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JOS. VOLF: »KRÁSNÁ ČEŠKO V PLZNI!«
(K lOOletému výročí 346. znělky Kollárovy z r. 1832).

R. 1832 vydal básník Jan Kollár v Pešti svou nesmrtel
nou sbírku znělek »Slávy Dceru«, v jejímž třetím oddě
lení, nazvaném Dunaj, umístil jako 346. znělku báseň,
která proslavila na vždy »krásnou Češku v Plzni«. Znělka
tato byla básníkovým díkem Plzeňačce Mí ně T á b o 
rové, která mu poslala znělku Jana Pravoslava Koubka,
v níž mladý básník velebil dílo slovanského Petrarky.
Koubkova báseň vyšla v druhém svazku Čechoslava1)
roku 1830. Patří k prvním básnickým výtvorům mladého
právníka a zní takto:
Na K o l l á r a.
Sláva nesmrtelných zvuků, nimiž lyra
zvěčněného Vlacha Lauru zbožnila,
i mne k naslechnutí mocně vábila
zpěvů těch, jenž podivem sou všehomíra.
Aj, tu divná slast se v prsou rozprostírá,
an vidím, jak jeho duše spanilá
hbitým křídlem nové lety zvolila
k nebi tam, kdež obrazy své pro svět zbírá.
Petrarko ! Vlach na tě chlubným okem zírá ;
století se v minulosti pohřbila,
ale plným zvukem stále zní tvá lyra!
By však Laura tvoje na nebi se skvoucí
více osamotnělá juž nebyla,
dal ji Slovan Minu, přítelkyni vroucí.
Životopisec Koubkův F. L. Vorlíček2) poznamenává ke
vzniku této básně, že byla napsána r. 1829 a že ji bás1) Čechoslav. Všeobecný zábavník. II., v Praze a v Hradci, písmem a ná
kladem Jana H. Pospíšila, 1830, str. 49. — V Sebraných spisech Koubkových,
uspořádaných po smrti Koubkově Frant. Lad. Vorlíčkem (I, v Praze 1857,
str. 32, č. IX), je vročena tato báseň k r. 1829; jsou v ní provedeny některé
změny (jimiž misto nimiž, řádka 1; jež místo jenž, ř. 4; slasť místo slast, ř. 5;
když místo an, ř. 6; sbírá místo zbírá, ř. 8).
2) Vorlíček F. L., Jan Pravoslav Koubek. Obzor 1855, str. 18. Opravil bych
tu data o jeho studiích. Koubek vstoupil v Písku ihned do 2. třídy gymnnsiální (gramatiky), přeskočiv první třídu (principii). Vychodil tu pak třetí třídu
(syntaxi), čtvrtou (poesii) čili 3 třídy gramatikální a první třídu humanitní
(rhetoriku). Viz seznam žáků píseckého gymnasia, sestavený Janem Klencem

farcslav Schiebl:

VESNICKÝ KANTOR.
»Když se mne tážeš, křesťa
ne, kdo nejbídnějším tvorem
je, tu dám Ti za odpověď
vždycky: Ubohý kantor ves
nický.«

Touto slokou začíná obšírná sta
rá vesnická písnička, jakou kdysi
našel merklínský ředitel školy Va
lečka zapsánu v starém kalendáři,
nalezeném na půdě školní budovy
v jeho působišti. Komponoval si
k ní melodii, podobnou oněm, jaké
provázely přednes jarmarečních
písniček a když se octl v kruhu
veselých přátel, rád jim ji zazpí
val. Píseň ta měla celou řadu slok
a velmi vtipně a podrobně vypočí
távala strastiplný denní program
vesnického kantora z dob tere
ziánských.
Tato písnička připadla mi na
mysl, když jsem před delší dobou
k vyzvání váženého přítele, důst.
p. P. Stibrala, faráře v Drustové
u Plzně, prohlížel některé zápisy
v tamní farní pamětní knize. Sta
rou písničku o »vesnickém kanto
ru« slyšel jsem před dávnými lety,
jsa ještě studentíkem, když jsem
v Merklíně meškal jako host vla
steneckého hraběte Hanuše z Ko
lovratů a při té příležitosti zúčast
nil se zábavy, pořádané o prázdni
nách merklínskými studenty, mezi
nimiž měl jsem také bližší své přá
tele: Edvarda Valečku, syna prve
zmíněného ředitele školy, později
pod pseudonymem »Merklínský«
redigujícího jeden ročník »Lumí
ra«, na konec pak majitele knihku
pectví, před tím firmy Ed. Grégra
a Datla v Praze a dále Edvarda
Lambía, syna majitele uhelných
dolů na Vituni u Merklína.
Jak již vzpomenuto, vynořila se
mi vzpomínka na onu písničku
v mé mozkovici, když jsem v drus-

tovské farní pamětní knize přišel
na zápis, který moji pozornost
upoutal. Byla to »instrukce pro
činnost vesnického kantora z po
slední čtvrti XVIIL století«. Zdálo
se mi, že básník té staré písničky
jako by byl četl tuto »instrukci«.
Se svolením dp. faráře opsal mi
můj syn tento zajímavý kulturněhistorický dokument, který násle
dovně v doslovném znění bez ko
mentáře podávám. Předpokládám
při tom, že čtenáři »Plzeňska« ne
třeba široce a dlouze vykládati
o bídném a namnoze nedůstojném
životě vesnického vychovatele mlá
deže za dob Marie Terezie a jejího
syna Josefa II.
Nadepsána jest tato instrukce
jak následuje:
Officia Ludi Magistři.
Ludi Magistor Loci deligitur ab
ipso Curato, et presentatur Am
plissimo Magistrátům quo Loci Pa
trono confirmandus, cui Instructio
presens sua obligationi tenenda
adjicitur sequens, cui plura pro
varietati circum Stantiarum a Cu
rato adjici possunt, prouti epigat
necessitas.
Zní v překladu: Povinnosti škol
ního učitele. Místní školní učitel
jest volen samým správcem fary
a navržen slavnému úřadu, kde
patronem místa jest potvrzen a
dává se mu tato Instrukce (na
řízení), obsahující jeho závazky,
k nimž ještě více dle různých okol
ností od správce (curata) přidáno
býti může, čeho nutná potřeba vy
žaduje.
Znění instrukce podáváme v pů
vodní formě, jak je v pamětní
knize zapsána. Pravopis její po
drželi jsme pro jeho dobovou rázovitost :
»Znama a powiedoma wiecz gest,
že s czim s kdo obyra, tomu také
naležitie rozumieti ma. Podobnie
kdo se v službu kantorskou uwazal,
przedewszym gynym wissetrziti
ma: Czo? kdy? a gake pracze a
zastani? gake povinnosti aurzad
negakeho kantora ssebou przinassi,
pakli to nepozoruge, nikdy zagiste
aurzadu swemu zadosti neczini, ale
tiesske odpowidani a trest niekdy
u bosského Saudu sobie pusobi a

nik poslal dívce, již si byl před tím v Plzni zamiloval,
shledav v ní ideál Miny tak vroucně oslavované. Ta prý
ji odeslala Kollárovi, jenž se byl stal původem tolikerých
v rozkoši duševní zažitých chvil mezi oběma milenci, jak
píše životopisec. Teprve když Kollár na znělku odpověděl,
uveřejnil prý ji Koubek v Čechoslavu r. 1830.
Vorlíček znal pozůstalost Koubkovu a mohl být o lec
čems dobře zpraven, o čemž jiné literární prameny ne
jsou zachovány. Přes to nutno se u jeho líčení zastaviti.
Není na př. pravdou, že by báseň na Kollára byla prvá,
s kterou se obrátil na veřejnost. Víme, jak později ukáži,
že uveřejnil první báseň na Jungmanna již v dubnu 1828!
Báseň v Čechoslavu vyšla v první polovici roku 18302a) a
Mina zaslala ji Kollárovi teprve na konci července 1830.
A Kollár jí snad ani neodpověděl r. 1830, poněvadž datuje
báseň svou k r. 1832!
Tuto báseň poslala Mina Táborová r. 1830 Kollárovi do
Pešti patrně k jeho narozeninám, které připadaly na 29.
červenec. Ve výkladu čili v přímětkách a vysvětlivkách
k Slávy Dceři vypravuje nám Kollár o zaslání této básně
toto: »Roku 1830 dne 8. srpna dostal spisovatel těchto
básní poštou lístek velinový s pozlacenými okraji, na jehožto jedné straně mezi kvítím pode stromem pomník
s urnou, lyrou a literou K v prostředku uměle a strojně
štěpený; na druhé straně panenskou rukou psaná ona
Znělka od J. Pravoslava Koubka, která ve II. svazku Čechoslava, str. 49, tištěna jest. Nad touto básní stál ná
pis: »Na českého Petrarku J. Kollára od Plzňanky Miny
Táborové.« Co odpověď na to poslána tato znělka.«
Kdo jest Mina Táborová a jak přichází k tomu, zaslati slavnému básníkovi báseň mladého básníka? Tato
otázka tanula snad již mnohému na mysli, ale o vyře
šení její se dosud nikdo nepokusil. Rodina Táborů vysky
tuje se v Plzni bezpečně od XVII. století23) a pan archivář
Dr. Macháček mi sestavil celý rodokmen této rozvětvené
rodiny, ale Mina v ní není.4) Křestní jméno Mina nevy
jubilejním spisu: 150 let píseckého gymnasia, str. 38. Druhou třidu humanitní
studoval r. 1823 v Praze na akademickém gymnasiu, viz Juventus caes. reg.
gymnasii bohemici Pragae Veteris 1823, kde je poznámka, že pro nemoc ne
mohl se podrobiti zkoušce. Proto tuto třídu v Praze opakoval. Potom r. 1825
odešel teprve do Plzné na filosofii.
2a) Kdy vyšel 2. svazek Čechoslava, není na ném poznamenáno. Poněvadž
však 1. svazek přináší dopis, datovaný 18. V. 1830, mohl vyjiti teprve po tomto
datum. Druhý svazek mohl tudíž vyjiti pravděpodobně teprve v červnu t. r.
9) R. 1619 vystupuje v Plzni Štěpán Tábor jako konšelův sluha. Když byl
totiž Mansfeld r. 1619 u Záblatí od císařského vojevůdce Bauquoie poražen, ode
bral se do Plzně a vylil svůj hněv na některých občanech plzeňských. Mezi tě
mito byl i Štěpán Tábor.
4) P. arch. Dr. Macháček napsal mi 11. června 1931: ...sestavil jsem do
hromady celý rodokmen táborovský a posílám Vám jej v příloze, za úplnost
mohu celkem ručit, pokud jde o plzeňské Tábory, ale jak vidíte, Miny tam
není. Snad je ta Mina romantická licence některé té Andulky nebo Alžběty,
ale o tom ovšem můj materiál, právní, svatební, dědické a pod. smlouvy, nic
nepovídá. Srv. ostatně jeho Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska, 1931, s. v.
Tábor.

V

skytuje se vůbec v kostelních matrikách plzeňských v ro
dině Táborů a proto jsem se přiklonil k náhledu Macháč
kovu, že tu jde o »romantickou licenci«, čili že tu jde
0 jméno, jež bylo vyvoláno patrně Kollárovou Minou. Do
tazoval jsem se i veřejnou cestou, dotazem v Českém de
níku5), je-li snad jeho čtenářům o této Míně něco známo,
ale zaslané odpovědi týkaly se vesměs jiné Miny.6)
Náhoda přispěla mi ku pomoci. Při sbírání látky pro
životopis prof. Dr. Vojt. Sedláčka setkal jsem se v Praž
ských Novinách, 1835, č. 19, z 5. března, s obšírnou zprá
vou, kterou tam napsal Sedláček o otevření »oehranitelny
malých dítek« či opatrovny 12. února t. r.7) Mezi jiným
tu praví, že »zná má v l a s t e n k a Mi na T á b o 
r o v á 8), j í ž p. K o l l á r j e d n u z n ě l k u vě nova l ,
j e s t (tam) uč i t e l kou. «
Tato zpráva Sedláčkova mě vedla k tomu, že jsem při
hlédl blíže k počátkům zmíněné opatrovny, o nichž mimo
jiné vypravuje Hruška v pamětnici plzeňské (str. 357,
359 a 360). V pamětním spisu, sepsaném purkmistrem
M. Kopeckým a vepsaném do pamětní knihy opatrovny,
se praví, že byla po předchozí poradě za vychovatelku
(Erzieherin) zvolena plzeňská měšťanská dcera Ma r i e
T á b o r o v á . Její plat byl 90 zl. k. m., byt 16 zl. k. m.
a jako deputát 2 sáhy dříví. Při zkoušce dětí prý se cho5) Český deník, 1031, červen.
ß) T. j. Vilemíny Táborové šl. z Lerchenfeldu z 2. pol. XIX. století.
T) Z P l z n ě v ú n o r u . Dne 12. února bylo slavné otevření zdejší ochranitelny malých dítek, o kterou sobě nejvyšší získal zásluhy vojenský komisař
pan Sísler, známý německý spisovatel. Školka tato počítá již přes 50 dítek
1 ze vznešenějších stavů, ano pro dobrý příklad i zdejší kamerální rada pan
Leiner své dítky do oehranitelny této zapsati dal a tam je posílá; jakož i náš
nyní tak šťastný soused pan knihař Hesler, vyhravší před několika dny 24.000
dukátů, cenu za dům v Gumpendorfě. Na den 12. února tedy všichni údové
společnosti, v jichž čele náš veleslavný a vysoce zasloužilý krajský a gubernialní rada pan Jan Nep. Buml, shromáždili se v starožitném plzeňském rad
ním domě, kde všecko jazykem českým — snad ponejprv po půl století! — bylo
přednášeno. Pan měšťanosta Kopecký první držel českou řeč ke spolku, po něm
řečnil velmi jadrně náš důstojný infulovaný arciděkan pan Josef Lindauer, za
jisté po panu Šíslerovi největší zásluhy mající o tento ústav. Pak byly čteny
od níže psaného listy vznešených členů z krajů ke spolku plzeňskému. Po pře
čtení každého listu následovaly hlučné intrády. Kráčelo se pak do obzvláštní
síně, kde všecky přijaté dítky již shromážděny byly. Všichni přítomní, jak čle
nové, tak hosté, sladkým citem proniknuti, slyšíce tu z úst těchto maličkých
dítek zajímavě zpívati píseň na J. M. císaře a císařovnu, k tomu dni schválně
složenou. Po tom následovala malá zkouška a ku podivu shledáno, jak mno
hému prospěšnému se tyto dítky za kratičký čas naučily od schopného učitele
svého p. Pyšného. Známá vlastenka Mina Táborová, jíž p. Kollár jednu znělku
věnoval, jest učitelkou. Na konec bylo 12 nejchudších dítek dobročinností pana
Šíslera docela nově ošaceno a 30 jiných rozličně šatstvem poděleno. Nyní již
ústav ten jest ve vzniku a květu. Okolo 3000 zl. v. č. má na hotovosti v pražské
spořitelně a dál a dále ještě pomůcek přibývá. Bůh žehnej tuto novou školu
jakožto semeniště všech ctností a čisté české národnosti a odplať původci je
jímu i všem dobrodincům vším dobrým nyní i po všecky časy.« Pěknou píseň
k tomuto otevření složil a dal vytisknouti sám Sedláček. — Otiskuji tento dopis
proto, poněvadž opis nejstaršího pamětního záznamu o mateřské škole, který
byl patrně — podle arch. Dr. Macháčka — opatřen někdy pro nějakou výstavu,
o nejstarší době mateřské školy žádných zpráv nemá. V tomto opisu je opsána
část z pamětní knihy nejpilnějších žáků, založené r. 1862.
8) Druhou »vlastenkou« je básnířka-švadlí Vlastimila Růžičková, třetí
Feyerfeilová, pokud máme na mysli ženy, které literárně vystupovaly nebo
s literaturou jsou ve spojení.

