválení stanov a svolali 15. října č e s k ý m provoláním
v témže časopise do místnosti »Hlaholu« na 18. října 1863 přípravnou
a na 25. října t. r. ustavující schůzi Sokola. V zápisech není sice ani
zmínky o Tyršovi, ale pravděpodobně prvním činovníkům poskytl
Tyrš rady, jak by si v nové jednotě měli počínati.
První zapsaná zpráva o setkání členů Sokola plzeňského a dra Mír.
Tyrše je až z roku 1864. Toho roku 13. srpna konala se v Příbrami
slavnost rozvinutí praporu. Z Prahy přijela do Hořovic hromadná
výprava sokolská, již vedl Tyrš a Fiigner. Tam se k ní připojila
osmičlenná deputace Sokola plzeňského, byla svědkem nadšeného
uvítání po cestě z Hořovic do Příbramě, zúčastnila se slavnosti na
příbramském náměstí, viděla veřejné cvičení pražských a poučena
i posílena vrátila se domů.*) O vlivu Tyršově na plzeňskou jednotu
*) Karel Likař: Šedesát let Sokola plzeňského, str. 10.
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JAROSLAV SCHIEBL:
JAK VZNIKL PLZEŇSKÝ
»SOKOL«.
První myšlenku k založení »So
kola« v Plzni přinesl z Prahy
František U m a n , úředník želez
ných hutí v Sedlci u Šťáhlav, po
zději zasloužilý český žurnalista a
redaktor »Moravské Orlice«. Uman
podnikl jednou zájezd do Prahy a
tam byl jistým přítelem, Členem
»Sokola«, uveden do cvičení, ko
naného za vedení dra M. T y r š e .
V přestávce cvičení byl Uman
Tyršovi představen, s kterým roz
hovořil se o sokolské myšlence.
Tyrš vyptával se hosta na národní
poměry plzeňské, o kterých byl
Uman jako mladší spolupracovník
v Smetanově družině dobře orien
tován. Nato domlouval Tyrš Umanovi, aby se doma pokusil získati
pro sokolskou myšlenku půdy.
Když se Uman vrátil z Prahy,
došel ke svému příteli Ignáci
Schieblovi, vydavateli a redaktoru
»Pilsner Bote«, jediného telidáž
v Plzni vycházejícího časopisu,
který ve zněmčeném ovzduší Plzeň
ska pevně hájil českou věc. Uman
přinesl již s sebou rukopis článku,
vykládajícího podstatu a povahu
sokolské myšlenky a přimlouvají
cího se za založení sokolské jed
noty v Plzni.
Po krátké době dostavil se úči
nek novinářského toho vybídnuti.
Do redakce »Pilsner Bote« přišel
plzeňský lékař MUDr. K o u b a a
prohlásil Schieblovi, že se radil
s několika vlasteneckými přáteli
o založení »Sokola«. Někteří prý
s nadšením úmyslu tomu přizvu
kovali, byli to zejména mladší ob
čané plzeňští. Naproti tomu pak
starší páni obávali se tříštění sil
a žádali za krátké odložení tohoto
nového koaličního projektu. Český

život plzeňský, teprve probuzený
úsilovnou a soustavnou křisitelskou prací Smetanova kroužku,
byl ještě v začátcích svého organisovaného upevňování, a tu ne
bylo divu, že někteří konservativnější z národních pracovníků měli
obavy o svůj sotva vypěstovaný
štěp.
Dr. Kouba však obavy ty nesdí
lel. Naopak uvažoval, že probou
zením národního nadšení v mláde
ži prostředkem sokolské myšlenky
bude česká věc v Plzni spíše ze
silována než tříštěna. Dosavadní
křísitelskou práci prováděli až do
sud občané již usedlejší a součin
nost mladších živlů byla pro další
rozvoj národní věci velmi žádoucí.
Když se dru Koubovi podařilo
pro sokolskou myšlenku získati ně
kolik vlivných českých občanů, při
dal se k němu mladý jeho kolega
Med. dr. V i 1é m Še l , syn plzeň
ského stavitele, jehož rodina až do
sud klonila se spíše k poněmčené
části občanstva plzeňského. V Šelovi získal rozvážný Kouba řízné
ho spojence, který se záhy ujal ve
dení celé té akce a nadchl pro ni
také řadu mladíků z tak zvaných
»lepších kruhů« plzeňských, jako
J a n a H a s s l e r a (později ře
ditele městské spořitelny v Čes.
Budějovicích), jenž patřil k horli
vým českým divadelním ochotní
kům v Plzni, R i c h a r d a W a l 
d e k a, syna hoteliéra, bratry K i eb i t z e, syny továrníka, J. K u tt a n a, rodáka nepomuckého a
účetního zasílatelské firmy J. W.
Scholz v Plzni.
Zajímavo jest, že za krátko po
založení »Sokola« objevují se prá
vě všichni tito jmenovaní již mi
mo řady Sokolů a jako zaklada
telé nové tělocvičné jednoty, která
měla býti oboujazyčnou a měla se
zvát i »Orlice« česky a »Aar« ně
mecky. Projekt tento nenašel u Če
chů ohlasu a z nové jednoty vy
klubal se záhy čistě německý turnérský spolek »Aar«.
Při začátečních pracích zaklada
telských pro plzeňského »Sokola«
spolupůsobil také nadšeně a obě
tavě František Uman, který, jak
jen mohl, ze Sedlce do Plzně do
cházel. Zajel do Prahy k Tyršovi,

svědčí i to, že 3. října t. r. do Plzně přijel a již za týden byl zvolen
náčelníkem Hynek P a l l a , bývalý člen cvičitelského sboru v Praze,
jenž v duchu Tyršově v Plzni pracoval. O přímém styku dr. M. Tyrše
s plzeňským Sokolem svědčí jeho dopisy (2 v archivu Sokola a 1 v mu
seu městském), jakož i to, že o valné hromadě jednoty 1. října 1865
T y r š a F l i g n e r byli jmenováni jejími č e s t n ý m i č l e n y .
V roce 1868 podařilo se úsilí plzeňských sokolů, že Tyrš osobně
navštívil Plzeň. Po důkladných přípravách uspořádali 31. května a
1. června slavnost svěcení praporu, která stala se významným pod
nikem plzeňským. Na slavnost přijelo z Prahy třemi zvláštními vlaky
na 2000 hostí, kteří se sokoly plzeňskými a ze západních Čech i s ji
nými spolky uspořádali 31. května mohutný průvod Plzní. Nadšeně
je vítalo četné obecenstvo nejen z Plzně, ale i z okolí. Odpoledne uspo
řádán výlet do Zábělé, kde sokolové pod vedením Tyršovým pro
vedli rej a cvičení družstev.
Vlastní slavnost svěcení praporu zahájena byla 1. června budíč
kem, pak konal se průvod, v němž vedl T y r š s P a l l o u asi 600
sokolů. Po slavnostní řeči br. Frant. Schwarze na náměstí před rad
nicí zatloukány byly hřeby, při čemž Tyrš pronesl heslo: »Srdce lví,
vzlet sokolí.«
Svůj názor o významu Plzně projevil Tyrš při hostině konané po
slavnosti na Lochotíně. Tam vyslovil se o ní v přípitku Sokolu plzeň
skému: »Mají-li veškeré sokolské spolky úkol veledůležitý, tož So
kolu plzeňskému v popředí připadá úkol vznešený. Královská naše
Plzeň stojí na rozhraní dvou nepřátelských živlů a jest jí tvořiti
mohutnou hradbu, o niž by se roztříštily veškeré útoky vrahů na
šich.« Již těmito slovy naznačil Tyrš, jaký veliký význam národní
přičítal Plzni, dalšími povzbuzoval Plzeňáky k zvýšenému úsilí, aby
hranice našeho jazyka šířily se daleko až k Šumavě.
Slavností tou posílen byl nejen sokolský ruch v Plzni, ale povzbu
zeno národní uvědomení v městě i v okolních vesnicích, z nichž četní
sedláci utvořili selská bandería a slavnosti se zúčastnili. Podle po
sudku tehdejšího zpravodaje »Národního pokroku« byla slavnost jas
ným svědectvím, že č e s k ý z á p a d p r o c i t l a ž e a ž přijde doba
rozhodná, národ náš může naň spolehnouti. Plzeňští vlastenci prací
doma i v menšinách později postupovali směrem, který Tyrš naznačil
již v roce 1868.
Po roce 1870 nepříznivé poměry veřejné způsobily také úpadek
činnosti sokolské v Plzni. V jednotě ubývalo členů a vznikaly spory.
Podle vzpomínek br. Jar. Schiebla radil prý Tyrš, aby jednotu plzeň
skou rozpustili a znovu založili. O tom, že i v těchto dobách byl Tyrš
s Plzní ve spojení svědčí, že seznámil se s br. Vrat. Portem a stal
se jeho upřímným přítelem. V rodině Portově býval hostem a s br.
Vrat. Portem vyměnil si náčelnickou šerpu i trubku a dopisoval si
s ním. Vliv Tyršův se zmenšoval, neboť od roku 1873 činnost plzeňské
jednoty klesala, v roce 1876 ustal tam v činnosti H. Palla a Tyrš
sám churavěl a hledal zotavení v cizině.
Bohudík netrvala tato doba dlouho. V roce 1881 po velké národní
katastrofě, požáru Národního divadla, vzchopily se k nové národní

práci dva plzeňské spolky, »Hlahol« a »Sokol«. »Hlahol« uspořádal
17. července 1881 slavnost svěcení praporu, jíž zúčastnili se nejen
sokolové z Plzně, ale i z Prahy, Vršovic, Rokycan, Královic, Břas
a Mýta. T y r š s Pallou a J. R. Portem vedli sokolskou část prů
vodu. Při zatloukání hřebů pronesl Tyrš heslo: »K svobodě, slávě,
kráse nesiž se český zpěv, budiž on slavík, sokol a hromnou silou
lev!« Při této slavnosti snad prvně po svém uzdravení Tyrš veřejně
vystoupil. Slavnost zcela se vydařila a povzbudila v Plzni české sebe
vědomí.
Mocněji působil duch Tyršův v roce 1882, kdy dosáhl toho, že
uspořádán byl v Praze 18. června první sokolský slet, jehož zúčast
nilo se z Plzně 30 členů. Z nich dosud žije a na IX. sletu Tyršova
prostná po 50 letech znovu cvičil br. Vojtěch P e t á k.
Zásluhy Tyršovy o slet a Sokolstvo byly všeobecně uznávány.
Mnohé jednoty sokolské jmenovaly Tyrše svým čestným členem. Uči
nila tak i jednota plzeňská, kde se zapomnělo na to, že již v roce
1865 byl jím Tyrš jmenován. Valná hromada 25. února 1883 jedno
myslně prohlásila čestným členem dr. M. Tyrše, jemuž br. Kessler,
starosta jednoty, jmenování telegraficky oznámil. Kromě toho upra
vili velmi vkusný diplom, v němž bylo kaligraficky napsáno:
Obec Sokolů v Plzni,
uznávajíc přehojné a trvalé zásluhy, které si o věc sokolskou a o ná
rod český vůbec, za více než dvacetiletého, neúnavného, blahodár
ného působeni získal milovaný bratr, náčelník Sokola Pražského,
Dr. M i r o s l a v T y r š ,
a chtějíc mu za to prokázati upřímný svůj vděk, jmenovala Ho ve
valné hromadě dne 25. února jednomyslně svým
č e s t n ý m členem.
Činíce o tom známost tímto listem, žádáme každého, kdo jej čisti
bude, nebo čtěný slyšeti bude, aby s námi pocítil vděk a úctu k to
muto statečnému a velezasloužilému vlastenci.
Výbor tělocvičné jednoty Sokol v Plzni, 5. srpna 1883:
J. R. Port,
t. ö. místostarosta.

Josef Kessler,
č- starosta.

Jaroš Schiebl,
t. č. jednatel.

Diplom uložen byl ve vkusných deskách, které podle návrhu Schieblova vyřezal br. Eda B r o ž . Tyršovi odevzdán byl až při sokolské
slavnosti 5. srpna. Tyrš velmi si tohoto diplomu vážil a míval jej
vždy vyložený ve své pracovně.
O něm napsala Renata T y r š o v á 6. července 1929 v »Českém
Deníku« : »Mezi diplomy čestného členství, udělenými Tyršovi sokol
skými jednotami — většinou k 20. výročí založení Sokola pražského
— je několik ve vazbách vzorné knihařské práce. Zcela ojediněle

jemuž podal zprávu o tom, jak se
sokolská myšlenka v Plzni zakoře
nila. Přinesl s sebou od Tyrše
exemplář stanov pražského »So
kola« jako podklad pro plzeňské
zakladatelské práce. Takový byl ve
skutečnosti vznik plzeňského »So
kola«, a přísně vzato, můžeme pokládati Tyrše za iniciátora, který
našel v Umanovi horlivého a nadše
ného apoštola, jenž poté podstat
ně přispěl ke zřízení plzeňské jed
noty.
Tato musela s počátku přemáhati mnohé předsudky, avšak dík
vytrvalosti jejích zakladatelů, zá
hy dovedla se probojovali k vše
obecnému uznání její důležitosti.

SLAVNOST SVĚCENI
PRAPORU »SOKOLA«
A NÁVŠTĚVA TYRŠOVA
ROKU 1868 DLE LÍCENÍ
SOUČASNÍKA»)
Dokončena jest tedy slavnost
plzeňská! Dozněly ť již i poslední
zvuky významné této a velepamátné události — dohřmčlť již i veš
kerý ryk a jásot slavnostních dnů
31. května a 1. června 1868, z ti
sícerých a tisícerých hrdel probudi
lých již a uvědomělých národovců
pocházející — dokonánať hrdá
slavnost svěcení praporu junáckého našeho Sokola. Královská Plzeň,
oděna ještě včera rouchem sváteč
ním, svlékla toto se sebe a stojí
před námi v oděvu opět obyčejném,
prosta jsouc všech příkras a šper
ků a věnců, jimiž věrné ruce skrá
ně její byly ověnčily.
Staroslavná »bašta proti zápa
du« klidně opět pohlíží k daleké
mu blankytu nebeskému hrda jsouc
tím vědomím, že v míře svrchova
né úkolu svému dostála, že na no
vo nejskvělejší o sobě dala důkaz,
že hodna jest slouti první dce
rou veleslavné matičky Prahy. Ano,
Praha a Plzeň! Toť heslo nyněj
ších dnů — toť slova, ohnivým za
psaná písmem v knihu pamětní
drahé Cecilie. Kdož ještě nyni po*
pirati může pravé Plzně povolání,
povolání to ryzé, vlastenecké — ší*) Dle Plzeňských Novin ze dne 6.
a 10. června 1868, čís. 46, 47.

ření probudilosti národní západním
vlasti končinám?
Hrdým tímto skutkem vstoupila
naše Plzeň za první po matičce
Praze bojovnici v řadách našich
obhájců za práva naše posvátná,
za národnost a svobodu. Slavnost
pražská a slavnost plzeňská — jak
blízce významem jsou si podobny,
ačkoliv druhu každá rozdílného.
Obé však slavnosti byly n á r o d n í — národní v nejkrásnčjším
toho slova významu.
Tu i tam promluvil tisícerými
ústy svými veškerý národ — pro
mluvil s úplným sebevědomím,
s hrdostí a okázalostí dosud ne
vídanou. Zdaž tu necítil se každý
býti hrdým na to, že také členem
jest té osmdesátimilionové slávské
rodiny, pokrývající takmčr celou
zemskou polokouli? To bylo vidět,
jak každý předČiti chtěl druhého
v okrášlení domu svého, v přispě
ní dle možnosti k zdařilému prove
dení slavnosti.
Přicházeloť nám to opravdu tak,
jako by se tisícové ti do Plzně byli
sešli, ne aby svědky byli posvěcení
praporu sokolského, ale aby posvě
tili prapor národa veškerého, jako
nedávno posvětili budovu celému
národu patřící. Se srdcem mocně
tlukoucím, očima zarosenýma pro
hlíželi jsme si v neděli ráno tu
Plzeň v slavnostním jejím obleku
hrdě vzhůru zírající a již tenkráte
byli jsme si toho jisti, že slavnost
ta skvěle vypadne.
Vypadlať však také vskutku co
nejskvěleji, nad všeliké naše oče
kávání ! Co tu bylo práce ještě
ráno o božím hodě svatodušním!
Již za svítání pracovalo se pilně
na vyozdobení města. Tu mohutné
prapory vlály nad hlavami našimi,
tu zas menší krášlily průčelí do
mů spolu s věnci, chvojím a kvě
tinami. Zvláště domy některé — a
těch byl zajisté hezký počet — nad
míru krásně byly vyšperkovány;
ano celé ulice, a to hlavně ty, kudy
jiti měl průvod, skvostně byly vy
zdobeny. Tak na př. ulice Pražská,
Solní, Říšská, Školní, Františkánská
a náměstí. Tu i onde skvěl se ještě
nápis aneb heslo, jako: »Zkvítej
čilý národe!« — »Vlasti, nedáme ti

zvláštní jsou desky jednoty plzeňské. Jsou ze dřeva světlohnědě mo
řeného a umělecky školenou rukou se vzácnou přesností vyřezávány.
Pochybuji, že by dnes, kdy řezbářské umění ornamentální se tolik
zanedbává, se nalezla ruka stejné dovednosti. V renaissančním orna
mentu postranním na kartuších vyznačeno »Plzeň 1883«, nahoře roz
píná perutě sokol ve vysokém reliefu provedený, střední pole vy
plňují ratolesti lipové a kartuše s monogramem »M. T.«. Hesla: »Ni
zisk, ni slávu« a »Tužme se« doplňují celek. Tyršovi se tyto desky
neobyčejně zamlouvaly. Snad zachovalo se v archivu jednoty jméno
umělce, který je pracoval.«
Uznání této plzeňské práci dostalo se letos i tím, že byla vyložena
o letošní sokolské výstavě v Praze mezi význačnými památkami Tyr
šovými.
K slavnosti konaly se veliké přípravy nejen v Plzni, ale i v Praze.
Pražský Sokol věnoval jim celé dvacetistránkové číslo »Výletních no
vin«, které sestavil a vydal Ferd. Tallowitz. Na první straně je
kromě pořadu slavností mapka krajiny mezi Prahou a Plzní, na
druhé je stručný popis cesty z Prahy do Plzně. Dějinám města Plzně
věnovány jsou 3 stránky; k nim druží se plán města z roku 1618
a pohled na ně z roku 1761, jakož i obraz a vysvětlení znaku města.
Slovy i obrazy upozorněni byli účastníci z Prahy předem na vý
značné stavby plzeňské a na pomník Jos. Kaj. Tyla. Ke konci při
pojeny jsou poznámky o vývoji Sokola v Plzni a o Měšťanském pivo
varu. Kromě toho upozorňuje na Hruškovu »Pamětní knihu města
Plzně«. Toto číslo bylo prodáváno účastníkům výletu po 20 krejcařích.
Sokolská slavnost, konaná 4. a 5. srpna 1883 na oslavu dvaceti
letého trvání plzeňské jednoty, měla velký význam nejen svým prů
během, ale i tím, že to bylo p o s l e d n í veřejné vystoupení Tyršovo.
Tyrš vedl tu opět sokolský průvod, pronesl prý při obědě u Valdekú
ráznou vlasteneckou řeč a zúčastnil se odpoledního veřejného cvi
čení na Obcizně. Podle vzpomínek A. V. P r á g r a, jenž tu v praž
ském družstvu cvičil, vedl Tyrš družstvo jednoty pražské, které cvi
čilo na hrazdě; současně s ním cvičilo na bradlech vytrvalé družstvo
smíchovské. Mezi nimi vyvinul se neočekávaný závod o to, kdo déle
vydrží. Pražské družstvo, povzbuzované Tyršem, vyšlo z tohoto zá
vodu vítězem.
Tyršovi po řeči br. Frant. Schwarze odevzdány byly diplomy čest
ného členství Sokola plzeňského a rokycanského. Ücast Tyršova na
této sokolské slavnosti mocně působila nejen na členy sokolských
jednot, ale i na četné obecenstvo, jež mu projevovalo velikou přá
telskou pozornost všude, kde se objevil.
Menší byl přímý vliv Tyršův na ostatní jednoty sokolské v našem
kraji. V době Tyršově založen byl Sokol v Rokycanech (1868), v Nepomuce (1869), v Radnicích (1870), na Eřasích (1873), v Královi
cích a v Blovicích. Do Rokycan první zprávy o sokolském cvičení
přinesl rodák rokycanský Čeněk R o t t , kominík, jenž po 3 léta
v Praze cvičil a v Rokycanech s nadšením líčil sokolskou činnost.
Nejvíce to působilo na Ant. C h a l o u p k u , který došel si do Prahy

a po 3 dny pozoroval sokolský život. Mluvil tam s dr. M. T y r š e m ,
který ho poučil, dal mu stanovy pražské jednoty, domácí řád, cvi
čební řád se seznamem nářadí, barevný náčrtek sokolského stejno
kroje, ale zároveň ho upozornil, aby s pořizováním krojů posečkali,
až by jej místodržitelství schválilo. Tyrš zavedl ho také do hasič
ského sboru pražského, neboť jednalo se o zřízení »Tělocvično-hasičské jednoty Sokol« v Rokycanech, kde tehdy hasičů nebylo. Tam po
učili Chaloupku o hasiěství a dali mu seznam nářadí i cvičebních
signálů. Tyrš mu při rozchodu daroval novou sokolskou píseň: »Hoj,
sokolíci, mužné vpřed!«
Osobně zúčastnil se Tyrš asi s 1000 hosty z Prahy 6. června 1869
slavnosti svěcení sokolského praporu. Při ní pronesl heslo: »Bratrům
láska, volnost, mír, avšak s vrahy žádný smír.« — Čestným členem
jednoty rokycanské jmenován byl Tyrš 8. dubna 1883. Po smrti Tyr
šově slouženo bylo v Rokycanech 28. srpna 1884 slavné rekviem.
Pohřbu zúčastnila se osmnáctičlenná deputace.
Podle zápisů v kronice Sokola setkalo se 37 měšťanů a studentů
z N e p o m u k a se sokoly a členy Iilaholu z Prahy již v roce 1863
při jejich výletě na vrch Třemšín. Tam poznali účel Sokola; zalíbil
se jim tak, že snažili se již tehdy o založení sokolské jednoty v Nepomuce, ale došlo k němu až v roce 1869. O tom, jak Tyrš na ně
působil, nezachovalo se zpráv. Ani v dalších letech jednota nepo
mucká nevyhledávala asi styků s Tyršem, poněvadž zvítězil tam směr
hasičský a v roce 1876 přeměnila se v »Tělocvično-hasičskou jednotu
Sokol«. V památníku jednoty není ani zmínky o tom, že by se byli
nepomučtí sokolové zúčastnili L sletu sokolského v roce 1882 nebo
Tyršova pohřbu v roce 1884. Teprve po smrti Tyršově od roku 1886
sokolská myšlenka v Nepomuce se plně uplatnila.
V R a d n i c í c h půdu k založení Sokola připravila obrozenská
práce Puchmajerová. K uskutečněni došlo v roce 1870, kdy 31. srpna
14 probudilých občanů se sešlo, aby porokovali o založení jednoty
»Sokol« po vzoru Sokola pražského.*) Podle něho vypracovány byly
stanovy pro »Hasičsko-tělocvičný spolek Sokol v Radnicích«. S Tyr
šem setkali se členové jednoty asi v Praze při odhalení pomníku
Jungmannova v roce 1873, při němž z Radnic bylo 30 členů. V roce
1882 v Praze sokolové radničtí necvičili, ale přece neopomenuli jmenovati Tyrše svým čestným členem, ba i poprsí Tyršovo zakoupili.
V roce 1883 při sokolské slavnosti v Plzni podle vzpomínek Heringových cvičila 2 družstva radnické jednoty. Pohřbu Tyršova zúčast
nilo se z Radnic 6 členů. Bratr Hering nesl v pohřebním průvodu
vavřínový věnec, z něhož několik lístků si ponechal na památku a vě
noval je v roce 1930 jednotě radnické.
Sokolská jednota B ř a s y vznikla působením Radnic v roce 1873.
S Tyršem nebyla asi ve spojení, ale uznala jeho činnost tím, že již
9. června 1881 jmenovala ho prvým svým čestným členem. Diplom
mu odevzdala desetičlenná deputace v roce 1882 při sletu v Praze.
V roce 1884, když došla zpráva o smrti dra M. Tyrše, vyslovila jed*) Památník jednoty, str. 7.

zakynouti!« — »Česká krev a čes
ké jméno, Čechův jest nejdražší
věno!« — »Jen svorností k Činu!«
— »Národy nehasnou, dokud jazyk
žije!« — »Sláva vlasti!« atd.
Zvláště besedě řemeslnické sluší
dáti v ohledu tom všecku čest !
Skvostné draperie a opony z tmavočerveného aksamitu umístěny
byly uměle mezi patrem prvním a
druhým. V průčelí domu skvěl se
ohromnými slovy nápis »Stůjme
pevně a svorně!« Na straně pak
k zahradě stálo na červeném
aksamitu velikánské stříbrné »Na
zdar!« Mimo to ozdobeny i míst
nosti zahradní i dům velikými věn
ci z chvojí a menšími praporečky,
se střechy domu pak vlály ohrom
né dva prapory v barvách národ
ních okolo českého lva, jenž v pro
středním okně umístěn a v noci
osvětlen byl.
Taktéž vkusně vyšperkován byl
dům jistého israelity u prvního
mostu na pražském předměstí. Na
pavlánu v průčelí domu mezi věn
ci z chvojí a květinami skvěl se
velký lev český, pak sošky Žižky,
Husa, Palackého, Riegra a větší
poprsí císaře a císařovny; pod tím
umístěn nápis »Víra nás neděl!«
Na domě pak vedle vřelého po
zdravu stálo »Na zdar a též Gut
Heil!«
Na místě, kde druhdy městská
stávala brána, pněla se nyní brána
slavnostní, totiž na začátku ulice
Pražské, zbudována jsouc z klád a
latí a pokryta chvojím. Tvořila jed
nu prostřední a dvě poboční menší
branky a ozdobena byla četnými
prapory barev českých a slovan
ských, znaky Čech, Moravy a
Plzně; uprostřed nahoře nalézal se
veliký monogram Sokola a pod
ním do oblouku veliký nápis »Kde
stanul, dosud stojí Čech!« Po obou
stranách vlály mohutné prapory.
Vůbec byly prapory, zvláště ty ve
liké, velmi četné. I na věži s pavlá
nu vlály čtyry mohutné prapory.
Zatím nastal ten nejkrásnější
letní den, sokolové v malebném
svém kroji a zpěváci začali se shro
mažďovat a okolo hodiny 9. přijeli
první hosté z Přeštic a Klatov, zpěváČtí spolkové, deputace besed, za-
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stupitelstev, střelců. Tito všichni
v čele majíce hudbu sboru ostrostřeleckého v slavnostním oděvu a
za ní sokolové v počtu as 100 čle
nů ubírali se společně na nádraží
k uvítání hostí pražských a ze stra
ny taměiší.
Konečně přijel, maje slavnostně
ozdobenou lokomotivu, vlak a s ním
toužebně očekávaní pražští sokolo
vé v počtu as 350, akademikové
a mnoho jiných spolků a hostů
k slavnosti zavítavších. Praporů,
jeden krásnější než druhý, bylo
deset. Zvláště nový prapor spol
ku akademického nad míru jest
skvostný, neméně také prapor praž
ského Sokola.
Tu bylo provolávání »Sláva!« a
»Nazdar!« z obou stran, tu bylo
vítání a ruky tisknutí, tu bylo hlu
ku od střelby, zpěvu a hudby. Me
zitím co očekával se vlak druhý —
na třetí se již nečekalo — seřaďoval se průvod, tu Sokol pražský, tu
plzeňský, berounský, spolkové zpěváčtí, studenti, střelci. Na silnici
před nádražím čekali již četní ze
Skvrňan rolníci na koních v krás
ném svém kroji starodávném. Také
spolek »Merkur« a »Beseda berlín
ská« zvláštní vyslali deputace.
Před hodinou 11. hnul se průvod,
jenž otevřel starosta a místostarosta Sokola plzeňského s poboční
kem, jedouce v kočáře ; za těmi pak
brali se dále veškeří účastníci prů
vodu v pořádku v programu již na
značeném a sice jak následuje :
Četa plzeňského Sokola. Hudba
ostrostřelecká. Akademický čtenář
ský spolek pražský s krásným pra
porem svým, zastoupený 50 studu
jícími, mezi nimiž 20 Jihoslovanů
v červených fezech, v čele těchto
deputace spolku plzeňských studu
jících na vysokých školách praž
ských pod jménem »Radbuza«.
Zpěvácké spolky s »Hlaholem« pl
zeňským na konci. Sokol pražský
a mimoplzeňský vůbec. Deputace
ozbrojených sborů venkovských a
sbor plzeňských ostrostřelců, ku
konci pak Sokol plzeňský, načež
ohromná síla lidu obojího pohlaví,
všech stavů, domácího i venkov
ského.
Za stálého hřímavého provolává-
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nota soustrast Renatě Tyršové a vyslala deputaci k jeho pohřbu do
Prahy.
Sokol v K r á l o v i c í c h nemá žádných památek, ani poznámek
v zápisech, které by svědčily o přímém vlivu Tyršově. Přece ale jeho
záslužnou činnost uznali posmrtnou vzpomínkou ve výborové schůzi
11. září 1884, při níž přijat byl i návrh, aby se za zemřelého konaly
smuteční bohoslužby. Blahodárně působil tam od roku 1889 Tyršův
odchovanec JUC. Jaromír K n e d l h a n s , který býval členem Sokola
pražského a tam s Tyršem cvičíval. V Královicích vedl sokolskou
jednotu v zásadách Tyršových a staral se o její rozvoj velmi svědo
mitě až do roku 1928, kdy zemřel. Mezi jiným značně přispěl k tomu,
že Královice zůstaly v sokolské župě Plzeňské.
Ani v B 1o v i c i c h neměl Tyrš asi přímého vlivu, neboť v době
Tyršově byla tam činnost slabá a teprve po roku 1884 tamní sokolská
jednota se k větší činnosti vzchopila.

O tom, jaké úctě těšil se Tyrš, svědčil rozruch, který způsobila
zpráva o náhlé jeho smrti. Podle vzpomínek p. rady Jar. S c h i e b 1a
byli tehdy plzeňští sokolové na cestě do Krakova. V Praze při
stoupili sokolové pražští vedení Kožíškem. Od nich dověděli se, že
dr. S c h e i n e r nalezl Tyršovo tělo v řece A a š e u O e t z u . Po
hotový Schiebl telegrafoval z K r a k o v a do I n n s b r u c k u p. lé
kárníku K l e m e n t o v i , aby poslal do Oetzu fotografa, který ofotografoval místo, kde byl Tyrš nalezen, jakož i jeho hrob. Jar.
Schiebl fotografie rozmnožil a rozeslal je sokolským jednotám. Ne
gativy a přebytečné obrázky dal Sokolu plzeňskému.
Do Plzně došla zpráva o úmrtí Tyršově 22. srpna. Plzeňská jed
nota zvláštním úmrtním oznámením zvala na slavné rekviem, které
se konalo 3. září v hlavním kostele. Při něm zpíval »Hlahol«, zú
častnili se starosta města i okresu a četní členové všech význam
ných spolků plzeňských. Kromě toho uspořádán byl 2. listopadu slav
nostní Tyršův večer ve Valdekovč sále za spoluúčinkování »Hlaholu«.
Kromě slavnostního řečníka poslance Frant. S c h w a r z e promluvil
Karel K e 11 n e r, cvičitel plzeňského Sokola, o sokolské myšlence.
K pohřbu Tyršovu z Plzně do Prahy jelo 9. listopadu 48 sokolů
v kroji s praporem jednoty a na sto jiných účastníků. V archivu
plzeňské jednoty uložen je legitimační lístek vydaný Sokolem praž
ským pro účastníky pohřbu Tyršova.
Zásluh Tyršových vzpomínáno bylo i v dalších letech hlavně v so
kolských jednotách. Význačné budou Tyršovy oslavy zvláště letos,
neboť na 17. září 1932 připadá sté výročí Tyršových narozenin.
Oslavovati budou ho nejen sokolové, ale pro jeho veliký význam všenárodní všichni uvědomělí Čechoslováci. Kéž i na Plzeňsku tyto
oslavy vyzní co nejdůstojněji, jak si dr. Miroslav Tyrš plně zasloužil.

FRANTIŠEK KALSER:
MOJE VZPOMÍNKY NA Dra MIROSLAVA TYRŠE.

ní Sláva! Nazdar! a Živio!, za ve
selého zpěvu a rachocení hmoždířů
došel průvod k slavnostní bráně,
kdež četně shromážděným obecen
Bylo to v letech dvaaosmdesátých, kdy v mladých srdcích nás ně stvem velmi okázale byv uvítán,
kolika nadšenců, bratranců Bohuše P o r t a , F. X. L e d v i n y a mne, ubíral se dále Pražskou ulicí, kde
tehdy již také studentů, počala se probouzeti touha po možnosti za- ze všech téměř oken věnce a
květiny na průvod jen pršely, až
říditi si o prázdninách aspoň letní cvičiště, kde bychom se mohli přišel
k radnici, kde milé hosty
nerušeně připravovati, když to ve školní tělocvičně nešlo, na zdatné jménem města krátkou řečí uvítal
sokoly, které jsme při večerním cvičení v tělocvičně staré reálky purkmistr p. Em. Tušner, městskou
ve Veleslavínově ulici tak rádi a dychtivě z přilehlé k ní zahrádky radu maje po boku.
Když příchozí srdečnou řeč p.
pozorovali. Myšlenka tato nás neopustila již také z toho důvodu, po
purkm istrovu hlučným voláním
něvadž náš strýc, vrchní pokladník Městské spořitelny Vratislav
»Sláva!« byli odměnili a dr. Tyrš
P o r t , tehdejší náčelník »Sokola« plzeňského, často u nás na dvoře co náčelník pražského Sokola vřelé
probíral a sestavoval s některými bratry sokoly ukázky prostných vyslovil své díky za milé to uvítá
cvičení, která pak měla být v jednotě nacvičena a předváděna na ní, bral se průvod dále k budově
různých sokolských podnicích, jako při veřejném cvičení doma, v růz reálky, kdež podělováni jsou hosté
ných místech vůkolních, kde se zakládaly nové jednoty, na výle lístky ubytovacími a kdež již hos
titelé na své hosty čekali, odvádě
tech atd.
jíce si je pak domů, aby je co mož
Rozsáhlý náš dvůr v domě dědiců Jana P o r t a , mého dědečka, ná nejlépe uhostili. Jsme přesvěd
v S o 1n í u 1 i c i č. 19, skýtal nám dosti místa pro založení letního čeni, že se to stalo zajisté v míře
cvičiště, a poněvadž i strýc Vratislav Port byl této naší myšlence nej hojnější, jak se právem sluší na
zcela nakloněn, neboť nerad nás pozoroval na dvoře při různých hrách, pohostinnost staroslovanskou, as
poň jsme nikde opak toho tvrditi
jako na vojáky, loupežníky, pašeráky, ano i po šindelových stře neslyšeli.
Zajisté, že se každý dle
chách jsme běhali po celé čtvrti tehdy ještě jednoposchoďových sil svých k tomu přičinil. Nato při
domů, atd., sám nám dal posta viti od našeho starého nájemníka, zvuku hudby uloženy jsou prapory
obecního tesaře Tondy Kadlece, dva sloupy pro hrazdu a příční oho v počtu as 20 v radnici a každý
blovanou vlastní hrazdu nám opatřil z dřevařského skladu Pavlíč spěchal domů odpočinout si a při
se na odpolední společný vý
kova. Nicméně toužili jsme ještě dál po rozšíření dalšího nářadí, pravit
let a veřejné cvičení.
k čemuž jsme použili dvou starých tesařských koz, jež nám měly
Nový den se probudil dnes vel
sloužiti za bradla, a s půdy jsme snesli vysokou třínohou židličku, mi záhy ; vzešlo jitro — jitro letní
kterou kdysi používal náš dědeček, městský účetní Jan Port, jako nejkrásnější. Dnes poznali jsme,
sedadlo při vysokém kancelářském pultu a kterou jsme dobře upo že nás ten starý Bůh slovanský má
rád; neboť po dlouhých,
třebili jako kozu, ovšem ne koženou. Též pro skok vysoký a daleký posud
právě afrických parnech, kde oče
jsme si zatloukli do země 2 vysoké tyče a můstek k nim nám vyrobil kával každý co nevidět tuhý déšť
rovněž náš starý tesař.
a bouřku - načež naši nepřátelé
Poněvadž dvůr byl vydlážděn kulatými křemeny, jakými bylo ještě tím více se těšili — a po včerejší
před nedávném vydlážděno celé plzeňské náměstí, přivezli jsme si večer ochlazující vlažičce probudila
se příroda dnes okřálá v čerstvé
z koželužny p. Levita z Husího plácku několik radvanců třísla a po ranní kráse. Každý spěchal záhy
řídili si potřebnou žíněnku vycpanou ovčí vlnou, kterou jsme ze sou z těsného bytu ven a o hodině pá
sedního skladiště jisté firmě z velkých žoků vytahali, abychom byli té, kdy hudební sbor zdejších ostropři cvičení na hrazdě a při skocích proti úrazu ochráněni. S tímto střelců táhna městem, čepobitím
zařízením započali jsme hned o prázdninách roku 1882 skoro denně oznamoval počátek dne vlastní slav
nosti, bylo již na ulicích staroslav
cvičiti a hned se k nám připojili ještě někteří naši kamarádi ze školy né Plzně velmi živo.
a ze sousedních domů, takže nás cvičilo s počátku 12 a příštím ro
Lid scházel se co nejčetněji dí
kem již 20. Abychom u vedení v tělocviku měli jakýsi pořádek jako lem domácí, dílem venkovský. Se
u »Sokola«, zvolili jsme si náčelníkem Bohuše Porta, já byl jeho ná všech stran hrnuly se davy lidstva
tu sokolové a zpěváci, hosté,
městek, t. j. podnáčelník, a za budoucího praporečníka, poněvadž jsme , •—
měšťáci i rolníci, tu sjížděla se již
i v tom pracovali na pořízení vlastního praporu, bratrance F. X. Led i odevšad statná banderia.
vinu. Při rozvinutí praporu pořádali jsme jedno nedělní odpoledne
Zvláště to naše dobré rolnictvo

vůkolní a vůbec hosté z českého
západu nad míru četně dostavili se
k velkolepé národní té slavnosti —
v městě našem posud nevídané. A
což ta naše Plzeň? Ta na dnešní
den rouchem ještě krásnějším, je
ště skvostnějším nežli dne včerej
šího se přioděla.
O půl osmé hodině spěli pěvci
veškeří ku zkoušce společné do tě
locvičny, co zatím ostatní účast
níci slavnosti pilně se soustřeďo
vali na tom neb onom místě, aby
pak ve sboru odebrali se na spo
lečné shromaždiště na obecní louce
u Střelnice. Zajímavo bylo při tom
viděti, jak cizí hosté všímali si ze
jména našich banderii, venkovanů
i venkovanek, a toho překrásného
a malebného jejich kroje starodáv
ného, jenž ještě z dob předhistorických zachoval se až na naše časy
v úplné své neporušenosti.
Okolo hodiny 9. bylo již na ve
liké prostranné louce u Střelnice
velmi živo ; jednotlivá oddělení prů
vodu dílem již tam se nacházející,
dílem přišedší, seřaďovala se na
slavnostním výborem vykázaná jim
místa a o hodině 10. bylo již ohrom
né to prostranství lidstvem a koň
mi přeplněno. Když jednotlivé sbo
ry neb spolky se svými prapory
na shromaždiště se dostavily, ne
smírným jásotem vždy byly uví
tány, což zvláště v největší míře
platilo Čackým našim banderiim,
jež v počtu as 300 jezdců sem byla
se dostavila.
Okolo půl 11. hodiny linul se za
nekonečného jásotu imposantní ten
průvod, a sice v pořádku následu
jícím: V čele průvodu jelo první
oddělení banderii rolníků škvrňanských s prapory národními. Vůd
cové banderii těchto, p. Fr. Škarda
ze Škvrňan a p. J. Pytlík z Radobčic, měli přes sebe pásy čer
venobílé. Za těmi následovala jed
na Četa sokolů plzeňských, pak
hudba sboru ostrostřeleckého a na
to četa praporeční s novým — do
sud zakrytým praporem. Poté de
putace spolku plzeňských studují
cích z vysokých škol pražských
»Radbuza« nazvaného a akademic
ký čtenářský spolek z Prahy se
spolkovým praporem, maje v čele
bratry Jihoslovany, vyznačené Čer- |

v srpnu veřejné cvičení, před ním konalo se svěcení praporu. Matkou
praporu byla tehdáž moje sestra L u d m i l a , později provdaná za
obvod, lékaře dra K a d l e c e , a kmotrami praporu byly opět sestra
A n d u l a , provdaná Š k o r p i l o v á , a R ů ž e n a B u s c h k o v á ,
provdaná S k ř i v a n o v é . Zatloukání hřebíků, při němž byla pro
nášena různá hesla sokolská, zúčastnili se tehdy na této slavnosti
pozvaní a přítomní hosté, jako městský rada a starosta »Sokola«
p. J. K e s s l e r , poslanec S c h w a r z , strýcové J. R. P o r t, V r a t.
P o r t , E. B r o ž , B u r g h a r d t , AI. B á r t a , M o d r a ještě ně
kteří funkcionáři plzeňského »Sokola«. Naše sokolské nadšení pře
šlo i do sousedního domu v Sedláčkově ulici u H o r ů , poněvadž
zadky našich domů přímo sousedily a byly jen odděleny t. zv. řin
kou, starou to stokou kanálovou, kde po našem vzoru založili si
rovněž cvičiště, ale již s lepším nářadím, takže myšlenka sokolská
i tam padla na úrodnou půdu. Poněvadž viděli u nás tu velikou účast
opravdových sokolů a hostů, vyslali k nám k veřejnému cvičení de
putaci, sestávající s br. V á c l a v a H o r y , dosud dnes čilého cvičitele »Sokola« Plzeň I., inž. P e t r a F i a l y , prof. F r i č e a ma
líře U 11 m a n a.
Veřejné cvičení dopadlo skvěle, byli jsme za předvedené cvičení
všeobecně pochváleni a také naše pokladna naplnila se dosti znač
ným obnosem, který jsme pak na fond pro stavbu sokolovny také
odevzdali. Finanční výsledek z veřejného cvičení povzbudil nás k dal
šímu shánění peněz pro tento fond a tu, poněvadž jsme nemohli celé
prázdniny konati veřejné cvičení, zřídili jsme si rovněž na dvoře
letní divadlo, k němuž dekorace vymaloval bratranec L e d v i n a a
také za přispění strýce Vratislava a pořádali občasně ochotnická
představení ve všedních dnech pro děti z ulice a některou neděli pro
pozvané hosty. Výtěžky z těchto představení, které mnohdy dělaly
nepatrný obnos, poněvadž jsme od dětí dostávali po krejcaru na
vstupném, střádali jsme houževnatě v kasičce a ku konci prázdnin
odevzdali prostřednictvím strýce V. Porta rovněž pro stavební fond
sokolovny. Jak se pamatuji, byl příjem z těchto cvičení a divadel
ních představení kvitován v tehdejších »Plzeňských Listech« část
kou 176 zlatých jako příspěvek pro stavební fond sokolovny od »so
kolského dorostu u Portů«.
Po ukončení prázdnin pak opět my tři funkcionáři »sokolského do
rostu u Portů« s vědomím a svolením strýce Porta docházeli jsme
do sokolské tělocvičny, abychom pro příští prázdniny opět novým
cvikům a cvičením se naučili. Jak šťastni jsme byli, když před cvi
čením a po cvičení bratří sokolů nám dovoleno bylo použiti a evičiti
na opravdových bradlech, na koni, koze, kruzích, hrazdě atd., samo
sebou se rozumí pod dohledem některých bratrů cvičitelů a pomahatelů, jako bratří : B r o ž ů , K e t t n e r a , G a b r i e l a , M o d r a ,
A l e š e B á r t y atd. Tehdejší profesor tělocviku na staré reálce a
hudební skladatel H y n e k P a l l a o našem docházení do sokol
ského cvičení dobře věděl a vždy nás po straně upozorňoval na ná
sledky, kdyby nás profesorská inspekce při cvičení dopadla. Jako
starý sokol a bývalý I. náčelník »Sokola« plzeňského těšil se z na-

šeho nadšení sokolského, ale sám říkával našemu strýci Portovi, že
se obává, aby to jednou neprasklo, z čehož by i on měl veliké nepří
jemnosti u ředitelství ústavu. My jsme však byli vždy dobře ostra
žití, takže nikdy k nějakému udání nás u ředitele nedošlo. V pozděj
ších letech pak, když jsme navštěvovali již vyšší třídy reálky, pře
nechával nám samostatné vedení našich spolužáků v hodinách škol
ního tělocviku, poněvadž se mohl na nás, jako na vycvičené síly
u »Sokola«, plně spolehnout, a sám pak, maje vždy oblečenu starou
kajdu sokolskou, zaznamenával si do notýsku různé melodie, z nichž
pak vytvořil krásné a veselé »Pallovy tance«, s nimiž dobýval pak
pařížský odbor »Hlaholu « v cizině při pěveckých závodech prvých
cen.
Počátkem jara roku 1883, když jsme se dověděli z dopisů dr. M.
Tyrše našemu strýci V. Portovi zaslaných, že zúčastní se najisto
oslav dvacetiletého trvání »Sokola« plzeňského, připravovali jsme
se i my na veřejné cvičení u nás na dvoře, poněvadž nám strýc svatosvatě slíbil, že nabídnuv mu v dopise zároveň pohostinství u něj po
dobu jeho návštěvy v Plzni, přivede ho k nám, abychom mu ukázali,
jak cvičíme na našem letním cvičišti. Dva z těchto dopisů odevzdal
jsem v roce 1913 našemu »Sokolu« pro výstavu při 501etém trvání
naší jednoty k rukám br. Semeráka, které se musí v archivu sokol
ském jistě dosud nalézat.
Nepopsatelná byla naše radost při pomyšlení, že budeme cvičit
před tak velikým sokolem, kterého jsme zbožňovali, a o němž jsme
krásné spisy s úctou čítávali. Jeho knihu »Základové tělocviku« jsme
měli od strýce vypůjčenu, kterou jsme s nábožnou pozorností pročítávali a podle ní všechna naše cvičení vykonávali. Později, když
jsem v letech 1890—1892 byl učitelským pomocníkem ve Veselé
u Rokycan, podle ní veškeré žactvo z trojtřídky na obecních drahách
cvičil a při odchodu na vojnu ji správci školy říd. učiteli Zelenkovi
pro školu daroval.
Nyní nám nastaly doby, kdy jsme povinné naše školní učení jen
tak tak odbývali, a připravovali jsme se houževnatě na naše vy
stoupení před Tyršem. Maminka moje, rodem Portová, sestra bratrů
J. R. a Vratislava Porta, takto již od mládí nadšená sokolka, která
si nikdy nenechala ujít, aby jako tehdejší a jediná dosud žijící
z 25 družiček při svěcení praporu »Sokola« plzeňského v roce 1868,
okrašlovala při každém průvodu a výletě lípovým věncem sokolský
prapor, ušila nám sokolské košile, co my zatím jsme vyráběli si so
kolské čepice z tvrdého papíru, polepeného černým lesklým papírem
s opravdovou červenou kokardou a pravými sokolskými péry, které
jsme si vyprosili od strýce V. Porta, který míval jich vždy velikou zá
sobu jako pravodatný nimrod, a všem potřebným bratřím je zdarma
rozdával. Trika a plátěnky obstaral nám opět strýc Port od Józy P ap e ž e, býv. společníka obchodu mého otce Jindř. K a 1s e r a a také
býv. člena a funkcionáře »Sokola« plzeňského. Můj otec, pocházející
z lékárnické rodiny Kalserů, byl též mezi prvními členy »Sokola«
plzeňského, Hlaholu a Měšťanské besedy, ačkoliv ostatní jeho souro
zenci se více k druhé národnosti hlásili. Ruch, který u nás v nastá-

venými fezy a národním krojem
svým. V zápětí jim ubírali se pak
studující zdejších škol reálných,
všickni majíce známé čapky s pé
rem na hlavách. Po nich přišly
spolky zpěvácké s prapory, v jich
čele »Hlahol« pražský. Pak zastu
pitelstva: městské, okresní a ko
mora průmyslová, nato besedy,
záložna, společenstva živnostenská
s prapory, potravní spolek a děl
nictvo, zejména též deputace praž
ského »Oulu«, deputace ozbroje
ných sborů venkovských, pak spo
lek sv. Antonína a ku konci spolky
sokolské se »Sokolem« pražským
v čele. Nepřehledná ta řada soko
lů, počtem 550 až 600 statečných
junáků, vedena jest p. dr. Tyršem,
náčelníkem pražského, a p. Pallou,
náčelníkem plzeňského »Sokola«.
Oba tito pánové byli na koních.
Průvod končil se s druhým neméně
silným oddělením banderii, jimž ve
leli pp. Fr. Martínek, představený
z Chrástu, a Vojtěch Pes z Křimic.
Mimo banderia z Křimic, která byla
v čamarach, oděni byli všickni tito
jezdci malebným svým krojem sta
rodávným.
Průvod a jmenovitě sokolové,
Jihoslované a rolničtí jezdci bouřli
vým po celé cestě uvítáni byli já
sotem, v ulicích a na náměstí, ku
dy průvod se bral, okna přeplněna
byla diváky (ale ne německými,
neboť tito se nepozorováni koukali
z několika vikýřů na střechách) ;
spanilé vlastenky házely do prů
vodu množství květin a věnců, má
vajíce při tom bílými šátky. Tak
při rázném pochodu »Naprej« a za
nesmírného jásání obecenstva do
spěl průvod na náměstí, kde ne
sčíslné zástupy se nahromadily tak,
že s velikou jen tíží ostrostřelci
plzeňští před tribunami rozsáhlý
čtverhran udržeti mohli, do které
hož průvod se seřadil ve způsob
ten, že u tribun stála četa praporeční a deputace ozbrojených sborů
venkovských, dále pak zpěváci, so
kolové, cechy atd., jak v průvodu
byli přišli; banderia postavila se
v polokruh na konci čtverhranu a
po stranách. Levá tribuna přene
chána byla dámám, pravá hodno
stářům sborů a deputacím.
Mezi občma tribunami, zrovna

u kostela, umístěno bylo pódium,
kamž nyní do pozadí mezi květiny
postaveny v malebném kruhu veš
keré prapory. Tam také sestoupily
se družičky, a sice 12 venkovských
v národním svém kroji a 14 z měs
ta, pak kmotry praporu a veškeří
hodnostáři, pozvaní k zatloukání
hřebů, a praporečníci.
Zatím dostavilo se též veledůstojné duchovenstvo, 7 na počet,
provázeno byvši četou plzeňských
sokolů, načež předseda slavnostní
ho výboru zahájil vlastní slavnost
krásnou řečí, kteráž často hlučnou
pochvalou a jásotem byla přerušo
vána.
Nato zapěly veškeré spolky, ve
deny jsouce ředitelem zdejšího Hlaholu panem Pechem, velebný cho
rál sv. Vojtěcha: »Hospodine, po
miluj ny!«, načež po církevnícn
obřadech přikročeno k zatloukáni
hřebů a provolávání hesel. Každé
jednotlivé heslo proneseno bylo je
ště jednou nahlas, načež opaková
no tisícerými a tisícerými ústy ce
lého zástupu, čemuž následovalo
vždy nesmírné bouřlivě pronášené
»Sláva« a »Na zdar!«
První hřeb zarazil senior arciděkanského chrámu p. P. Trapp s hes
lem: »Vše jen pro Boha, vlasť a
krále !«
Kmotra praporu paní Anna Pecháčková s heslem: »Národa síla
— vytrvalost!«
Kmotra praporu paní Anna Pyt
líková: »Smělost v srdci, v paži
sílu ! «
Kmotra praporu paní Klára Tušnerová: »Ctnost občanská zdobí
muže !«
Slečna Reifová jménem druži
ček: »Láska k vlasti!«
Místodržitelský rada a krajský
p. Strnad jménem krále: »Spoje
nými silami!«
Městský rada p. Fr. Pecháček
jménem národa : »K o r u n a s v a 
t o v á c l a v s k á buď h e s l e m
n a š í m!«
Purkmistr p. Em. Tušner jmé
nem občanstva: »Svobody občan
ské základ — obec svobodná!«
Starosta plzeňského »Sokola« p.
J. Kleisl: »Pevné baště našeho ná
roda na západě českém, naší stá

vajících prázdninách nastal, byl nemalý. Ihned se k nám přihlašo
vali další kamarádi ze sousedství a ze školy, takže jsme tvořili již
dvě družstva, jedno vedl bratranec Bohuš Port a druhé já. Část cvi
čení prostných, která nacvičovali k veřejnému cvičení na Obcizně
bratři sokolové, naučili jsme se také my a pak různé cviky na hrazdě
a bradlech. Po pilném cvičení a horečných přípravách nastala so
bota 4. srpna, kdy odpoledne se k nám měl dostaviti námi tak tou
žebně očekávaný náčelník pražského »Sokola« dr. Mi ř . T y r š . Ani
před nějakou zkouškou ve škole neměli jsme tolik strachu jako z ná
vštěvy jeho, obávajíce se, aby některý z nás při cvičení to neskopal.
Bratranec Bohuš Port očekával příchod dra Tyrše před domem, kde
též spousta zvědavců se tísnila, poněvadž po celém vnitřním městě
bylo rozhlášeno, že u Portů na dvoře bude omladina cvičit před Tyr
šem. Týž byl na obědě se strýcem naproti přes ulici »U Knoblochů«
a jakmile odtamtud oba vycházeli, dal znamení do dlouhého průjezdu
na trubku, kterou měl od stýrce vypůjčenou, a my, jako svíčky sto
jíce v pozoru, očekávali jsme se zatajeným dechem jejich příchodu.
Dodnes vzpomínám na ony chvíle, kdy nesmrtelný zakladatel a tvůrce
Sokolstva k nám vešel, usmíval se na nás a sokolským pozdravem
»Nazdar, hoši!« nás oslovil. Pak uveden byl strýcem Portem na dře
věnou pavlač, která byla vydekorována jako lože a kde již byli ostatní
hosté k našemu cvičení strýcem pozvaní, jako poslanec S c h w a r z ,
dr. S e 1, dr. P e t á k, C i n g r o š, J a r. S c h i e b 1, t. č. jednatel »So
kola«, dr. S c h m i d t , profesor P a l l a , berní P o s t i , K e t t n e r ,
K h o d 1, strýc J. R. P o r t , prof. L a c i n a s jejich dámami a pří
buzní našich cvičenců. Dole na dvoře byly sneseny z celého domu la
vice a židle pro ostatní návštěvníky našeho vystoupení. I ve vedlej
ším domě u Schallandrů, nyní Wollnerů, obsazeny byly obě pavlače
diváky, kteří měli tu výhodu, že nemuseli do naší pokladničky, která
byla u vchodu do dvora, nic dát a kterou jako pokladník starostlivě
hlídal též bratranec M i l o u š P o r t z B u d ě j o v i c . Na pokyn
strýce Porta jsme se rozestoupili k prostným cvičením. Jednotlivé
body označovány byly úderem popelářského zvonce, vypůjčeného
z protějšího panského dvora (kde nyní poštovní budova stojí) laska
vostí tehdejšího městského správce strýce Mayera a pověšeného na
holubníku pod pavlačí. Ukazovatelem a vedoucím cvičení byl náš ná
čelník Bohuš Port. Cvičily se tehdy 3 oddíly prostných a po každém
oddílu jsme byli odměněni ohromným potleskem. Poté následovala
cvičení 2 družstev, a sice na bradlech vedl bratranec Ledvina a na
hrazdě já. Poněvadž prostná byla cvičena bezvadně, cvičení na ná
řadí nám šlo pak hladce. Na bradlech předváděny byly výsedy přednožmo, roznožmo a zánožmo, ba i stoj o rameni a také kotoul, na
hrazdě různé toče, jako kolenotoč, toč v kříži, toč v podporu, vý
myky ze svisu tahem a cukem, a já jako mé parádní číslo předvedl
sklopku. Neutuchající potlesk byl nám odměnou za vzorně předve
dené cvičení a my hrdi na své výkony nastoupili jsme opět v šik a oče
kávali napjatě, jak dopadne kritika, a jak se o našem cvičení vy
sloví náš zbožňovaný »Velký Sokol« dr. Miroslav Tyrš. Když sešel
v průvodu ostatních hostů s pavlače, přistoupil k nám do středu a ně-

kolika laskavými slovy promluvil k nám, nabádaje nás, abychom se
stále tak drželi a i dále pěstovali tělocvik, který jsme si za cíl pro
další náš život předsevzali, pochválil naše výkony, pohladil každého
z nás odevzdal nám 5 zlatých do kasičky, poněvadž od strýce se pře
dem dozvěděl, jak houževnatě sbíráme krejcar ku krejcaru na sta
vební fond sokolovny. Radost naše byla nevypsatelná a při odchodu
kýval a mával nám usmívaje se a rozmlouvaje se strýcem, jemuž,
jak nám později řekl, s radostí povídal, jak ho to nesmírně těší, když
poznal u té omladiny portovské tu lásku a nadšení pro věc tělový
chovnou. Nadšeni takovým výsledkem těšili jsme se opět na druhý
den, kdy nám strýc Port dovolil, abychom se mohli podívat také na
zkoušky na prostná pro odpolední veřejné cvičení sokolské na Obcizně a kde zase budeme mít příležitost v blízkosti Tyršově dlít. Aby
pak ještě větší radost nám způsobil, slíbil nám, že nás dva, a sice
Bohuše Porta a mne vezme s sebou do průvodu, poněvadž jsme měli
šedé barákovské čamary, široké klobouky se sokolským perem. Také
po celé dopoledne jsme byli na Obcizně a ve chvílích, kdy bylo ně
které nářadí volné, ihned jsme ho použili a na něm různé cviky pro
váděli. Při jednom cviku na bradlech jsem si roztrhl vzadu kalhoty,
ale přesto jsem nedbal a cvičil dál. Zapomněv pak na tu díru v kalhotech, hned po obědě šel jsem pro bratrance Bohuše do Školní ulice,
kde bydlel, a nacpavše si oba kapsy bandůry a houskami, které jsme
od pekaře Ficenece na účet strýce J. R. Porta denně vybírali, ode
brali jsme se k Waldekově hotelu, kde ve stromořadí před hotelem
se shromažďovaly ostatní jednoty sokolské k průvodu. Samo sebou
se rozumí, že naše starost byla, abychom se dostali hned k strýci
Vrat. Portovi a jej na sebe upozornili, aby nás pak podle slibu také
do průvodu zařadil. Strýc opravdu na slib nezapomněl a hned, nežli
se průvod hnul, postavil nás oba za sokolskou hudbou a za námi pak
šel strýc J. R. Port, tehdejší místostarosta »Sokola« plzeňského
s p. poslancem S c h w a r z e m , majíce ve středu dr. M i r o s l a v a
Tyrše.