k oczekawani ma. Proszess Powinnosst, Swiedomi a Przisaha gednoho každého Sprawcze duchowniho
neboližto fararze sebau przinassi,
aby o takoweho kantora se staral,
o ktereho by ezest a chwala bozi
pocházela a užitek ossadnikúv z nasledugiczich Powinnosti, totiž:
Pro I o Jako kazde pobožné Spiwani przi službách Bozich tam czili a smierzuge aby se Czest a
Chwala Bozi množila a lyd sprosteg, který wietssim dilem czisti a
psati neumi, tudy se wedl a wzbuzowal k poznáni a Lascze Praweho gedineho Boha a Pana nasseho
Stworzitele, tak powinnost sprawneho kantora gest, w chrámu Pa
nie tak spiwati, aby se z toho Buch
chwalil, lid obeezni k Pobožnosti
wzbuzowal a w tagemstwí Samospasitedlne Wyri katoliezke (ktere
se obyczegne v Pisnich Pobožných
obsahuge) wyuczowal a cwiczil.
Proczez aby ten Czil a Konecz
Pobožného Spiewu se dosáhl, ma
se horliwie, waznie a ne bieznie,
ale poboznie spytowati a takowe
Pisnie, ktere sam k Swate Wyrze
k Bozi lascze, k nadiegi a k Swatemu Pokani pohnutedlné, tak aby
se Pracze duchowni ne leda bylo
a huczelo, od ruky a z obyczege
ale s Pilnosti a pokorau, která Pa
nu Bohu na negwegss przislussi
wykonawala, swe oba a gak Spraw
cze, tak kantor diezki odpowidani
przed Bohem miti budeme, geden
že powinnost swau newikonawal,
druhy že k takowe nedbalosti proti
swe przisaze prohlížel.
Pro 2° Poniewadz kantor samot
ný gakozto gedina osoba ezastokrate dostateezny neni, spywati
bude hledieti tak, gako w ginich
osadach farnich se stawa o negake
spoluspiewaky se postarati (kte
rých przi teto osadge niekolik se
winachazi) s nimi dobrze se srownawati a zadně rozmize a roztrzitossti nemiti. Gakoz y také powin
nost gest kantora, aby v ezas Slu
žeb Bozich na Kruchtie od Chasy
a Ginich tam se nachazegiczich
zadně weystupky a neucztiwosti se
neezinili, ktere pak spatrzi nalezitie potrestati a przetrhnouti powynowan bude.

Pro 3" Gednomu každému kantorowi na Wessnitzi patrzi Chram
Panie od Prachu a nerzadu czistiti,
aby se w niem, wzlasstie na oltarzich Myssi, pawauczi a gine nerzady nehnizdili, gakož odiewi a raucha Bozi, w czistotie chowati, aby
sskody netrpieli, nebo neheska a
nesslussna wiecz gest, kdyz na oltarzich, kde buch przebywa a kazdodenie z nebe wystupuge, Pawucziny misto Baldachýnu wisi, nebo
negwietssi czistota slussi na dum
Panie podle steh0 davida nauczeni: domum tuam decet sanctitudo,
nebo welika ge fararze i kantora
pomluwa kdyz po kostele a po oltarzych pawucziny litagi.
Pro 4" Lampa neb Swietlo przed
welebnau Swatosti, poniewadz fundyrowana neni s máslem aby we
dne i w noczi horzeti mohla, pakly
zastressno, proczes aspoň o to se
starati bude kantor, aby w den
nedielni a Swateczni hned rano po
klekáni (ktere se swym przyslussnym czassem nalezitie zwoniti ma,
aby osadniczi gako neznabohowe
celi den na boha nezapomínali) se
rozswitila a w czase služeb bozích
gistie a gasnie horzela. Napodob
me Chram Panie a Sacristie nale
zitie zawirati se ma, aby se skrze
zeny, dieti a pacholíky gako se
czasto stawalo, že gak k oltarzi,
tak do Sacristie swobodny przistup
mieli, coz zadnemu se nedowoluge,
lecz samym kniezum a muzum takowym, kterzi przisluhowati magi
k službám bozim.
Pro 5° Powinnost gest kantora
aby s potrzebnyma wieczi k Swatostem patrziczimy sprawcze duchowniho k nemocznym wiprowazel a ne leczgakemus dietieti nebo
diwcze nebo swe manzelcze swate
odiewy a swate olege etc. swierziti
a sam doma swe zalezitossti uziwati. Jakož y takowe swate wieczy
w ucztiwosti chowati.a kdyz se od
nemocznyho nawrati, hned zase na
swe misto do kostela složití a ne
po lawiczich, v mossnie semotam
v przibytku swem nechal lezeti,
uzlasstie Swate olege necht ge
u noczi nebo we dne ne w swem
przybytku skladati, ale hned do ko
stela wnésti a to kde patrzi na
oltarz (pokud do Sacristie němu-

vaia jako jejich matka.9) Můžeme se domnívati, že se
stala učitelkou či vychovatelkou hlavně přízní Sedláčko
vou, který ji nazývá, jak shora uvedeno, »známou vla
stenkou«. Protektorem opatrovny byl Jan kníže z Lob
kovic.
Známe-li pravé jméno Miny Táborové, najdeme ji snad
no v matrice narozených děkanského kostela. Táborové
jsou buď pekaři nebo pernikáři. Také Mina = Marie Jo
sefa je dcerou pernikáře Jakuba Tábora. Narodila se 4. li
stopadu 180510) v čís. pop. 216 (dnes 217)11). Měla více
sourozenců a rodičům jejím se příliš dobře nevedlo, neboť
r. 1835 byla provedena dražba na nemovitosti jejího otce,
pernikářského mistra Jakuba Tábora, bydlícího v pod
nájmu v č. 64.12) Ve veřejném životě, při hudebních a deklamačních akademiích nebo ochotnických představeních
se s jejím jménem prozatím nesetkáváme.
Známe-li nyní zasílatelku Koubkovy básně uznanému
pěvci Slávy Dcery, pokusíme se osvětliti aspoň přibližně
její vztah ke Koubkovi. Zdá se mi totiž, že není pravdou
věta, že »projev spanilomyslné Plzeňanky (t. j. zaslání
znělky Koubkovy Kollárovi) svědčí nejlíp o rozšířenosti
básně Slávy dcery a pochopení jejím v tehdejších kruzích
českých«, jak praví Hejret.13) I když nechci popírati, že
Marie Táborová Kollárovy básně znala, že je snad s Koub
kem čítávala a že tu byli i jiní, jimž Kollárovy básně ne
byly neznámy, nelze přece podle mého soudu z tohoto
zaslání oslavné básně usuzovati na zvláštní rozšířenost
těchto básní a pochopení jejich v tehdejší Plzni. Zdá se
mi spíše, že se v tomto zaslání ozývá osobní struna a že
to svědčí pouze o bližších vztazích a stycích mladého bás
níka a mladé Plzeňanky, kterou nazval Jaroslav Vlček
ve svých Dějinách české literatury14) prostě »milenkou
Koubkovou«.
Koubek, narozený v Blatné15) téhož r. 1805 (4. června)
9) V nikopisném čistopisu měst. hist. musea v Plzni »Kronika a osnova ma
teřských škol král. města Plzně« je řada podrobností s počátků tohoto ústavu,
ale o Táborové tu není ničeho. Podobně vypravuje o této opatrovně či malé
školce J. Schiebl, Ze staré i nové Plzně, ni., 1910, str. 194/5.
10) Matrika narozených VI., f. 398: Pokřtil ji kaplan P. Šrámek. Matka její
Alžběta byla dcerou Blažeje Starého, měšťana a mistra soukenického. Kmotrou
byla měšťanka Marie Klocová, kmotrem měšťan a mistr mydlářský František
Koutecký.
11) Místo čp. 216 jest Sedláčkova ul. č. 19, místo čp. 217 jest Riegrova ulice
č. 11; domy jsou vedle sebe; Sedláčkova 19 tvoří roh ulice Sedláčkovy a Riegrovy; Riegrova 11 následuje za ním směrem k Obchodní komoře.
12) Výpisy o svízelných majetkových poměrech Jak. Tábora vypsal mi las
kavě p. arch. Dr. Macháček z řady knih o změnách majetkových v této rodině.
13) Hejret Jan, Jan Kollár v Plzni. Otisk z Plzeňského Obzoru, v Plzni,
1902, nákl. vlastním, censurováno 30. V. 1902, 8°.
14) Dějiny české literatury, II., 2, 1914, str. 287. Podle Vorlíčka v Obzoru.
1855, str. 18.
15) Matrika narozených, lit. E, str. 56: Joannes Nepomucenus Koubek, otec
Frani. Koubek, měšťan a mistr ševcovský; matka Eleonora, roz. Šemberová
z Blatné. Nar. 4. VI. 1805 v Blatné v č. 12. Kmotr Matěj Křížek, měšťan z Blatné;
kmotra: Antonie, dcera Bart. Jašpara, měšťana z Blatné. — Jungmann má ne
správné datum narození: 9. VI. 1807.

ze) poczestnic sloziti, nebo nepoczestnost a neucztivost wieczi takowich buch czasto bez pomsty nenechawa.
Pro 6° Powinnost ge gednoho
každého Kantora dieti a mládež
czwicziti przednie w swate Wyrze
a wieczech Spasenie potrzebnych.
pak w cnostech a dobrých mrawecli a w literním umieni, w psáni
a czteni etc., aby mládež o dietinstwi sweho uczila se Boha znati a
to co spasytedlneho gest, wyhledawati, w czem swiedomi kantorowo tiescze zawazuge, aby za to
przed Bohem niekdy weliké odpowidani nemici. Wc Strzcdu wssak
a w Sobotu nauczeni krzestianske
ditkam wikladati a gich se wiptawati, aby negenom litery, ale také
boske uczení znali, ktere gest grunt
a zaklad maudrossti podle Syracha: Poczatek maudrosti gest Ba
zén Bozi. Z te przicziny také przedewssim mládeže czwiczenim hned
rano magi ducha swateho wzywati
a modlitbu k duchu Stemu (Przigd
Swaty dusse etc.) se pomodliti a
gine a gako sau o rodicze Bozi,
k angelu Strazczi, desatero Bozi
Przikazani na hlas poboznie se
modliti a zase nežli ze sskoli vygdau, Swatau modlytbau uczeni
swe skonati.
Pro 7° Wiedieti ma kantor ze pod
Správou a Jurisdikczi svého Fararze: (genz na powinnosti kantora
przyssahati mussi) stogi a gemu
také wsselikau patrzici Czest a
zdworzilost, wzlasstie tu, kde gini
przitomni gsau, dati powinnowan
gest, tak aby fararze ne gako
negakeho sweho kamarada, ale ga
ko sweho duchovního sprawcze
cztil a heweriroval a tu kdeby se
czo proti geho cti a dobré powiesti
gednalo nebo nesprawie mluvilo,
toho se ugal a gemu takowe newazne lidi k duchownimu potrestá
ni donesl a ne tak gako niekterzi
newdieczni a newazni obyczeg magi
proti němu mluvil a gednal, czoz
gest welika newaznosst, z czehoz
16)
Sebrané spisy J. Pr. Koubka, IV., 1859, str. 204/5, podle Vorlíčka v Ob y znamenati ma, když fararze swe
ho naklonost k sobie widi a uznawa
zoru, 1855, str. 18.
17) Zvolil-li si jméno Pravoslav již v Plzni nebo teprve v souvislosti se svým
gi zle neuziwal a s fararzem gako
právnickým studiem v Praze, nelze určiti. S počátku podpisoval se různě: Jan
na bratrstwo ziwo nebyl z czehoz
Nep. Pravoslav, Jan Pravoslav, nebo nejraději J. Pravoslav nebo Pravoslav. Na
czasto hanba fararzi a neucztiwost
jeho styky s Plzni ukazuje i jeho vzpomínka na lochotínské sady z r. 1843.
Kantora wiplegwa.«
i») V Plzni zůstal na gymnasiu Václav Koubek, nar. v Žebráce, jenž studoval