V nadšení, že můžeme kráčeti před Tyršem, vzpomněl jsem si při
tom na moje roztržené kalhoty, které jsem pro samé starosti, abych
ty slavnostní dni hodně užil, ani si doma přes oběd spravit nedal,
hned zakryl tu díru rukou a pevně jsem ji svíral pravou rukou po
celou dobu průvodu až na Obciznu. Již jsem nekráčel tak pyšně a byl
jsem sklíčen ze strachu, aby to Tyrš nepoznal a mě pak na tu hanbu
neupozornil. Hned po rozchodu jsem zmizel a utíkal jako opařený
domů, kde mně kalhoty spravila hospodyně strýcova stará Krásná,
poněvadž všichni naši byli také na Obcizně. Jakmile jsem měl kal
hoty opět v pořádku, hned jsem zase běžel na Obciznu a tam až do
večera s bratrancem Bohušem v blízkosti dr. Tyrše prodléval. Casto
mně to pak strýc J. R. Port v pozdějších letech znova připamatovával, jak mu dr. Tyrš při průvodu ukazoval na mne a ptal se ho,
usmívaje se, proč si pořad držím kalhoty vzadu, a zdali snad se mně
v průvodu ze samého nadšení nic nestalo. Dodnes velmi rád si na ty
doby vzpomínám a s mojí dosud žijící maminkou často si vypravu
jeme o životě sokolském v Plzni, zvláště o návštěvě dr. Tyrše u nás

roslavné, královské a vždy věrné
Plzni Na zdar!«
Náčelník plzeňského »Sokola« p.
H. Palla: »S nadšením k vytrva
losti !«
Praporečník plzeňského »Sokola«
p. H. Šneider: »Síla národa nechť
povznese prapor svobody!«
Starosta »Sokola« pražského p.
B. Stýblo ve jménu všech sokolů:
»Silou k svobodě!«
Náčelník »Sokola« pražského p.
dr. Tyrš: »Srdce lví, vzlet sokolí!«
P. K. Hahnenkam jménem okres
ního zastupitelstva: »Samospráva
— hradba národnosti!«
Pan Vlk jménem plzeň. »Hlaholu«: »Dokud český zpěv nezhy
ne, nezhynou též Čechové!«
Pan K. Bendi jménem pražského
»Hlaholu«: »Uměním k nesmrtel
nosti !«
Pan Ad. Feierfeil jménem Měš
ťanské besedy: »Neohroženě za
právo a pravdu!«
Pan J. Šiller jménem Řemesl
nické besedy: »Stůjme pevně a
svorně !«
Pan K. Kmínek jménem Zálož
ny: »Vlastní silou k blahobytu!«
Pan Bubník jménem ostřostřelců: »Pro vlasť a krále!«
Pan Přecechtěl, Moravan a stu
dující techniky v Praze, jménem
studentstva slovanského: »V zdra
vém těle jen může též zdravý duch
spočívati; v práci a v bdění budiž
naše spása!«
Pan Juraj Torkvart Baumajster,
právník z Prahy, ve jménu studu
jících Jihoslovanů (velmi ohnivě) :
»Slavjan radje mrtav u grobu, ne
go rob bit gorem robu (Slovan ra
ději mrtev chce býti v hrobě, nežli
otrokem býti otroka jiného)!«
Pan Kůs, představený z Radobčic, jménem rolnictva: »Pracuj
každý s chutí úsilovnou na národu
roli dědičné ; cesty mohou býti roz
ličné, avšak vůli mějme všickni
rovnou !«
Pan Brejcha z Rokycan jménem
průmyslové komory: »Průmyslnou
prací kupředu!«
Pan Veselý ve jménu dělnictva:
»Prací k bratrství a svobodě!«
Pan Utler jménem spolku sv.
Antonína: »Láska k bližnímu!«

Ještě naplněn byl vzduch ohla
sem nesmírného jásotu, když po
ukončení pronášení hesel odhalen
úplně prapor, jenž slavnostnou fan
fárou sokolovek, hudbou a bouřli
vým jásotem obecenstva byl uví
tán. Prapor jest nadmíru skvost
ný; na jedné straně v bílém poli
nese krásně vyvedený znak města
Plzně, na druhé monogram »So
kola« v poli červeném. Mimo to
ozdoben nádhernými stuhami a
jmény matky a kmoter praporu,
na špici žerdi nasazen pak skvost
ný, celý stříbrný sokol.
Když byl prapor úplně odhalen,
ozdobil jej p. Hofmeister z Prahy
věncem vavřínovým, co dar »Vřelé
dcery Prahy — bujarému »Sokolu«
plzeňskému — na den 1. června
1868«, kterážto slova na třech těž
kých stuhách slovanských zlatým
vyšita byla písmem.
Poté uchopiv prapor starosta
»Sokola« plzeňského pan Kleisl,
jménem ochuravělé matky praporu
odevzdal tento praporečníkovi tě
mito slovy:
»Odevzdávám zde jménem mat
ky praporu, kteráž pro churavost
při velevýznamné slavnosti dnešní
zúčastniti se nemůže, do Vašich
pevných a věrných rukou prapor,
kterýž zřízen byl obětavostí a spo
lečným úsilím obyvatelstva plzeň
ského a okresu našeho. PřispívalC
na prapor náš i šlechtic i dělník,
kněz i řemeslník, bohatý i chudý.
Pořízen on spojenými silami na dů
kaz, že se nimi i nejtěžší věci do
cilità dají. Bratří ! Prapor ten nechť
Vám jde v čele na dráze k pokro
ku k lepšímu, p r o n á š n á r o d ,
v l a s ť a s v o b o d u ! « (Nekoneč
né provolávání Slávy a Na zdar!)
Přijav nato praporečník »Soko
la« plzeňského, p. H. Šneider, pra
por z ruky starostovy, ohnivými
slovy oslovil shromáždění takto:
»Bratří! Žehnám okamžiku dneš
nímu, v němž do rukou svých od
spanilých paní a dívek českých
drahocenný přijímám odznak naší
jednoty, vespolného bratrství a
mužné odvahy — spolkový náš
prapor. Žehnám dnu tomuto a sli
buji Vám bratři i sobě, že, dokud
k tomu budu povolán, pevně držeti

v domě a jsem také na to hrdý, že jest málo členů v naší plzeňské
jednotě, kteří mohou se pochlubiti jako já, že osobně znali, byli oslo
veni a pro mladé nadšení k tělocviku pochváleni a pohlazeni od Tyrše.
Od svého mládí jsem každou památku po něm velice uctíval a také»
když strýc Vratislav Port přinesl z pohřbu jeho větvičku vavřínu
z věnce přímo z hrobu v Oetzu v Tyrolsku, i tu jsem si dal za rá
meček a jako vzácnou památku k jeho podobizně nad postelí pověsil.
Starý náš dům v Solní ulici, kde soustřeďoval se v začátcích za
ložení naší jednoty sokolský život, byl místem porad na různé pod
niky, kde se scházívali její četní funkcionáři a řídily se mnohé osudy
její. Po jeho přestavbě v letech 1893, aby potomci starých sokol
ských pracovníků, z něho vyšlých, nezapomněli, že v tomto dome
odehrávaly se kusy dějin naší plzeňské jednoty »Sokok L, dal zvěč
nělý spolumajitel strýc J. R. Port postaviti do průčelí pod sochou
Havlíčkovou, která je v I. poschodí, mimo bustu Smetanovu a Palackého, též bustu dra Miroslava Tyrše. A také do dnešního dne jest
celá tato rodina portovská, z níž pisatel této vzpomínky po přeslici
pochází, velkým počtem svých rodinných členů zastoupena v so
kolské jednotě Plzeň I.
Nám, kteří jsme v mládí tento sokolský život prožili, zůstávají
jenom milé vzpomínky, na které se opravdu nezapomíná.
Kéž by doby sokolského nadšení, jež jsme my, staří sokolové, v mla
dých letech a za tehdejších poměrů ve školách zapovězeného cvičení
v »Sokole« prožili, donutily i dnes v osvobozené vlasti naši mládež,
aby, majíc před sebou stále světlý obraz našeho zakladatele sokolství
dr. Miroslava Tyrše, cvičila od útlého mládí v našich jednotách so
kolských a neholdovala spíše různým jiným sportům, které jistě
tak zdraví lidskému nejsou ku prospěchu jako pravé a zdravé pěsto
vání tělocviku, které nám zanechal v odkazu náš nesmrtelný Tyrš!

JAROSLAV SCHIEBL:
MÉ STYKY S Drem MIROSLAVEM TYRŠEM.*)
V roce oslav Tyršových také já si rád připomínám svá setkání
s tímto krásným zjevem v českém životě.
V roce 1868 hlásil jsem se do plzeňského »Sokola«. Nebyl jsem
však přijat, jelikož mi nebylo plných 18 roků. Tehdejší starosta za
stával náhled, že by starší mužové do řad Sokolstva ostýchali se přistupovati, kdyby si museli s takovými mladíky tykati. A dorostu
»Sokol« ještě neznal. Náčelník Palla pak tento názor sice oficielně
nesdílel, avšak nevzpíral se mu, neboť takto bylo rozmnožováno
žactvo jeho soukromé tělocvičné školy.
V roce 1868, nějaký čas před slavností položení základního ka
mene na Národní divadlo, byl jsem v Praze ve společnosti lékárníka
Faltýse z Peithnerovy lékárny v Plzni, který mne jednoho večera
vyzval k návštěvě Sokola, kde dříve býval členem.
*) Ze vzpomínek »Osoby a věci z mého života«.

Tam představil mne dru Tyršovi, který mne velice laskavě přijal
a hned se tázal, jsem-li už sokolem. Když jsem mu s politováním
pověděl, že ne, a také příčinu, zasmál se a pravil k Faltysovi:
»Nu, měli byste trochu individualisovati. Takový dorost by »So
kolu« nedělal ostudu!« Nato mi Tyrš pověděl, že otce mého zná po
dle jména a ví, že v našem »Pilsner Bote« byl dán Umanem první
impuls k založení plzeňského »Sokola«. Po delším rozhovoru pravil
mi při odchodu, abych, kdykoliv přijedu do Prahy, přišel se do »So
kola« podívati, že budu vždy vítán. Zalichotilo mi zvláště, že mne
Tyrš oslovil hned bratrským »Ty« a když jsem ho oslovil »pane
doktore«, zakázal si to a pravil: »Budeš sokolem jistě, tedy už tě
mohu oslovovati jako bratra a ty mne též; jen si toho povždy važ,
když se budeš moci bratřiti se staršími občany!«-----Poté jsem byl v Praze při různých slavnostních příležitostech jako
sokol s jednotou i sám, ale do osobního styku s Tyršem jsem ne
přišel. Až když jsem byl přinucen starostou J o s e f e m K e s s l e r e m, přítelem naší rodiny, pře vžiti jednatelství »Sokola« plzeňského,
tehdáž blízkého rozpadnutí, zajel jsem do Prahy a představil se Tyr
šovi. Připomenul jsem mu první setkání a vyložil mu plzeňskou si
tuaci »Sokola« pravými barvami. Tyrš — bylo to v jeho pracovně
— zamyslel se, a pak pravil: »představoval jsem si rozvoj plzeňské
jednoty jinak, ale máš pravdu, zde musí býti radikálně jednáno, má-li
v »Sokole« opět zavládnouti zdravý život. Převzal jsi, bratře, ne
snadný úkol, ale čestný. Byla by to velká ostuda pro celé Sokolstvo, kdyby právě Plzeň selhala.« Nato hovořili jsme o některých
nutných změnách ve správě »Sokola«, zejména po stránce technické,
a vyložil jsem svůj plán, jak zamýšlím vychovávati mladší členstvo.
Usmíval se a přisvědčoval hlavou, že se mnou souhlasí. Když jsem
se s ním loučil, potřásl mou pravicí a pravil: »Poznávám, že věc při
šla do pravých rukou, starosta jest obětavý, ale jen representuje,
další budeš muset býti ty a Vratislav Port bude muset záhy na
hradit Pallu. Ale to jest jen pro dobu ozdravení, až nastane opět
pravidelný život v jednotě, nesmíte spoléhati na ochotu, nýbrž poohlédnouti se po náhradě za Pallu.«
Nato po celou dobu svého jednatelství jsem k Tyršovi zajížděl a
byl jsem vždy bratrsky přijat. Získal jsem si u Tyrše zvláštní přízně
tím, že jsem prosadil jeho jmenování čestným členem »Sokola« a že
jsem dal podle svých návrhů zhotoviti diplom k tomu se vztahující.
Vznik tohoto diplomu popsal jsem v »Českém Deníku«. Tyrš si tuto
veskrze sokolskou práci cenil tak velice, že ji vždy měl ve své pra
covně ležeti vedle svého psacího stolu navrchu na ostatních před
mětech tam uložených tak, aby každý si dokumentu toho povšiml.
Když pak o župním sletu v Plzni Tyrš s pražskou jednotou přijel, po
seděli jsme spolu a za jedné delší přestávky mi pravil: »Při prvním
našem setkání v Praze udělal jsi na mne dobrý dojem, že budeš řád
ným sokolem a tvá záchranná práce v jednotě vaší potvrdila mi, ž«
jsem se neklamal; jenom neochabuj. Plzeňskou posici chápe správně
jen málo lidí po stránce její národní důležitosti. Zde jest zapotřebí
mnoho pevné vůle, poctivosti a sebezapření.« Na konec mi zvláště

jej budu v rukou svých ve všeli
kých případech života bratrské naší
jednoty (volání: Sláva a Na zdar! )
a že až dojde k tomu, z rukou mých
prapor tento tak zachovaný vyjde,
jak dnes jej přijímám. (Sláva!) —
Bratří! Nuže vzhůru s praporem,
nechť vlaje nám a budí nadšení
pro svátou věc národní (Sláva!),
nechť vede nás k osvětě a oživuje
síly naše, když tužení jim třeba
(Na zdar!). Vzhůru tedy s prapo
rem pro rovnosť, bratrství a svo
bodu!« (Nekonečné provolávání:
Sláva! a Na zdar!)
Po ukončení řeči mávnul prapo
rečník několikráte praporem, a ti
sícové s velikým a bouřlivým nad
šením provolaly poslední slova
jeho : »Vzhůru s praporem pro rov
nosť, bratrství a svobodu!«, načež
veškeré shromáždění při odkrytých
hlavách zapělo zbožným hlasem
národní naši hymnu »Kde domov
můj?«, načež se ještě ujal slova
senior arciděkanského chrámu, vid.
p. P. Trapp, jenž v delší řeči vy
líčil význam posvěcení praporu se
stanoviska církevního, poukázav
na to, že nezapomene-li národ na
stránku náboženskou, vším prá
vem pak bude moci zvolati: Bůh
je s námi, kdo proti nám! (Posled
ní slova opět s nadšením opako
vána.)
Poté zapěli spolkové zpěváčtí
rázný sbor »Naše probuzení« od
L. Procházky, Čímž překrásná a
úchvatná slavnost ta jest skon
čena.
Průvod se nato v tomtéž pořád
ku, jak sem přišel, ubíral námě
stím, Školní ulicí a Štěpánským
náměstím k bytu starosty »Sokola«
plzeňského, jehožto velectěná choť
matkou jest praporu právě posvě
ceného. V čele průvodu šly pak
nyní družičky, vedeny jsouce dvě
ma členy výboru slavnostního.
U domu p. Kleislova provolalo
se starostovi a matce praporu tři
kráte hlučné Sláva! a Na zdar!,
načež se průvod rozešel, každý
sbor na jinou stranu. Veškeří so
kolové a spolek akademický s hud
bou v čele ubírali se ulicí Františ
kánskou a náměstím k radnici,
kdež prapory své uloživše se ro
zešli.

Slavnostní hostina
na L o c h o t í n ě ,
konaná téhož dne odpoledne »v sí
ni přátelství« (kterýžto název dnes
síň ta vším právem zasluhovala)
a všeobecná volná zábava, rozvi
nuvši se v utěšených sadech tamějších, těšily se z nadmíru čet
ného účastenství jak hostů, tak do
mácích; neboť již v prvních hodi
nách odpoledních naplnily se sady
ty tak, že citati se mohlo tam 10 až
12 tisíců obecenstva. O 4. hodině
počala hostina, která potrvavši as
hodinu, zakončila ráznými něko
lika přípitky. Tak za všeobecného
hlučného provolávání »Slávy« prv
ní vynesl přípitek starosta plzeň
ského »Sokola«, p. J. K 1 e i s 1, »Je
ho Veličenstvu, králi českému!« Po
něm následoval předseda slavnost
ního výboru p. Fr. Š v a r c s pří
pitkem »českému národu, jemuž
patří hlavně slavnost tato. Nechť
žije stále a pevně blahé budoucnosti
vstříc!« Přípitek ten hlučně byl
opakován. S bouřlivým však nadše
ním a s nekonečným »Slávy« pro
voláváním přijat byl následující
přípitek, jejž ohnivě pronesl ná
čelník pražského »Sokola«, p. dr.
T y r š . Znělť asi takto :
»Pánové, bratří! Vynesen jest
přípitek králi, vynesen i národu,
avšak nevynesen dosud přípitek
spolku onomu, kterému hlavně velepamátná tato slavnost dnešní ná
leží — »Sokolu« plzeňskému. Mají-li veškeří sokolští spolkové úkol
veledůležitý, tož »Sokolu« plzeň
skému v popředí připadá úkol vzne
šený. Královská naše Plzeň stojí na
rozhraní dvou nepřátelských živlů
a jest jí tvořiti mohutnou hradbu,
o níž by se roztříštily veškeré úto
ky vrahův našich. Nevím, jak se
u nás dosud dělo a děje, avšak vím,
že dobrý vojevůdce vystřídává síly
své a nedává těmže silám pořáde
stati v boji v šiku předním; aby
totéž s naší Plzní se stalo, jest ho
roucím přáním naším. Nestůjž ona
povždy na osudném rozhraní tom,
nechť daleko až k Šumavě pošinou
se opět hranice jazyka našeho. Nad
vystřídáním tím musí ovšem sama
Plzeň bdíti, především ale »So
kol« plzeňský, přední to harcovník
pro národnost na západě českém.

srdečně poděkoval ještě za diplom: »Těší mne hlavně proto, že jsem
poznal, že jsi nejen sokolem, ale že také máš umělecký vkus. Jest
mým ideálem, aby byl každý sokol tak trochu esthetem.«
Tyrš nežil již, když mne některé nepěkné poměry přinutily, abych
se nedal více za jednatele voliti.
Není mnoho těch mých vzpomínek na Tyrše, ale přece jsem při
každém setkání (bylo to asi dvanáctkrát), kde jsme měli příležitost
k důvěrnějšímu rozhovoru, našel v něm ideální sokolskou povahu,
s jakou v podobné ryzosti jsem se v životě sešel jen v osobě dra Č e r 
n é h o , pozdějšího pražského purkmistra, dále bra V a n i č k a a
dra P o d l i p n é h o , rovněž purkmistra pražského, s nimiž jsem
mohl pěstovati po bratrsku upřímné styky.
Návštěvy u dra Tyrše byly z nejkrásnějších okamžiků v mém ve
řejném životě.

JAROSLAV SCHIEBL:
VZPOMÍNKY NA ZALOŽENÍ »SOKOLA« V PLZNI.
P r v n í s c h ů z e s o k o l s k á . Dne 18. října 1863 sešli se po
prvé v místnostech »Hlaholu«, které se nalézaly v domě najatém
pro Měšťanskou besedu ve Vaňkově ulici, ti, kdož se první přihlásili
za členy »Sokola« v Plzni. Zde byly konány porady o všech krocích
nutných k uvedení »Sokola« v život.
P r v n í ř á d n á v a l n á h r o m a d a konala se dne 25. října
1863 o půl 11. hodině dopol. v stejných místnostech jako předešlá
schůze. Zde byl zvolen první správní výbor »Sokola«, a to bratři:
Z a s t a r o s t u MUDr. V i l é m Š e 1, za jeho n á m ě s t k a MUDr.
F r a n t i š e k K o u b a , do v ý b o r u : prof. Josef Vosyka, Josef
M. Zyka, Josef Fiala, Viktor Janke, P. Herold, František Částek,
Alois Utler a Jan Odvárka, učitel tělocviku.
Výbor takto zvolený ihned se konstituoval následovně: Jednatelem
zvolen profesor Josef Vosyka, pokladníkem Josef M. Zyka, zapiso
vatelem P. Herold, hospodářským správcem Alois Utler.
P r v n í t ě l o c v i č n a . Hned po valné hromadě byla pro cvičení
jednoty najata dvorana hostince »U zlatého anděla« v Dominikánské
ulici a zařízena pro cvičení. Nájem tento měl nevýhodu, že musela
býti místnost tato uprázdňována vždy, kdykoli ji hostinský pro zá
bavy a plesy potřeboval. Dne 1. prosince začalo se v této místnosti
s řádnými cvičeními jednoty. Prvními cvičiteli byli: Dr. Šel, P. He
rold (pozdější arciděkan) a profesor Vosyka.
P r v n í v e ř e j n é v y s t o u p e n í jednoty stalo se dne 31. ledna
1864, a sice veřejné cvičení, spojené s taneční zábavou, což obé bylo
uspořádáno v tělocvičně.
V y u č o v á n í v š e r m u . Ke konci ledna 1864 bylo započato
s vyučováním šermu. Za učitele získán J. Novák, zřízenec báňského
hejtmanství v Plzni, který již předtím soukromě v umění tom mladé
měšťany ve svém bytě vyučoval. V šermu vyučováno v jednotě jednu
hodinu týdně.

U č i t e l t ě l o c v i k u . Jelikož vyučování tělocviku po ochotnicku se na délku nemohlo osvědčiti, poněvadž nepřipouštělo pravi
delné a soustavné vykonávání vlastního účele spolkového, musel se
správní výbor poohlédnouti po stálém cvičiteli odborně školeném.
Sokolstvo bylo u nás ještě v počátcích a cvičitelů z jeho kruhů nebyl
ještě dostatek. Proto musel výbor v únoru 1864 sáhnouti k učiteli
tělocviku německé národnosti, O n d ř e j i K l e i n o v i , Bavoráka
rodem, jenž předtím působil v Čes. Budějovicích. Bohužel seznal vý
bor záhy, že jeho volba nebyla šťastnou. Klein se nejen odborně málo
osvědčil, nýbrž stal se také neoblíbeným pro hrubozmost ve svém
vystupování. A v neposlední řadě učinila jej jeho vytrvalá a neho
rázná žízeň na čas nemožným, takže již v dubnu musel býti pro
puštěn. Po něm se zase až do dalších ustanovení uvázal v úřad cvičitele starosta dr. Šel.
P r v n í v ý l e t j e d n o t y . První svůj výlet podnikla jednota
společně se zpěváckým spolkem »Hlahol« do lesa, zvaného »v Pytli« ;
tam byly provedeny členstvem »Sokola« některé prostocviky, reje
a lehčí cvičení na nářadí, aby i širší obecenstvo se učilo poznávati
činnost jednoty, jinak odkázanou než na tělocvičnu.
D o k t o r M u s i l . Do sousedních Šťáhlav přistěhoval se jeho vy
chovatel v rodině majitele panství hraběte Valdštýna člen pražského
»Sokola« doktor M u s i l , jeden z prvních odchovanců Tyršových
pro cvičitelský sbor pražské jednoty. Dne 9. června 1864 navštívil
cvičení plzeňské jednoty a projevil potěšení nad dosavadními vý
sledky cvičení. Ochotně nabídl se, že po čas svého pobytu ve Šťáhlavech a do doby, než plzeňská jednota získá vlastního stálého
učitele tělocviku, bude do Plzně pravidelně ke cvičením jednoty
dojížděti, zde radou i skutkem vlastní účel jednoty podporovati a ze
jména cvičení jednoty říditi. Působení doktora Musila v jednotě při
spělo podstatně k upevnění a posílení počátků jejích.
S t a v j e d n o t y v r o c e 1864. Podle záznamu, jaký učinil sta
rosta dr. Šel na vnitřní desce první matriky, poznáváme, jak potě
šitelný byl začátek »Sokola« v Plzni, pokud šlo o počet členstva.
Byloť v červnu roku 1864 celkem 65 členů. K poznání, jaké vrstvy
obyvatelské to byly, kde se ozvaly první sympatie pro sokolskou
myšlenku, budiž poznamenáno, že řemeslníků a průmyslníků bylo
mezi prvními členy 31, obchodníků 12, učitelů, duševních pracov
níků, duchovních a úředníků 22. Uvážíme-li, že sokolská myšlenka
setkávala se na počátku svého vývoje v konservativnějších složkách
obyvatelstva s jistými předsudky, které bylo nutno zdolávati obě
tavou prací, ba někdy i sebezapřením, musí býti první toto složení
členstva jednoty označeno jako velmi šťastné, neboť vidíme z něho,
že jednota doplňovala se hned na počátku hlavně z takových vrstev
obyvatelských, které poskytovaly nejbezpečnější záruku zdravého
rozvoje vznešené myšlenky Tyršovy.
P r v n í t a j n ý v ý l e t . Na den 31. července ustanovil dr. Musil
první tajný výlet jednoty, kterého se, jak ve věci samotné leží, zú
častnili pouze členové. Cíl výletního pochodu byl tajen a te-

V tomto smyslu obci plzeňské,
v tom smyslu i »Sokolu« plzeň
skému trojnásobné, hřímavé »Na
zdar !«
Přípitek tento ovšem provázen
byl také hřímavým »Na zdar!« a
nekonečným jásotem obecenstva,
shromážděného i uvnitř i venku,
který ani končití nechtěl. Po chvíli
pak, jakmile přestal jásající ryk
a víření hudby, povstal náčelník
plzeňského »Sokola« p. Palla a co
odvetu na právě pronešený přípi
tek propověděl toto:
»Na odvět přípitku tohoto opě
tuji, co jsem vždy opětoval od své
ho příchodu do Plzně, že jest nám
vždy kráčeti za příkladem »Sokola«
pražského, a že, budeme-li kráčet
za tímto pravým vzorem, nemine
me se účele, jenž nám právě nyní
vytknut byl. Pročež »Sláva«, troj
násobná »Sláva« budiž »Sokolu«
pražskému, co pravému vzoru na
šemu!«
I tento přípitek nemalý vzbudil
u obecenstva dojem a jásotu ne
bylo ani konce. S nemenším nadše
ním přijalo obecenstvo též množ
ství telegramů, právě v tu dobu
došlých, které předčítal předseda
slavnostního výboru p. Fr. Švarc.
Hezká ta řada těchto telegramů
svědčí nejlépe o účastenství, s ja
kým slavnost naše v celém králov
ství se potkala a jest zároveň nej
lepším důkazem, jak velikého vý
znamu národ náš slavnosti této
přikládal.
Mezitím, co hostina trvala, do
stavili se na Lochotín i sokolové
i pěvci, a s nimi nesmírný počet
obecenstva, kteří rozpoložili se tá
borem tu i tam, jak právě obmczenost místa tomu dovolovala. S Či
lými sokoly dostavil se i čilejší ži
vot, pro ohromný nával obecenstva
sešlo s ustanovené pěvecké produk
ce (zpěváčtí spolkové přednesli
několik jen sborů bez zvláštního
programu), zato však improvisována narychlo taneční zábava. Ne
trvalo dlouho a již točilo se pod
širým nebem množství párků v ko
le, nedbajíc ni horka, ni prachu.
Později učiněno tančícím místo i
v »síni přátelství«. Rozkošná to
byla podívaná na tu chumelící se
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směsici, na ty radostí zářící tváře
mladého pokolení, jež nenuceně od
dávalo se všeobecnému veselí.
Avšak — nic netrvá na světě
věčně — a tak i tato slavnost mu
sela přec jednou vžiti konec. Den
hbitě chýlil se ke sklonku a s ním
i závěrečné toto číslo slavnosti.
Oprkem míjela hodina za hodinou,
a než se kdo nadál, přiblížila se již
i hodina loučení.