jako Mina Táborová, studoval totiž r. 1825 a 1826 na filo
sofickém ústavě v Plzni, kde poznal Marii, jejíž bratr Jan
vstoupil r. 1826 do I. třídy gymnasia. Životopisci Koub
kovi Vorlíček a Sabina zmiňují se o některých podrobno
stech z jeho plzeňského pobytu, které spočívají patrně na
intimních pramenech z okolí J. Kaliny a J. B. Limana.16)
Sabina tu píše: »A zde (v Plzni) zase jakož dříve našel
muže, jehož vlastenecké nadšení zajisté způsobeno, bylo
k utužení základů, jež předešlí učitelové v mysl jeho byli
položili. Byl to Vojtěch Sedláček, tenkráte profesor filo
sofie a matematiky v Plzni ( f 1836), jehož veliké zásluhy
o věc českou posud nikde dostatečně se nevyjasnily. Jak
známo, konal Sedláček mimořádné přednášky o české řeči
a literatuře, jež Koubek nejen pilně navštěvoval, ale i ji
nak horlivost svou pro tyto předměty osvědčoval, takže
miláčkem učitele svého se stana, úplnou důvěru jeho si
získal. Že Sedláček od Koubka mnoho dobrého byl oče
kával a po všechna pozdější léta na něho zpomínal, o tom
svědčili i záhy zemřelí mladí spisovatelově čeští Jaroslav
Kalina a Liman. Kalina ztrávil mnohá léta v Plzni u strýce
svého, profesora Sedláčka, a mnohdykráte se projevil, že
strýc u každé příležitosti se ptával: Co as dělá Koubek9
Kdy se nám dostane některého většího plodu té výtečné
hlavy? Ten člověk se stane u nás znamenitým, bude-li
pokračovati, jak začal. A Limanovi zase vždy předkládával Koubka za vzor, maje ho k tomu, aby jej v lásce
ku klasickým studiím a k českému jazyku následoval.«
Vliv Sedláčkův spatřuje pak Sabina i v tom, že mladý
básník opěval, podobně jako jeho učitel, vznešené nebo
milované osoby. V Plzni se seznámil i s rokycanským
J. Čejkou.
Nevíme, jestli Koubek již za svého pobytu v Plzni bás
nil, ale můžeme zajistě souditi, že byl ctitelem básní Kollárových, které na něj mocně působily. A jako tento veliký
pěvec pojmenoval svou lásku Minou, tak překřtil i Kou
bek svou lásku Marii na Minu, zvoliv sobě jméno Pravo
slav.17) I jemu měla býti chudá dcerka pernikáře v roz
puku mládí silou, jež by ho pudila k slavným činům.
V mladistvém nadšení i roztoužení četli spolu as Kollára
a mladý filosof rozdával hojně dary ducha svého milo
vané dívce, která velkého vzdělání v tehdejší době a za
tísnivých poměrů domácích miti nemohla. Byla to stu
dentská láska, která končila, jak tomu u studentských
lásek většinou bývá: filosof z Plzně odešel18) a právník

v Praze časem zapomněl. Zapomněl i na svou Marii i na
svého učitele Sedláčka, jemuž nevěnoval žádnou básnic
kou vzpomínku, ač věděl, jak tento po podobných proje
vech lační.
Básnická činnost Koubkova počíná teprve v Praze, kde
poslouchal r. 1827 Jos. Jungmanna. Výklady tichého genia
nadchly ho tak, že napsal do Lindových Rozličností Praž
ských Novin (1828, č. 27 z 3. dubna) na něho oslavnou
báseň, v níž si přeje, aby mládež celé české vlasti mohla
naslouchat kráse Jungmannových slov.19) Volil si zněl
kovou formu, která zachvátila tehdy po vydání Kollárových básní celé mladé pokolení a které podlehl v Slovan
ském Poutníku r. 1827 i 191etý student pražského akade
mického gymnasia J. K. Tyl.
Koubek začal tedy v Lindových Rozličnostech, kde
otiskl ještě znělku na P. Šemberu,20) a pak vystupuje te
prve v Čechoslavu. Linda žádá r. 1829, v č. 25, své při
spěvatele, aby jej ušetřili »s tak zvanými ódami neb chva
lozpěvy jednoho na druhého«, ale otiskuje přesto takové
oslavné básně dále, a jiné časopisy činí totéž. A tak do
chází k otištění Koubkovy básně na Kollára v Pospíši
lově zábavníku Čechoslavu, kolem něhož se družili Josef
Jaroslav Langer, Franta Šumavský, Tomíček a jiní.
Nevíme, jak k tomu došlo, že se Koubkova první láska
odhodlala poslati jeho báseň Kollárovi. Zdá se, že Sedlá
ček o milostných vztazích Pravoslava a Miny věděl a že
dívce byl nakloněn, jak z jeho slov »známá vlastenka«
z r. 1835 lze souditi. Snad s Minou o básni mluvil a snad
i Pravoslav s ní udržoval tehdy ještě písemné styky. Snad
to byl Sedláček, jenž tak rád oslavoval a jenž byl tak rád
oslavován,
který poradil, aby byla báseň Kollárovi k jeho
Jarmila SkřivánkováAimerková :
narozeninám zaslána, a snad to byla sama Mina, která ten
MIK. ALES A RUD. STECH. to úmysl pojala. Chtěla se pochlubit a příjemce básně po
Český kulturní svět vděčně dnes chopil, že jsou mezi zasílatelkou a básníkem určité mi
pohlíží k dílu Mikoláše Alše, k dílu lostné vztahy. Porozuměl a oslovil ji: »Krásná Češko
za života umělcova zneuznávané- v Plzni!« A jemně připojil slovo o věrnosti. Srdce děvy
mu, ba posmívanému. Sám Dr. Ju jistě zaplesalo, ale Koubek nebyl Kollárem. Zapomněl...
lius Grégr v Národních Listech ze
Kollár odpověděl Míně Táborové známou znělkou, kte
dne 8. VII. 1886 tvrdými, mírně ře
rou
tuto pro úplnost látky také otiskuji.21) Zní (3. zpěv:
čeno nešetrnými slovy odsuzuje

Nevelká, ale bohužel velmi trefná
to ilustrace k vylíčení života »ves
nického kantora«, jak nám je po
dali nejlépe Zik. Winter, AI. Jirásek
a celá řada jiných autorů.
Ta stará merklínská písnička
arci slibovala svému »vesnickému
kantorovi« jakousi spásu z jeho
strastiplné životní dráhy. Poslední
sloka její totiž praví:
Až jednou přijde soudný den,
poleze všecko z hrobů ven.
Tu zazní hlas Páně Božský:
»Polez té ž kantore vesnický!«
Pramen : Documenta Parochiae
Drusdoviensis cum suis Juribus,
Fundís, Proprietatibus, Conwentudinibus, Informativis tam Eciesiam
sub Titulo Scta Maria Magdalena,
quam ipsam Domům Parochiatem
Concernentia.
Conskripta were et gemine a me
Josephi Hrdy, sacerdoto et loci Parochi Eclesiástico ab Anno 1734
usque in praesentem Annum cur
rentem 1742.
(V překlade: Doklady fary drůstovské s jejími právy, pozemky,
patřičnostmi, smlouvami a úprava
mi jak kostela svaté Máři Magda
leny, tak samé fary se týkající.
Sepsané věrně a dvojmo ode mne,
Josefa Hrdého, kněze a faráře míst
ního, od roku 1734 až do přítomné
ho roku běžného 1742.

illustrace Alšovy k Rukopisům,
mluvě o bezmyšlenkovitých klika
tinách a podobně. Snažil se Dr.
Grégr vahou své osobnosti umlčeti
Alše, »staršího« umělce (A. nebylo
ještě 34 let tehdy!), jako kdysi
Dr. Rieger B. Smetanu; na štěstí
se legenda neujala!
Aleš měl přece již tehdy mnohé
úspěchy, nikoliv ovšem finanční.
Sílil ho výrok prof. Sweertse ještě
na akademii, kdy Alšovi za soubor

původně v Praze na novoměstském piaristickém gymnasiu, potom filosofii
v Plzni. Psal do Rozličností Pražských Novin, 1829, č. 11 z 19. února, o slav
nosti narozenin císaře Františka v Plzni.
39) Literatura XIX. stol., I., 1902, str. 795, tvrdí mylně, že počal přispívati
Koubek do Rozličností teprve r. 1829. — Jungmann ve své Historii lit., báseň
tuto neuvádí, a Vorlíček v Sebr. spisech ji datuje teprve k r. 1836! Koubek ei
Jungmanna neobyčejně vážil, jak z jeho dopisů vysvítá. Byl ve velmi přátel
ských stycích s jediným synem Jungmannovým Josefem (t 24. n . 1833), s práv
níkem o 5 let starším.
20) Rozličnosti, 1829, č. 70 z 10. září. I tato báseň není v starší literatuře
uváděna, což souvisí s malým rozšířením těchto Rozličností, jež měly pouze 453
předplatitelů. Jinak soustředily Rozličnosti řadu mladých i starších básníků,
jako M. Přibila. Tomsu, Vlasáka a j.
21) Kollár Jan, Slávy dcera, lyricko-epická báseň v pěti zpěvích, v Pešti

»Vlast« projevil uznání : »Vlast stá
la při Vás!«
V podzimu 1932 zahájena byla
v pražském »Myslbeku« slavnostně
Alšova výstava; dostalo se mi cti,
že jsem mohla nabídnouti své rámě
paní Alšové a provázeti ji výsta
vou; se smírným úsměvem přihlí
žela úspěchu, jaký dne s má Alšo
va práce; před »Živly« jsme se za
stavily; se zaroseným zrakem upo
zornila mne: »Tyhle Indiány měl
»tatínek« nejradši!« Alšova měk
ká slovanská duše hluboce cítila
s přelstěnými a podvedenými rudochy!
Dnes vracejí se mnozí, znechu
ceni moderními kýči, aby čerpali
z nepřeberné studánky Alšova
umění.
V listopadu setkala se dvě ju
bilea: 18. osmdesátin Alšových a
13. pětasedmdesátin jeho milované
Maryny; hostí mne stejný dům,
jako rodinu Alšovu-Svobodovu ;
z milých pátečních »séancí«, k nimž
jsem po léta zvána (se srdečným:
»když přijdete jindy, jste rovněž
vítána«), dovídám se mnohých a
mnohých podrobností z rodinného
života; v listopadu, dík své paměti
pro data, přispíšila jsem si první,
dřív než noviny, s gratulací naro
zeninovou ; paní Alšová, zvěděvši
zvláštní účel návštěvy, dala mi
drahocenný dar: své pol í bení .
V slzách vzpomínala, že při všem
strádání a hořkostech byl ten život
přece krásný, když ji měl »tatínek«
tak rád! Těším, že Mistr byl si
vědom, co národu zanechává a že
je jistě v tajemném spojení s ní
a blaží ho její spokojenost. Paní
Alšová mluví o Plzni, kde jsou
vzácná Alšova sgrafitta na domech
Štechových ; dokládám, jak mně,
malé žábě, byly Alšovy plzeňské
kresby něčím nesmírné cti hodným,
třeba jsem jim málo rozuměla. Ho
vor se přenáší na pobyt Alšův
v Plzni, v domácnosti arch. Ru
dolfa Štecha, kde se Aleš r. 1898
1832, znělka čís. 346. — Vydání J. Jakubce, Svět. knihovna č. 307/10, 1903,
roznemohl a šest neděl si poležel,
str. 269, zn. č. 82.
ošetřován manžely Štechovými ; na
22) Kollár píše: v Plezni!
doklad se čte psaní Štechovo Al
23) Kollár má: sardcem.
2-t) Výklad čili přímětky a vysvětlivky k Slávy dceři, v Pešti, 1832, str. 276;
šovi po uzdravení, kde Alše napo
vyd. Jakubcovy Slávy dcery, str. 521.
míná, aby nepil. Aleš prý dodával:
25) Vlček, 1. c. II., 2, 1914, str. 287.
»Jak nemám pít, když mám už od
26) Vyd. Jakubcovo, str. 347, zn. 73. Báseň je z r. 1832. Nevysvítá, znal-li
dětství neuhasitelnou žízeň; když
Kollár báseň z Cechoslava nebo teprve ze zaslání Miny Táborové.

Dunaj) :

Krásná Češko v Plzni!'22) i já zváti
velkým Petrarku chci velkého,
nelze mi však toho slavného
muže na se přirovnání bráti ;
nade jednou Laurou pěkně lkáti
v loktech druhé, to nic těžkého,
v řeči šťastného a vděčného
národu jest rozkoš básně psáti:
Já kde vtipem, tam i srdcem23) bývám,
jeho křídla sobě zvolily
sladkou šalbu jen, já pravdu zpívám ;
jeho znělky nepodlehly času
a mé se už dávno rozbily
o zdi Tater tvrdých bez ohlasu.
Básník polemisuje tu s Koubkem, odmítaje přirovnání
s básníkem Petrarkou z dvojí příčiny: nedostihuje jej
v básni, ale předčí jej v opravdovosti a poctivosti. Dovo
lává se sbírky Neuer Plutarch, kde se dočetl, že Petrarka
sice Lauru miloval, ale při tom měl s jinou milenkou dceru
a syna.24) »Já kde vtipem, tam i srdcem bývám,« praví
proto v znělce. Vlček míní, že zní z tohoto sonetu vedle
sebevědomí skladatelova také již melancholická resignace tehdejších Kollárových let utrpení.25) Seběvědomí,
prýštící z čistoty těla i duše.
Jako rok povstání uvádí Kollár r. 1832. Z toho by ná
sledovalo, že neodpověděl básník zasílatelce r. 1830, nýbrž
že zbásnil příhodu teprve r. 1832 a že ji uveřejnil ve Slávy
Dceři. A teprve jeho Výkladem se stala báseň tato vše
obecně srozumitelnou a Mina Táborová známou.
Báseň Koubkova přiměla Kollára k tomu, že zvěčnili
svého oslavovatele hned na samém počátku jeho literární
dráhy ve IV. zpěvu Slávy dcery, v Lethe, vedle jiných
mladých spisovatelů slovanských. Učinil tak znělkou čís.
45626), přeje si, aby »nováci«, tedy začátečníci, jeho na
děje nezklamali:
Nad břehem se čerstvá zelenala
štěpnice a slibná zahrádka,
v nížto právě mláď a přísadka
od země se pnouti počínala;
a že v blízku napelnělá stála

jsem běhával s kluky po lese a
přišli jsme ke studánce, oni se na
pili jen z ruky a já musil mít plný
kašket!« Mluví se o nedoceněném,
uštvaném staviteli arch. R. Štechovi; jemu současně patří tato vzpo
mínka ! Stech byl první, kdo přinesl
v Plzni umění do stavitelství, ale,
jak už to bývá, umělec nevěnoval
se obchodní stránce svého oboru;
uměním a poctivostí dopracoval se
rozkvětu svého podnikání, ale, že
věřil v poctivost jiných, byl nesvědomitě využitkován ; zničen umě
lecky i finančně, podlehl tragicky
zhroucení nervovému v plzeňské sy
nagoze, jedné ze svých prvních
prací; ani o jeho choť se neposta
rali, kdo měli manžela na svědomí!
Dva ušlechtilí manželé zaplatili
cizí ziskuchtivosti krutou daň, ale
jméno Štechovo zůstalo čisté a zá
sluha nepopiratelná o účelné a na
svou dobu zvláště dokonalé stavby,
které jsou posud ozdobou města;
a hlavně, spojil s Plzní jméno Alšo
vo, ujav se strádajícího umělce
v dobách velké tísně a starostí.

Alexandr Berndorf:

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
O RODOPISE RODU
LINDACKERŮ.
Již delší dobu mám v úmyslu
sepsati kratší pojednání o rodu
Lindackerů z Plzně, z něhož byla
moje matka. Podkladem k tomuto
studiu je dopis mého strýce p. Ha
nuše Lindackera, toho času nej
staršího člena tohoto rodu, neboť
v tomto roce dožije se 80ti let.
Narodil se v Plzni dne 17. dubna
r. 1853 a je tudíž tento článek
napsán jaksi k tomuto jeho vzác
nému jubileu. Dne 11. dubna 1926
napsal mi nedlouhé psaní, v němž
vzpomínal, že již r. 1872, když
skládal u profesora Krejčího stát
ní zkoušku z mineralogie, byl
dotazován, zda jest příbuzný s Ja
nem Tadeášem Lindackerem, od ně
hož prý pocházejí téměř všechny
sbírky nerostopisné, které tehdy
byly v museu. Krejčí ve svém spi
se »Der Böhmerwald«, vydaném |

vodou stříbrokatá hubatka,
vzavši do ruky ji, poupátka
s nadějí tu hned sem oblévala.
Na lístkách ty názvy byly psané:
Liskay, Kuzmani, dva Slováci,
Kampelík a Káčer Moravané;
Roštlapil Čech s Koubkem27), při Poláku
Sadovském Gay Chorvát, nováci,
aby jen mou nezklamali čáku !
Koubek si byl na počátku své literární dráhy vědom,
že se mu více lichotí, než jeho literární činnost zaslu
huje. Vysvítá to na př. z dopisu Hankovi z 25. V. 1833,
podepsaného jako jiné dopisy z těch let pouze : P r a v o 
s l a v Koubek. Píše tu ze svého haličského pobytu:28) »Zarůměniti se musím, vida, jak malé jsem až dosaváde dal
důvody těch schopností, kterých mi v předposledním
k Rosciszewskému poslaném listu milostivě, ale snad neprávně, přiznávat ráčíte, tím samým asi milosrdným způ
sobem, jakým bylo mně i mnohým jiným prázdným jmé
nům místo přiznáno v bohatýrském i ctihodném zboru
spisovatelů českých od mého nejmilovanějšího druhdy
učitele pana Josefa Jungmanna, jehožto zdárný syn, můj
upřímný drahý přítel před některým časem svoje podi
vení nad mou — ačkoliv jen zdánlivou — v naší literatuře
nečilostí listem dobrosrdečné jest vyjádřil. Takový vejčitek zdá se mi býti spravedlivým a jen ta zásada »nonum prematur in annum« jej cokolivěk oslabiti může, ob
zvláštně tehdáž, když se kdo jako já obávati musí, aby
i po devátým roce nebylo ze všeho »ridiculus mus«. Však
pusťme mimo sebe takové starými veršíkami vystrojené
výmluvy a vyznejme se k naší cti, my mladíci, že obdržujíce nezaslouženě všeliké dobrořečení náčelníků naší lite
ratury je považujeme za povzbuzení a další nabídnutí,
pudící nás ostruhami k pěknému cíli prostřed velmi čest
ných i velmi kořistných (do budoucnosti) na poli vlastenské literatury zápasů a bojů. Z toho stanoviště hledím
já na naší svátou pospolitou slovanskou věc a to sice juž
od času rozvinutí se v mé duši vyšších rozumu sil, hle
dím na ně okem, z kterého pěstounství moudrých našinců
jako: Bezděky, Jos. Dlabače, Jos. Jungmanna, Sedláčka
sňalo tu mázdru, kterou nevlastenecké vychování mno
hým naším krajanům zřetelnici jinak dosti zdravou tak
často zakrývá . . .«
27) Jak se zdá, neznal Kollár r. 1832 jiné básně Koubkovy než oné na sebe.
Aspoň poznamenává při Výkladu, 1832, str. 345, při jméně Koubek pouze: Viz
Čechoslav, II., str. 49.
28) Vorlíček, Jan Fr. Koubek, Obzor, listy pro národopis, dějepis, veřejný
život, literaturu a umění, zvláště nynějška a vlasti, 1855, str. 20. Životopis
Koubkův od Sabiny při Sebr. spisech, IV., 1857, str. 210. Celý list v Literárním
Archivu knih. Nár. Musea.

v Praze u Bellmanna roku 1860,
udává mezi prameny užitými také
spis Preyssler, Lindacker und Hoser, Beobachtungen über Gegen
stände der Natur aus Ein Reise
durch den Böhmerwald im Som
mer 1791. Im Mayer’s Sammlung
physikalischer Aufsätze, Band drei.
Prag.
Podle téhož dopisu vypravoval
otec mého strýce, že Jan Tadeáš
Lindacker byl skutečně jejich pří
buzným; nikdy se však nezjistilo,
v jakém poměru. Otec mého strýce,
můj děd Jan Lindacker, o jehož zná
mé vlastenecké činnosti zmiňuje se
i několikráte Martin Hruška ve své
»Knize pamětní král. města Plzně«,
narodil prý se v prosinci roku 1822
v Dolní Bělé u Manětína. Byi
podle sdělení strýcova synem úřed
níka v tamní huti na kyselinu
sírovou, ale ot ec j e h o d o s t a l
sepozdějinaBřasyuRadni c do s l u ž e b š t e r n b e r 
s kýc h; p o c h á z e l p r ý z Bo
ží ho Da r u v Rudo hoří .
Podle rodové tradice přišli prý
Lindackrové do Čech ze Saska a
usadili se v Božím Daru, kdež po
tomci jejich dosud žijí. Podle sdě
lení důst. farního úřadu v Božím
Daru žijí Lindackerové již od po
čátku XVm. stol. v tomto mě
stečku,
kde ponejprve uvádí se
ALEXANDR BERNDORF:
Gottfried Lindacker, jehož man
KRONIKY SELSKÝCH RODÜ A STATKÜ. želka, rodem Marie BückenhahnoDokončení.
vá, umřela 24. listopadu 1737
Na počátku války psal svým rodičům Václav Moravec z Ameriky. v 63 roce svého věku, jakožto vdo
Jeho dopis došel zcela náhodou nepovšimnut censurou až do Čečovic ; va a matka čtyř dítek.
Pátral jsem tedy nejdříve po ži
i nyní, po tolika letech, zamrazilo mi, když jsem ho četl...
Občan svobodných států amerických psal hodně upřímně a pro votopise Jana Tadeáše Lindackera
tu zjistil jsem, že o jeho činnosti
rocky. A pravdivě! Jeho slova, třeba někdy trochu příkrá, tepala do azmiňuje
se sám hrabě Kašpar ze
živého, nešetřila ani korunovaných hlav a lehkomyslných vinníků Šternberka (ve své knize »Leben
války, a věštecky předpovídala již tehdy (r. 1914) zkázu monarchií des Grafen Kaspar Šternberk von
i zbabělost těch, kteří lehkomyslně hnali miliony lidí do vřavy váleč ihm selbst beschreiben«. Vydal
né, do vraždění a loupežení, a potom dovolávajíce se Boha, ukládali František Palacký v Praze, roku
1868) a dále doktor Adalbert Wraostatním největší oběti i skromnost pod heslem »vydržet« ...
ný v knize »Die Pflege der Mine
Čečovický rodák aklimatisoval se sice v Americe, ale i tu zůstal ralogie in Böhmen«.
V zápise fary v Oseku u Rokycan
29 ) Dlouho jsem pátral po tom, co se s ní stalo. Arciděkanský úřad v Plzni nalézají se tyto úmrtní zápisy o ro
sdělil mi 3. X. 1931 toto : »Datum úmrtí Marie Táborové se zde nenachází, buď
dičích Jana T. Lindackera a o jeho
zemřela mimo Plzeň nebo byla provdána.« Teprve opětovným prohlížením
matriky zemřelých podařilo se mému bratrovi Jaroslavovi datum úmrtí zjistiti.
rodičů :
Poněvadž není při jejím jméně žádná charakteristika, je možné, že v opatrovně
»Paní Kateřina, manželka pana
v té době ani nebyla. — Učastnila-li se nějak veřejného života v Sedláčkově
Kristiána Lindackera, c. k. Bergokruhu, nevím. Marně jsem po tom pátral.

A co se stalo s Minou Táborovou, šiřitelkou básně Koub
kovy? Zdá se, že mezi ní a Koubkem trvaly s počátku
přátelské vztahy i po odchodu filosofa do Prahy, jak to
mu zaslání básně Kollárovi nasvědčuje. Roku 1831 asi
zcela přestaly, když Koubek odešel za vychovatele do Ha
liče. Mina osaměla... Příznivec její zaopatřil jí místo
v opatrovně v roce, kdy jejímu otci byla prodána pro
dluhy chalupa. Neměla na růžích ustláno a srdce stár
noucí toužilo po lásce.
Roku 1836 umírá její starý příznivec Sedláček a po
čátkem r. 1837 umírá i ona.29) Zápis matriční zní suše,
ale skrývá se v něm kus tragedie: 6. leden 1837, říšské
předměstí č. 39, Marie, dcera Jakuba Tabora, pernikáře,
katolička, 32 let stará, P. Eisenhut (jenž ji zaopatřoval),
horečka omladnic ... Tak je zapsáno v matrice zemře
lých 1837, str. 138.
Dva dny před tím je umístěn v matrice počátek této
tragedie: 4. leden 1837. Mrtvě narozené dítě šestiměsíční
Marie Táborové.
Tak končí historie Miny Táborové, proslavené »krásné
Češky v Plzni«. Zvadla růže ...
Životopisec Koubkův Vorlíček připomíná k jejímu
úmrtí: »zemřela v čas nepřítomnosti milencovy ve vlasti,
zanechavši v srdci jeho bol a žalné vzpomínky po dlouhá
léta«. Mina na počátku r. 1837 umírá, její bývalý milenec
se toho roku do vlasti vrací... Zvěděl, co se s Minou
stalo ?
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mistra, zemřela dne 9. dubna 1810
a pohřbena byla dne 11. dubna.
Stáří 70 let, nemoc: věkem sešlá.
Pohřbil i zaopatřil František Englthaler, farář.«
»Pan Kristián Lindacker, jubilírovaný Bergmistr, zemřel 17. květ
na 1816, a pohřben byl 19. května.
Stáří 77 let, nemoc: chřadnutí. Za
opatřil a pohřbil Kajetán Šťastný,
farář. —
»Pan Jan Tadeáš Lindacker, c. k.
Bergmistr, Zemřel 13. listopadu
1816 a pohřben byl 17. listopadu.
Stáří 48 let, nemoc: zdvihnutí
krve, Blutsturz. Zemřel bez zaopa
tření pro náhlost smrti. Kajetán
Šťastný, farář.
Jan Tadeáš Lindacker narodil se
roku 1768, neznámo kde a studo
val původně lékařství u známého
pražského doktora Jana Mayera
(kterýž narodil se v Praze dne 6.
února 1754, požíval titul doktora fi
losofie a mediciny, byl cis. radou a
dvorním královským polským ra
dou, jelikož zachránil zdraví Stani
slava Augusta Polského; napsal
několik vědeckých spisů též o mi
neralogii. Zemřel v Praze 5. května
1807. Byl to muž skvělých spole
čenských forem, ač mysl jeho byla
často kalena zvláštní melancholií.
Svým širokým vědeckým rozhle
dem soustřeďoval kolem sebe mno
ho současných učenců a k němu
na besedy zacházívali též tehdejší
cestovatel Tadeáš Haenke, ing. Ji
rásek, Lindacker, anatolog a země
měřič Daniel Preyssler, geolog dr.
Hoser a jiní. Podle svědectví Kaš
para Šternberka měl Mayer — prá
vě tak jako jeho předchůdce Born
— zvláštní schopnost vzbuzovati
u jiných lásku ku vědě a studiu.
Kašpara Šternberka přivedl k ně
mu jeho strýc, hrabě František,
známý vědec a numismatik a Kaš
par Šternberk ještě v pozdním
věku vděčně vzpomínal, že právě
Mayerova společnost byla příčinou
jeho veliké lásky k vědě a jeho
přičiněním projevoval lásku k pří
rodním vědám.) Také u Lindackera
vzbudil Mayer lásku k přírodním
vědám. V Maiwanldově knize »Die
Opizische Periode«, pojednávající o
bádání květeny této periody v Če-

přísně věrným katolické víře svých rodičů, a právě jejím jménem
spravedlivě odsuzoval monarchy rakouského i německého. V dopise
předpovídal i jiné události, nucenou účast svých sourozenců ve válce,
rekvisice a j. Je to dopis hodný pečlivého uschování. (Do musea!)
Byla to věru léta těžkých obětí. Nejen nejdražší krve, ale i mno
hých jiných běd, i dalšího sužování, nucených dávek obilí i dobytka,
a všeho, co srostlo se srdcem bedlivého hospodáře...
Je těžko říci, co zakoušela otcovská hlava Tomáše Moravce, který
sám poznal vojnu, neboť jako dragoun zažil celou okupaci Bosny a
Hercegoviny; co však zakusilo mateřské srdce, když dva syni po
hřbeni byli v dáli bez rozloučení, vypsati nelze...
Tomáš a Teresie Moravcovi přežili válku a dočkali se naší samo
statnosti. Roku 1924 předali statek svému synu Augustinovi, který
oženil se dne 7. listopadu 1924 s Marií Novou z Čečovic.
Tři ratolesti Moravcova rodu uvítali mně mimo hospodyně, když
jsem vstoupil do jeho statku: — tři hošíci, jako schůdky, Gustávek,
Václav a Vojtěch ...
A hned sháněli tatíčka ...
Tehdy seděli jsme dlouho v slunné veliké světnici Moravcovic
statku, neboť bylo toho příliš, co jsme si měli vyprávěti. S večerem
přišel i otec hospodářův, dědík-výměnkář, Tomáš Moravec, dosud
statný veterán, osmahlý a usměvavý. Nikdo by mu nehádal jeho let.
Manželky jeho, matky hospodářovy, jsem však již nespatřil. Utrpe
ní její bylo příliš veliké, pochybnosti a obavy prožívané za světové
války příliš hrozné. Těžké, tesklivé dojmy nasály se do její duše;
zemřela, raněna mozkovou mrtvicí dne 2. března 1931...
Vypsal jsem tu v letmé stručnosti osudy čečovických rodů, a nyní
načrtnu tu i minulost tamních »gruntů«.
Podle zápisu z r. 1710 víme, že byl statek (čp. 11) připsaný Matěji
Sládkovi za sumu 60 kop míš. Měl r. 1721 pozemky a louky.
strychů věrtel měřic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Malej mezi Morávkovským a Bečvářovským . .
Na Dolině mezi Hamzovým a Levýho . . . .
Velkej mezi Míčkovým a Novýho.....................
U Křížků mezi Morávkovým a Míčkovým . . .
Nad Okrouhlicemi mezi Šerýho a Novýho . .
V Podcestí (rozcestí) předním mezi Novýho a
Moravcovým...................................................
Na zadním mezi Šrachtovým a Hamzovým . .
Nad Sytorovkama mezi Morávkovým . . . .
Pláň Dlouhá v Lípí mezi Šerýho a Hamzovým
Na nivě mezi Šrachtovým a Moravcovým . . .
Vrch mezi Šerýho a Pečkovským.....................
Javorovka mezi Šrachtovým a Šerýho . . . .
Plánka Prostřední mezi Šerýho a Míčkovským .
Malá Plánka mezi Hamzovým a Morávkovým .
Široká pláň mezi Šerýho a Krčmářovým . . .
U silnice mezi šenkýřovou a silnicí.................
Na zadním Chlumci mezi Novýho a Heškovskou
Na předním Chlumci......................................
U p r ů h o n a ...................................................