VÁCLAV CHUDÁČEK:
PRVNÍ SOKOLSKÝ PRAPOR
V PLZNI.
Touhu po praporu projevili čle
nové plzeňského »Sokola« již po
tříletém trvání jednoty na valné
hromadě 1. února 1866. V témže
roce uveřejněna byla v čísle 122
»Plzeňských Novin« výzva k sou
těži; první cena byla dva dukáty,
akcesit. 1 dukát. První cena byla
přiznána návrhu Böttingrovu, akce
sit prof. Morávkovi. Výsledek sou
těže oznámen byl 17. ledna 1867,
ale 27. dubna t. r. několik sokolů
v »Plzeňských Novinách« pobízí
výbor jednoty, aby oznámil, jak
dalece tato pro »Sokol« tak důle
žitá záležitost dospěla. Oba návrhy
byly sloučeny a podle nich zadá
no bylo zhotovení praporu firmě
Trenkwaldově v Praze.
Hotový prapor byl ukázán čle
nům při valné hromadě 5. dubna
1868. Červenou jeho stranu, jak
jeví se v nynějším stavu, uka
zuje obrázková příloha. Bílá stra
na ozdobena byla nejen pěkným
ornamentem, ale také význačným
nadpisem: Sokol Plzeň; uprostřed
byl pěkně provedený znak města
Plzně. Cena praporu byla asi 500
zl.; schodek 29 zl. zaplatil starosta
jednoty Jan K e s s l e r .
Slavnostní posvěcení praporu ko
nalo se 1. června 1868. O něm je
zmínka v článku »Tyrš a Plzeň
sko«, podrobně jedná o něm dr.
Macháček v letošním »Sokole na
českém západě«, č. 3 a 4 v pojed
nání »Tyrš a Plzeň«. Matkou pra
poru byla Růžena K 1e i s s 1 o v á,
kmotrami Klára Tuschnerová, Ema
Pytlíková a Anna Pecháčková. Od
nich věnovány byly tři stuhy

» P L Z E ČT 5 K O «

prve na pochodu samém vyhlášeno, že se jde do polesí, zvaného
»Kačí louže«. Výlet uspokojil účastníky plnou měrou.
S t e j n o k r o j . Dne 6. srpna 1864 bylo jednáno o stejnokroji so
kolském, když byly předtím získány z Prahy potřebné informace.
Zvolen byl stejnokroj podle onoho, jak jej zavedla pražská jednota;
pouze pokrývka hlavy nebyla starostou shledána dosti vhodnou, a za
veden podle jeho návrhu úzký, kulatý klobouček barvy bílé. Později
byla však přijata sokolská čapka podle tvaru, jaká byla předepsána
pro členy pražské jednoty.
P r v n í p r o j e v s o k o l s k é v z á j e m n o s t i . Záhy po vzniku
pražské jednoty a po proniknutí sokolské myšlenky na venek při
cházeli sokolští pracovníci k vědomí, že myšlenka Tyršova nesmí
zůstati vyjádřena jenom jednotlivým spolkovým celkem, nýbrž že
musí být i pracováno k tomu, aby byla rozšířena v celém národě
a tam zakotvena tak pevně, aby se stala svéráznou součástkou ná
rodního organismu. Proto také uvědomělí sokolští pracovníci již
záhy starali se o to, aby jednoty po venkově vznikající pěstovaly
soustavné a vřelé vzájemné styky, které později měly umožniti slu
čování rozdrobeného Sokol3tva ve větší organické celky ku posílení
základní myšlenky sokolské. Bylo zásluhou dr. Musila, že tyto ná
zory pronikly a upevnily se také v jednotě plzeňské. Prvním pro
jevem sokolské vzájemnosti byl zde zájezd deputace »Sokola« plzeň
ského dne 13. srpna 1864 do Příbrami ku svěcení praporu tamní jed
noty »Sokol«. Plzeňská jednota dostavila se k slavnosti té vysláním
osmi členů v stejnokroji.
P r v n í p r a p o r j e d n o t y . Jest pochopitelno, že jednou z prv
ních starostí správy jednoty bylo také opatření spolkového praporu.
Na pořízení definitivního takového odznaku v důstojném provedení
byla jednota dosud hmotně příliš slabá, proto pořízen na počátku
srpna 1864 prozatímní prapor, který hlavně měl sloužiti při
výletech a zájezdech jednoty mimo Plzeň. Prapor byl proveden v bar
vách země České, byl vyzdoben stuhami v slovanském trojbarví
a žerď jeho korunoval postříbřený sokol s rozpjatými křídly.
H y n e k P a l l a do P l z n ě . Účastenství ve cvičení jednoty stá
valo se vždy čilejším a vlastní vychovatelský úřad dra Musila ne
dovoloval tomuto, aby se věnoval jednotě plzeňské do té míry, jak
toho vývoj její vyžadoval. Kromě toho pak muselo býti počítáno
s okolností, že dr. Musil s rodinou svého zaměstnavatele na konci
letního pobytu šťáhlavského odejde, proto požádán dr. Tyrš, aby
z cvičitelů pražského »Sokola« získal pro Plzeň náležitě školeného
a sokolskou myšlenkou pevně proniknutého technického vůdce plzeň
ské jednoty. Dr. Tyrš žádosti té vyhověl tím, že odporučil plzeňské
jednotě mladého skladatele H y n k a P a l l u , jenž byl mezi zakla
dateli »Sokola« pražského a také vynikajícím členem tamního cvičitelského sboru. Pro Plzeň byl hlavně získán slibem, že bude u obce
působeno k tomu, aby jmenovala jej učitelem tělocviku a zpěvu na
obecní reálce, a že bude také zvolen za sbormistra »Hlaholu« plzeň
ského. Palla přišel do Plzně dne 3. října 1864 a byl jednotou přijat
za stálého cvičitele a náčelníka.

B r a t r s k é »t y«. Dne 10. října konala se valná hromada, na
které bylo usneseno podle vzoru pražské jednoty vzájemné oslovo
vání se členů bratrským slůvkem »ty«.
S l a v n o s t n í d e f i n i t i v n í p r a p o r . Na řádné valné hro
madě, konané dne 10. listopadu 1864, byly pokladníkem jednoty M.
Zykou vykázány první dobrovolné příspěvky na pořízení definitiv
ního slavnostního praporu pro jednotu.
V l a s t n í t ě l o c v i č n a . Již v prosinci roku 1864 počala člen
stvo jednoty zaměstnávati myšlenka vlastní tělocvičny. Setrvání
v dosavadních najatých místnostech nebylo na delší čas možné,
neměl-li býti rušen pravidelný rozvoj jednoty a zejména jejích cvi
čení. Již ze zprávy o valné hromadě Měšťanské besedy, v té době
konané, se dovídáme, že správa »Sokola« zabývala se myšlenkou
získati velkou zahradu Bellaniovu v dnešní Prokopově třídě, kde
měla býti časem postavena vlastní tělocvična jednoty. Měšťanská
beseda chtěla si část té zahrady najmouti k užívání pro své účely
v letní době. O tomto projektu jsem bližších záznamů v archivu
jednoty nenašel. Dne 7. března 1865, kdy již »Sokol« dostal od ma
jitele najatých místností výpověď, bylo znovu ve výboru jednáno
o zřízení vlastní tělocvičny, a tu pět členů, a sice bratři : J a n
K l e i s 1, I g n á c P y t l í k , V i l é m K l o t z , J o s e f K e s s l e r
a K a r e l H a h n e n k a m slíbili na stavbu tělocvičny přispěti
každý obnosem 100 zl. Vedle toho byla v Měšťanské besedě k stej
nému účelu provedena dobrovolná sbírka, která vynesla dalších 1800
zlatých. Výsledek na onu dobu jistě skvělý. Ve valné hromadě, ko
nané dne 19. března 1865, sdělil starosta, že jest »Sokolu« nabídnuta
jako staveniště pro tělocvičnu zahrada výše zmíněná. Pozemek ten
měl 40 sáhů průčelní délky a 12 sáhů hloubky a hraničil s řekou
Radbuzou, takže bylo možno pomýšleti při něm také na zřízení
vlastní plovárny. Jako kupní cena bylo za toto místo žádáno 4000 zl.,
z čehož mělo býti 1000 zl. složeno hned a ostatek ve dvou ročních
lhůtách. Bohužel ke koupi té z různých formálních příčin nedošlo.
Za prozatímní cvičebné místnosti pronajal »Sokolu« měšťanský
ostrostřelecký sbor část své Střelnice, čímž bylo zabráněno, aby
»Sokol« nezůstal bez přístřeší. Neboť koncem května bylo se mu
z dosavadních místností vystěhovati.
Těchto několik dat z počátků života našeho plzeňského Sokolstva
měli jsme za účelno předeslati k doplnění ostatních článků tohoto
čísla, věnovaných sokolské myšlence a památce Tyršově. Další roz
voj myšlenky té v Plzni pokládáme za příliš známý, než abychom
se museli o něm podrobněji šířiti. Drobnosti, jež jsme uvedli dnes,
jsou však méně známy, ale důležité hlavně proto, aby byly poznány
nejhlavnější momenty z prvních dob po založení jednoty. Poslouží
k poznání, že úkol těch, kdož si předsevzali zakořeniti símě Tyršovy
myšlenky v plzeňské půdě, nebyl tak snadný, jak by si mohly dnešní
generace mysleti.
Obtíže průkopnické národní práce z tehdejších dob byly daleko
větší než může dnešní doba pochopi ti. A byly také zodpovědnější;
jim má dnešní pokolení co děkovati, že se může volněji oddávati

(bílá, červená a modrá) s nápisy:
»Ctnost občanská zdobí muže«,
»Smělost v srdci, v paži sílu« a
»Národa síla — vytrvalost«.
Za tímto praporem ubírali se
často plzeňští sokolové při různých
příležitostech až do r. 1920. V za
pomenutí byl by málem upadl za
světové války. Buď opomenutím
nebo snad z obavy před zabave
ním uložen byl svinutý za skříní
pořadatelského odboru. Tam v roce
1917 nalezla jej ve velmi ubohém
stavu sestra M á d r o v á Blažena.
S několika ochotnými pomocnice
mi upravila aspoň červenou stra
nu praporu. Bílá strana byla tak
chatrná, že se o její úpravu nepo
kusila, neboť zachovala se sotva
její třetina. Takto upravený pra
por uložen je se stuhami u sestry
Mádrové, která pečlivě se oň stará.
Prapor zasloužil by si, aby zavě
šen byl v rámové neprodyšné skříň
ce, kde by se dalšímu jeho roz
padnutí co nejdéle zabránilo.
Z 25 družiček, jež byly při svě
cení sokolského praporu v r. 1868,
žije pouze jediná. Je to 851etá paní
Berta Kalserová, roz. Portová. O
sokolský prapor v dřívějších letech
velmi pečlivě se starala a kdykoliv
s ním plzeňští sokolové na veřej
nost vystupovali, vždy jej květina
mi ozdobovala. Před válkou staří
plzeňští sokolové říkali o ní, že je
»matkou tohoto praporu.«

JAK TYRŠ UČIL MILOVAT
UMÉNÍ.
(Ze vzpomínek plzeňského žáka
Tyršova — inž. O. Wolfa.)

V letech osmdesátých předcho
zího věku byl Tyrš docentem, a si
ce pouze soukromým a bezplatným
na pražské české vysoké škole tech
nické a teprve o něco později do
stalo se mu placeného místa mimo
řádného profesora dějin umění na
pražské české universitě. Tím pak
byl uskutečněn dávný a toužný je
ho sen.
Avšak i když byl neplacenou si
lou učitelskou na české technice,
byla skoro pokaždé velká poslu
chárna a současně i kreslírna profesora-architekta J. Kouly naplně
na téměř celá, když Tyrš měl zaha-

jovati znamenité své výklady o dě
jinách umění starověkého. Předná
šek Tyršových účastnili se nejen
vysokoškolští studenti, ale i zájem
ci z řad profesorů středoškolských,
uměleckých i jiných, jichž senio
rem byl tehdy bělovlasý a bělovou
sý profesor Soběslav Pinkáš. Staří
pánové-posluchači zabírali přední
řady, za nimi studenti, avšak přes
to vše se stávalo, že i vedle bujné
požehnané kštice mladíkovy bělaly
se vlasy starých ctitelů krásy, lí
čené neb vyvolané slovy Tyršovými
a strhujícím způsobem jeho před
nesu.
Půl hodiny před začátkem před
nášky — bývalo to vždy jen od
poledne — přijel veřejný posluha
s dvoukolkou naloženou vzácnými,
snad i jedinečnými díly francouz
skými, anglickými, italskými, rus
kými neb německými a fotografie
mi velkého formátu na kartonech
nalepenými. Vedle toho v rolích
byly naloženy velké diagramy dis
posic půdorysných ke stavbám,
k pohledům celkovým i detailů ar
chitektonických, všemožných řeše
ní starověkých architektur, po pří
pade i plastiky.
Všechen ten materiál byl pak
v posluchárně rozložen po stolech
rýsovních, neb zavěšen na zvlášt
ních stojanech, které byly také
soukromým majetkem Tyršovým.
To vše tvořilo pomůcky nadšených
výkladů přednášejícího učitele.
Tak svědomitě připravoval se
neplacený docent na svoje školské
výklady o umění. Když pak začal
mluviti, převyšovalo jeho živé, mlu
vené slovo všechen dojem zrakový.
Tyrš přednášel přecházeje na pó
diu katedrovém sem a tam, v ru
kou si pohrával s černou, stříbrem
kovanou hůlkou, kterou při vý
kladu ukazoval na pomocné obrazy
na stěnách a stojanech.
Hlas jeho byl zvučný, příjem
ný a prohřátý vnitřním zápalem,
zvroucnělý v místech, kde krása
neb vzpomínka na krásu přeměnily
jeho výklad v básnický projev hlu
boce cítícího, krásou dojatého ob
divovatele. Jeho krásná, výrazná
a ušlechtilá tvář s vysokým čelem
a jiskrným zrakem se rozhořela a
řeč jeho strhovala a přenášela po-

kulturním a sociálním úkolům a nemusí býti při tom obmezováno
národnostně-existenčními starostmi.
Není mnoho těch, kdož se dožili dnešní slavné mety rozvoje Tyršovy
myšlenky. Ti těží nejvíce radostí z obrovského vzrůstu idee, která
má také velký podíl na obnovení naší samostatnosti a zvláště potěšitelno jest, že mezi těmi šťastlivci nalézá se samotná vdova po
tvůrci idee té pí. Renáta Tyršova, jeden z nejsvětlejších zjevů v čes
kém ženském světě.

LADISLAV LÁBEK:
EDA BROŽ, TVŮRCE SOKOLSKÝCH ADRES.
V předchozích úvahách vzpomenuto bylo ozdobných řezaných de
sek diplomu plzeňského »Sokola« Miroslavu Tyršovi, kterých si Tyrš
neobyčejně vážil a o nichž i Renata Tyršová napsala zajímavou vzpo
mínku.
Tyršova pochvala práci plzeňského řezbáře Edy Brože jest jisté
nevšedním uznáním jeho schopností technických i uměleckých, neboť
pochází z úst nad jiné povolaných. Tyrš co vynikající esthetik, kritik
a znalec umění, byl v tehdejší době uznávanou autoritou.
Eduard Brož byl severočeský rodák a pocházel z rodiny rolnické.
Narodil se 19. dubna 1854 v Radimovicích u Turnova. Ztrativ záhy
svého otce, nemohl uplatňovati vrozené nadání ke studiím a proto
jej matka určila k řemeslu. Vybral si však vznešený obor — řezbářství — a již první jeho mistr Václav Šebor v Turnově platil za
vynikajícího odborníka. Nastoupil zde do učení 1. února 1869 a po
čtyřech letech obdržel kaligraficky vkusně vypravený výuční list.
Tenkráte pracovalo se přirozeně jen na řezbě ornamentální; figu
rální řezbářství bylo v úpadku. Brož však nedbal a hledal ukojení
své vyšší touhy i po práci v dílně a pilně hleděl doplniti své prak
tické vzdělání i na vrcholných dílech svého oboru.
Při tom navštěvoval místní průmyslovou školu s výborným pro
spěchem a získal kromě obvyklého vysvědčení i zvláštní pochvalný
dekret (21. července 1873) za vyhotovených devět kusů modelů,
»které pro zdařilost svou nejen co vzor ku kresbě, ale i modelování
sloužiti mohou«.
Po vyučení odešel do Německa, kde pobyl delší dobu, zejména
v Amberce (u Vavřince Wiirfa, který velmi těžce nesl Brožův od
chod). Roku 1879 odebral se do Vídně a posléze do Prahy. Poznav
Plzeň záhy si ji oblíbil a zvolil za své definitivní působiště. Vstoupil
roku 1881 do závodu Pomplova a zároveň doplnil své theoretické
vzdělání na německé škole průmyslové, kde svoji původní lásku ke
studiím znovu a skvěle osvědčil.
Tu již se ozývá i jeho češství, do té doby jaksi zakřiknuté, a Eda
ocitá se záhy v »Sokole«, kde pod vedením Pallovým dobývá si před
ního místa mezi sokolskými borci.
Do té doby zapadá i další důležitý počin — totiž otevření samo
statné řezbářské dílny na dvoře starého domu Portova v Solní ulici

roku 1882, kde 16 let předtím i Tyrš za svého pobytu v Plzni noclehoval.
Bujarý život let osmdesátých, kdy roste i zámožnost středních
vrstev, zejména měšťanských, byl novému závodu dobrou oporou
a co chvíli naskýtala se Brožovi příležitost osvědčiti své neobyčejné
nadání a velikou schopnost technickou. Po Plzni i v okolí jest celá
řada jeho prací, zejména nábytkových, které si dosud vynucují plné
uznání. Jako nejdůležitější díla toho oboru možno považovati ho
nosný nábytek v pracovně plzeňského starosty, dále kazatelnu, sto
lice atd. v nové židovské synagoze (1891-93) a neméně i pěkný oltářík v kapli sv. Václava na Ústředním hřbitově (1900).
Zvláštní a samostatnou skupinu jeho prací tvoří však jistě ony
četné příležitostné adresy a diplomy, které se tenkráte s velikou
oblibou dávaly vynikajícím osobnostem při různých oslavách. Ni
kde jinde neuplatnil Brož svoji komposiční schopnost do té míry
jako právě tu, kde plocha desek dopřávala možnosti jednotného ře
šení, kdežto u nábytku šlo spíše vždy o řezanou přízdobu základního
architektonického tvaru. Na řezbách diplomů také Brož vyzpíval
všechnu svoji hlubokou lásku ku slohu renaissančnímu, ovšem při
způsobenému duchu doby, neboť renaissance svojí noblesou jistě nej
lépe odpovídala měkké a jemné duši mistrově.
Šlo-li pak o diplom sokolský, tu souzvuk ten posilovala i ušlechtilá
idea, tak jak o ní snil Tyrš a jak doslovně byla chápána tenkráte
i jeho vrstevníky.
Tyršův diplom z roku 1883 jest v pořadí první a založen úplně
ornamentálně. Přísné slohové motivy po stranách, jemné koncepce
dávají plně vyniknouti střednímu poli, kde kolem monogramu Tyr
šova rozvíjejí se dvě lípové ratolesti daleko mohutněji pojaté. Na
druhém diplomu, daném roku 1890 plzeňským »Sokolem« dru J.
Kroftovi, starostovi města, co čestnému členu, postoupil Brož o stu
peň dále a ponechal ornamentu jen zcela podřadnou úlohu, neboť
celá váha komposice spočívá zde v části figurální, se dvěma pole
tujícími frutti, se sokolskými čapkami. Figurální jest i diplom o ně
co starší z roku 1887, odevzdaný Františku Pecháčkovi, co čest
nému měšťanu plzeňskému. Skladba řezby jest těžší, ale velmi ho
nosná. (Vyobr. ve »Zlaté Praze«.) Další práce toho druhu zde po
mineme, jelikož nelze všech reprodukovati. Sestaveny však chrono
logicky tvoří velmi zajímavý obraz postupujícího uměleckého roz
machu Brožova.
V Plzni bylo však Brožovi dopřáno uplatniti se i v nejvyšších sfé
rách řezbářského umění. Četné opravy chrámů přinesly mu hojně
práce figurální — a to neobyčejně obtížné. Doplňovati staré sochy,
zejména barokní, jest tvrdým oříškem i pro nej vyspělejšího umělce
a přesto Brož i v tomto oboru obstál velmi čestně, zhotoviv i mnoho
kopií starých originálů, které často klamaly i zkušeného odborníka.
Za své práce byl Eda Brož několikráte vyznamenán, tak roku 1890
na řemeslnicko-průmyslové výstavě v Poděbradech stříbrnou me
daili, roku 1891 na Jubilejní výstavě rovněž stříbrnou medailí mimo
různé čestné diplomy.

sluchače do zemí, ve kterých dě
jiny lidstva zůstavily své stopy ve
výtvorech malířských, sochařských
a stavitelských.
Od umění národů východních vy
šel ve svých výkladech a přes Asyrii, Persii a Egypt dovedl své po
sluchače do milovaného Řecka a
odtud na poloostrov italský, do dě
jiště kultury staro římské.
Italie, kterou procestoval celou
pěšky, vyvolala v něm často vzpo
mínky tak bezprostřední a živé, že
když jednou líčil své osobní dojmy
při prvém svém vstupu do římské
ho Pantheonu, jeho řeč zvroucněla
a proměnila se v básnicky zbožně
vyjádřený obdiv takové krásy, že
studentu, přednášku sten ografují
címu, vypadla tužka z ruky, ježto
nemohl jinak než naslouchati a
vnímati ohnivý plápol duše tak za
nícené. Posluchači pak seděli v do
konalé tichostí, okouzleni, zakleti.
Bohužel, nebylo popřáno ani těm
to oddaným posluchačům Tyršo
vým, aby z výmluvných a povola
ných úst jeho slyšeli dějiny umění
všech epoch kulturních a všech slo
hů až po dobu novou, jak bylo pro
gramem přednášejícího. V nešťast
ném roce 1884, kdy přicházel Tyrš
do přednášek bled a rozrušen, roz
loučil se ke konci zimního seme
stru se svými posluchači slibem, že
po prázdninách zahájí přednášky
o umění středověkém. Osud rozhodl
jinak tragedií v Oetzu. Ale na ho
diny bezprostředního styku poslu
chačů s Tyršem učitelem nelze
vzpomínat! bez pohnutí a bez vděč
né paměti!
E. Wolfová.

FRANT. BRANDTNER:
NA NÁVŠTĚVĚ
u jednoho z Celných
SOKOLSKÝCH PRACOVNÍ»
KŮ, STAROSTY ANTONÍNA
LICHTENBERGA.
V Božkově dlí na zotavené po
těžké nemoci národní pracovník
Ant. Lichtenberg, cvičenec z druž
stva dra M. Tyrše a jeho pamětník.
Žádal jsem Lichtenberga o nějaké
vzpomínky na dra Tyrše do tohoto
čísla, které Plzeňsko věnuje u pří
ležitosti 100. narozenin dru Mirosla
vu Tyršovi. Potěšen návštěvou, do-

jat až k slzám, velice rád by tak
býval učinil, ale bohužel jeho zdra
votní stav nepřipouštěl, aby se od
hodlal k nějakému souvislému líče
ni, natož k napsání svých vzpomí
nek. Hovořili jsme o národním na
dšení a tu na chvíli starosta Lich
tenberg ustal v hovoru, oči mu
zajiskřily, ukázal si na rameno a
zvolal : »Ano, na tomto rameni
nesl jsem s Edou Brožem — Tyrše
a to bylo na Obcizně.«
Náš stařešina sokolský jest již
opravdu vzácným zjevem v proříd
lé řadě vrstevníků Tyršových. Ná
rodní ideál svého vůdce a učitele
přešel do celé bytosti Lichtenbergovy a tak celý jeho život jest pro
stoupen obětavou a houževnatou
prací pro vlast a zejména pro naše
menšiny. Sta a sta přednášek pro
slovil, sta a sta schůzí vedl, staral
se otcovsky o menšinové školy, sta
ral se o byty českých lidí, kteří vy
povídáni z práce u německých za
městnavatelů byli vydáni ve psí a
u nichž bylo nebezpečí, že budou
ztraceni pro Český národ.
Ant. Lichtenberg jest vzorem ná
rodního pracovníka, vzorem zvláště
naší mladé generaci, která nemá již
té opravdovosti a nadšení, kterého
jest nám tolik třeba. A dnes v sa
mostatném státě jest ho třeba da
leko více, nežli kdykoliv jindy. ,

Svoji dílnu přenesl časem na různá místa v Plzni. Od Portů stě
hoval se do Sedláčkovy ulice vedle hostince Knoblochova, pak do
ulice Střelecké vedle jízdárny, dále na nábřeží, pak do staré Ře
meslnické besedy a do dvora Dobnerova pod Všemi Svatými a na
konec zapadl do staré »sirkárny« blíže nádraží.
Společníkem v podnikání byl mu velmi záhy nevlastní bratr Če
něk; a i on byl mistrem velmi dovedným.
Eda Brož zemřel 5. dubna roku 1921 uprostřed pilné práce. Bratr
Čeněk předešel jej o rok dříve na věčnost. Plzeňské řezbářství osi
řelo, neboť nebylo rovnocenné náhrady. Všichni, kteří milují umění
a zvláště oni, kteří tak často vyhledávali Edu jako dovedného lékaře
starožitných soch, vzpomínají dodnes jeho zlatých rukou, neocha
bující lásky ku práci i milé a ušlechtilé povahy.
O sokolské činnosti Edy Brože viz časopis »Sokol na českém zá
padě«, 1921, str. 210. Mnohé památky i práce Brožovy uloženy jsou
v Národopisném museu Plzeňska.
*

Národopisné museum Plzeňska, které sbírá soustavně veškeré
památky kulturní činnosti v městě i okolí, přirozeně již záhy se sna
žilo zachytiti i dokumenty na bratry Brože. Jsou zde některé původní
práce Edovy, v archivu nalézá se pak veliká řada fotograf, snímků
řezeb provedených pro soukromníky i účely veřejné. Vdova po zesnu
lém Edovi věnovala sem i mnohé zajímavé archiválie, jako vysvěd
čení, diplomy atd., které nadevše jiné dosvědčují, jak ušlechtilým
člověkem byl náš plzeňský řezbář. Až dojde k přebudování řemeslného
oddělení musejních sbírek, dostane se i těmto památkám čestného
a důstojného umístění vedle jiných dokumentů starého plzeňského
řemesla řezbářského, které tu v minulosti kvetlo a široko daleko pro
slulo svými dovednými mistry i skvělými pracemi.

Lad. Lábek:
REDAKTOR FRANTIŠEK KRAUS MRTEV.
Želíme ztráty nadšeného národopisného pracovníka,
jakých dnes tak málo nacházíme. — František Kraus
byl rodák z Doudlevec, to jest obce, kterou již zúplna
pohltil průmyslový rozmach rostoucí Plzně. Zde více
nežli kdekoliv jinde byla půda pro historické vzpomín
ky, na zašlé doby výlučně rolnického života, z něhož
i Kraus vyrostl, na krásné zvyky, obyčeje, na polní
práci i všechny třeba prosté, ale vzácné radosti, které
kdysi přinášel bezprostřední styk s přírodou. A Fran
tišek Kraus shledával s ohromnou pílí všechny zkazky
svého domova, paměti starých usedlíků, pověsti a tra
dice, až z toho všeho vytvořil výstižný obraz minulosti,
který uložil v rukopisné práci dnes v Národopisném
museu Plzeňska uchované. Snad se dočkáme i jejího
vydání tiskem, aby památka Krausova co národopisce
byla trvale zachycena a uctěna.