2

3

1

—

2

—

2

1

1

2

2

2

2

3
3

1

2

3
2

1

2
2
2

strychů věrtel měřic

:20. Na záhum ci...................................................
21. Mešnice
.......................................................
22. H linka............................................................
23. Hořejší H lin k a...............................................
24. U h ro m ad y ...................................................
25. Pod Zahrádeckej...........................................
26. Baba ............................................................
27. Vrch ............................................................
28. Nad Vosenicemi...............................................
29. Za Sviňákovcem...............................................
-30. Nad Zahradou...............................................
31. Na Cátkách či Hádkách..................................
-32. Na Š e re jc h ...................................................
33. Na d lo u h e j...................................................
34. Na m a le j.......................................................
35. Kopanina.......................................................
36. Mezi v r a t y ...................................................
37. Kopanina zadní...............................................
38. Křevárovka...................................................
39. Na P ly z ý ře ...................................................
40. Rovina............................................................
41. Hlinka H o řejší...............................................
42. Hlinka D o lejší...............................................
43. Planina...........................................................
44. Nade draham a...............................................
45. V o u v ařích ...................................................
46. K lín .................................. .............................
Úhrnem . . .

2(47)
2
1
3
3
3
1
1
—
3
1
3
1
2
1
2
3
1
1
1
3
3
2
3
1
—

—

—

—

—

2

—
—

—

—
—

—

—

2
—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

3
1
2

—
—
—

—

—

2
2

—

—

—

O
O

2

—

1
2
—
—

2
—

—
—

—

1
3

2
2

42 strychů 1 věrtel

Zajímavo jest, že tehdy pozemky nebyly ještě očíslovány (parce
lování čísly), nýbrž že napsáno bylo pouze jejich pojmenování s tím,
ze uvedena byla i jména majitelů pozemků sousedních.

Louky:
1. U Sedliště , .........................................................
2. Malá , , , ........................................................
3. Běhanice , ............................................................
4. Novina sama o sobě le ž í.........................................
5. Na Vokrouhlici....................................................
6. Na Kopcovatej , , , .........................................
7. Prostřední , , , , , , .....................................
8. Na Kukle , , , .................................................
9. Tarnvík...............................................................
10. Sýterovka , , , , , , .....................................
11. Malá Vesenice................................................ , ,
12. Hořejší Vesenice....................................................
13. U Měrčína malá....................................................
14. Velká u Měrčína....................................................
15. Krzavarovka (Křevárovka).....................................
16. Rovněž tam na hořejší »Křevárovce«..........................
Úhrnem .

vozu
(t. j. sena)

. rh
. a/4
. J/2

. */4
. */4

.
.
.
,

*/4
1
1
1

. Va
. V4
. X/4
. V4
. Va
. 1
. V4
8

vozu
(t. j. sena)

Názvy polí udržely se v původním znění dodnes, toliko některé
opraveny jsou na nynější správná jména, kteráž byla tehdy všelijak

chách, vydané v Broumově r. 1901,
píše o sobě — je tu citován jeho
starý zápis — na stránce 33 J. T.
Lindacker asi toto: »Jsem synem
nemajetného muže a chtěl jsem studovati lékařství, avšak můj otec,
poněvadž neměl žádného jmění,
nechtěl toho dovoliti, až konečně
jsem ho přece pohnul k tomu, že
mi dal své svolení; konejšil jsem
ho, že se přičiním o to, abych ob
držel nějaké studijní stipendium a
abych si přivydělával kondicemi.
Avšak ani to ani ono nešlo tak
snadno, jak jsem si představoval,
a tu otec chtěl mi ze studií odvézti
domů. I požádal jsem své učitele,
aby se za mne přimluvili a domlu
vili otci, a vysvětlili mu, že je jeho
povinností, aby mi ještě nějaký čas
na studiích vydržoval, když už to
lik peněz na mne obětoval. Otec
opět povolil, musel mne však vydržovati penězi, které sám si vypůjčil.
Pojednou vyskytla se mi příleži
tost, abych poměrně s malým ná
kladem mohl studovati mineralgii
v Chemnitzi (Saská Kamenice).
Byl jsem s tím spokojen a odcesto
val jsem do Chemnitze, kdež mým
učitelem byl slavný Scopoli (proslu
lý autor »Flora carnillica«, později
profesor botaniky v Pavii, narozen
r. 1723 v Cavalese v Tyrolích,
zemřel r. 1788 v Pavii), který svý
mi přednáškami roznítil mojí náklonost k botanice a povzbudil mně
k prohloubení a rozmnožení svých
vědomostí.«
Opiz obdivuje rozsáhlou kores
pondenci Lindackerovu se všemi
tehdejšími botaniky, a i samého
Willdenova nevyjímaje. Herbář
Lindackerův má 7000 druhů rostlin,
většinou exotických, a mnoho i
kapských.
Po skončení studií v Saské Ka
menici vstoupil do služeb kamerálních panství v Čechách, později
byl šichtmistrem v Karlově Huti
na Křivoklátsku, a posléze horním
mistrem ve Zbiroze a Oseku. Velmi
rád cestoval, zejména po Rakousku,
Štýrsku a Uhrách. Téměř celé Če
chy prozkoumal v různých smě
rech a vydal některé práce palaeontologické, botanické a zoologic
ké. Sám měl velikou sbírku mine
ralogickou, kterou od něho koupil

hrabě Kašpar Šternberk, jak ještě
níže bude obšírněji vzpomenuto.
V posledních letech svého života
churavěl často chrlením krve, tak
že administrátor státních panství
hrabě Prokop Hartmann osvo
bodil ho roku 1816 na jeden celý
kalendářní rok od vykonávání
služby s plným platem; ale již 13.
listopadu 1816 zemřel Lindacker
na chrlení krve nejspíše v Oseku
u Zbirova.
Hrabě Kašpar Šternberk zmiňu
je se o Janu Lindackerovi takto:
V roce 1809 (na stránce 90). Se
známil isem se s dvěma přírodozpytci, kteří bydleli blízko mne a
to s důlním Lindackerem a »markscheidrem« Preysslerem ; první
z nich byl mineralog a botanik a
druhý etnomolog. S oběma jsem
sjezdil své železné i uhelné doly,
hleděl jsem je umístiti do uprave
ného odbouraného dolu a byl jsem
při té příležitosti upozorněn na
rostlinné zkameněliny, které jsem
ponejprve spatřil na jejich přiro
zeném nalezišti. Oba mi pomáhali
sestaviti sbírku nerostů mého bra
tra (Joachyma) v knihovní síni
nově zřízené, kdež našli jsme rov
něž otisky lepidodendronu a ka
pradin.
V roce 1813. (str. 96) (po ná
vratu z Prahy). Opustil jsem Pra
hu v polovině března a zaměstná
val jsem se s důlním Lindackerem
shromažďováním předvěkých rost
lin z okolních i vlastních kamenouhelných dolů, aby je sestavil ve
zvláštní místnosti.
V roce 1816. (str. 105—106) (Na
Březině). Důlní Lindacker, již dříve
účastník v mých pracích, churavěl
dlouho úbytěmi hlasivek. Měl
sbí r ku nerostů, kt er ou
s á m s h r o má ž d i l . Obsahova
la mnohé zvláštnosti, ale poněvadž
netušil nebezpečnost své choroby a
nikterak by se nebyl odloučil od
svých sbírek, navrhl jsem mu, aby
vstoupil do výslužby, přešel ke
mně a sloučil své sbírky s mými,
I prodal mi je s podmínkou, že
mají býti po naší smrti věnovány
některému veřejnému ústavu v Če
chách pod názvem »Šternberkova
a Lindackerova sbírka«. S tímto

zkomolena ; lze to vysvětliti tím, že tehdejší úředníci neovládali český
jazyk a nerozuměli proto lidovým názvům.
Dobytka choval vlastního: 4 koně, 2 voly, 4 krávy, 1 jalovici,.
10 ovcí a 1 svini.
Desátku dává faráři (vrčeňskému) : pšenice 3 věrtele, žita 3 věrtele, ovsa 3 věrtele. Letníku z jedné každé krávy žejdlíku másla..
Postního 10 vajec.
Dále platil z jedné »krávy kostelní« k záduší čížkovskému ročně*
14 krejcarů.
»Ouroku dával« (t. j. plat vrchnosti) ročně:
svatohavelského................................................... — zl. 51 kr. 2 denáryvánočního , , , , , , , ................................. 1 zl. 51 kr. 4 denáry
slepice 2, t. j. , . ,
..................................... — zl. 14 kr. 0 denáry
vajec 50, t. j. , , , , .......................................— zl. 16 kr. 4 denáry
máku 1. čtvrt, t. j. , , ,
— zl. 14 kr. 0 denáry

Spaudu nebo ospu (t. j. obilí odváděné vrchnosti) :
žita
1 strych — věrtel
2 mírky
ječmene , , , , , , ...........................1 strych — věrtel
2 mírky
ovsa , , , , , , ................................1 strych 2 věrtele — mírka.
koudele , . , , , , ........................... 1 libru

Roboty panské vykonává zároveň s jinými.
Pozemky tuto uvedené takřka v nezměněném pojmenování, kromě*
odprodeje některých parcelek u Měrčína, Smetánek a Sedliště, patřily
k Moravcovu »sládkovskému gruntu« až do roku 1928. Tehdy do
mluvil se p. Aug. Moravec se svým sousedem p. Vojtěchem Šeflem
č. p. 33 a vzájemnou výměnou zcelili si své pozemky (dříve jediného?
statku) v příhodnější, větší celky; zcelování či arrondace umožňuje
intensivnější způsob hospodaření, zejména užívání strojů, nyní ne
zbytných, ježto nepomucký kraj vylidňuje se neustále. Arrondace.
tato sloučila drobná políčka, rozdělená před 132 lety tak, že oba.
hospodáři měli po ní tutéž výměru pozemků jako předtím.

*
A nyní ještě několik čečovických zajímavostí:
O tom, že poblíže Čečovic býval kdysi zelenohorský dvůr, víme ze*
zápisů desk zemských. Ladislav ze Šternberka přikoupil r. 1564 ku
svému podílu od dílu bratra Viléma vesnice Bezděkov, Čmelíny, Mo
helnici a Čečovice s pustým dvorem v háji.
Zmínil jsem se již o tom, že čečovická hospoda byla již roku 1721
v držení rodu Palackých. Na sklonku XVIII. věku zemřel některý
z její vlastníků a zanechal po sobě vdovu s dvěma syny, patrně již
dospívajícími. Hospoda tato, zvaná tehdy »panská krčma«, měla
různá práva i povinnosti, z nichž především samozřejmou povinnost
odebírání piva pouze ze zelenohorského pivovaru. V téže době patřil
grunt č. 20 nějakému Peškovi, pocházejícímu z Milčí (ze statku, nyní
»ceplechovského«, nebo též »»peškovského«), který však špatně hos
podařil a proto posléze i z prodluženého statku utekl. Opuštěný sta

tek neposkytoval přirozeně vrchnosti žádného užitku a proto, když
kdysi starší syn vdovy Palacké, Matěj, přišel na Zelenou Horu objednati pivo, zavolal si ho všemocný pan direktor a vnutil mu »peškovský dvůr« ke koupi. Matěj bál se odrnlouvati a proto svolil ; když
však to řekl doma matce, tato se velmi rozlobila a v hněvu prý ho
i udeřila — botou! Když však Matěj šel opět pro pivo, tu dala mu
z tajných svých úspor peníze, aby koupený statek hotově a najednou
zaplatil, ač toho zámečtí páni ani nežádali ; bylo u něj přes sto strychů
polí a stál pouze 80 zlat. šajnů. Dostal ho potom mladší Matějův
bratr Josef (nar. asi r. 1770), který jen proto, že byl samostatným
hospodářem na vlastním gruntě, ušel i asentýrce a dlouholeté vojančině. Byl to bystrý hoch a proslavil se v dějinách našeho kraje
opravdu znamenitě. Uměl se totiž vlichotiti v přízeň všemocných
tehdy pánů ze zámku a stal se proto »oberrychtářem«, opravdo
vým vládcem několika (osmi) obcí, v nichž rozepisoval robotu, na
váděl, kterého jinocha mají páni asentovati a j. Byl přímé a ote
vřené povahy a nejspíše právě proto stal se jakýmsi důvěrníkem
pozdějšího ředitele (a hospodářského rady) Františka Brosche (Na
Zelené Hoře r. 1819—1846), který se často »čečovského« dotazoval
i o radu. Josef Palacký (ač pil rád pivo, dožil se vysokého věku) byl
čtyřikráte ženat a tím založil mocný, bohatě rozložený rod, jehož
příslušníci žijí dodnes nejen v Čečovicích (a tu dosud na hostinci
č. p. 19), ale i v okolních obcích a městech, zejména ve Vrčeni, Huti,
Bezděkovci, Nekvasovech, ve Vranovském mlýně, v Žel. Újezdě u No
vých Mitrovic, v Plzni, v Praze a j. Sňatkem získali Palačtí i »blahoutovský« dvůr v Sedlišti, dříve také »rychtářský«.
O Josefu Palackém, který prý sám nevykonával žádnou práci a »ani
stébla křížem nepřeložil« i o jeho »panské přízni«, tentokráte proti
všem pravidlům trvalé, vypravují se mezi lidem dodnes velmi zají
mavé historky.
O této zajímavé postavě, i o tom, jak můj pradědeček, ranhojič
Jindřich Berndorf vyléčil jeho domněle šílenou manželku, zmíním
se obšírněji v některé své příští beletristické práci.
Nyní několik slov o »sousedech« čečovických, vlastně o původu
některých tamních statků a chalup.
Od statku čp. 1, »U Šedivých«, jenž býval dříve největším v obci,
oddělen byl statek čp. 48, »U horních Šerejeh«, a chalupa čp. 23,
(»V Šerejeh chalupě«) nyní (od r. 1925) »Kaplických« zvaná.
Statek čp. 2 vystavěn byl v r. 1710 kovářem Černým z Klatov.
Tehdy pravděpodobně byla tu nouze o kováře a proto se asi obec sta
rala o to, aby se nějaký kovář usadil v Čečovicích; proto dala (nebo
levně odprodala) mu i obecní pozemky, neboť polnosti tohoto statku
sousedí téměř všude s pozemky obecními.
Čp. 7, statek »U Novejch«, byl rovněž rozdělen jako statek »U Šerejch«. Tím vznikl statek čp. 38, dále chalupa čp. 31 »U Dolních
Bečvářů«, a chalupa »plačkovská« čp. 16, zvaná později »U Ka
plických«, kteráž byla rozbořena v r. 1925.
Čp. 8, obecní pastouška, stávala dříve na návsi a na jejím místě

návrhem souhlasil, smlouva byla
provedena a kupní cena vyplacena.
Dříve však než došlo ke spojení
sbírek, zemřel Lindacker k veliké
mé bolesti. Sbírka jeho však byla
zachráněna vlasti«.
Pokud sbírky Národního musea
byly ve staré budově na Příkopě,
byly sbírky tyto skutečně označe
ny podle znění svrchu uvedené
smlouvy jako LindackerovskoŠternberské. Podle sdělení dr. Lud
mily Slavíkové není tomu nyní tak
proto, poněvadž staré sbírky tvo
řily jen menší část rozsáhlých sbí
rek dnešních. Při systému, který
zavedl v Museu zesnulý ředitel mi
neralogických sbírek, prof. Vrba,
nebylo možno ponechati je v cel
ku, poněvadž tehdejší systém se
značně změnil a mnoho se doplnilo.
Jako historická sbírka šternberkovská zůstala jen část v palaeontologii, dosud jménem šternberkovským označená.
Jan Tadeáš Lindacker žil v bez
dětném manželství a nikoliv šťa
sten, poněvadž měl nevěrnou a
lehkomyslnou manželku, která mu
z pokladny odcizila několikráte
značnou částku peněz a prováděla
to tak dlouho, až byl nucen se s ní
rozejiti. Opiz navštívil ho v Praze
dne 19. září 1804 v jeho bytě na
Malé Straně, v domě »Na staré
poště« na Maltézském náměstí
v Praze III. V tomto bytě
zemřel prý J. T. Lindacker dne
13. listopadu 1916 (viz Hesperus
Vm. 1817. P. 29) a byl snad podle
svého přání převezen do Oseku a
tam pohřben. Jest záhodné, že zápis
tamní matriky mrtvých se nezmi
ňuje o tom, že umřel v Praze.
Ojeho vědecké či nnost i
zmiňuje se obšírněji dr. Wraný,
z něhož tu uvádím:
Zdařilá Lindackrova díla a stu
dia zařaděna jsou jednak ve spi
sech České učené společnosti, jed
nak ve sbírkách fysikálních člán
ků dra Mayera a některé dokonce
i v »Mineralogii« vídeňského Abbého Ernsta. (Vídeň, roku 1800.) Po
slední jeho prací jest návrh nové
soustavy nerostů podle chemických
základů, kterým zabýval se po
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celý život, aniž ho dokončil. Z jeho
přemnohých pojednání uvádím tu:
»Popis některých topasů, které
přicházejí v ostrovickém cínu«.
(Beschreib, einiger Topase, welche
in Schlaggenwalder Zinnstock vorkomen. Prag, r. 1791, stran 105.)
Dílo toto řadí se k nejlepším nerostopisným studiím tehdejší do
by. Jeho »Nerostopis okolí města
Stříbra« (Mineralgeschichte von
Mies) jest první soustavný popis
nerostů, vzniklých v rudách stříbrských a v něm po znamenitém
úvodu zevrubně pojednává o leš
těnci, okru a pod. Další díla
Lindackrova : »Pozorování uhel
ných ložisk plzeňského kraje«
(dr. Mayer’s Sammlung phys. Aufs.
I. 1791, p. 9). Nerostopisné po
známky o sopečnosti Wolfbergu
u Černošína (tamtéž p. 13), »O na
lezištích některých českých chalce
donů« (tamtéž p. 29) a dodatky
k českým topasům (tamtéž II., r.
1792, str. 264) a jiné jeho práce
dosvědčují jeho veliké vědomosti
a odborné znalosti. Do knihy »Po
zorování předmětů v přírodě na
cestě Šumavou« od dra J. Preysslera, J. T. Lindackera a J. K. Hosera napsal Lindacker stati nerosto
pisné a zeměpisné, z nichž zvláště
zajímavý jest popis chyanitů na
Pancíři u Železné Rudy a zlatých
stupňů ve starých dolech v Kaš
perských Horách, které tehdy byly
uschovány na tamní radnici; v su
šických rýžovištích nemohl však
již nalézti ony chrysolity, které
nalezl tu před čtyřmi lety dr.
Mayer, jejichž krystaly Lindacker
v Praze pozorně ohledal, aby zji
stil, že skutečně jde o tyto kame
niny.
Jeho příspěvek o nerostopisech
Božího Daru obsahuje i popis tam
ních nerostů, stříbra, leštěnce, ko
baltu, arseniku a pod. V knize Be
schreibung des dichteg thonigen
Sphaerosiderits von Radnitz in
Böhmen pojednává Lindacker o t.
zv. »klappe-kamenu«, který byl na
lezen na panství hraběte Šternber
ka a prof. Freysmuth připojil
k tomu chemický rozbor. Mimo to
existují ještě četná pojednání Lin
dackrova o mineralogii okresu vel-

vystavěna jest škola; s ní současně postavena byla nová pastouška
a kovárna, obě na obecním pozemku, tato za vsí směrem východním.
Od statků »Hamzovic« čp. 9, oddělena byla chalupa čp. 41 »U dol
ních Hamzů« (dělení statku mezi sourozence) a chalupa čp. 28, zvaná
»U Andrisků«. Právě tak tomu bylo i u statku čp. 10, »U Bečvářů«,
odkudž oddělen byl statek čp. 35, »V koukolovně«, a chalupa »U Kolovrátníků«, nesoucí čp. 24. —
O čp. 11 víme, že dalo vzniknouti statku čp. 33 »U Řeřábů« a cha
lupě »sládkovské«, zvané »U Bártů«, nesoucí čp. 3.
Také statek čp. 12, »U Šrachtů«, rozdělen byl na více dílů, čímž
vznikl statek čp. 32, »U Doubků«, a chalupa čp. 37, »U farů«, nyní
»U truhlářů«.
Od statku čp. 13, »U Míčků«, odtržen byl selský dvůr čp. 49,
»U Třetinů« (!), a chalupa čp. 56, »U Krajinků«.
Od statku čp. 14, »U Moravců«, vznikl dům čp. 39, »U dolních Mo
ravců«, a chalupa čp. 18, zvaná »U Martinků«.
Čp. 19 — krčma — získalo některé pozemky obecní ; podobně jako
u čp. 2.
Ze statku čp. 20, »U Pešků«, vznikl i statek čp. 46, »U dolních
Pešků« (nyní u Klasnů), a chalupa »U Petrů«, Čp. 37.
U statku čp. 21, »U Morávků«, vystavěn byl statek »Horních
Morávků«, čp. 44, a chalupa čp. 50, »U Kantíků«, nyní zvaná »U Kalistů«.
Ostatní čísla postavena byla časem jednotlivci.
Tolik ve stručnosti o statcích a chalupách čečovických sousedů;
velké statky »celoláníků« dělily se dobou na půlláníky i chalupníky
(čtvrtláníky).

*
Posléze zaznamenám tu ještě jedinkou episodku, takovou, jaké
by měly býti zapisovány v kronikách rodů i statků. Je z doby válečné
a vypráví nám o tom, jak tu měl býti zrekvirován malinký, nepatrný
zvonek, kterým se tu po dlouhá léta vyzvánělo z rána, v poledne
a večer, a mimo to když někdo zemřel a nesen byl k poslednímu
odpočinku na hřbitov vrčeňský. A zaznamenám tu událost tak, jak
mi ji vyprávěl pan Aug. Moravec, velmi zúčastněný na zachránění
zvonku __
Nuž poslechněme si jeho vyprávění:
»Bylo to dne 1. března památného roku 1918, když před polednem,
asi o 11. hodině dopolední, přišli do naší obce dva vojíni. Zamířili
přímo ke kapličce a okukovali ji ze všech stran. To se nejspíše radili,
jak si mají počínati při provádění rekvisice.
V téže době byla u nás, u mojí nebožky matky, na návštěvě nebo
jak říkáme »na hrádkách«, žena tehdejšího obecního starosty Václava
Klůsa.
Již pouhý příchod vojáků do vsi byl tehdy událostí a proto i my
pozorovali jsme je z oken našeho statku. A že si právě prohlíželi
zvoničku, usoudili jsme, že si jdou pro zvonek.

Když vojáci byli se svým pozorováním hotovi, zeptali se dětí, kolem
nich zatím zvědavě se zběhnuvších, kde bydlí starosta. A hned zamí
řili k jeho statku.
Když to z našich oken viděla starostová, měla se k odchodu. Věděla,
že vojáci nepohrdnou jejím pohoštěním, neboť tehdy bylo na vojně
nejhůře: — hlad a zase hlad.
A tu oslovila ji nebožka má matka:
»Jen jdi a dej jim něco jíst a zdrž je u vás. A pošli vaši holku
po vsi, aby zatím někdo zvonek sňal a schoval. Přece si ho nedáme
vžiti!«
Starostová jen hlavou kývla na souhlas.
A tak za chvíli vyběhla ze starostova statku jeho dcerka a zamí
řila přímo k starému zvoníkovi Bartíkovi, zdržela se u něj jen
okamžik a zašla k domkáři Kováříkovi (čp. 15).
Neuplynulo ani pět minut a již ke zvoničce blížili se Kovářík
s domkářem Klůsem (Tomášem), který nesl dlouhý, vysoký žebřík,
a za chvíli byl zvonek sejmut.
Však byl již nejvyšší čas. Sotva zmizeli ve zvoníkově chalupě, vyšli
ze starostova statku vojáci a ihned zamířili ke zvoničce. Ale zvonku
tu již nenašli....
Jakž také, když tento byl zasypán v bramborách ve zvoníkově
sklepě tak, že by ho nenašli, kdyby ho sebe déle hledali.
Vojáci se tomu tuze divili a ještě více tomu, když jim sousedé
vyprávěli, že zvonek již z rána na zvoničce nebyl, že ho nejspíše
někdo v noci — ukradl.
Vojáci přece ho viděli vlastními zraky, ale posléze spokojili se
tím, že alespoň zdánlivě uvěřili této báchorce a odešli z obce, aby
své dílo započali jinde a aby ohlásili, že zvonek čečovický byl ukraden.
Dost možná, že právě z něho bylo by ulito ono zázračné dělo, které
by bylo ještě tehdy zachránilo »blažené Rakousko« . . . .«
A proto byl oprávněný strach, že celou věc budou vyšetřovati četníci a bylo přirozeno, že zašli by v pátrání nejdříve ke zvoníkovi.
A tak ještě v noci na 2. březen byl zvonek vynesen ze své provisorní
skrýše, ze sklepa zvoníkova, a to k nám na zahradu, kdež jsme
ho zakopali se starostovým synem Janem právě v těch místech, kde
na památku toho je nyní postaven onen starý tesaný kámen ....
Nikdo neuvěří, jak nám bylo bez zvonečku ve vsi smutno. Byli
jsme už na něj zvyklí. Ráno nás zval k modlitbě, v poledne k obědu
a večer k odpočinku. A zvláště smutno bylo, když měl být pohřeb
a zemřelý soused loučil se se svou obcí bez jeho truchlivého hlasu...
A tak tomu bylo až do dne 15. října, kdy byl tak zvaný »první«
či »teresiánský« převrat, o němž i v Nepomuku snímali »rakouské
orly« z úřadů...
Toho dne byl zvonek vyndán ze skrýše a zavěšen na své původní
místo. Jeho hlas ozval se zase mezi našimi statky a domy.
Po celou tu dobu co byl ukryt, byl náš zvoník vlastně bez práce.
Tento dobrovolný odpočinek však ho nikterak netěšil, stále truchlil
po svém milém zvonku a vykládal, že i přes svůj vysoký věk nechce