Ještě před krátkým časem poslal našemu listu malý
příspěvek, který byl otištěn ve 4. čísle tohoto ročníku.
To již dlel v klatovské nemocnici, kde se měl podvoliti
těžkému chirurgickému zákroku. V dopise, který pro
vázel zásilku, patrna jest již temná předtucha konce,
ale zároveň i žhavá touha prožiti poslední okamžiky ži
vota v práci národopisné, která byla nemocnému jedi
nou útěchou. Žádá o řadu našich publikací, aby z nich
čerpal a jimi se potěšil. Bylo mu přirozeně ihned vy
hověno. Dlouho se knihami již netěšil. Zemřel dne 13.
srpna v mladém ještě věku. Pohřeb konal se za veliké
účasti na hřbitov doudlevecký. Budiž mu ta rodná půda,
kterou tolik miloval, lehkou.
»PLZEŇSKO« vychází šestkrát ročně. Jednotlivé sešity
stojí KČ 4'—, poštou Kč 4'50. — Administrace: Plzeň, Ná
rodopisné museum. — Tiskem Grafických závodů, Plzeň,
Hanko va 6. — Novinářské známky povoleny výnosem řed.
pošt. a telegr. v Praze ze dne 27. února 1929 pod Číslem
45.463-VH.
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PROVOLÁNÍ PLZEŇSKÉHO »SOKOLA« KIJ SVĚCENÍ PRAPORU 31. KVĚTNA ROKU 1868. MEDAILE
K TÉŽE SLAVNOSTI A K 20 LETEMU TRVÁNÍ r. 1883 (větší). PROZATÍMNÍ HROB TYRŠŮV V OETZU.
Snímek pořízený na popud Jaroslava Schicbla.
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ZÁPADNÍCH

ČECH

MARIE LÁBKOVÁ:
KONGRES NÁRODNÍCH KROJŮ V LUBLANI.
Je tomu právě půl roku, kdy se vracel Krojový odbor Národopisné
společnosti v Plzni ze »Svátku národů« v Nice, perly to francouzské
Riviery, kde svým pečlivým a ve všech směrech hodnotným vystou
pením získal si mezi dvaceti zúčastněnými národy první ceny.
Uplynula krátká doba od těch okamžiků, které se hluboce vryly do
paměti všech, kteří je prožívali a již Krojový odbor znovu plnil svoje
krásné poslání. Tentokrát volala bratrská Jugoslávie, aby Českoslo
vensko zavítalo k ní na Všeslovanský kongres národních krojů, aby
svou přítomností povzbudilo svoje bratry v práci při velké chystané
akci ve prospěch všech slovanských krojů národních.
Z celého našeho státu, ač byly hlášeny veliké hromadné výpravy,
opět pouze Plzeň se nelekala všech překážek a v době tří týdnů zorganisoval Krojový odbor výpravu 29 osob, které bez jakéhokoliv při
spění obce i vlády podnikli novou cestu k propagaci našich překrás
ných národních krojů a tím i celé naší republiky. A tak 1. září večer
loučila se naše skupina s Plzní, aby v bratrské zemi skutky dokázala,
že láska naše není pouze planým heslem, ale že je hluboce a upřímně
procítěná.
Po celodenní jízdě rychlíkem, kde se mezi všemi zúčastněnými roz
proudila velmi srdečná a milá zábava, dojel náš vlak do Lublaně v pátek dne 2. září o 5. hodině odpolední. Na nádraží očekával nás veliký
dav obecenstva, jenž nám připravil tak upřímné uvítání, že přesaho
valo všechno naše očekávání. Celá řada národních a kulturních spolků
vyslala k oficielnímu uvítání svoje zástupce. Za město se dostavil dr.
Bohinjec, za bánský úřad dr. Ster, za československý konsulát vicekonsul Cihelka, za JČ. ligu dr. Egon Stare, za Českou Obec př. Skružný, pak předseda Kongresu senátor dr. Rožič, za »Soču« dr. Ražem,
a velká česká kolonie i zástupci veletrhu. Mile potěšila i účast dam
v lublaňských i českých krojích, jimiž byly naší skupině rozdány celé
náruče kvítí, kterým jsme byli téměř obsypáni.
Po vystoupení z vlaku uvítal nás slovenský, pak i česky zástupce
města i župana dr. Bohinjec, senátor dr. Rožič, dr. Ražem a dr. Stare,
jemuž následovalo spontánní vítání obecenstva. Za naši skupinu po
děkoval chorvatský p. J. Burda, česky R. Andrée. V proslovech těchto
vyzdvižen byl pozdrav našeho města, které spolu s ministrem a splnomocněným vyslancem dr. Prvislavem Grisogono přijalo nad naší vý
pravou protektorát.
Po tomto uvítání jsme byli průvodem odvedeni do hotelu Slon, kde
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FRANTIŠEK K O RBEL^:
Prof. Ph. Dr. ANT. PLESKOT
ODCHÁZÍ Z PLZNĚ.
Třetího října 1932 odešel z Plzně
po úhrnném 361etém pobytu Ph. dr.
Antonín P l e s k o t , vynikající ma
tematik český a velezasloužilý pro
fesor I. české státní reálky v Plzni.
Fresídlil do Prahy-Břevnova.
Zasluhuje vděčné vzpomínky a
opravdového uznání jako zářivý
vzor profesora v plzeňském školství
a významný pracovník české vědy
matematické.
Narodil se 24. října 1866. Vyšel
z vážené rodiny Pleskotů, majitelů
hospodářského statku v Bohdanči
u Pardubic.1) Otec jeho Josef Ple
skot byl původně hospodářem na
rodném statku, později hospodář
ským správcem na velkostatku Ci
bulce u Prahy. Matka profesorova
Marie byla dcerou Antonína Pavla
Rosůlka, řídícího učitele, hudeb
ního skladatele a ředitele kůru
v Bohdanči.2) Prof. dr. A. Pleskot
byl stářím prostřední z pěti dětí.
V Bohdanči prožil nejútlejší mládí,
tam chodil též do obecné školy. Ve
dvanácti letech odešel na studia do
Chrudimě, kde studoval nižší reálné
a vyšší klasické gymnasium. Po
maturitě (r. 1886) studoval na filo
sofické fakultě pražské university
matematiku a fysiku, z nichž na
byl aprobace v červnu 1891, absolvovav již předtím i jednoroční
!) O rodině Pleskotových v Bohdauči se zmiňuje Jan Ev. Kosina ve
své autobiografii »Život starého kan
tora«.
2) Antonín Pavel Roaůlek se naro
dil v Ohnišťanech u Bydžova 12./11.
1803 jako syn statkářův. Zemřel
2Ö./9. 1862 v Bohdanči. Byl velmi
plodným komponistou četných skla
deb světských i církevních. O jeho
činnosti a skladbách viz »Pardubicko,
Molicko, Přeloučsko, Dějinný a místopisný obraz«, díl n ., str. 245 a 248.

vojenskou službu presenční. Studo
val stále s vyznamenáním. Na
doktora filosofie byl promován rov
něž r. 1891.
A hned po prázdninách, v září
téhož roku, přichází dr. Antonín
Pleskot po prvé do naší Plzně, aby
zde nastoupil své první místo jako
supi. profesor na českém státním
gymnasiu. Zůstal však v Plzni jen
dva roky, po nichž odchází do Pra
hy, kde vyučuje v letech 1893/95
na reálce v Ječné ulici a v roce
1Ö95/96 na nově zřízené reálce vino
hradské, odkud přechází jako pro
visorní profesor na gymnasium do
Valašského Meziříčí. V září 1898
se vrací do Plzně, a to na I. českou
reálku jako skutečný profesor a
působí na ústavě tomto trvale až
do konce své školské služby, t. j.
do 1. dubna 1931.
Jméno Ph. dra Ant. Pleskotá ja
ko vědeckého pracovníka čteme
v naučných slovnících českých i ci
zích již v době, kdy byl ještě mla
dým profesorem. Jako vědec pra
cuje a badá v různých oborech ma
tematiky, zejména v analysi, theorii
funkcí, theorii algebraických čar,
ploch, geometrie synthetické, ana
lytické, kinematické a j. Pouhý
seznam jeho vědeckých prací za
ujal by několik stran; jest jich na
devadesát. V rozsahu tohoto článku
nelze ho tudíž uváděti.3) Vědecké
práce své uveřejňoval v jazyku čes
kém, německém a francouzském ve
vědeckých časopisech českosloven
ských i cizozemských, zejména: ve
Věstníku Královské české společ
nosti nauk, v Rozpravách České
akademie věd a uměni, v Časopise
pro pěstování matematiky a fysiky,
v Příloze k Časopisu pro pěstování
matematiky a fysiky, později Roz
hledech matematicko-přírodovědeckých, ve Věstníku českých profeso
rů, ve výročních zprávách střed
ních škol, v Monatshefte für Mathe
matik und Physik (ve Vídni),
v Zeitschrift für Realschulwesen
3) Seznam vědeckých prací dra
Ant. Pleskotá do r. 1931 viz v J. Ch.
Poggendorff’s »Biographisch-literari
sches Handwörterbuch für Mathe
matik. Astronomie, Physik und ver
wandte Wissensgebiete, Band IV.
(1883—1903), Band V. (1904—1922),
Band VI. (1923—1931)«, Lipsko.

český nájemce jeho pan Klásek se všemožně přičinil, aby nás ubytoval
k největší naší spokojenosti, což se mu úplně podařilo. Na jeho milou
úslužnost budeme vždy rádi vzpomínati.
Druhý den v sobotu bylo provedeno slavnostní otevření lublaňského
veletrhu. Na přímou žádost pana ministra i našeho vyslance byla
otevření přítomna a na prvém místě umístěna naše skupina v pře
krásných originelních krojích z celé naší republiky, zároveň pak de
legace krojů lublaňských. Po zahájení veletrhu provedena jeho pro
hlídka, v níž největší pozornosti se těšil malý dětský pokojík, v němž
několik malých, as tříletých děvčátek, si hrálo na kuchařky. Jinak
veletrh, ač velmi vzorně byl vypraven, podobal se velmi veletrhům
našim.
I
V poledne byl na počest naší skupiny vypraven ve »Hvězdě« slav
nostní oběd.
Bylo předneseno několik řečí, v nichž vskutku dojemným způsobem
byla vylíčena slovanská minulost, přítomnost i budoucnost a vytýčena
veliká láska i obapolná opravdová pomoc mezi naším i jugoslávským
národem. Hluboce zapůsobila hodnotná řeč dr. Fliedera, vyslance ČSR.
v Bělehradě, v níž poukázal na mírové jednání v Ženevě, kde přes 50
zástupců národů se radí o budoucnosti všech a téměř bez výsledku,
zatím co slovanští národové s mladickou silou vchází do světových
nových dějin a přejímají do svých silných rukou budoucnost lidstva.
Slavnostní tento oběd byl velikou manifestací pro sblížení česko
slovenského a jugoslávského národa. Byli přítomni vynikající osob
nosti a členové vlády: dr. Flieder, vyslanec v Bělehradě, vicekonsul
Ing. A. Cihelka s chotí, dr. Rožič, senátor, dr. Egon Stare s chotí jako
předseda Jihoslovansko-československé ligy, pan Novák za spolek
»Soča«, dr. Můrko, tajemník Jihoslovansko-československé ligy a
mnoho jiných, kterým naší skupinou byly proneseny upřímné a vrou
cí pozdravy z celé naší vlasti.
Odpoledne bylo věnováno koupáni a prohlídce bílé Lublaně, která
rozestřela svoji krásu pod vysoko postaveným hradem, z něhož je
překrásná vyhlídka na město kolkolem vroubené věncem alpských
velikánů.
Z různých krajů Jugoslavie se sjížděly již výpravy, aby byly pří
tomny krojovému průvodu v hlavní slavnostní den.
O deváté hodině zazněly fanfáry z budovy university, na hradě za
duněly tři rány z hmoždýřů a v klášterním chrámu v průčelí Kongresního náměstí rozhlaholily se zvony. Na terase před kostelem, kde byl
postaven stříbrný oltář a kde po obou stranách byli shromážděni
hosté i vysocí hodnostáři, začala se odbývati slavnostní mše. Varhany
uvnitř a zpěv venku, k tomu pod vlajícími prapory zbožně nasloucha
jící slovanští národové, v rozestupu na náměstí shromážděné, působily
mocným dojmem.
Skončení mše svaté oznámeno bylo opět fanfárami. Nato uvítal
všechny přítomné, na prvém místě naši skupinu, lublaňský župan g.
dr. Dinka Pucá a senátor dr. Valentin Rožič, který v procítěné delší
slavnostní řeči vzpomínal památných chvil, které se na tomto kongresním náměstí již odbývaly a k nimž v plném rozsahu řadí i tento první

slovanský krojový kongres. Po těchto slavnostních projevech nastoupil
krojový průvod cestu městem.
Za junáky na koních a hudbou kráčela naše skupina, pak kroje Korošců, Lužických Srbů, Chorvatů, krojů přímořských, Slavonců,
Kamničanů, Kočevarjů, Bohinjů z Bosny, Dalmácie, Srbska. Za nimi
v největším počtu zastoupeno bylo Družstvo pro propagandu národ
ních krojů. Celkový počet všech krojů odhadován byl okolo jednoho
tisíce.
Neděle byla vrcholným bodem národopisných slavností. Od šesté
hodiny ranní procházely městem hudby, aby tak zahájily počátek dne,
v kterém Jugoslavie slavila jeden z největších svých svátků. A již
hned po ranním budíčku začala bílá Lublaň oživovati malebnými kroji,
které všechny směřovaly na kongresní trh, jenž celý zaplnily. Přišly
delegace ze všech částí Jugoslavie i z nejjižnějších krajů. Byly za
stoupeny překrásné kroje Slovinců, Chorvatů, Srbů. i ostatních slo
vanských kmenů, v nichž výšivka barevnou bavlnou provedená se mí
sila s bohatou výšivkou z pravého zlata až oči oslňovala. Šestnácté
století s článkovitými kovovými řetězy v pase při lublaňských kro
jích projevovalo se ve své starobylosti i u krojů ostatních. Co tu sne
sena v jediný den krásy prostou rukou lidu stvořené. Co bohatství
a nepřeberné studnice pro lačné oči národopisného pracovníka, který
neví, co by dříve do paměti své uchvátil.
Však ani naše českoslovanská skupina, zastoupená Krojovým odbo
rem Národopisné společnosti v Plzni, nezůstala pozadu v soutěži slo
vanských krojů. Byla zastoupena 28 členy, kteří v původních, origi
nálních krojích z celé naší republiky byli postaveni na místa nejčest
nější. Kroje naše si takové úcty plně zasluhovaly. Vzorně, do nejmenšího detailu vypravené naše kroje svítily úpravou, jásaly čistotou a
uchvacovaly ladnou barevností.
Naše skupina, která byla opět zařazena do čela průvodu, byla pří
mo dojemně aklamována. Nebylo snad domu, kudy se průvod ubíral,
aby nebyl ozdoben praporem. Nebylo snad oken, z kterých by nebylo
voláno. Nebylo jedné ulice v jich velkém množství, kde by nebyl lid
jásal a zasypával naši skupinu květinami. Byla to manifestace Slo
vanstva, byl to hold slovanskému srdci, který vyzněl způsobem nad
jiné krásným. Byla to píseň oboustranné lásky Československa s Ju
goslávií, která vytryskla silně a nepoddajné a která zaznívati bude
ještě po dlouhá léta v srdcích a myslích všech, kteří byli jejími spolu
tvůrci. Nebyla to jen krásná pohádka, na kterou se pouze vzpomíná.
Byla to činorodá práce, která sblížila slovanské národy na poli náro
dopisném. — Po průvodu o půl 12. hod. dopol. se konala ustavující
schůze nově se utvořujícího spolku pro záchranu národních krojů,
kam pozvána byla i naše delegace.
Odpoledne v rámci slavností byla v přírodním divadle na »Tivoli«,
v místě, které bylo nad jiné vhodným, předvedena »Prodaná nevěsta«.
Chéf opery žádal naši skupinu, abychom ve svých krojích dodali před
stavení slavnostní ráz. Tomuto přání jsme velmi rádi vyhověli a tak
při prvním vhodném aktu přišli jsme hromadně na jeviště. Divadlo,
plně obsazené, propuklo v jásot a my, zabráni ve svou novou úlohu,

(ve Vídni), v Zeitschrift für mathePiatischen und naturwissenschaftli
chen Unterricht (v Lipsku), v Nouvelles annales de mathématiques
(\ Paříži), v Journal de mathé
matiques élémentaires (v Paříži),
v L’ Enseignement mathématique
(v Ženevě) a jiných.
Za vědecké práce, v mnohém
směru objevitelské, obdržel dr. A.
Pleskot zvláštní pochvalná uznání
a čestné dary již před válkou od
rakouského ministra kultu a vy
učování a rovněž od čsl. ministra
školství a národní osvěty, byl jme
nován dopisujícím členem Králov
ské české společnosti nauk a čest
ným členem Jednoty českých ma
tematiků a fysiků.
A při svých vynikajících schop
nostech, při své vědecké práci a
vyznamenáních zůstal dr. A. Ples
kot ve svém životě neobyčejně
skromný. Odmítá jakékoli veřejné
funkce, veřejné pocty i význačná
místa a vysoké hodnosti. Odmítá
ucházeti se o místa vysokoškolské
ho profesora matematiky na vyso
kém učení technickém v Praze
i v Brně, jež mu byla nabídnuta.
Zůstal věren poslání středoškolské
ho profesora, zůstal v Plzni u svých
žáků, které dosud rád nazývá svý
mi hochy. A zajímá se stále o osu
dy »svých hochů« jako pravý otec
jejich. Překvapuje neobyčejnou pa
mětí nejen v říši matematických
veličin nekonečně velkých a neko
nečně malých a v jejich přesných
pojmech, ale i v podrobných vzpo
mínkách na každého žáka. Však
i žáci stále velmi rádi a vždycky
s nadšením vzpomínají na svého
milého a vynikajícího pana profe
sora dra A. Pleskotá i na různé
příhody, které s ním kdy měli. Učil
matematice a fysice, a to téměř
výhradně jen ve vyšších třídách.
Dovedl nejen učit, ale i naučit.
Svou vždy přímou povahou, přes
ností a svými vzornými osobními
vlastnostmi pěstoval v žácích sa
mostatnost, správný názor na vě
du, školu i život a vytvářel přímé
charaktery. Učitelskou horlivostí,
brillantami, poutavými výklady
působil tak mocně na žáky, že stu
dium obou jeho hlavních a těžkých
pfedmětů reálných bylo jim dušev-

ním požitkem, radostí ze života.
Třiatřicetkrát vedl své žáky k ma
turitám a má celkem 991 matu
rantů. V letech 1901 až 1906 byl
číenem zkušební komise pro učitel
ství na školách měšťanských při
státním učitelském ústavě v Plzni.
Byl chloubou své školy a je jistě
vzácným zjevem ve školství vůbec,
neboť nestává se, aby sympatie
žáků ku přísnému učiteli byly tak
trvalého rázu a tak opravdově
upřímné i zasloužené, jako je tomu
u prof. dra Ant. Pleskotá. Jeho
vědecké jméno, geniální znalosti,
úžasná energie, učitelská píle, ryzí
charakter, mužná přímost, zlaté,
otcovské srdce a absolutní spra
vedlnost ke všem žákům bez roz
dílu měly podmanivý vliv na žáky,
takže i při své veliké přísnosti byl
jimi vřele milován a osobnost jeho
zůstala jim po celý život vzorem
učitele a ideálem dokonalého člo
věka.
Téměř po čtyřicetileté službě, vy
plniv nejvýš čestně a svědomitě
úkol středoškolského profesora, od
chází na vlastní žádost 1. dubna
1931 do výslužby (u něho nelze
říci na odpočinek). A tu ministr
školství a národní osvěty mu opět
né dekretem i ve Věstníku minister
stva vyslovuje dik a uznání za
dlouholeté úspěšné působení ve
školské službě a za vynikající lite
rární činnost vědeckou. Také rada
města Plzně vyslovila mu při jeho
odchodu z Plzně jménem plzeňské
ho obyvatelstva upřímný dík a vře
lé uznání za plodnou činnost vycliovatelskou, učitelskou a vědeckou
i také za jeho vzácnou příchylnost
k městu Plzni. Plzeňské časopisy
i Úřední list města Plzně přinesly
při téže příležitosti vřelé články o
životním díle a významu vědce prof.
dra A. Pleskotá. A vděční jeho bý
valí žáci mu připravili snad jednu
z nejkrásnějších chvil jeho života.
Dověděvše se teprve v posledních
dnech o jeho odchodu, spěchali požadati ho, aby se směli s ním rozloučiti na společném večeru, který
pak uspořádali 1. října 1932 v Měš
ťanské besedě v Plzni. Ohromná
účast jeho bývalých žáků v přeplně
ném sále, řada došlých vroucně a
nadšeně blahopřejných dopisů a te-

byvše nad míru respektováni členy lublaňské opery, pocítili jsme
hrdost nad vzácným tím vyznamenáním, které tak neočekávaně nám
bylo dopřáno. A když zaěla skočná a naše skupina octla se mezi ta 
nečníky, nastala pro nás posvátná chvíle. Chvíle ticha, v níž naše
srdce se chvěla úzkostí ve šťastný výsledek, byla vystřídána hromo
vým potleskem po skončení tance. Potlesk však neutuchal, jako lavina
plnil hlediště, až byl podnětem k našemu sólovému opakování, které
díky velmi dobrému nastudování tanečním mistrem V. Jírovským, za
tančili naši členové tak rytmicky bezvadně, že zasluhují v plné míře
za svůj krásný výkon to pochvalné nadšení, které strhovalo obecen
stvo v radostný jásot. Sám chéf opery i dirigent veřejně naší skupině
upřímným stiskem ruky na scéně děkovali. Představení celé bylo fil
mováno a dnes se již promítá v Lublani. Nemožno zapomenouti i na
šeho milého dudáčka, p. Václava Šlaise, který svými svéráznými vý
kony byl všude naší ozdobou.
Ráno telefonoval nám náš vicekonsul Alois Cihelka, aby naše dele
gace, sestávající z vedoucích činitelů a sice B. a M. Lábkové, J. Burdy
a R. Andrée, oblékla se do svých krojů a nasedla do připraveného
auta, které nám dal k disposici jugoslávský bán dr. Marušič. S tímto
autem abychom vykonali všechny návštěvy, které jsme měli v úmyslu.
Zatím co ostatní členové naší skupiny, vedené dr. Murkou, použili ran
ního rychlíku k návštěvě Bledu, naše delegace, vedená vicekonsulem
A. Cihelkou, byla uvedena k správě báno viny k návštěvě dr. Drago
Marušiče, bána drávské bánoviny.
Zde předány byly dary, určené pro královské manžele, protože Jeho
Veličenstvo král Alexandr dlel právě v Bělehradě a J. V. královna
byla již po několik dní upoutána na lůžko. Význam darů, které jsme
přinesli jako malou upomínku na naši účast při Všeslovanském kon
gresu a to velkého malovaného čepáku mal. prof. Fromkem v Telči
na Moravě a porc. sošky plzeňské Madony ze XIV. století, do kože
ného pouzdra upravené, byl vhodným způsobem přednesen členy naší
delegace.
Pan dr. Drago Marušič byl jak pietním předáním svérázných upo
mínek, tak i vůbec naší tak účinně projevenou láskou k Jugoslávii tak
dojat, že stěží odolával duševnímu pohnutí. Projevil přání, abychom
určitě příštím rokem sem znovu zajeli a předvedli nejenom v Lublani
a Záhřebu, ale také v Bělehradě naši »Selskou svatbu z Plzeňska«,
na kterou se již sám velmi těší. Slíbil, že naší výpravě vyjde vstříc
v krajních možnostech, abychom byli opět tak spokojeni, jako tento
kráte. Panu bánovi jsme pak předali jednu ze svých šesti krojových
loutek, které jsme si přivezli, v upomínku.
Odtud jsme jeli do městského musea, kde jsme vrchnímu řediteli
ministru dru Županovičovi a největšímu znalci národopisu v Jugoslávii
dru Gasparovi odevzdali tři loutky v originálních krojích plzeňském,
kyjovském a píšťanském, rovněž jako upomínku za lublaňský náro
dopisný kongres. Loutky, které byly do detailu vzorně vypracované,
vzbudily nadšeni. Bylo hned p. ředitelem vysloveno přání, abychom
při příštím zájezdu doplnili tyto loutky také mužskými kroji, což mu
bylo přislíbeno.

Pan ministr ohlásil nám pak výsledek bodování správných lidových
krojů, které minulý den po průvodu prováděla tříčlenná komise. Ozná
mil nám, že nemohli uděliti prvou »čelnou« cenu nikomu jinému, nežli
naší skupině, protože žádná se nemohla zceleností a barevnou har
monií naší vyrovnati. Diplom bude nám dodán úřední cestou prostřed
nictvím vyslanectví.
Poté pozval nás nás vicekonsul Alois Cihelka do své kanceláře
v konsulátu, kde nám poděkoval za náš národ i naši vládu způsobem
tak dojemným, že jsme se všichni rozloučili v pláči, který nikdo z nás
nemohl zadržeti. Byla to chvíle, kdy vysoký státní úředník nevzpomněl
na svoje povolání a stal se pouze hluboce cítícím vlastencem, kterému
budoucnost národa proniká celým nitrem.
Naše deputace odjela pak překrásným krajem do světového lázeň
ského místa Bledu, kde byla v zámku přijata pobočníkem královských
manželů a zapsala se v knize hostů. Pak se setkala s ostatními členy
skupiny a podnikla prohlídku Bledu, zároveň pak s projížďkou po je
zeře a navštívením kostelíčka na ostrůvku, odkud neustále jasný zvuk
zvonku přednáší Bohu tři prosby, které každému jako zázrakem se
mají vyplniti. Když naše lodička brázdila klidné vlnky jezera, tu v kterési vile na pobřeží zazněly nám vstříc dumavé tóny houslí v písni
»Teče voda teče ..
Místo je nádherné. Mezi věncem hor vklíněno je šťavnaté údolí,
v jehož středu se stkví smaragdově zbarvené jezero. Není divu, že
každým rokem stává se toto místo vyhledávanějším a že si jej i krá
lovská rodina zvolila za své letní sídlo. Pro svoji vzácnou krásu si
toho plně zaslouží.
Večer odjeli jsme vlakem do Sušáku, odkud v 8 hodin ráno nastou
pili jsme cestu parníkem po moři do Splitu. Brzy po vyplutí z přístavu
byli jsme mile překvapeni. Kapitán lodi vydal rozkaz, aby po celé délce
parníku upevněny byly vlajky a to jugoslávské střídavě s českosloven
skými, což námořníci ihned také provedli. Celý den, který byl vě
nován jízdě po moři, byl tak velebný, že jsme byli až k slzám pohnuti.
Moře bylo klidné, slunečné, paprsky štědře do vln rozhazovaly jiskřivé
hvězdy. To jsme však nemohli pochopit, že majestátní moře nemůže
dát dosti obživy okolním břehům, které svými holými skalnatými
vrchy vroubí mořský ráj. Celé hodiny cesty není poznat práce lid
ských rukou. Jako oasy vystupují z pobřeží větší přístavní města.
Zadar, kdysi kvetoucí, dnes pustnoucí město, kde celé opuštěné pa
láce sní o starých zašlých dobách. Jakou hrou osudu se stalo, že mí
rová smlouva přiřkla toto město Itálii, s kterou nemá žádného spo
jení a tím je odříznuto od života až k zániku? Pak Ráb a Šibeník, toť
zjevení z dětských snů, výjev z pohádky o zámku za devaterým
vrchem.
Pak ještě poslední chvíle loučení s mořem. Západ slunce je hrou
barev až oči přecházejí. V houstnoucím přítmí, v němž skupina naše
jakoby v jeden celek slita, vděčně vzdávala díky za prožité chvíle.
České písně, zprvu jakoby ve snění přicházející, rozezvučely se v já
savou melodii, jejíž tóny zapadaly až do nekonečna. S radostí v srd
cích, s lačnou touhou po nových zážitcích, octli jsme se ve splitském

legramů, skvělé, bouřemi potlesků
provázené proslovy, jimiž jménem
býv. žáků reálky i gymnasia po
zdravili milého pana profesora ře
ditel měst. knihoven Boh. Cuřín a
ústřední ředitel městských úřadů
JUDr. Frant. Kříž, obraz Plzně
jemu v upomínku věnovaný — vše
to bylo jedinečným, překrásným
a spontánním projevem vděčnosti
a důkazem, jak všichni jeho žáci
ještě i po třiceti a čtyřiceti letech
stále pevně a s nadšením lnou k oso
bě prof. dra A. Pleskotá. Překrás
ného a dojemného večera toho se
zúčastnili nejen jeho bývalí žáci
v Plzni bydlící, ale i mnozí, jež osud
daleko zavál a kteří z dalekých
měst (Prahy, C. Budějovic a j.)
přijeli, aby svého nezapomenutelné
ho pana profesora po dlouhých le
tech zase spatřili, jemu zaslouže
nou vděčnost projevili a do nového
domova z upřímných, oddaných
srdcí dlouhých let života a všeho
nejlepšího mu přáli. Hodně se změ
nili od svých let studentských a
jsou dnes platnými články v řetězu
lidské společnosti, lidské práce i vě
dy. Píle a námaha prof. dra Ples
kotá nebyly marný. A prof. dr. A.
Pleskot měl možnost a štěstí vpředvečer odchodu z milé mu Plzně
shlédnouti živé ovoce své plzeňské
školské práce.
Vzorná životospráva a vždycky
čisté svědomí zachovaly mu mla
distvě zářivou svěžest duševní i tě
lesnou, takže zůstal nedotčen tíhou
vykonané práce. Bude také jistě
i v Praze pracovati dále ve své vě
dě, neboť nebyl by spokojen a
šťasten, kdyby dále nebadal. . .
Vzácný a vynikající občan plzeň
ský odešel z Plzně. Jméno českého
vědce prof. dra A. Pleskotá však
zůstane vždy čestně spiato se jmé
nem města Plzně, neboť zde vytvo
řil největší část svých vědeckých
prací. Do nového domova přejeme
dru A. Pleskotovi stálého zdraví,
mnoho let a mnoho zdaru v další
vědecké činnosti.

JAROSLAV SCHIEBL:
VZPOMÍNKA NA POČÁTKY
ŽENSKÉHO TĚLOCVIKU
V PLZNI.
Do soustavné tělovýchovy dostal
se ženský tělocvik v našem městě
poměrně dosti pozdě, kdy už ve
školách pro mužskou mládež byl
dávno pěstován a kdy už náš Sokol
nalézal se v plném svém rozvoji.
Příčinou toho byly různé předsud
ky, z nichž se naše převážně konser\ ativní obyvatelstvo s počátku dru
hé polovice předešlého století je
nom pomalu a dosti váhavě vyba
vovalo.
Že však i pro ženský tělocvik na
dejde doba pro jeho uvedení do
Plzně, bylo nepochybno a ti, kdo
si toho byli vědomi, musili jen
vyčkávati příhodný okamžik.
Otázka ženského tělocviku ocitla
se již před koncem let sedmdesá
tých století devatenáctého na den
ním pořádku v jednání sokolského
výboru, avšak nikdy nedospěla přes
akademické uvažování o ni. Ně
které obtíže, vyskytnuvší se za těch
dob v rozvoji Sokola, překážely in
tensivnějšímu jednání o této věci.
Když se novému jednateli Jar.
Schieblovi podařilo provésti úplnou
reorganisaci vnitřního života v So
kole, byla opět otázka ženského tě
locviku oživena. Zmíněný jednatel
navrhl ve výboru jednoty v roce
1886, aby byl zřízen při jednotě
také dámský tělocvičný odbor. Po
dařilo se mu konečně s návrhem
tím proraziti a bylo usneseno, že
má navrhovatel vykonati přípravné
práce pro organisaci této odbočky
»Sokola«. Zároveň byl delegován
náměstek starosty továrník Eduard
Dubský z Vitinovsi, aby předsedal
v první poradní schůzi, kterouž měl
svolati jednatel a pozvati k ní ně
které dámy z předních vlastenec
kých kruhů, o nichž bylo známo
a jisto, že se dovedou a chtějí obě
tavě oddati národní práci. Jednatel
ke schůzi té pozval z prvu jen menší
počet dam a sice: pí. Růženu Petákcvou, choť doktora Václava Petáka a pozdějšího purkmistra, pí.
Klotyldu Vuršrovou a pí. Taschnerovou, manželky úředníků městské
spořitelny, slečnu Šmrhovou a ně-

přístavu, jehož světla zdála se nám býti součástí hvězdné oblohy.
A pak jsme zapadli mezi ni, abychom po dva dni se stali malou
částečkou nového, rušného celku.
Ráno po příjezdu do Splitu šla se naše deputace, v kroje oblečená, ve
dená místním naším konsulem, představiti splitskému »přímořskému«
bánovi dru Jablánovioovi, kde mu odevzdala v upomínku krojovou
loutku, oblečenou v trenčínský kroj. Bán projevil skutečnou upřím
nou radost z daru tak nečekaného a ujistil nás svojí největší sym
patií. Poté celé dopoledne bylo věnováno prohlídce města Splitu, které
nás upoutalo svým přístavním životem a spletitými uličkami, jež jsou
místy tak úzké, že jsou těžko k projití. Největší pýchou města je však
Dioklecianův palác, pravá to perla stavitelství ze m . století po Kristu.
Kéž by se stala skutkem odvážná touha jugoslávských vědátorů, aby
palác byl tak zrestaurován, aby ještě po dlouhé věky mohl stále hlásati vznosnou krásu římského stavitelství, které pro svého císaře zbu
dovalo jednu z největších staveb vůbec. Ještě dnes uchvacují arká
dová sloupová podloubí, jež nyní tvoří fasády nových domů, které
jsou do paláce vestavěny, aby vzácná stavba byla podepřena. Ohrom
ný tento palác obehnán byl jako tvrz silnými hradbami s věžemi,
z nichž tři jsou dosud zachovány.
Starším místem než Split jest malé městečko Solin, které jsme od
poledne autokarem navštívili. Nové domky městečka jsou postaveny
těsně u zdí starého římského města Salony, kde v posledním deseti
letí, dík neúnavné obětavosti jednotlivce, byly odhaleny trosky budov,
jež pozornému obdivovateli hravě obnažují svoje dřívější poslání. Nej
zajímavějším místem mimo chrám jsou lázně jak pro muže, tak pro
ženy, a to i parní se zachovanými průduchy pro teplou páru, ústící
v malých pokojích. Salona zničena byla ve III. století po Kristu Avary
a od té doby se již nikdy nepozvedla k bývalé své slávě.
Večer na přání ve Splitu usedlých Čechů ztrávili jsme na terase
hotelu Matič v Bačvici, kde jsme předvedli několik ukázek tanců za
všeobecné pochvaly všech návštěvníků.
Druhý den dopoledne jsme věnovali prohlídce starobylého města
Trogiru, kam jsme se ze Splitu asi po dvouhodinové plavbě parníkem
dostali. Trogir tvoří u pevniny jakýsi poloostrov, se kterým je spojen
rozvíracím železným mostem. Město samo je vzácnou ukázkou středo
věku s mnohými památnými paláci, z nichž nejvíce vyniká hlavní
chrám ze století X in. Mimo překrásných staveb upoutá návštěvníka
mnoho památek ostatních, jichž cenu nedovedou ani dnešní majitelé
dobře odhadnouti. Za pouhé dva dináry možno si prohlédnouti celou
knihovnu a listovati v jednotlivých svazcích, ať jsou to třeba prvo
tisky anebo ještě cennější starší psané folianty, jež svojí uměleckou
výzdobou by patřily do vitrin musejních, aby byly pro příští doby
zachovány.
Odpoledne laskali jsme se s mořem. Po předešlých horkých dnech
těšili jsme se všichni na koupání. A moře nás nezklamalo. Odměnilo
nás jak mohlo nejvíce za naše čekání. Dovádělo s námi a my s ním.
Šťastni a uneseni jeho krásou a jeho velebností těžili jsme z každého
okamžiku, který nám byl darován.

Po koupání prohlédli jsme si ještě národopisné museum ve Splitu,
kde péčí jejího ředitele inž. Toniče shromážděno je v účelném pořádku
vše, co tvoří přehled dalmatského národopisu a jeho výtvarných prací,
zvláště šperků. Veliká péče je zde věnována nejstarším známým kro
jovým vyobrazením, což mile překvapuje.
Pak jsme se rozloučili z terasovitě vyhlídkového vrchu Marian ještě
posledním pohledem se Splitem a jej obklopujícím jadranským mo
řem, které jakoby na pozdrav mávalo nám vstříc svými bílými plachetkami. A již jsme opět jeli vlakem domů, s jedním ještě přeruše
ním jízdy a to v Záhřebu. Tam na žádost ředitele veletrhu, za jeho mi
lého vedení prohlédli jsme si celý veletrh, kde byla i velká exposice ná
rodopisného musea, kam jsme za doprovodu jejího tvůrce i dárce řed.
Bergera také zašli. Museum toto svým velikým krojovým bohatstvím
velmi nás zaujalo. Je až s podivem, že všude, tak jako u nás, jsou
všechna velká díla, co jsme viděli, prací jednotlivců, kteří celou svoji
bytost věnují ve prospěch celku. Tak je to i se zoologickou zahradou,
která svému řediteli p. dru Omersovi svým promyšleným a vkus
ným parkovým uspořádáním vzdává pouze chválu.
Večer jsme věnovali naší české kolonii a předvedli jim naše milé
tance, které se opět velmi líbily. Po ranním pak filmování všech našich
krojů v národopisném museu, kde jsme ponechali v upomínku poslední
z našich loutek a fotografování na veletrhu, zašla naše krojová de
putace ještě ke gradskému náčelníku města prof. Krbekovi. Pak na
stoupili jsme opět přerušenou jízdu a přeplněni nejkrásnějšími dojmy
z drahé Jugoslavie, odjížděli jsme domů.
Na nádraží v Plzni uspořádala nám městská rada s naší Národo
pisnou společností slavnostní uvítání, v němž významnými a krásnými
slovy ocenila naši propagační a národní práci, která tak jako v Nice,
byla korunována vítězstvím. Přítomnost velkého počtu známých osob
ností naplňovala nás radostí a pýchou nad zdárně vykonaným dílem.
Nebylo konce hovoru o našem poslání. A není ještě nyní. Vzpo
mínky jako milí poslíčkové obestřely všechny zájezdové účastníky
vonným předivem.
Však i v Jugoslávii vzpomínají. Ze všech míst, které jsme navští
vili, slétají se k nám stálé pozdravy. Ne však pouze písemné. Zajel
k nám na tři dny již i osobně mladý a snaživý dr. Vladimír Můrko,
který v Lublani i na Bledu se svým bratrem dr. Ivou Murkem byli
našimi vzácnými průvodci. Za synem zajel k nám do Plzně i jeho otec
dr. M. Můrko, profesor Karlovy university v Praze a předseda Slo
vanského ústavu po L. Niederlovi, dnes i místopředseda Čsl.-jihoslovanské ligy. Oba vzácní hosté prohlédli si naše musea i Plzeň a zajeli
s výborem Krojového odboru i k rodině Čepků, maj. velkostatku
v Pňovanech. Mile dojati ušlechtilým prostředím, které stvořila ruka
podivuhodně jemná, vrátili se hosté opět do Plzně, aby prohlídkou
Měšťanského pivovaru, Škodových závodů a lázní návštěvu svoji
v Plzni dokonali.
Nemohu jinak než zakončiti svoji stať úryvkem naší zájezdové
hymny: »Že ta naše láska není žádný klam — v Lublani se za rok
sejdem zas, v Lublani se sejdem zas!«

kolik jiných, jichž jména během do
by naši paměti unikla. Když ve
schůzi té navrhovatel referoval o
svém návrhu a usnesení výboru
jednoty, bylo v následující potom
rozpravě k návrhu paní Taschnerové usneseno, aby sice zřízena
byla tělocvičná družina dámská,
aby však přičleněna byla Jednotě
paní a dívek českých v Plzni, jako
její zvláštní odbor. Tento svůj
návrh oddůvodnila paní navrhovatelka tím, že bude s počátku překonávati předsudky společenské,
které by mnohým vadily podřizo
vat! dívčí sbor bez náležitého do
zoru starších dam, vedení čistě
mužskému. Tím byla věc pro Sokol
odbyta a tělocvičná družina dívčí
zřízena dle návrhu paní Taschnerové, která zároveň převzala dozí
rání nad účastnicemi cvičení.
V Sokole byl zřízen dámský tělo
cvičný odbor teprve v roce 1897 a
první předsedkyní jeho byla zvo
lena paní Markéta Kohoutová, jed
natelkou slečna Šimrová a náčel
nicí slečna Helena Kriegelsteinová,
evičitelem odboru byl ustanoven
bratr architekt Alexandr. Pozdější
osudy odboru tohoto jsou známy.
Pro dnešek jest nám se zaměstnávati jen průkopnicemi dívčího tělo
cviku v Plzni, totiž tělocvičnou dru
žinou jako odborem Jednoty paní
a dívek v Plzni.
Prvními členkami družiny, dosud
žijícími, byly: Cimrhanzlová Růže
na (provdaná Černá), Dvořákova
Marie (Mikšovská), Hlavičková Teresie (Týmová), Kalsrová Liduška
(Kadlecová), Kreisarová Boženka
(Fischerová), Navarová Magda
(Špelinová), Pitlíkova (Černá), Ry
bářova Katuše (Pokorná). Úmrtím
odešly z prvních členek : Kreibichová, Kutwirtová Boženka (Škorpilová), Spálová, Vichnerová Marie
(Černá).
Sokolské šibřinky přivedly dru
žině této nové členky, kterým se
stala hlavní rádkyní někdejší dru
žička sokolského praporu pí. Berta
Kalsrová, dalšími Členkami těmi
byly: Adámkova Anna (Sudová),
Bočanova Marie (Suchardová), Buškova Žofie (Jungvirtová), Buškova Růžena (Skřivanové) Horova
Anna, Lídlova Marie (Loosová),

Mádrova Adolfa (Holubová), No
vákova Ludm. (Cingrošová), Por
to va Emička (Strnadova). Mimo
těchto dosud žijících přináležely do
této skupiny následující, které již
smrtí odešly : Cingrošová Anna
(Kumperová), Kalsrova Anna
(Škorpilová), Ledvinová Vilma.
Náčelníkem a cvičitelem tohoto tě
locvičného odboru byl člen cvičitelského sboru Sokola bratr Vratislav
Port. Ke cvičením docházela jako
dozorčí paní Taschnerová. Cvičení
pokračovalo tak příznivě, že už do
konce bylo pomýšleno na veřejné
vystoupení ve Waldekově sále.
Od doby založení tohoto odboru,
kterým byl po prvé uveden ženský
tělocvik do Plzně, uplynulo do
dneška 46 let. Paní B. Kalsrova
zatím dosáhla úctyhodný věk 85 let,
byla vždy cvičenkám milou družkou
a rádkyní, a ve společenském ohle
du také jejich vůdkyní.
V Nové Huti u Plzně bydlí ona,
s několika vyjmenovanými průkop
nicemi tělocviku. K podnětu paní
Magdy Špelinové-Navarové usnesly
se dosud žijící členky, že uspořá
dají v Nové Huti vzpomínkovou
schůzku na počest své nejstarší
družky, s ohledem na její vysoký
věk v jejím bydlišti v Nové Huti.
Schůzka tato uskutečnila se dne 6.
října a byla uspořádána v tamním
restaurantu pana Šonského. Míst
nost restaurace byla dámami v No
vé Huti bydlícími krásně vyzdobe
na květinami a velkou podobiznou
zvěčnělého náčelníka Vratislava
Porta, dále obrazy doktora M. Tyr
še a starosty J. R. Porta, za jehož
starostenství došlo ku zřízení této
družiny. Pořadatelky pozvaly do
schůze také někdejšího jednatele
Sokola plzeňského Jaroši. Schiebla,
jehož podnětem družina vznikla,
mimo to arci byla také pozvána
mateřská Jednota paní a dívek
v Plzni. Vedle toho pak pozvány
dámy z letní kolonie Nové Huti, ně
které příznivkyně »Jednoty« z Plzně
a jiní hosté. Schůze měla ráz in
timní, přátelský, a ježto tato tělo
cvičná družina nebyla v žádném
organickém spojeni se Sokolem
v Plzni, jsouc po celé své trvání
odborem Jednoty paní a dívek,
upuštěno při jejím pořádání ode

JAROSLAV SCHIEBL:
ZE STAROPLZEŇSKÉHO HUMORU.*)
Z kruhů našeho čtenářstva bylo nám tlumočeno přání, abychom
vedle prací, pojednávajících o věcech z oboru kulturní historie přinesli
také občas ukázky, jak dovedli naši předci býti veselými nebo
dokonce rozpustilými. Krátce: jsou na nás žádány ukázky starosvětského humoru ze života dřívější Plzně. Chceme tomuto vyzvání ochot
ně vyhověti a zahajujeme tímto zvláštní rubriku pro tento genre, aby
čtenář měl stále na mysli, že jde o věc kulturně-historicky poučnou
a nikoliv jen zábavnou, která by se do rámce naší revue nehodila.
Avšak, nežli s našimi ukázkami započneme, chceme stručně pověděti,
co vlastně latinské slůvko humor znamená. Dnešní generace má v tom
to směru své názory poněkud popletené, všelijaké ty projevy satyry,
ironie, sarkasmu, travestie, které se dnes za humor vydávají, nebo
různé ty — ne vždy vkusné a chutné šejdriady, dobíračky atp.
Slovem »humor« byla původně označována »tekutina«. Již tato po
známka učiní toto slovo Plzeňanu zvláště sympatickým, neboť právě
Plzeň proslula svoji tekutinou, vařenou v Měšťanském pivovaru, po
celém světě. Všeobecně však užívá se tohoto slova jenom v metafo
rickém smyslu. Označuje se jím jistá nálada lidská, nálada zvláštní,
více rázu osobitého, při pozírání na věci a osoby se vyvíjející, k vese
losti se klonící s troškou kritického, ale dobromyslného příměsku.
Tedy něco, co naše materialistická, hamižná, politickými a jinými
vášněmi bičovaná doba skorém už ani nezná: zasmáti se něčemu bez
hořkosti nebo bez jíziivosti.
Toto nesmíme spouštěti se zřetele, chceme-li poznati a posuzovati
humor, jak se jevil v dřívějších dobách. Měřítko dnešní kultury naň
nesmíme klásti, jinak bychom dospěli k zcela falešným úsudkům, prá
vě tak, jako historik, jenž na minulé události pohlíží okem dnešního
člověka a klade na ně měřítko dneška. Člověk takový nebude nikdy
správně chápati, jaké pohnutky a nálady to byly, které zrodily ně
který projev humoru dřívějších dob.
Proto také musíme již na počátku naší řady ukázek starého hu
moru prositi, aby při jich posuzování čtenář hleděl se vžiti do doby,
kdy povstaly a chápati lidi z té doby, jich myšlení, cítění a pohnutky.
Pak teprve naše ukázky správně ocení. To bude zvláště důležito při
posuzování některých přihroublostí starosvětského humoru.
Truchlící živý nebožtík.
V hostinci »U bílé růže« v Plzni, který se nalézal v domě čís. pop. 2
po pravé straně radnice, měli — jak jsem již na jiných místech při
pomenul — dvě prostranné místnosti po obou stranách průjezdu či
— jak se za stara říkalo — »mazhauzu«. Jedna místnost, »formanka«
zvaná, sloužila za šenkovnu pro nahodilé hosty, pro trhovce, již sem
zavítali a pro žíznivé z lidových vrstev. Druhá místnost byla vyhražena pánům měšťan um a hostům z kruhů honoraciorů a hostům, již
*) Viz taká »Jak se bavila stará Plzeň«, Plzeňsko XI. 17. Kunzmannova
larva XI. 40.

se v hostinci ubytovali (kasino). Sem scházela se také společnost,
sestávající ze zbytků »Slovanské Lípy«, která kdysi v hostinci tom
sídlila. Do společnosti této přicházeli také někteří měšťané, již byli
»zachyceni« germanisačním nátěrem, jaký charakterisoval velkou
část méně uvědomělých měšťanů, který však následkem křísitelské
práce Smetanova kroužku poměrně rychle mizel, čím více přicházel
český jazyk v Plzni opět k platnosti.
Takovými národně málo uvědomělými měšťany byli mimo jiné také
H o u š k a , majitel domu čís. pop. 5 na velkém náměstí a známý typ
plzeňský B r e t s c h n e i d e r , originál svého druhu. Houška, otec
později svým mecenášstvím zaslouživšího se poštovního pokladníka
v. v. P e t r a H o u š k y , byl měšťanem všedního formátu. Vedle své
živnosti mydlářské provozoval také s nevšední horlivostí chov holubů,
na němž si více než na něčem jiném zakládal. Politické proudy doby
se ho hlouběji nedotýkaly. Novin nečetl a o denních událostech dával
se informovati z rozhovorů »U růže«, kdež po celý večer seděl, ani
slůvkem do rozhovoru se nemíchaje. Jen když někdo se naň obrátil
nějakou otázkou, tu postrčil svoji dýmku z jednoho koutku úst do
druhého, zavzdechl si a odpověděl vždy německy a bez ohledu na to,
zda odpověď jeho se na otázku hodí:
»Ja, ja! Druck von oben, Druck von unten und in der Mitte ist
das Bürgerthum.« (Ano, ano! Tlak s hůry, tlak z dola a mezi tím se
nachází měšťanstvo!)
Tato stereotypní odpověď Housková byla jaksi ještě ozvěnou poli
tických poměrů z dob revoluce 1848.
Druhým z uvedených dvou typů v této společnosti byl bohatý měš
ťan Bretschneider, který mluvil česky jenom v nejnutnějších přípa
dech, ačkoliv jinak pěstoval s členy Smetanova kroužku nejpřátel
štější styky a stále jich společnost vyhledával. Byl sice skorém s po
lovicí města spříbu7nělý, ale přece jenom byl s velkou částí měšťanů
v poměru škádlivém. Zejména na některé příslušníky široce v Plzni
rozvětveného rodu Klotzů měl spadýno a říkával jizlivě:
»Ja, so viele Klötze in Pilsen und nur ein Bretschneider dazu!«
(Ano, tolik pařezů v Plzni a jen jeden řezáč k tomu!)
Touto slovní hříčkou vyjadřoval svoji osobní aversi oproti celému
rodu Klotzů. Jinak ale byl Bretschneider člověkem dobrého srdce a
potřebným lidem rád pomáhal, arci jen s přísným vyloučením veřej
nosti. Vycházel po vykonaném denním díle o čtvrté hodině odpolední
ze svého domu v Saské ulici, vždy »jako ze škatulky« naparáděný
s límcem nákrčním a manžetami na rukou, barvy nad padlý sníh bílý
mi. Pravidelně zahnul ze Saské ulice při jejím ústí do náměstí na
pravo, obešel frontu radniční, u Dominikánské ulice zahnul nalevo,
až došel k hostinci »U zlatého orla«, kam zavítal ke svačinové spo
lečnosti, která se zde scházela v nárožní místnosti přízemní, kdež za
ujímala stůl u okna do náměstí vedoucího. Členy této společnosti bý
vali z větší části někteří měšťané hospodáři, dále advokát dr. Adler,
vždy k žertování naložený. Jaksi dvorním šaškem této společnosti byl
obchodník koňmi Kellner, o němž se jindy zmíníme.

všeho, co by ji mohlo dodati jakýsi
oficielní ráz slavnostní. Průběh
schůze však stal se tak srdečným
a vlastenecky povzneseným proje
vem, že samočinně změnila se v ma
lou slavnost. Program zahájila o
půl dvanácté, když se hosté z Plzně
a odjinud sjeli, paní Magda Špelinová velmi srdečným a vzletným
přivítacím proslovem, kterým druž
ky své i hosty uvítala a hlavní účel
slavnosti vyložila. Bouřlivě byla
akklamována pani B. Kalsrová,
když při oslovení došlo také na její
uvítání. Pořadatelky obdarovaly ji
skvostnou kyticí. Na konci proslo
vu uctilo shromáždění také povstá
ním památku zesnulých členek a
dam, které se zúčastnily zřizovací
schůze odboru, zejména paní Petákové, Vuršrové a Taschnerové. Po
té byly přečteny přípisy pozvaných
členek, jež se pro nemoce a jiné
neodkladné záležitosti dostaviti ne
mohly.
Po společném obědě vyměňovaly
si přítomné členky odboru vzá
jemně své vzpomínky ze svého
mládí i pozdějšího života. K návrhu
pí. Baslerové (jako host přítomné),
byl zaslán pozdravný připiš paní
Renátě Tyršové, opatřený podpisy
všech přítomných. Ve volné zábavě,
která po té nastala, pobavil shro
máždění zejména pan Hanuš Port
svými vážnými i humoristickými
hudebními přednesy.
Členky odboru daly se ve skupi
ně fotografovati na upomínku, a
jako protějšek ke skupinovému
obrázku z počátku své tělocvičné
činnosti, který každá ze členek jako
drahou relikvn chová. K večeru
rozjížděli se účastníci této zdařilé
vzpomínkové schůzky do svých do
movů.

JAR. SCHIEBL:
JUBILEUM ČESKÉHO
PODNIKU SVĚTOVÉ
PO VÈSTI.
V naší republice nenapočítali
bychom mnoho velkoprůmyšlových
podniků, které by se mohly vyká
zat] úctyhodným stářím při obdi
vuhodné a stálé svěžesti provozní
a úspěšnosti odbytové, jako máme
skvělý příklad u M ě š ť a n s k é -

h o p i v o v a r u v P l z n i , který
v říjnu oslavil jubileum svého de
vadesátiletého trvání.
A bude sotva druhého průmyslo
vého podniku u nás, který by se
mohl vykázati, ž e j e d i n ě z n a 
m e n i t o u j a k o s t i svého vý
robku poměrně velmi rychle do
byl českému jménu skvělou pověst
všesvětovou.
Co zvyšuje význam jubilea to
hoto závodu, jest okolnost, jakým
způsobem vznikl. Je zároveň po
utníkem staré měšťanské družnosti,
podnikavosti a solidnosti. Plzeň
ský Měšťanský pivovar byl zalo
žen sdružením plzeňských měšťanů,
majitelů várečného práva, k spo
lečnému podnikání. Byli to: osví
cený Josefinista, poslední »králov
ský« purkmistr plzeňský, M a rc in K o p e c k ý , a majitel histo
ricky památného hostince »U zla
tého orla« V á c l a v M i r w a l d ,
kteří společně působili na měšťan
stvo své obce, aby se sdružilo ku
založení kooperativního podniku na
záchranu plzeňského pivovarnictví,
které porůznu a neracionelně jsouc
provozováno, co den rychleji šlo
svému zániku vstříc. Námět obou
jmenovaných mužů našel u měšťa
nů plzeňských šťastného ohlasu a
tak povstal roku 1842 Měšťanský
pivovar v Plzni. Výrobek jeho hned
prvním rázem vítězně si dobyl pri
mát mezi pivy v Čechách a toto
své přednostní postavení také ne
jen doma po celou dobu svého trvá
ní uhájil, ale i rychle dobýval si
stále nová odbytiště v cizině, kde
všude stal se nejoblíbenějším pi
vovarským výrobkem a šířil čest
ně pověst své vlasti a města svého
původu.
Závod měšťanů plzeňských vy
rostl solidním tempem přirozeného
rozvoje do rozměrů tak velkých, že
se dnes řadí mezi nejpřednější pod
niky svého oboru. Tím také zmohutněl jeho hospodářský význam,
který učinil z něho nejen velkého
poplatníka státního a zemského,
jehož poplatná síla obnáší kolem
58 milionů ročně, nýbrž také nej
většího poplatníka plzeňského, kte
rýž kromě své daně a dávky dává
trhu našemu na služném a mzdách
svého personálu kolem 23 milionů

Po zasedáni v této předvečerní společnosti, vyšel si Bretschneider
na procházku Školní ulicí z brány ven, obešel celé vnitřní město, tu
a tam se zastavuje s některým známým, aby načerpal látku pro ve
černí rozhovory a o 7. hodině zasedl u svého stolu v »kasině« hostince
»U bílé růže« ve své společnosti.
Jednoho večera rozhovořil se pernikář a měšťan Rampouch o po
hřbu jistého důstojníka sboru měšťanských ostrostřelců, právě téhož
dne ke sv. Mikuláši pochovaného:
»Je to holt, pánové, moc krásná věc, taková sláva po smrti,« zavzdychl si Rampouch, »škoda jenom, že ten nebožtík to nemůže vidět,
ten by měl velkou radost na cestu do věčnosti.«
»On to byl ale taky oficír, proto byl ten funus tak slavný,« prohodil
koželuh Sequens, zvaný v kruhu svých přátel škádlivým jménem »Kobylica«. Byl jako voják nějaký čas u chorvatského pluku a obliboval
si přidávání koncovek »ica« a »ič« k českým slovům. Tak místo »ko
byla« říkal vždy »kobylica« a z toho mu zbyla přezdívka právě
zmíněná.
»Však on je už ten funus obyčejného střelce krásnej. Celá muzika
a střelci kolem rakve, a nesou ji až ke bráně. Jak povídám, škoda že
ten nebožtík tu svoji slávu nevidí!« povzdechl si pernikář.
Tu se ozval Bretschneider a jeho levé oko zamžouralo, což bylo
vždy známkou, že mu hlavou projela nějaká taškařice. »Proč by se
nemohli, pane Rampouch, podívat na svůj vlastní funus? Vždyť si ho
mohou uspořádat sám, když si na to chtějí špendýrovat.«
»Jak pak by to šlo?« táže se prostomyslně výrobce perníkových
srdcí a rejtharů.
»To je jednoduché. Já jim to ukážu. Ale nejsem střelec a funus
bude jednoduchý, jak si ho já přeju. Už dávno jsem si bez toho před
sevzal, že tu průbu udělám, abych viděl, jak povandruju na onen svět.
Já jich a všecky přítomné pány k tomu pozvu. Jen prosím, aby si při
nesli trochu zármutku s sebou,« oznamoval Bretschneider.
Pak se rozhovor otočil jiným směrem a před půlnocí rozešli se hosté
kasina do svých domovů, aby každý z nich hledal své útočiště »v kanafasu«, jak říkal mlynář Pecháček svému lůžku.
Bylo to v době, kdy už zvonek na radnici neupomínal hosty v hospo
dách, že jest čas jiti domů.
Za několik dnů na to obcházela zvačka Koudelková pány z kasina,
že je pan Bretschneider uctivě zve na svůj funus, který se bude odbývati o 10. hodině večerní z hostince »U bílé růže«.
Takto pozvaní »truchlící pozůstalí« přišli již po sedmé hodině do
»kasina«, jedině profesor Smetana chyběl toho večera. Nesouhlasil
s Bretschneiderovou improvisací, již označil jako profanaci. Také »ne
božtík« Bretschneider chyběl.
Než nadešla 10. hodina, posilovali se pohřební hosté douškem piva
a přemýšleli o tom, jak se jim podaří předepsaný »zármutek« projeviti.
Na věži sv. Bartoloměje konečně vyvolával hlásný:

»Chval každý duch Hospodina,
duchem svátým, jeho syna.
Odbila desátá hodina.«

Z »kasina« vyhrnuli se hosté do průjezdu. V pozadí otevřela se
vrata do dvora hostince. Jimi vyšla napřed postava výrostka, nesou
cího na tyči manipuli s nápisem »Bretschneider«, za ním čtyři mužové
s partesy v rukou již otevírali ústa a tvářili se, jako by z plna hrdla
zpívali, z jichž hrdel však nevycházel ani hlásek. Za těmi šli dva hráči
na lesní roh, kteří si podobně počínali, foukajíce do svých nástrojů,
které však zůstávaly němé.
Za těmito muzikáři šlo šest měšťanů »pod pláštěm«, totiž starců
z městského chudobince. Za nimi kráčel voskář Rierenšaft v kněž
ské komži. Pak následovala rakev, z městského chudobince sv. Maří
vypůjčená, která černým suknem potažená stávala v kapli sv. Václa
va při zádušní mši za některého chovance ústavu chudých. Rakev tu
neslo šest mužů, které pro tento úřad dal Bretschneider ve »forman
ce« důkladně posilniti. A za rakví spatřili hosté pohřbu hořce naří
kajícího, od hlavy až k patě černě oděného »nebožtíka« Bretschneidera s černým flórem na cylindru. Pozvaní hosté připojili se k tomuto
konduktu, který vyšel z hostince na náměstí, úplňkem měsíce ozářené
a liduprázdné. Zde obešel průvod kostel farní a vrátil se opět do »Bílé
růže«, kdež nebožtík účastníky »vědárkem« piva »vlastní špendáže«
vy častoval, kdežto statisté pohřbu, zpěváci, muzikanti, »dědkové
pod pláštěm« a nosič manipule byli vyčastováni na účet živého »ne
božtíka« ve formance. Tryzna ta skončila až po půlnoci, kdy přišel
policajt Červenka hostinskému hlásiti, že nadešla policejní hodina
a je nutno hostinec zavříti. »Holba« piva a jedna jalovcová zdržely
Červenku při tomto hlášení tak, že se odcházení hostů protáhlo až do
tří čtvrtí na jednu.
Za dva dny na to pozval kostelník Rierenšafta k »milostpánovi«,
jak se v Plzni říkalo arciděkanu, který dobráckému voskáři za jeho
hraní si na panpátera vyčinil, až ho rozplakal a svatosvatě slíbil, že
už to vícekrát neudělá.
V stejný den vycházel purkmistr Martin Kopecký ze svého domu
»U zlaté lodi«, aby si zašel do své zahrady v Pekle. Před arciděkanstvím potkal Bretschneidera, kráčejícího do hostince »U zlatého orla«
na černou hodinku. Bretschneider oblíbeného purkmistra uctivě po
zdravil a chtěl se dále brati. Kopecký si ho však zastavil a pokoušeje
se dáti své tváři přísný úřední výraz, což se mu však při pohledu na
čtveráka starého mládence špatně dařilo, oslovil ho:
»Pane Bretschneider, to jsem slyšel na vás pěkné věci. Měl bych si
vás vlastně zavolati na radnici před magistrát. Ale takový vážený
měšťan — to by bylo v městě pozdvižení. Řekněme si to tedy po přátelsku tady. Slibte mi, že už nebudete nic takového pořádat!«
Bretschneider vložil svoji pravici do nabízené mu purkmistrovy a
vážně, jako by šlo o přísahu před soudem, praví:
»Slibuji, pane purkmistře, že už nikdy nepůjdu na vlastní funus!«
Purkmistr Kopecký rychle odcházel, aby nenapravitelný Bretschnei-

Kč ročně. Vedle toho podíly na či
stém výtěžku, representující rovněž
obrovské sumy, zůstávají k dobru
hospodářství plzeňského.
Várečné měšťanstvo plzeňské je
ště dříve, než se sloučilo ke koopelativnímu podnikání, dalo Plzni již
obětavě velké dary, jako : velká ka
sárna pěchoty k osvobození obyva
telstva od vojenského ubytování,
dále budovu starého městského di
vadla a nádherný a velký lochotínský park, který poskytuje obyva
telstvu k volnému používání a kte
rý vydržuje obětavě nákladem 125
tisíc Kč ročně. Po svém sdružení
podnikatelském nepřestal býti Měš
ťanský pivovar vydatným mecená
šem Plzně. Tak mu vděčí naše měs
to za pavilony epidemické nemoc
nice, za největší umělecké okno
v chrámu sv. Bartoloměje a na vě
ži stejné svatyně za největší zvon
sv. Bartoloměje, který jest po
pulární akustickou značkou Plzně.
Rovněž za plzeňské »mořské láz
ně« na Velkém rybníce vděčíme
iniciativě Měšťanského pivovaru.
Tím arci není vypočítáno vše, co
Měšťanský pivovar obětavě pro
veškerý život plzeňský učinil. Ne
přetržitá řada darů, věnování a
podpor ke všem účelům národním,
kulturním a blahodějným provází
veškerá léta trvání a podnikání
Měšťanského pivovaru. A oběti ty
representují rovněž obnosy mno
hamilionové, které položilo právovárečné měšťanstvo na obětní ol
táře své vlasti a své rodné obce.
K tomu nesmí býti zapomenuta
také okolnost, že Měšťanský pivo
var vyrostl z malých svých počát
ků do obrovských rozměrů dneš
ních jedině solidním a rozšafným
hospodařením svých majitelů, kteří
potřebné náklady na rozšiřovací in
vestice závodu uhrazují po celá ta
léta nikoli půjčkami a podobnými
finančními transakcemi, nýbrž je
dině z čistých zisků každoročních,
které v první řadě k těmto účelům
používají. Tyto investiční náklady,
rovněž milionových obnosů, při
šly též plzeňskému pracovnímu
trhu k dobru a pomáhaly zejmé
na v dobách hospodářsky nepřízni
vých udržovati tento v žádoucí rov
nováze. Poukazujeme v tomto smě-

ru jenom k době hospodářsky kri
tické, po vídeňském krachu z roku
1873, kdy jedině Měšťanský pivo
var přispěl k tomu, že naše město
vyšlo z tehdejších nesnází čestně
a vlastní silou, nemusíc se dožadovati vládní pomoci, která za te
hdejších národnostních poměrů mo
hla býti velmi odiosní.
K tomu pak přichází ještě v úva
hu, že Měšťanský pivovar po celou
dobu svého trvání na vzdor vše
mu vlnění konjunkturálnímu, jaké
bylo v dobách těch zaznamenati,
osvědčil se neochvějně stále spo
lehlivým, hospodářsky důležitým
opěrným sloupem státního, zem
ského a obecního hospodářství.
Mnoho příčin tedy, aby celá na
še veřejnost radovala se z toho,
že náš plzeňský podnik dožívá se
svých vysokých narozenin v čilosti
přímo mladicky bujaré a při tom
v plné síle a zdatnosti pracovní.