varského, o okolí města Bělé, o do
lech jáchymovských, atd.
Maiwald ve své knize »Geschichte
d. Botanik in Böhmen«, vydané ve
Vídni r. 1904, zmiňuje se několi
kráte o Lindackerovi. (Bližší viz
str. 92, 93 a 130.) O tom, jaké
vážnosti se J. T. Lindacker tě
šil u svých vrstevníků přírodopisců,
svědčí i okolnost, že prof. Tausch
pokřtil po něm i jednu mochnu,
jako P. L i n d a c k e r i, (Flora,
1816 p. 466—467), již D o m i n po
važuje za odrudu P. lencopolitana.
Kromě tohoto Jana Lindackera
setkáváme se ve vědě mineralogic
ké ještě s jinými Lindackery, tak
že se zdá, že obliba nerostopisu
byla v tomto rodě jakousi tradicí.
Zajímavo jest, že téměř všichni
Lindackerové zabývali se studiem
Jáchymova, odkudž nedostal jsem
dosud zpráv, ač ředitelství státních
lázní odevzdalo mé dopisy tamní
mu městskému archiváři dru Stur
inovi; také z jejich zájmů o nerostopisné poměry Božího Daru lze
usuzovati, že k tomuto místu měli
přímé vztahy.
Mezi intimní přátele Lindackerovy patřili zejména Josef Karel Edm.
H o s e r (* 30. ledna 1770 v Ploškovicích, f 22. srpna 1848 v Praze),
zeměp. etnograf a znalec umění,
proslavený svým spisem (němec
kým) »Krkonoše a jich obyvatelé«,
a odkazem své obrazárny Společ
nosti vlasteneckých přátel (dříve
v Rudolfině, nyní na Strahově).
Hoser byl osobním lékařem ruské
ho generála Durasova a arcikníž.
Karla rakouského; dále Jan Dan.
P r e y s s l e r , známý přírodovědec
a hormistr, autor »Seznamu česk.
hmyzu«. S těmito přáteli podnikl
Lindacker cestu po Šumavě, jakž
je zřejmo ze spisu svrchu uvede
ného.
V Chebu žil v XVIII. století Jan
Lindacker, vicekantor městského
děkanského chrámu sv. Mikuláše,
který se svou manželkou Annou,
rodem Ocklovou, měl několik dí
tek, jejichž osudy, pokud jsem je
zjistil, tuto uvádím.
1. Jan Lindacker narodil se
v Chebu dne 31. října 1816 a stu
doval v Chebu, theologii pak v Pra-

ze. Jelikož ku vysvěcení byl příliš
mlád, byl nějaký čas vychovate
lem v rodině hraběte Šporka, kdež
setrval i nějaký čas potom, když
byl vysvěcen v Praze dne 26. čercence 1839. Dne 11. října 1840 byl
ustanoven do Abertanů za kaplana
a záhy potom ochuravěl tyfem. Po
jeho uzdravení onemocněl touže
nemocí i jeho farář P. Josef Stökner, kterýž ještě v témž roce ze
mřel. Lindacker ustanoven byl tam
ním administrátorem a ještě v témže roce farářem. Roku 1845 založil
tu tělocvičný spolek, který však
musel rozpustiti na naléhání úřa
dů. Roku 1848 zúčastnil se hojně
cvičení Národní gardy a kdykoliv
tato vyrukovala, jel v čele jejím
na koni jako velitel. Při prvních
volbách do zemského sněmu byl
zvolen náhradníkem. Dne 29. října
1851 složil rigorosum z dogmatiky
na theologické fakultě v Praze a
ucházel se o kanovnictví, které
však neobdržel. Za to vyznamenán
byl různými hodnostmi: bylť se
kretářem vikariátním, od r. 1873
i zástupcem vikáře v sv. Jáchy
mově, roku 1881 byl za tento vikariát zvolen do pražské synody, po
výšen na děkana a posléze i na vi
káře. Dne 15. října 1881 vyzname
nán byl zlatým záslužným křížem;
roku 1884 jmenován byl konsistorním radou a téměř současně čest
ným měšťanem města Abertanů.
Pamětní kniha tamního děkan
ství zaznamenala o něm i několik
lidských vlastností. Byl horlivý a
snaživý »horník« — rozuměj mine
ralog — a zůstavil po sobě stejno
kroj, různé kahance, důlní měřidla
a »šichtovní knihy«, které »vydá
vají jeho vědomosti nejlepší vy
svědčení«. Se svým níže zmíněným
bratrem Josefem zařídil na faře
laboratoř a byl ve fysice a chemii
velmi zkušený a obeznalý. Jako
syn kantorův byl znamenitý zpě
vák i hudebník a každého dne hrá
val na harmonium; tak i ještě
v den své smrti. Byl po mnoho
let členem obecního zastupitelstva.
Jeho matka pocházela z MariaKulmu u Falknova.
(Dokončení.)

nyní umříti. Až prý potom, až zvonek bude zase na svém místě, aby
mu zazvonil hranu, jako jí zvoníval po léta jiným.
Budiž tu zaznamenáno, že přání jeho se vyplnilo. První hrana,
kterou zvonek odplakal, byla jemu ...
A téhož dne zvonil ještě jedenkráte: o pohřbu paní Konšelové...
»Teresiánský« převrat ukázal se býti šalebným a kdož ví, co by
se bylo stalo, kdyby o 14 dnů později nebyl skutečný státní převrat,
památný 28. říjen 1918.
Je sice pravdou, že četnictvo bylo tehdy již velmi národnostně
uvědomělé, a že náhlé objevení se zvonku ani neohlásilo a jeho pů
vodní zmizení vlastně ani řádně nevyšetřovalo. Pídili se sice po něm,
co se s ním stalo, ale už jen tak na oko ...
A od té doby trůní náš zvoneček zase na své věžičce, označuje
nám kdy je ráno, poledne a večer, a hlásí nám, když někdo ze sousedů
rozžehná se s tímto slzavým údolím . . .«
Prostinká historie zvonečku čečovického a přece tak poučná o po
měrech válečných a o tom, čím vším chtělo se zkomírající Rakousko
zachrániti, aby se udrželo a vytrvalo ...
Ale všemohoucí osud rozhodnul jinak ...
Takové události jsou jistě hodny zaznamenání, neboť již stařičký
a svérázný Vavák napsal kdesi, že »ani člověk neví, jakou zlatou
věcí jest zapisování pamětí. . .«

#
Vypsal jsem tu ve stručnosti kroniku statku Moravcova a jeho
nejbližšího okolí. Je stručná, kratičká a časem jistě zjistilo by se
mnohé, čím by se mohla doplniti a rozšířiti.
Ale i takto, ve své kusosti a stručnosti jest dokladem toho, že
každý hospodář — stojí-li ovšem o to — může si sám poříditi
a sepsati jakouž takouž »kroniku« a v ní pak pokračovati. Vždyť
každý selský rod, ba každý rod vůbec, má podobnou minulost, jež
stojí za zapsání.
A každá z nich, zamyslíme-li se nad ní s otevřeným srdcem,
poučuje nás o mnohém.. Především o tom, že člověk i se svými plány,
starostmi a snahami není nic více, než nepatrným zrníčkem ve
vesmíru, třtinou chvějící se při každém závanu větru ; slabým
jedincem, který zpravidla ničeho nezmůže proti vůli celku, proti po
měrům a proti době, jedincem tuze často odkázaným na pomoc svých
bližních. A tu především poznáme, že starý zvyk přátelského »sou
sedství« byl zavedeností velmi moudrou, právě tak jako i mnohé jiné
pradávné zvyky a obyčeje, prýštící ze staletých tradic a zkušeností.
A již pouhé uvědomění těchto poznatků má říditi naše skutky
a chování.
Každá věc, především však statek, živnost rolnická, jest každému
svému vlastníkovi milejší a dražší, ví-li její minulost a zná-li její
vztah k sobě i ku svým předkům. Odlesk jejich dávné radosti i péče,
udržeti půdu svým potomkům, padá tajemným světlem i do naší

duše a minulost přichází pak nás tèsiti! Již proto měli by se snažiti Ladislav Lábek:
naši rolníci o to, — zvláště ti, kteří hospodaří na gruntech, které KAMENNÉ SOUSOŠÍ
patří jejich rodině po celá staletí — aby na každém statku zavedena
SV. JIŘÍ V KŘIMICÍCH
byla kronika usedlosti i jejich vlastníků. Z ní čerpali by pak oni náleží k nejpopulárnějším práčem
noví vlastníci poučení, co námahy, potu a obětí celých generací dosud nedoceněného plzeňského ba
bylo mnohý zapotřebí, aby statek udržen byl v jejich rodu; a kro rokního umělce Lazara Wiedemanmě toho i poznání, že statek, »grunt«, je nejcennější a nejbezpeč na. Bývala kdysi poblíže pivovaru
nější oporou řadě pokolení, celému rodu, útulkem i živitelem jeho a ve stavu velmi zbědovaném, ale
v těžkých dobách i největších převratů lidských společností. Mnohý nyní opravená krášlí prvé nádvoří
jemuž jest opravdu velko
rod stál pevně po staletí se statkem, s ním žil, trval i — zanikl ' zámku,
lepou ozdobou. Žel, že nebyl zachrá
A s vědomím tímto spojena jest i větší vážnost a upřímnější láska něn i protějšek sochy — velkolepé
k odkazu našich předků, která v přeneseném působení učí nás i lásce dílo Matyáše Brauna — kamenná
k vlasti; a rovněž i k obětem a především k vzájemné lásce se sou Pieta — proti zámeckému vchodu,
jest blízka úplnému zničení.
rozenci, sousedy, krajany, kteří mají a měli s námi společné osudy, i která
Stejně se za naprosté netečnosti ve
a ke všem bližním vůbec; učí nás lepšímu a vniternějšímu životu, ! řejnosti i dohlédacích úřadů roz
opravdovému lidství. A po té stránce jest morální cena kronik sel padává podobné dílo Wiedemanských rodů i statků až dosud nedosti oceněna. (Ve své knize »Snímky novo na náměstí v Žinkovech, kde
loňského roku se sřítily celé části
lidí a věcí« rozepisuji se o tom důkladněji.) „
skulptury
snad ještě dnes
A bylo by věru požehnáním venkovského lidu, především země roztříštěné ana leží
kamenných stupních.
dělců, kdyby takové knihy byly hojněji sepisovány, kdyby v každém
statku byla kronika (nebo »pamětní kniha«, jaké se dnes prodávají Ladislav Lábek:
již připravené), do níž by se kromě zpráv o minulosti zapisovali SOCHA SV. AN N Y »SAMY
(třeba pod zorným úhlem současných náhledu) důležité veřejné
TŘETÍ« VE SBÍRCE PANÍ
i rodové události doby přítomné. Neboť v nich našli by jednou na.,i
E. VALEŠOVÉ V PLZNI.
potomci snadně to, co my nyní sháníme namnoze s velkými potížemi
Seznámili jsme naše čtenáře již
v archivech a v starých zápisech. A již proto měli by se naši rolníci
před
časem s některými vzácnými
snažiti o to, aby vše, co s minulostí pomalu splývá v zapomenutí, památkami
ze soukromých sbírek
bylo ještě vyvoláno a zachráněno z těchto mlhovin, dříve, než bude plzeňských a připojujeme k nim
pozdě__
další význačný kus, krásnou dřevo
Poznámky:
Knihy takové byly zakládány pravděpodobně v důsledku císařského patentu
cis. Leopolda z r. 1680, kterýž měl přinésti poddaným úlevu, ač mnohdy byl
právě podnětem k zvýšení roboty a k utužení poddanství.
Za vlády cis. Karla IV. pořízen byl podle cis. patentu z r. 1713 první katastr,
v němž zapsány byly jen pozemky podanecké (rustikální). (Bližší viz v mém
článku »Poddanství lidu v Cechách« v Čes. Ročence 1029.)
Adolf Šlégl: Poi. okres přeštický. Přeštice 1925.
Bližší ve Šiglově monografii, uvedené ad 3. v II. díle.

Redakce upozorňuje P. T. čtenáře, že počínaje tímto číslem budou
vydávány důležitější články též co zvláštní otisky knižně a dopro
vozeny vhodnými ilustracemi. Jako první čísla vyjdou kult. hist.
studie J. Volfa »Krásná Češko v Plzni« a L. Lábka: Gerlachovský
dům. Dotazy a objednávky vyřizuje Vlastivědné knihkupectví a na
kladatelství Marie Lábkové v Plzni.

řezbu plzeňského původu. Dnes,
kdy jest řezbářské umění ve velkém
úpadku, nevycházíme z údivu nad
vysokou uměleckou schopností sta
rých mistrů, kteří svým dlátem pře
tvářeli tvrdé dřevo ve vláčnou měk
kou hmotu a dovedli mu vdechnouti
i duši. Zadíváme-li se do tváře svě
tice a sledujeme-li pak měkkost je
jího šatu či zas přirozený půvab
kučeravého Ježíška, pocítíme jistě
vrcholné esthetické uspokojení, kte
ré jest zároveň nejspolehlivějším
kritickým měřítkem uměleckým.

Článek prof. J. Brože, vztahující
se k dnešní obrazové příloze Jak
mizí naše památky lidového stavi
telství, přineseme v příštím čísle.