JAROSL. SCHIEBL: VELKÁ
FRANCOUZ. REVOLUCE
V MANUÁLU PLZEŇ*
SKÉHO PURKMISTRA.
V pozůstalosti po známém plzeň
ském rodu Stehlíků z Čeňkova a
Treustättu, kterou svého času před
záhubou zachránil plzeňský historiograf p. ředitel Josef S t r n a d ,
a kteréžto cenné památky jsou za
řáděny v městském archivu plzeň
ském, nalézají se také pod čísly 155
a 163 dva kvartové rukopisné svazkv, označené jako: »Manuale Roz
ličných Pamietiech, Prziběhův, Obnowenj Raddách, též prosslich vsselikich Czysarzo Kralow. Narzizenjch, nemenie y wiskitlého se
rozliczneho Nesstiestj, Změnách,
též drahoty, kteréžto Pamietie od
Služebnikůw Aurzadnjch sepsané a
zaznamenané byly od r. 1712 a si
ce gmenowitie od Jana Wolfganga
Schmida, Bartolomiege Waczlawa
Ptáka, pak successores: Bartol.
Frantisska Ptáka, Jarolima Fochta,
Frantisska Hospodáře, Frantisska
Kotinka, Frantisska Hamra, Jana
Fröhlicha, Dominika Ptáka, Jana
Biny, Kašpara Fröhlicha, Mikolasse
Geiinda, Waczlava Nigrina, Carla
Czecže a Jana Žihowskiho, pak po
sléze od roku 1762, skrze Jana Nep.

der neviděl úsměv, jaký si zahrál s tváří hlavy města po tomto slibu
»živého nebožtíka«.
Plzeňské kompetence.
Příslušnost starých Plzeňanů v různých směrech jich právního, ve
řejného i hospodářského života bývala purkmistrem Martinem Kopec
kým naznačována s humoristickým nádechem následovně :
Plzeňan patří jako poddaný císaře pána pod Vídeň, guberiem do
Prahy, krajem do Plzně, vikářem do Plzence. Do Plzně přísluší farou,
magistrátem, kriminálem, berním oúřadem, hengstem (hřebčincem)
do Šťáhlav,*) býkem do Škvrňan, rasem do Doubravky, nunvařem do
Doudlevce, ve vojenském ohledu pak : jako pěšák do Plzně, jako dra
goun do Klatov, jako kanonýr do Prahy, jako lodní mostař do Fischamendu. Na konec pak, jestli měšťan do babského špitálu, jestli po
druh k svátému Martinu.
K tomuto kompetenčnímu natřídění starého Plzeňana před sto lety
nutno přičiniti některé malé poznámky :
Sídlem vikáře plzeňského byl za oné doby Plzenec. Obecní býk býval
držán ve Skvrňanech jako vesnici poddané a nejbližší hospodářstvím
pánům měšťanům zemědělcům. Sídlo plzeňského rasa po zrušení úřa
du kata byla Doubravka, kde již i poslední kat Kaiser měl svojí ra
sovnu. Nunvář byl za oné doby usídlen v Doudlevcích, jeho pobyt
však později se změnil jeho přesídlením do Černic. Oddělení hřebčince
bývalo pak ve Sťáhlavech.

ALEXANDR BERNDORF:
KRONIKY SELSKÝCH RODŮ A STATKÜ.
(Pokračování.)

Zachovala se i zvláštní tradice, zajisté věrohodná, která označuje
původ i příjmení zdejších rodů; a to nejen v rodině Palackých (v níž
mimo to se věří, že spřízněna jest s velikým Otcem naší vlasti), ale
i v rodině Moravců a Morávků: předci jejich přišli prý sem z Mo
ravy a proto v upomínku na svůj rodný kraj nazvali i vrch na jižní
straně Čečovic »Morávkem« (Morávkové vymřeli tu již r. 1680 a je
jich místo zaujal rod Končelův).
Kolonisace tato — z Moravy — byla tu provedena nejspíše po válce
třicetileté, jíž náš kraj tůze trpěl (»Spálené« Poříčí, Měrčín v r. 1660,
»Spálená« ves) a tehdy několik osad zmizelo v něm navždy. (Viz můj
článek : »Podvečer bělohorské bitvy« v »Plzeňsku« VIL 1925,
str. 110).
Čečovice byly odedávna přifařeny k nedalekému městysi Vrčeni, a
tak zápisy této fary, vzpomínáno již v stol. XIV., pomohou nám při
sestavování posloupnosti jednotlivých majitelů statků; zejména nej
starší matrika narozených.
Proto povím tu dříve několik slov o Vrčeni.
Tato farní osada (410 m. n. m., čítající v r. 1900. 105 domů a 628
2) Tam bývala občasně pravidelná stanice hřebčince.

obyvatel, 1920.124 domy a 550 obyvatel, r. 1930. 521 obyvatel ve 109
domech) jest sídlem školy, fary, pošt. úřadu, četnické stanice, a v je
jím katastru jest nepomucká stanice dráhy (v osadě Žel. Hut, nyní
Vrčeni, H. dH). Jest původu prastarého. Bývalo tu již ve XII. stol.
sídlo panošů a v r. 1189 přichází na starých listinách svědek Otto
z Vrčené, později již »de Wrscan«. Syn jeho Magnus byl svědkem na
listině kláštera plasského ze 7. června 1216 a ještě ve stol. XIV. při
pomíná se tu po dlouhé přestávce Otoslav z Vrčan, jenž měl dva
syny, Ottu a Přibíka. Otta stal se knězem a to dne 7. ledna 1360 za
souhlasu svého bratra panoše Přibíka z Vrčan a opata kláštera nepomuckého. Později — neznámo kdy — připadla Vrčeň panství zele
nohorskému. Z listin z r. 1556 o dělení zelenohorského panství mezi
potomky Ladislava ze Šternberka víme, že i ves Vrčeň byla rozdě
lena na dva díly, patřící různým majitelům. Vrčeň či Vrčany, nyní
městys, zůstala pak nadále připojena u panství zelenohorského, majíc
s ním společné osudy. Tolik ve stručnosti o Vrčeni. O tamních fará
řích viz můj článek v »Plzeňsku« z r. 1931 ; bližší pak v knize Adolfa
Šlégla »Politický okres přeštický« (II. díl, vyšlý v Přešticích r. 1925).
A nyní vraťme se k Čečovicům, k rodině Moravců a k jejich
gruntu.
Dnešní Moravcův statek, čp. 11, drželi původně S l á d k o v é , starý
to selský rod, usedlý již ve století XVII. na Nepomucku. (Podle tra
dice je prý jméno toto odvozeno od zaměstnání. Snad i tento rod při
šel sem týmž způsobem jako Moravcové a pod. a snad jméno jeho při
pomíná někdejší jeho zaměstnání.)
Podle pověstí nikterak neopodstatněných býval prý i v Čečovicích
pivovar a pak příjmění »Sládek« mohlo by se poutati k někdejšímu,
snad velmi primitivnímu zaměstnání praotců pozdějších Sládků. Po
věsti tyto vznikly snad proto, že při kopání základů nynějšího sta
vení čp. 11 nalezeny tu byly spousty ječmene. Prý tu — podle jiné
pověsti — stávaly sladovny zelenohorského pivovaru (spíše sypky).
Zajímavé jsou tu i některé názvy polí čečovických, připomínající
nejspíše dávnou minulost, nyní — bohužel — už navždy halící se
v temnoty zapomenutí a v nezbadatelnou minulost.
Tak na příklad jména polí: »Mezi vraty«, »panský«, »Mešnice«,
»Bába«, »Mlýnec«, chmelnice«. Označení »panský« připomíná jisté
někdejší panský majetek. »Mešnice« nejspíše pole, jejíž výnos byl
určen na sloužení mší, »Baba« snad pole výminkářské. Chmel pěsto
ván byl dříve v naší krajině všeobecně.
Se jménem Sládků shledáváme se v matrikách narozených nejdříve
v Nevotníkách, kde r. 1680 uvádí se Marie Sládková; záhy potom však
také v jiných obcích, zejména v Prádle a v Čečovicích. I tu uvádí se
Marie Sládková, nejspíše totožná s onou nevotníckou, r. 1696 pak
Anna Sládková, a téměř současně i Jakub Sládek. (Příjmení toto
přichází dodnes na Nepomucku velmi často: Srby, Dvorec, Čečovice.
Smetálky, viz též níže.)
Staré ústní podání vypráví nám o této Marii Sládkové zajímavou
historku. Byla prý to nevotnícká selská dcera, panenka tuze rozto
milá, jako obrázek, v lásce nikterak skoupá; proto dojížděli za ní

Hanu, Successoria na mistie nebož
tíka Jana Žihowskiho, znova przepsaného, a od téhož praweného.«
Tento obšírný titul, který nás
seznamuje se slušnou řádkou měst
ských úředníků, stojí v čele ruko
pisu označeného v archivním in
dexu č. 155, kdežto druhý svazek
(c. 163) má na svém štítku pouze
nápis :
»Pamietie, které pro snašší a
czasné zaopatrzenj wsseljkych potrzeb wzactného aurzadu Purgk¡mystrskeho se tejkagiczych, od
služebnjkův aurzednjch ssetrziti
zs.potrzebj jest.«
Tento druhý rukopis jest z velké
části pouze přepisem prvního, pak
sie pokračuje až do roku 1822, kdy
poslední zápis již v německé řeči
(všecky předchozí byly české) tý
ká se příchodu cara Alexandra I.
k vánočnímu pobytu v Plzni.
Z tohoto rukopisu vyjímáme tu
to jako ukázku způsobu obecního
kronikaření v době úpadku naší
mateřštiny, kdy germanisace nej
více doléhala na její úplné vyhu
bení z veřejného života, následu
jící zápis o velké francouzské re
voluci. Ponecháváme výňatek ten
pro lepší charakteristiku v původ
ním psaní i znění:
»Za toho czasu, to gest v roce
1792 wojna we Frankreichu a Niedcrlandu powstala, a hrozny rozbrog a rebellie proti wlastnymu
králi francouzskimu Ludwikowy,
toho gmena XVI., tak že slawny
dwůr czysarzo kralowsky proti ná
rodu niederlandskému a francouz
skému National Conwentu nazwanemu, tak sieze, žie wogsko czysarské od rozlicznych gak piessich,
tak y gizdnych regimentův djlem
skrze P l z e ň , skrze Ž i a t e c z,
pak také przes L i n c z w swych
ustanowenych colonach gsau marširowaly, y také wogsko Preiskee
przes 30.000, gakož i Uhersky wog
sko w welkym poeztu proti Fran
couzům a Niederländern táhlo.
Francouzský ale Nationalnj Conwent, genž protj swemu králi newierny o kralowstwi geho geg przipravitj chtiel, wogsko czysarzke
giž wietssjnu djlem w rzissy shromaždieno bilo, s muniezy, kusama,
y také s prowiantem dobrze zaopa-

trženo bylo, mezi tím czasem ale
onen bohaprazdny National Conwent francouzski proti králi gest
powstal, Gemu procesa zawiesil,
zieby on kralowstwy Geho nebil
gak przislusselo sprawowal, do dluhúw prziprawil a o swau zem se
nestaral, tudy ihned do Arrestu
sazen, s swau Pí. manželkau, kralownau francouzskau, která z do
mu Rakauskeho pochazy, a wlastnj
sestra Josepha Druhého czysarze
v/elikomocného Rzimskeho gest,
s Njm a swima Princezkamy, též
swim Princem w tom arrestu dlauhy czas zawrzcny, a s wogenskau
strazy opatrowan a hlidan bil —
by tudiz z onoho processu se z odpowidal, gsaucze ale onen Nationalny Conwent proti niemu rozkaczeny, takowe sodpowidanj nepo
zoroval, ale geg k smrtj odsaudil
a také skutecznie druhého dne
wzlasst w koczaru na soudnj a
poprawnj místo na werzegnem řin
ku w m i e s t i e P a r i z u w lessenj pozůstawagiczym gsau prziwezli, on ale przewelmy smutný a
zarmouczeny král gegich gsa s Bo
hem dobrze smyrzeny, na lessenj
wstaupil, poprawnj mistr hned mu
wlasy ustrzihal, a do gisty massiny, která po ruce prziprawena
byla, geg postawil, on ale sotwa
k lidu mluwitj a s njm lauczitj se
poezal, bubny a hluk lidstwa przewissil hlas Geho, w tom ale te prawene massime nastrog ostrý przipraweny gemu hlawu odnial, wezmaueze ten poprawnj mistr Geho
hlawu za wlasy do rukauch geho,
lidu wssemu, ktereho dle praskich
nowinach na 30000000 (?) a snad
wieze shromazdieno bilo, a to smut
né a na to strassliwe rozlouczenj
Geho se djvalo, gest ukazowal a
s tiemito slowy wikrzikowal:
»Viwat Nationalis Conwentus. Es
lebet der National Conwent.«
Na to geho tielo do rakwy po
ložili a takowe do kostela Sté.
Marzi Magdaleny nedaleko toho
poprawnjho místa poezestnie gsau
odnesli a tam pohrzbili. Lide przy
tom, až i také ty raddy, které
geho odsaudily, ssatky z kabez
braly a do Geho krve gsou namaczely, z gakého czili a koneze gsau

páni ze zelenohorského zámku a když rodiče její tomu zbraňovali,
tu všemohoucí zámečtí úředníci prostě jim dcerku vzali a dosadili ji
na opuštěný selský grunt v Čečovicích; bylo to po strašlivé válce,
nejspíše třicetileté. A tak po ní dostal prázdný čečovický grunt i své
jméno: »sládkovský«. Potom ovšem mohli za ní páni dojížděti jak
chtěli. . .
Skoda, že nedochovaly se zprávy o tom, jak se tehdy pustý onen
grunt jmenoval a kdo na něm hospodařil před tím.
Z této tradice lze souditi, že Sládková zůstala nejspíše neprovdána
a měla proto nemanželské děti, jež nadále nesly její jméno: a tak
zakotvil v Čečovicích rod »Sládků«. A je možno, že přízní zámeckých
pánů měli tu její děti nějaký čas i sladovnu, neb nějakou sýpku pan
ského ječmene. Dohady, pohádky! Kdo však v í . . .
O Jakubu Sládkovi zaznamenala stará rodová tradice zkazku, že
při odevzdání svého statku potomkům odešel na výměnek do »slad
kovské chalupy«, kterou sám si vystavěl pro své »podělníky« (svoji
chasu). Rod tento udržel se na oné chalupě dodnes a jest velmi roz
větvený. Z něho prý vyšli Sládkové, žijící do nedávná »U sv. Voj
těcha« (panský hajný) v Srbech, Smetankách i v Klášteře. Když se
r. 1912 bourala ona původní chalupa, tu skutečně nalezen byl na jejím
trámoví vřezaný letopočet 1771.
Počátkem XVIII. století náležel tento grunt Matěji Sládkovi, po
jehož smrti hospodařila na něm jeho vdova Voršila a pak jeho bratr
Jan. Voršila Sládková zemřela r. 1747 a živnost přešla na jejich syna
Jakuba Sládka. Tento »hospodář«, poněvadž podle starých zápisů
»nemohl nic na gruntě pořídit!, postoupil ho (stalo se tak nejspíše
podle rozkazu vrchnosti) svému švagrovi Jakubu Březákovi.« (Také
toto jméno přichází často na Nepomucku, ku př. i v Podhůří; Jakub
Březák pocházel ze statku »od Březáků« ze Čmelín, který dnes vlastní
p. Král.) Březák zemřel r. 1780 a jelikož nezanechal mužských po
tomků, odkázal svůj grunt své jediné dceři Anně, která vdala se za
Simona Moravce. A tak dostal se tento statek čp. 11 do držení rodu
Moravců. Víme o tom ze starého zápisu, jenž zní :
»Sládkovský grunt v předešlém šaeunku 60 str. u přítomnosti
rychtáře Serýho a končela Moravce k dědičnému užívání připsán byl
Simonu Moravcovi« (gruntovní kniha).
Simon Moravec rozdělil ho pak mezi své dva syny r. 1796 tak, že
mladší, František, dostal prvou část statku, kteráž podržela čp. 11,
kdežto starší, Matěj, dostal druhou část, čímž povstal statek čp. 33.
Dělení půdy dělo se tehdy tak, že každý pozemek, pole, pastvina neb
luka, ať byl jakýkoliv, rozdělen byl téměř přesně na dvě stejné po
lovice. Tím vznikly parcelky mnohdy i menší než 350 m*. Za tehdejší
doby, kdy bývalo na každém statku několik podruhů, bylo lze i tato
drobná políčka obdělávati. Dnes, kdy používá se všeobecně strojů,
bylo by to ovšem značně obtížnější.
Statek čp. 33 nazývá se nyní »U ftežábů«. Jeho první majitel, Ma
těj Moravec, nedožil se dlouhého věku, umřel již po jedenáctiletém
hospodaření, zanechav tu vdovu s jediným dítětem, dceruškou Marií.
Ovdovělá Moravcová provdala se o rok později za Tomáše Serýho,

sedláka z č. 1 v Čečovicích. A jelikož hospodařila pak na statku č. 1 to czinily, to dosawade na gewo
a nechtěla, aby ani statek čp. 33 zůstal prázdným a bez hospodáře, neprzisslo.
Na to ale gak ta powlest usrnrprovdala svoji dvanáctiletou dcerušku Marii za Petra Šefla z »Hruš czeneho
a tak haniebnie gako nieková« gruntu, z blízkého Přešína, který pak hospodařil na statku své gakeho zloczincze na gewo vissla,
nedospělé manželky.
t ü yhned wogsko csysarske se wicz
A tehdy učiněno tu bylo zvláštní opatření, — zajisté péčí panských a wicz shromáždilo, bez przestanj
(sirotčích) úřadů — aby toto dítě nebylo předčasně pohlavně zne pumy, koule, prach a rozliczne nastroge wogensky do pole proti lidu
užito; její manžel musel při sňatku podepsati revers, že s ní nebude francouzskému
gsau wozily, podob
souložiti dříve, pokud nedovrší 16. roku svého věku. Stalo se tak za me y král Praisky s swym wogvrčenského faráře Pačandy (1804—1826) a dosud vypráví se tu ve skem protj Francouzům odeslati
vsi, že mladičká »selka«, ještě dítě, hrála si na návsi s jinými dětmi nemesskal, y také Ruska czysasvého věku; a sem posílal si pro ni v poledne její manžel někoho rsowna pomoczy swau nassemu
gest przispiela, swe wogsko
z chasy, aby šla domů k obědu; večer pak pro ni přišla chasa ze d\i-oru
podobnie tam odeslala, gako Spastatku její matky a odváděla si ji na noc do statku jejího otčíma. . . nie, Engliczane, tez Hollendrowe,
Jméno Moravců přichází však v Čečovicích již o mnohem dříve a Denemark, Hesowe a Sasowe proti
podle toho, že tito zastávali tu i úřad konšelský, lze dovozovati, že njm gsau táhly, a tam skutecznie
to byl rod velmi vážený a zámožný. Moravcovům patřil tu statek čp. proti Francouzům dosawade wzdy
stiastnie bogowali, a mnoho násob
14. Ve vrčenské matrice nalézáme již roku 1683 Marii Moravcovou, me vitiezstwi gsou obdrziely; pojiž byla nejspíše matkou Jakuba Moravce, který byl již v r. 1700 slez ale poniewadz Babor neutral
vlastníkem statku čp. 14. Měl jediného syna Víta, který pojal r. 1667 zůstal, a oni nassemu wogsku, aniž
za manželku Kateřinu, z kteréhož manželství vzešlo několik dítek. Sasům skrze baborskau zem marJeho statek měl 39 strychů obilí (polí) a pod. 6Vj. vozu sena (luk). ssirowatj dowolit se speczowal, tu
dy w miesiczy May 1793 zase czerNástupcem Vítovým byl jeho syn Tomáš (nar. 1700, oženěný v r. stwe wogsko a sieze Carabinier
1727), který zanechal dva syny, Matěje a Šimona; tito však při jeho Erzherzog, pak Grenadyrzy s kusmrti nebyli ještě zletilí a tak na jejich statku hospodařil Tomášův sama s muniezv a s rozlieznymi
mladší bratr Matouš (nar. 1721, oženěný 1744). Oba, Matěj i Šimon, nastrogy wogenskimy, gako i rozvyučili se — asi z vůle svého strýce-poručníka (Matouše) — něja liczna piechota wogenska minírzy,
pontonistae, Odelenowskey Frei
kému řemeslu (viz nové chalupy, nazvané dle řemesel) a tak vzdali Chor w Polsku ustanoweney, przi
se později vůbec nároků na otcovský grunt a odevzdali ho ve vlast kterým rozliezny lid, to gest pol
nictví (r. 1775) svému strýci-poručníkovi Matoušovi Moravcovi. ský, uherský, slowaczky, hanatsky,
Tehdy starší z nich, Matěj, vymínil si, že strýc přenese na obecní i i také až z pomezy tureczkich se
a gich strog nebo
grunt chalupu, která byla u statku jako »výměnkářská«, mimo to I winacházel,
Monderà zeleny kabaty a ezerwei nějaký dobytek a obilí.
ny spotky, na hlawie kasskety poChalupa tato stojí dodnes a to jako »sroubek« při statku čp. 18, stáwala, a to wogsko wietssim djlu
k obsazenj baborský zemi zrzízeno
zvaného »U Martinků«, patřícím nyní Vojtěchu Moravcovi.
Matouš Moravec měl několik dětí: Josefa (nar. 1756), Marii, Mar bylo. Mezi tím gaké ssarmiczle a
mezi armadau onich wiertina (nar. 1763), Barboru, Šimona a Matěje (nar. 1769). Šimon ože battalie
nich potentatův a armadau frannil se s Annou Březákovou a vyženil statek druhdy »sládkovský«, couzskau possly, to wsseczko za
čp. 11, který — jak víme — pak rozdělil mezi své dva syny. Nej tiezko gest zde wipisowati, což to
mladší jeho bratr Matěj převzal pak otcovský statek (1788), čp. 14, ho nejlepssy zprawa wzdy prossla
dodnes zvaný »U Moravců« (njmější majitel František Velíšek). Mo skrze nowiny frankfurtsky a norbersky, které takowee ssarmiczle a
ravcové vymřeli na něm v r. 1849.
battalie obssirnie gsau wipisowali,
Po Šimonu Moravcovi dědil grunt čp. 11 jeho syn F r a n t i š e k ;
zatim ale az do dnessniho dne, to
byl to muž prostřední postavy, »zavázaný« (široký) v ramenech, gest 17. May, to wsse zaznamenáno
znamenitý hospodář. Byl to jistě starý písmák, soudě podle jeho a o budaucich oniech gesstie widosti okázalých podpisů, jež uchovaly se nám v »Kontraktbuchu«, slritnaut se mohaucich przihodach
daley s Bozi pomoczy pokraezokdež podepsal »jako dožádaný svědek« několik smluv (prodej čp. 14 wati se bude.«
a dne 20. prosince 1849 i dílčí plánek téhož statku), i podle zápisů,
Tím končí zápis obecního písaře,
jež zanechal svým potomkům. Roku 1796 oženil se s dcerou ze statku který popravu nešťastné Marie An-

toinetty ve svém záznamu úplně
přehlédl. Na štěstí zůstaly o té
světodějné události jiné a důklad
nější prameny. Jak již zpředu pra
veno, uvedli jsme tuto ukázku jen
pro její časovou zajímavost.
Podobným způsobem zapisovali
si také mnozí měšťané do svých
domácích zápisníků nebo kalendářů
zvláště zajímavé světové události,
arci vedle jiných místně zajíma
vých zpráv. Bohužel, že se tako
vých staromešťanských zápisů až
na naši dobu mnoho nezachovalo.

MARIE LACINÁ:
HRADIŠTĚ U BLOVIC.
KRÍ2 NA BOUŠOVĚ
»U KŘÍŽE«.
Za parkem blovického zámku
protéká Oslava. Přejdeme-li most,
jsme v Boušově, roztroušené vsi
po příkrém návrší, na jehož vrchol
ku, po pravé straně cesty nalézá
se toto krásné sousoší, roku 1727
postavené svobodným pánem Ja
nem Josefem z Ojezda, chotěm
vdovy po Maxmiliánu z Guttenšteinu, roz. hrab. Kateřiny Vrati
slavové z Mitrovic. Oženiv se s ní
r. 1694, stal se takto pánem na
Hradišti, s kterým bylo spojeno
panství březnické. (Podobné sochy
nalézají se v Merklíně a na Březnici.) Sousoší je vytesáno ze žuly.
Není však zápisků na zámku
Hradišti, kdo ty sochy pracoval,
jest však nesporno, že je to práce
prvotřídního umělce; sousoší podo
bá se v mnohém sochám na Kar
lově mostě. Sousoší nese znak pá
nů z Ojezda: jednorožce, kterýžto
znak zdědili páni Kolovratové-Krakovští, byvše dědici po pánech
7 Ojezda.
Prvními držiteli Hradiště byli pá
ni Šternberkové (Vítkovici), uvá
dějí se v letech 1479. V XVI. sto
letí páni Roupovští z Roupova, ro
ku 1588 jest na Hradišti pánem
Jan Hradišťský z Hořovic, pán na
Nebylovech; jeho dcera pak pro
dala panství Nebylovy Marianě Kokořové ze Svárova. Roku 1618 dědí
Hradiště Markéta, choť Petra To
biáše Karla ze Svárova, roz. hrab.
Hradišťská z Hořovic. Petr Tobiáš
Karel ze Svárova dal blovickým

»U Hrubých« z Nevotník, s níž měl sedm dětí: Josefa, Matěje, Voj
těcha, Václava, Františka, Marii a Annu. A když ovdověl, zachtělo
se mu ženidla po druhé. Tenkráte vybral si »švadlenku« ze Srb, »Berkovcovů«, s níž však — podle rodinné tragedie — neužil mnoho ra
dosti a spokojenosti. Měla totiž již za svobodna s nějakým svým cti
telem nemanželské dítě a nebyla ze selského ; v hospodaření prý mno
ho dělat neuměla a také asi nechtěla. Relata refero ! Poněvadž o jeho
prvorozeném synu J o s e f o v i , dalším článku v řetězu generací
v držení rodného statku, zmíním se níže obšírněji, povím tu nejdříve
stručně životopisy jeho sourozenců, ostatních dětí z p r v é h o man
želství Františka Moravce:
V o j t ě c h byl panským služebníkem a posléze šafářem v Bořku
u Nepomuku ; měl pět dětí. Z nich nejvíce vynikl syn J o s e f , zručný
malíř a nadaný student; absolvoval reálku v Nepomuku a v Plzni,
načež vstoupil na pražskou techniku; živil se kondicemi, preceptorstvím a portrétováním, a stal se posléze učitelem. Působil pak v růz
ných městech kraje prácheňského, naposledy jako řídící v Střelec
kých Hošticích. Nyní — ve věku 82 let — žije na odpočinku v Dejvicích-Praze, a je stále duchovně a fysicky svěží; navštěvuje občasně
pisatele těchto řádků a rozpomíná se na své mládí, a na poměry i
osoby tehdejší doby. Má několik dítek, z nichž A l o i s j e z n á m ý m
a k a d . m a l í ř e m , i l u s t r á t o r e m »Praž. illustr. zpravodaje« a
jiných pražských listů. Plzeňanům je znám ze své výstavy z podzimu
roku 1931, v níž ukázal i žeň ze svého letního pobytu ve Smederově
a z potulek rodným krajem, do něhož občasně zajíždí. (Bližší viz
v mém článku v »Plzeňském kraji«, v říjnu 1931.) Jeho bratr Josef
je architektem, Karel učitelem. — Jan, jiný syn Vojtěcha Moravce,
šafáře, vystěhoval se do Ameriky.
Vraťme se k dalším potomkům Františka Moravce: František vy
učil se krejčím ve Vídni, kdež žije dosud; Anna zemřela za svobodna,
což vzrušilo její matku tak, že zešílela; Václav oženil se se sestrou
manželky svého nejstaršího bratra Josefa, Marií Konšelovou z Kramolína a měl s ní deset dětí (osm děvčat a dva syny) ; děvčata pro
vdala se vesměs do Prahy, syn Jan žije v Košicích, Václav v Kralu
pech. Nejstarším synem Františka Moravce byl Josef, muž veliké
postavy, a ramenatý; stal se po svém otci vládcem čečovického statku,
čp. 11. Za manželku pojal roku 1849 Kateřinu Končelovou (z »čínovského dvora«, nyní Levých v Kramolíně čp. 9). Oba měli již tehdejší
venkovské školy a uměli dobře číst i psát. A oba užili ještě panské
roboty; Kateřina již za svobodna, kdy chodívala robotovati do dvora
v Krátících (na panství plánickém) a Josef na zelenohorském dvoře
Dubči u Prádla. Vozil též železnou rudu z Klabavy a Ejpovic u Roky
can do Hutě a Vrčeně.
Tu byly totiž zelenohorské doly, založené Františkem Gundackrem
hr. z Colloredo-Mansfeldů počátkem XIX. století (bližší v mé knize
o Zelené Hoře) a když zdejší ruda byla vyčerpána, tu vrchnost ze
lenohorská pronajala některé »šachty« v Ejpovicích a v Klabavě, a
její poddaní podle své povinnosti museli pracovat! v dolech, jakž vy

právěl mi i starý Kozák z Prádla. (Srovnej »Plzeňsko«, roč. VII.,
1925, str. 64, »Co vypravoval starý pamětník«.) Sedláci, kteří byli
povinni robotovati s potahy (jako Moravec), dojížděli na Rokycansko pro rudu, kterou odtud vozili do Huti; tu míchala se s rudou
sedlisťskou a z této směsi bylo prý pak výborné železo.
Josef Moravec zemřel v r. 1901, jeho manželka Kateřina r. 1915.
Z tohoto manželství dožili se dospělosti čtyři potomci: Kateřina, To
máš, Marie a František:
Kateřina provdala se za rolníka Martina Ceplechu v Milci, Tomáš
podědil otcovský statek (viz níže), Marie stala se manželkou Jakuba
Rady, rolníka ze Soběsuk, a František přiženil se do Budislavic, na
grunt »brejškovský«.
Tomáš Moravec (nar. r. 1854), muž veliké postavy, silný a rame
natý, oženil se (dne 20. července 1880) s Terezií Šeflovou z Čečovic
(od »Režábků), s níž dostal věna 3.000 zl., mimo »movitou pomoc«
(peníz to na onu dobu jistě značný) a převzal po otci jeho statek;
vychoval deset dětí: Josefa, Václava, Františka, Tomáše, Vojtěcha,
Augustina, Marii, Terezii, Annu a Anežku.
Josef přiženil se do statku »U Hamzů« v Čečovicích, Václav žije
v Americe v Ciceru (ve státě Hl., kde jest i literárně činným jako
tajemník katolického dělnictva), František padl ve světové válce dne
8. srpna 1914 na srbském bojišti, Tomáš zemřel v ruském zajetí
(8. září 1915), Vojtěch je řezníkem v Nepomuku, Augustin, výše
zmíněný organisační pracovník našeho kraje, je držitelem rodného
statku, Marie provdala se do Březí v okrese blatenském, Terezie do
Čížkova v okrese blovickém, kdež zemřela dne 31. ledna 1928, Anna
zemřela při porodu a Anežka jako 151eté děvčátko katarhem plic. . .
Stručná kronika prostého selského rodu — kaleidoskop lidského
života, osudů celých generací! Zachovány v kratičké zprávičce, oží
vají na chvíli před naším duchovním zrakem. Co tu slzí, lidského
utrpení i bolesti. Zle bylo dříve, když panská robota nutila k těžké
práci na cizím, hůře však bylo o mnoho let později, když pojednou
vzplála světová válka, do níž z jediného statku šli čtyři syni, čtyři
dítka, těžce vychovaná v přemnohém strádání a s přemnohými na
dějemi. Dva z nich nevrátili se už do rodného statku. Nikdy už ne
překročili práh otcovského domu, nikdy už nevzhlédli na štít stavení,
v němž se narodili, nikdy už nepřešli onu zahradu s měkkou travou,
na níž kdysi skotačili tak vesele a bezstarostně. Jiní pak odešli do
ciziny, do dálných zemí a zámořských končin, odkudž je tak daleko
do zapadlé podbrdské vísky, která v mládí byla jim celým světem a
v představách jejich — i celým životem. Chudý rodný kraj nemohl
je všechny uživiti; šli tedy za chlebem, daleko a daleko, jak velel jim
osud a čečovický statek, otcovský krb, je jim jen pouhou vzpomínkou.

(Dokončení v příštím ročníku.)

řezníkům přivileje. Patřil k odboj
né straně (jeho švakr Krištoť Ha
rant z Polžic a Bezdružic byl sťat
roku 1621 na Staroměstském ná
městí, měl za ženu Annu, sestru
Markéty) císaře Ferdinanda a po
jeho smrti propadlo panství i tvrz
Hradiště, pivovar, poplužní dvůr,
mlýn, 3 rybníky, lesy, městečko
Bio vice, Hradiště, Vlčice, Štítov,
Siruhaře, Nechanice a Oujezdec,
tak jak mu to Markéta postoupila,
odevzdáno z rozkazu knížete Lichtensteina dne 12. září roku 1623
správcům zkonfiskovaných statků.
Vráceno 26. června 1628 Janu Vác
lavovi, synu po Tobiášovi, který při
komisi 18. dubna roku 1628 složil
jistinu 1100 kop mís. do královské
komory za pardon jemu udělený.
Svárovští se udrželi na Hradišti
svojí hospodárností až do vlády
Rudolfa z Guttensteina, který si
vzal vdovu po Rudolfu ze Svárova,
v>še uvedenou roz. hrab. Kateřinu
Vratislavovou z Mitrovie.
Poslední český pán na Hradišti
byl Hanuš Kolovrat-Krakovský,
přítel Vacka-Kamenického, přítel
Francie a upřímný Čech.
Zemřel svobodný a ač si dal
v Blovicich postaviti hrobku, dal
so pochovati v Rychnově, stěžovav
si na nevděk blovickélio občanstva
a inteligence.

*

Sousoší »Kalvarie« na Boušově
u Blovic náleží nejspíše do okruhu
prací plzeňského znamenitého so
chaře Kristiána Wiedemanna mlad
šího, který, stejně jako před tím je
ho otec stejného jména, byl činným
na panství hrabat z Vrtby v Křimicích. Přesné určení autorství vy
žadovalo by ovšem umělecké ana
lysy. Není dávnou doba, kdy sousoší
hrozila zkáza, neboť na úpatí vrchu
otevřen byl lom na kámen, který
rozvážen na stavbu blízké silnice
(r. 1922). Zakročením kroužku přá
tel starožitností v Plzni, místního
konservátora a stát. památkového
úřadu bylo lámání kamene zasta
veno. Jistě výmluvný to doklad ne
vážnosti k místním památkám i ne
chápání uměleckých hodnot, které
natropilo všude již tolik zla. Vy
obrazení Kalvarie přineseme v pří
štím ročníku. (Poznámka redakce. )
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SPISOVATEL FRANT. J. HRUŠKA
jmenován byl v měsíci září letošního roku čestným ob
čanem města Domažlic. Dostalo se tím alespoň trochu
uznání zasloužilému pracovníku, který jako málokdo
jiný miluje své rodné Chodsko a oslavil jej již nepře
hlednou řadou prací literárních. Prof. Hruška jest umě
lec i vědec v jedné osobě, v obou pak směrech pracuje
s pravou chodskou důkladností a svědomitostí. Význam
jeho díla bude pochopen teprve v budoucnu, až všechny
ty novodobé a chvilkové blýskavice zapadnou, ač svým
jasem nejvíce oslňují.
PIETNÍ VZPOMÍNKA.
Na den 3. listopadu t. r. připadlo 401eté výročí
úmrtního dne osobnosti, o plzeňský veřejný, národní
i politický život velice zasloužilé. V naznačený den
zemřel plzeňský purkmistr dr. J o s e f K r o f t a, po
krátkém úřadování ve své hodnosti jako primátor.
Odchodu jeho bylo velice litovati, neboť s ním odešel
muž, jenž přinesl do svého úřadu neobyčejný rozhled
jako moderní komunální politik a také obsáhlý plán
na pronikavou reorganisaci obecní správy a její ad
ministrativy, po delším období Pecháčkově, které stalo
se během doby poněkud brzdivým všemu pokroku
a po zcela krátkém a celkem bezvýznamném úřado
vání JUDra Karla Houšky. Význam Dra Jos. Krofty
jako parlamentáře a jako purkmistra dojde pravého
ocenění, až bude dle pravdy napsána historie osmde
sátých a devadesátých let v našem komunálně-politickém životě.
J. S.
POCTA SPISOVATELI ALEX. BERNDORFOVL
Jedním z nejpilnějších našich literátů jest jistě Ale
xandr Berndorf, rodák z Nepomuka, známý i našim
čtenářům přehojnými příspěvky, které přináší »Plzeň
sko« již celou řadu let. Literární činnost Berndorfova
nese se několika směry. Pro nás jistě nejdůiežitější jest
obsáhlá práce vlastivědná, věnovaná rodnému Nepomucku, kterou uložil autor do celé řady spisů buď přísně
popisných anebo je oděl v románové roucho, kde suché
zprávy historické doplnil šťastně líčením dávného ži
vota. V tom směru jistě nejpřednějším jest obsáhlé
dílo »V červáncích a jitru našeho znovuzrození«, za něž
právě tohoto roku získal významnou literární cenu na
šeho »Svatobora«. Nepomucko jest mu také vděčno za
jeho lásku a osvědčilo to nedávno jmenováním čest
ným občanem města. Řídká ta pocta literáta v dnešním
plochém životě může autora jistě dvojnásob těšiti a my
připojujeme k ní vřelé přání, aby ještě dlouho požíval
i té nejvyáší radosti, jakou může mít ve svém vlastním
nitru ten, který jde za vyšším cílem a jemu oddaně
slouží.
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KERN Dr. KARL: PILSEN IM MITTELALTER.
(S 3 obrázky.) Nákladem vlastním. Tištěno u Jindři
cha Mercyho v Praze 1930.
Na našem redakčním stolku octnul se neobjemný,
ale vkusně upravený spis, o jehož obsahu se níže
chceme zmíniti. Předem však máme za užitečno, aby
chom věnovali jeho autoru trochu pozornosti.
Při krajském soudě v Plzni působil po dlouhá léta
zprvu jako substitut státního návladnictví, později
jako soudní rada a vrchní soudní rada muž, který se
sice rozhodně stavěl do řad německé menšiny plzeň
ské, neangažoval se však politicky na žádnou stranu
a vynikal ryzostí povahy. Ve svém povolání soudcov
ském byl pak ctěn jako svědomitý a objektivní úřed
ník. Češtinu ovládal dokonale a předsedal stejně ne
stranně českým jako německým případům. Byl to
vrchní soudní rada Kern, jehož syn Dr. Karel stal se
profesorem a působí nyní na německém středním uči
lišti v Praze. Jest autorem nadepsaného spisu, jehož
obsah nám prozrazuje, že on, jakož i celá rodina,
srostli s Plzní do takové míry, že i když povoláni od
volalo jej jinam, vzpomíná rád místa, kde prožil své
mládi. Kernův spis je pracován na základě pramenů
naprosto spolehlivých, jako jsou: Strnad, Palacký,
Emler, Vavřinec z Březové, Bartošek z Drahonic a j.
Pramenů těchto jest všude užíváno s objektivností,
jaká jest u publikací od německých autorů vzácná.
Krátce: spis, který pro svou nestrannost, obsažnost
při zhuštěném vydání a pro celou svou vnitřní úpravu
jest sympatický a můžeme jej proto co nejlépe doporučiti všem, kdož nejsouce znalí jazyka Českého,
chtějí se o minulosti našeho města poučiti. Českým
Čtenářům pak bude spis ten příjemným dokladem, že
také mezi německými autory nechybí lidé, již dovedou
o nás psáti pravdivě a spravedlivě.
Jaroslav Schiebl.
K PROBLÉMU CHODSKÝCH SPINÄTEK.
V tomto časopise uveřejnil jsem minulého roku prvou
část studie o západočeských lidových špercích, a to
o chodských spínátkách.*) Poukázal jsem na nápadnou
shodu tvarovou mezi spínátky našimi a celou řadou
jiných dále na východ a došel k závěru, že tu jde
zřejmě o kulturní souvislost a velmi starou tradici.
Pan J. F. S. v recensi mé práce v Národopisném Věst
níku, XXIV., str. 306-7 pochybuje především o tom, že
spínátko mnou popisované bylo všeobecným a typic
kým šperkem chodským, svědectví literátů (Němcové)
neuznává, neboť prý jde o beletristy, kteří uplatňují
spíše svoji obrazotvornost, nežli vědeckou pravdu. Také
velmi spoře dochované doklady prý nestačí, neboť může
jiti jen o nahodilý a výjimečný zjev, nikoliv o typ.
Věc se má ovšem docela jinak. Spínátka mnou popi
sovaná pamatují na Chodsku téměř všichni staří lidé
bez rozdílu a jejich existence jest známa každému místnímu pracovníku. Chybu učinila musea, která si včas,
*) Vyšlo též co zvláštní otisk s připojenou studií srov
návací dra Fr. Stampacha.

dokud bylo lze, neopatřila dokladový materiál. Dnes
by bylo nutno provésti velmi důkladnou prohlídku
chodských domácností, aby se tyto drobnůstky ještě
někde našly, neboť se déle 30 let neužívají a nikdo se
o ně nezajímá. Tím ovšem není řečeno, že by bylo lze
o jejich existenci pochybovati.
Hledati doklady v archivech (patrně panských a
soudních), jak si přeje pan recensent, bylo by prací
málo nadějnou a vděčnou, neboť i kdyby se nějaká
zmínka vůbec našla, nedotýkala by se jistě stránky
tvoroslovné, o niž tuto hlavně jde. A pak nebylo lití
spínátek nějakým řemeslem, které by bylo podléhalo
cechovní organisaci.
Mám dojem, že v českém národopise upadáme z jedné
chyby do druhé. Dříve byla v něm přemíra romantismu
a nyní zase příliš mnoho kriticismu. Upírají se věci
samozřejmé jen proto, že je nelze doložiti přímo soudně
průkazným materiálem. V případě lidových spínátek
jest zjevno, že tu jde zcela jistě o zbytky dávné tra
dice a vlivů antických (jak je na př. nejnověji krásně
vylíčil dr. Schránil ve své práci: Čechy v době knížecí).
Tak je nám dochovaly i jiné obory lidové kultury. Po
tvrzení této hypothésy nelze ovšem nalézti, jedině v do
chovaném materiálu, který, jakmile jest starší jednoho
sta let, jest nadmíru vzácným, anebo ho není vůbec,
protože se prostě nedochoval, ale za to se můžeme
opříti o houževnatou konservativnost vší lidové kul
tury, která zejména pro starší dobu nezná úchylek.
Ladislav Lábek.
Jaroslav Schiebl:

TAZATEL »PLZEŇSKA«.
H a b e š. Na dotaz „horlivé čtenářky »Plzeňska«“
z M. T. odpovídáme: Píšete nám, že za své návštěvy
v Plzni zaslechla jste pomístný název »Habeš« a tážete
se nás, které části města platí toto označení. — Račte
vžiti následující na vědomí : Když bylo započato se za
kládáním zahradního města na severním úbočí Ho
molky, tu si je jeho zakladatelé hned na počátku po
jmenovali »Na Slovanech«. Podnik jejich zdál se ně
kterým lidem v Plzni poněkud smělým, neboť zaklada
telé této čtvrti zcela rozumně vyhledávali pro usnad
nění kolonisace levné pozemky, které byly blíže města
k účeli tomu příliš drahými. Ti, kdož nedůvěřovali, že
se idea ta vydaří, pojmenovali posměšně počátky ko
lonie pod Homolkou »Habešskou vesnicí«. Výsměšek ten
však měl jen krátké trvání, neboť kolonie »Na Slova
nech« (později oficielně nazvaná obecním zastupitel
stvem »V podhájí«) utěšeně se rozvinula, dnes již při
pojuje se k jižním částem Pražského předměstí a jest
jednou z nejpůvabnějších čtvrtí Plzně. Své původní
jméno »Na Slovanech« podržela v ústech lidu vzdor
svému oficielnímu pokřtění. Nejnověji pojmenoval si
lid »Habeší« jižní část vilové kolonie na Košutce, nad
»Cizineckým domem« Škodových závodů. Tolik můžeme
vysvětliti o té plzeňské »Habeši«.
» S p i d r h o l c « . Byli jsme požádáni za vysvětlení,
proč jest jeden díl lesa blíže ústředního hřbitova ozna
čován německou zkomoleninou »Spidrholc«? Paní taza-

telce uvádíme na vědomí, že zde jde o les, náležející
městskému špitálu (chudobinci) sv. Máří Magdaleny.
Když byla obecní správa a její vedení poněmčeno, tu
také název tohoto lesa »špitálský les« obdržel poněm
čený název »Spitalholz«, což si lid během času zkomolil
na »Spidrholc«.
B í l á j á t r a . Ve starších dobách Plzně říkalo se
o ženě, která po dvou ovdovění vdala se po třetí, »ž e
m á b í l á j á t r a « . Mohl by snad některý ze starších
Plzeňanů vysvětliti nějak toto rčení. Či snad by dovedl
někdo vysvětliti, užívá-li se tohoto označení také v ji
ných krajinách a co ma slovy těmi býti pověděno.
B e r a n o v k a . Na Moravě bydlící plzeňský krajan
dotazuje se nás, zdali místní název B e r a n o v k a , ja
kým jest označováno místo, kde se nalézal Společenský
pivovar, jest původu starého, historického, nebo vznikl-li
teprve v novější době a jakým způsobem. Panu tazateli
sloužiš následující objasnění: Asi v posledních letech
padesátých předešlého století přistěhovala se do Plzně
(nemýlím-li se z Merklína) rodina truhláře Berana,
který zde zahájil výrobu žaluzií. Ihned též hledal styky
s vlasteneckými muži kroužku »Smetanova« a záhy ná
ležel mezi nejhorlivější přívržence české věci. Měl svou
dílnu v Tovární ulici v domě, který dostal později žer
tovní název u »scíplého holuba«. Josef Beran, syn zmí
něného živnostníka, zakoupil pozemky na Bílé Hoře,
ještě v katastru Saského předměstí. Tam si vystavěl
skupinu budov, tvořících celý hospodářský dvůr, do kte
réhož také umístil živnost po svém otci. Pozemky k to
mu potřebné zakoupil od plzeňské měšťanky Reginy
Fleischerové z Kempfinfeldu, asi v polovici sedmdesá
tých let předešlého století. Vystavěl tam obytné stavení
č. p. 324-A, truhlárnu č. p. 324-B, konírnu a stodolu
č. p. 324-C (kolaudační dekret 22. V n . 1874, č. 2515).
Lid záhy tuto usedlost pojmenoval »Beranovkou«, kte
réžto jméno se v místním názvosloví pevně zakořenilo
a ještě dnes udržuje, kdy dvůr Beranův již dávno zmizel
a poměry tamní doznaly radikální změny. Dvůr Beranův
získala od majitele, který přešel k jinému povolání, Ma
rie Prokopová, která ho dne 11. října 1889 prodala Gu
stavu Levitovi a Leonu Popperovi, a tito opět ho prodali
dne 19. ledna 1894 družstvu zakládajícímu »Společenský
pivovar«. Novější historie toho místa jest známa.
D ů m u d v o u z l a t ý c h k l í č ů . Na dotaz z obe
censtva, jak se dostaly dva zlaté klíče do znaku zná
mého domu na Náměstí Republiky, odpovídáme. Histo
ricky ověřeného vysvětlení otázky nemáme. O věci té
existuje pouze pověst, že při jedné přestavbě toho domu
byly na jeho staveništi vykopány 2 zlaté klíče, které
pak majitel dal do domovního znaku. Kam se klíče
poděly, pověst nepovídá. Nám se zdá pravdě po
dobnější stará plzeňská tradice, že ty dva zlaté klíče
dostaly se do domovního znaku toho v době, kdy pa
pežskou bullou byl rozhojněn plzeňský městský znak
o dva ty zlaté klíče, tedy ke konci XV. století. Histo
rického dokladu pro tuto versi arci také nemáme, avšak
okolnost, že ty zlaté dva klíče nalézáme již záhy v XVI.
století ve znaku zmíněného domu, nasvědčuje tomu, že
by znak městský mohl k němu miti nějaký vztah.

DOSTAVBA NÁRODOPISNÉHO MUSEA.
V těchto dnech připojuje se stavebně
zadní trak t domu č. p. 106, na náměstí,
k domu Gerlachovskému, v němž jest umí
stěno Národopisné museum. K projektu
přikročila na vlastní vrub Národopisná
Společnost, aby jednak ulehčila musejním
sbírkám již do nemožnosti přeplněným,
jednak aby zachránila i jednu z nejdůle
žitějších stavebních památek našeho mě
sta. Dům č. p. 106 jest totiž velmi památ
nou stavbou renaissanční z konce XVI.
století, která vznikla v době, kdy dům
vlastnil klášter chotěšovský. Zadní trakt,
právě adaptovaný, jest v obou poschodích
opatřen vlašskými loggiemi či arkádami,
které jsou již poslední toho druhu v mě
stě. Tento způsob stavitelský zanesli do
Plzně vlašští stavitelé, kterým město dě
kuje i za stavbu krásné své radnice. U do

lejší části zadního domu objevilo se po
vybourání příček veliké sklepení s neoby
čejně smělou a mohutnou klenbou. I jinak
byla tu učiněna řada významných nálezů.
Po skončení stavebních prací budou
nově získané místnosti postupně zařizo
vány a sbírky instalovány. Spojením dvou
světnic ve druhém patře vznikne veliká
místnost, kde budou pořádány občasné
výstavky. Přístup do musea bude nyní
jak z ulice Mansfeldovy, tak i z náměstí.
Též nová kancelář a studovna budou
v nejbližší době zřízeny v sousedním do
mě dědiců Roschovýeh a připojeny sta
vebně k budově musejní. Plzni dostane se
tím ústavu, který se bude řaditi k nej
přednějším toho druhu a bude opravdo
vou atrakcí pro každého cizího návštěv
níka.

VŠEM PŘÁTELŮM NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI A NÁRODOPISU VŮBEC.
Národopisná Společnost přejala na se
be velmi těžký úkol, jestliže přikročila
v dnešní těžké době k dobudování Náro
dopisného musea, které založila a obětavě
udržuje již po 17 let! Dávno jest tomu, co
se počala ucházeti o část sousedního ob
jektu č. p. 106, kde jedině bylo možno nalézti místa k uvolnění krajně stěsnaných
sbírek, ale teprve nyní a po velkých sví
zelích došla svého cíle. A tu zas se nava
lily nové překážky. Krise hospodářská se
krajně přiostřila, dochází k různým opa
třením finančním, uzavírají se veřejné
zdroje, z kterých by byla mohla společ
nost čerpati nutnou posilu, takřka v po
sledním okamžiku zmizela i naděje na po
moc státní pro zachování důležité staveb
ní památky.
Zbývá jediná naděje a tou jest členstvo
Společnosti a její dobrodinci. Společnost

obrátila se s výzvou k plzeňské veřejno
sti, aby skrovným ročním příspěvkem 10
Kč přispěla ku pomoci. Nežádá ani to
zdarma, nýbrž uchystala členstvu nové,
mimořádné výhody! Sebrala obětavostí
jednotlivců a plzeňských výtvarníků na
300 uměleckých originálních děl českých
výtvarníků a vylosuje je koncem tohoto
roku jako bezplatné premie členské. Jsou
tu díla prof. Němejce, Obrovského, Se
qúense, Jindřicha, Konůpka, Krse atd.,
atd., některá i vysoké ceny hmotné.
Společnost žádá všechny, kdož sympatisují s odvážným kulturním dílem čisté
svépomoci, aby přispěli k jeho dovršení a
zdaru. Přihlášky řiďte na Národopisnou
Společnost, dům Gerlachovský. Staří čle
nové připlatí pro letošní rok dalších 10
Kč, aby se i oni mohli zúčastniti sloso
vání.

^PLZEŇSKO« vychází šestkrát ročně. Jednotlivé sešity
stojí Kč 4'—, poštou Kč 4*50. — Administrace: Plzeň, Ná
rodopisné museum. — Tiskem Grafických závodů, Plzeň,

Hankova 6. — Novinářské známky povoleny výnosem řed.
pošt. a telegr. v Praze ze dne 27. února 1929 pod číslem
45.463-VII.

V těžké době
volá k Vám naše
národní umění.

LÍŽÍ SE DOBA VÁNOČNÍ a miliony
národních peněz, dnes tolik vzácných,
vydá se za výrobky cizí, bezvýrazné, neumě?
lecké a povrchné provedené!
Mezi tisíci ci?
zimi hračkami
choulí se jedí?
ná hračka česká, mezi tisíci německými dekoračními před*
mety keramickými — jediný lidový džbáneček, čepák, talíř,
neb roztomilá figurka Slováčka!-------A přece ty naše domácí výrobky mluví tak krásnou řečí,
právě tak jako Němcové »Babička«, aneb Alešova »Písnička«.
Buh ví, proč
neslyšíme a ne?
chceme slyšcti
toho hlasu,
proč nás vše
cizí oslňuje,
proč jen za cU
zim jdeme a se
pachtíme a na
nejlepší a nej?
krásnější zapo?
mínáme . . .
❖

U K Á Z K Y Č E S K O S L O V E N S K É H O U M Ě L E C K É H O P R Ů MY S L U
{ZE Z Á V O D U »SVÉRÁZ« V PLZNI, TŘÍDA ČES. LEG. 2).

Do všech uměleckých oboru
zasahuje dnes československý
svérázný umělecký průmysl.
V p o p řed í stojí stále před*
mety keram ické, kde v duchu
lidových prací, se staletou tradicí,
tvoří naši lidu věrní umělci, jako
Jaroněk a mnozí jiní.
O československé výšivce bylo
r T ~ n rr
by snad zbytečno šířiti slov, úctě
a obdivu k nim naučila nás snad
s dostatek sama cizina. Také české krajkářky jako za dávných
časů, hotoví dosud své překrásné práce pavuči*
nové, které více pochopení nalezly za hranicemi,
nežli na pudě domácí!
Skvělé hračky, z nichž přímo dýše český život,
tvoří se zdarem naše Podkrkonoší.
Pošumavský i moravský dřevařský průmysl
dodává roztomilé věcičky, malované i vypalované.
A což české krojové loutky! Jaký obdiv vyvolaly
nedávno ve Francii a Jugoslávii!
Jest tu dále světoznámé české sklářství, šperky, tkaniny atd., a není snad
oboru, který by chyběl v bohaté stupnici československého národního
uméni. Aby tak jiný národ mohl se pochlubiti tak bujarou a podmanivou
silou národní tvořivosti a svérázu! Jak by byl hrdým a celý svět by jej
obdivoval! Jen my
to nedovedeme a
choulíme se bojácně
v koutku . . .

ukázky

Československého uměleckého promyslu
(21-; Z Á V O D U »SVÉRÁZ* V PLZNI, T Ř ÍD A CES. LEG. 2).

V levo:
ČESKOSLOVENSKÁ VLAJKA

v Cell slavnostního průvodu
V LUBLANI.

V pravo:
PLZEŇSKA S K U P IN A
V T R O JS T U P U KRÁČÍ OKOLO
ČESTNÉ TRIBU N Y.

V levo:
ZE Ž IV O T A NA PALUBĚ PARNÍKU
ZA PLAVBY DO SPU T U .

V pravo:
ČÁST VÝPRAVY
v e v y k o p Av k á c h

m ěsta

SALONY.

Z VÍTĚZNÉHO ZÁJEZDU KROJOVÉHO ODBORU NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI V PLZNI DO LUBLANĚ R. 1932.
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