Z NÁRODOPISNÉHO
GERLACHOVSKÝ DÜM — MĚŠŤANSKÝ DÜM
STŘEDOVĚKU.
Uspořádání města, jakým jest naše Plzeň ve své
střední staré části, jest dílem velmi pokročilé sta
vební techniky na sklonku třináctého a počátkem
čtrnáctého století. Byl to zcela úmyslný systém,
opřený o důvody strategické a vše ostatní muselo
se mu podříditi. Co předcházelo, hledělo vždy jen
k potřebám hospodářským a nejsouc omezeno mí
stem, rozvíjelo se volně, zcela po způsobu výstavby
obcí venkovských. Víme na příklad, že v samém
středu staré Prahy stály v době románské různé
rozlehlé dvorce a podobně i ostatní domy měšťanů
volně se řadily k sobě se svými budovami hospo
dářskými a tvořily tak všelijak křivolaké ulice.
Měšťan středověku nebyl měšťanem, jak jej má
me pravidelně na zřeteli z období pozdější renais
sance a baroka. Byl především zemědělcem, kte
rý pilně hospodařil na svých polnostech za městem
ležících, jenže na rozdíl od venkovana byl člově
kem svobodným a mimo to zlepšoval své hospo
dářské postavení ještě řemeslem, živností či ob
chodem jako vedlejším výnosným zaměstnáním.
Když pak došlo k zakládání opevněných a od zá
kladu nově a pravidelně budovaných měst, šlo jen
o to, jak zuniformovati hospodářské potřeby mě
šťanů, aby bylo vyhověno i požadavkům vojen
ským. V přesně vymezených ulicích a domovních
blocích musela se diti výstavba jednotlivých domů
na prostoře co nejskrovnější, kde jí bylo možno
využiti pouze do výšky a vyžadoval-li měšťan
vzhledem k většímu počtu polností mimořádné pro
story k ukládání zásob, nezbývalo nežli postaviti
si zvláštní stodoly neb sýpky na městském před
městí.
Ještě dnes poskytuje půdorysný útvar středního
města věrný a neporušený obraz středověkého roz
dělení. Z náměstí i z hlavních ulic vybíhají vesměs
zcela úzké sobě podobné parcely, které však vedou
hluboko buď k bývalým hradbám neb k souběžné
ulici při hradbách. Bylo naměřeno s počátku kaž
dému stejně, teprve časem stalo se, že spojeny tu
a tam dvě úzké parcely v jeden celek.
Máme-li pak na zřeteli zaměstnání a denní život
starého měšťana, snadno vytušíme při návštěvě
středověkého domu, k čemu jeho prostory sloužily
a v obrazotvornosti své oživíme dům jeho dávnými
obyvateli.
Takových domů pohříchu zbylo v naší Plzni pra
málo. Mnoho jich bylo později přestavěno a ješté
více pohltila naše vše ničivá doba tak zvaného mo
derního pokroku.
Ze středověku zbyl tu vlastně ve svém celku již
jen jediný d ů mGe r l a c h o v s k ý , který jest zá
roveň cílem naší úvahy. Neleží sice na náměstí, ale
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v nejbližší ulici Mansfeldově; přes to však jest zce
la typickou ukázkou domu středověkého. Odmyslíme-li si stavební změny XVI. a XVII. století, zbu
de před námi gotická kostra, která poskytuje jasný
a bezpečný obraz bydlení ze samých počátků vý
stavby města, asi tak z období válek husitských,
kdy se tu usadil učený magistr Hanuš, osobní lékař
českého exkrále a císaře Zikmunda.
Podívejme se nejdříve na průčelí domu. Pod renaissančním hávem, který jest vyznačen dvojicemi
oken a krásným tesaným portálem, tušíme původní
jednoduchá a široká okna gotická s kamenným, bo
hatě profilovaným rámováním i kolečkovými skly
do olova zalitými a gotický lomený kamenný por
tál, zcela podobný onomu na levé přístavbě, co po
slednímu zbytku sousedního domu, stávavšímu pů
vodně až těsně u hradby městské. Odmyslíme-li si
tuto levou připojenou část s roztomilou barokní galeriikou, zbude u vlastního domu Gerlachovského
zcela úzké gotické průčelí, nad jehož prvním pa
trem a nizounkým mezipatrem s otevřenými, ten
kráte nezasklenými a zcela malými okénky, zvedá
se trojhranný strmý štít z cihlového omítnutého
zdivá, z něhož pěkně vystupují tmavohnědé zkříže
né trámce, kterými jest prostoupen. Z tohoto štítu,
který vzal kdysi za své požárem (asi roku 1618),
zbyla dosud značná část za dnešním barokním ští
tem zděným. Úzkému průčelí odpovídá též mimo
řádná hloubka, která zde zabíhá téměř do poloviny
vzdálenosti ulice Zbrojnické.
Zůstala do dnes beze změny. Ne tak ovšem vnitř
ní úprava stavby, kde změněny zejména stropy a
poněkud i disposice obytných místností. Rovněž na
dvorku nebývalo nádvorních křídel, nýbrž více vol
né prostory.
Tím jsme již dostatečně připravili své fantasii
rámec, do kterého lze vsaditi tušené vylíčení života,
jak jej kdysi před pěti stoletími sledovaly mlčen
livé zdi domu.
*

#

#

Nuže počněme již s návštěvou slavného mistra
lékaře. Jelikož přicházíme za dne, není nám třeba
pochodně, abychom si posvítili na nelibě páchnoucí
strouhu, vedoucí zde přímo prostředkem ulice ven
do městského příkopu a nezakopneme také o hro
mady smetí a odpadků, které tu sem a tam naku
pili méně pořádní sousedé. V patce kamenného do
movního portálu zpozorujeme několik začeměných
důlků, kde si příchozí uhasínal svoji smolnici (jak
se zachovaly na vedlejším portálu gotickém).
Dubová vrata z kolmých úzkých prken sbitá, za
věšena jsou na mohutných železných stěžejkách,
z nichž vycházející široké pásy na vratech přibité
rozvětvují se po nich v líbezné tvary rostlinné, kte-

ré jsou i pečlivě plasticky vytepány. V pravé polo
vici vrat jsou zaříznuta menší vrátka, na nichž spa
tříme překrásně kované a tepané klepátko s pěkně
prolamovaným kruhovým štítkem. Uchopíme jej a
třemi údery oznamujeme svůj příchod. Za chvíli
zarachotí ohromný klíč v zámku a vrátka se ote
vřela. Služebná v bílé loktušce zve nás uctivou řečí
dále, podotýkajíc, že pán domu právě prodlévá v ho
řejší světnici. Rozhlížíme se v prostoře osvětlené
po straně jedním širokým oknem z ulice a zaujímající asi do čtverce celou šíři domu (dnes jest tu
po straně zdí oddělená místnost, zřízená nejspíše
až v polovině XVI. století). Zatemnělý černý strop
pne se napříč, podpírán jsa mohutnými trámy, na
nichž blíže zdi zavěšeny jsou četné koše na vodu,
háky i žebřík pro případ požáru. Jsme v síni do
movní, čili tak zvaném »mázhausu«, jejíž účel ihned
vysvětlují na zemi složená zavazadla, připravená
patrně k odjezdu našeho lékaře. Není možno vynášeti věci ven na ulici a podobně snášeti je s vozu
do příbytku z ulice. Pohodlněji zajede se jistě s vo
zem až sem, kde se také bezpečně vše zařídí. V kou
tě u okna prostý stůl s několika cínovými konvi
cemi a za ním u zdi lavice svědčí, že tu čeleď páně
lékařova posilňuje se po vykonané práci.
Služebná pobízí nás, abychom šli nahoru. Obrací
me se k otevřenému dřevěnému schodišti v levém
rohu síně (nyní zděnému) a stoupáme nahoru. V ma
lé předsíňce vedou tu dveře nejdříve do zadní míst
nosti nížeji položené, kdežto k pokoji pánově stou
páme ještě po několika schodech do předu. Dobře
okované dveře se otevřely a již nás uvítala rozlehlá
světnice třemi okny osvětlená, s těžkým zatemně
lým stropem trámovým, jehož trámy, ozdobně pro
filované, prozrazují ještě živé zbarvení. Na bílé
stěně nepozorujeme maleb, jen blíže okna na ši
roké špaletě nad kamenným sedátkem visí menší
obrázek Ukřižování, mistrného českého díla z doby
Karlovy, na prkené desce namalovaný. Jsouť obra
zy v gotické domácnosti ještě velikou vzácností.
Zato na boční velké zdi všechnu naši pozornost
strhuje veliký a vzácný tkaný koberec flanderského
díla, koltryna zvaný, jehož figurální část lapidárně
líčí biblickou svatbu v Káni Galilejské. Zajisté jest
to dar samého krále za šťastné vyléčení.
Zrak těká nyní po předmětech méně význačných.
Na římse dřevěného deštění stěn, které oproti
chladné podlaze působí hřejivým kouzlem, posta
veno jest několik nádob i veliká měděná mísa te
paná. Blíže dveří stojí mohutná skříň pestře ornalovaná a nahoře řezaným cimbuřím opatřená. Opo
dál obrovská obdélná truhla jest stejné výzdoby.
V rohu blíže okna dubový stůl čistým bílým ubru
sem prostřený a podložený hojnými kožišinami, za
ním lavice a v koutě rožní skřínka, chovající kni
hy, lékařské nástroje i různé lekvary v baňkách
a ještě kolem rozvěšeny jsou četné plátěné sáčky
s léčivým kořením. V koutě jihozápadním vysoká

čtyřhranná kamna s bohatě zdobenými kachlíky
s plastickými obrazy biblickými, vydávají příjem
né teplo.
Lékař vstává právě s lavice za stolem a kráčí
nám v ústrety. I jeho uvítání jest srdečné, promísené hojnými slovy latinskými i květnatými citá
ty. Vyslovujeme přání, abychom mohli shlédnouti
i ostatní prostory domu a celé hospodářství. Ochot
ně nás vede zpět na malou předsíň schodiště, od
kud vcházíme nejdříve do malé čtvercové kuchyně,
důkladně začouzené, jejíž strop tvoří jediný široký
otevřený komín, jímž prokukuje vysoko nahoře
blankytná obloha. Tu na otevřeném ohništi opéká
právě služebná na otáčivém rožni řádný kus sko
pového masa, co zatím paní doktorová připravuje
na hliněném kutánku o třech nožkách nějakou
omáčku. Paní omlouvá svoji neupravenost, my pak
pochvalujeme libou vůni pečínky. Všimneme si
ještě, že se z kuchyně zatápí v kamnech, které se
nám tolik líbily v pánově světnici.
Vracíme se na schody, kde o několik stupňů níže
vcházíme dveřmi do zadní světnice. Jest asi stejné
velikosti jako přední, jen přímé osvětlení od jihu
třemi okny dodává jí příjemnějšího vzhledu. I zde
jsou okna opatřena nikoliv blánami, nýbrž skly ko
lečkovými čili »pupky«, což samo svědčí o zámož
nosti majetníka. V koutě spatřujeme rozsáhlé lože,
sice nízké, ale s vysokými »nebesy«, kol dokola ob
klopené záclonou či koltrou. Při stěně kolikeré tru
hly skrývají hojné »vinutí« i šatstvo a vzácné »šuby« či kožišiny. Rozhlížíme se kolem a pojednou si
uvědomujeme, že tu není vůbec židle, nýbrž jen stůl
a lavice, tak jako jsme již spatřili předešle. Také
obrazy marně hledáme a nebýti police na zdi, kde
jest nastaveno něco cínového nádobí, působilo by
celkové zařízení velmi chudobným dojmem.
Náš průvodce a hostitel přistupuje k jedné z tru
hel a vyjímá jeden ze svých rodinných klenotů, zla
tý svatební koflík velmi dovedného díla. Pozoruje
me zároveň, že jest v truhle ještě mnoho jiných
cenných věcí a také panin skvostný pás zlatém
krumplovaný a perlami posázený.
Než nechceme projeviti přílišnou zvědavost, ale
hostitel sám přináší z kouta ještě malou truhlici,
důkladně okovanou, kde ukrývá své hotové jmění
v kožených váčcích a vyjímá odtud vzácný králov
ský majestát s visutou pečetí. Zvědavě nahlížíme
a již čteme v záhlaví v krásné staročeštině:
My Sigmund, z božie milosti římský císař, vždy
rozmnožitél říše, uherský, český etc. král, vyzná
váme tiemto listem obecně všem, kdož jej uzřie
anebo čtúce slyšeti budu, že vzhledše na ta hotová
a věrná zaslúženie, jimižto opatrný mistr Hanuš
z Plzně, najvyšší lékař náš, ranný věrný milý našie
velebnosti rozličně se jest zachoval, ustavně zacho
vává a budúcně se zachovati má a miení, protož
chtiece jemu proti tomu naší také milost a vděč
nost okázati, aby se nám k službě hoditi mohl tiem
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lépe,...... městečko Dobřany Chotěšovského klá
štera v Čechách jemu zapisujeme.......atd.
Na konci pak zvídáme, že list dán v Praze, »léta
od narozenie syna božieho tisícého čtyrstého třidcátého sedmého«.
Mistr Hanuš sbaluje zas opatrně pergamen do
tvaru psaníčka, vkládaje dovnitř visutou pečeť, aby
se nepoškodila. Několikanásobný zámek na spodní
části víka truhlice umístěný zaklapl a již se ubírá
me zpět ke dveřím, kde v předsíni vedle kuchyně
podnikáme strmou cestu po srázných dřevěných
schodech, spíše žebříku podobných, do nízkého mezipatra.*) Tam v jediné veliké prostoře s hrubým
dřevěným stropem rozprostřeno jest nedávno skli
zené a vymlácené obilí, které tu občas služebník
přehazuje, aby neztuchlo. Poznáváme zároveň, že
ani lékaři není možno se obejiti bez polního hospo
daření, neboť by své existence těžko uhájil. Stou
páme ještě výše na půdu a pociťujeme již předem
libý zápach čerstvé sušené otavy, která sem byla
vytahována v otepích po trámu s kladkou, z okna
ven do ulice vystrčeném. Jest tu složena i sláma
připravená spolu se senem co krmivo pro dlouhou
dobu zimní.
Posloucháme o nesnázích, jaké skýtá úzká, ome
zená prostora hospodářským úkonům a vracíme
se po schodech opatrně se opírajíce znovu až do
samého přízemku. Tu z mázhauzu navštívíme nej
dříve světnici čelední, v níž překvapí nás studna
zde skrytě umístěná, pak projdeme úzkou šijí až
na dvorek, celkem velmi skrovný a v jeho pozadí
navštívíme ještě dřevěnou stáj, kde vesele řehtají
dva pěkní koně a stejný počet dojnic. Vedle stojí na
dvoře rozložitý hospodářský vůz s bosými koly.
Velmi nemilý zápach vychází tu z okrouhlé žumpy,
kam skládají se všeliké odpadky a u níž zbudován
jest i prostý, dřevěný »prevít«.**) Hostitel upozor
ňuje nás, že jsme již u konce své prohlídky, vyjí
maje snad sklepa pod domem, ve skále vytesaného,
skrývajícího nějaký ten soudek dobrého vína či sta
ročeské medoviny a zásobu nasoleného masa.
Není toho pohodlí tedy tolik, kolik jsme očeká
vali. Člověk středověku měl více zájmu pro své po
třeby duchovní nežli hmotné. Raději zdobil bohatě
své kostely nežli vlastní příbytek a když sobě do
přával něco pro potěšení, byla to vzácná, na per
gamenu ozdobně psaná a později též tištěná kniha
anebo dobrý šperk.
Odcházíme s vědomím, že náš mistr Hanuš jistě
velmi dobře chápe smysl života a v povinnostech
i své duši hledá základy svého pozemského štěstí.
*
*) Nyní druhého poschodí, přeměněného na byty na po
čátku minulého století.
**) Bylo takových žump nalezeno zde v domě sedm, a to
se zajímavým obsahem. Po zaplnění jedné vykopala se vždy
nová v blízkém sousedství.

Doplníme obrázek, který nás zábavným způso
bem uvedl v taje středověkého života a bydlení ještě
stručným vylíčením změn a osudů, jaké postihly
později starobylé jádro Gerlachovského domu. Té
měř celé století se tu v podstatě nic nezměnilo, leda
že sem zapadla při čtverém obléhání města Husity
některá z kamenných koulí praky sem vrhaných,
anebo ohnivý šíp neb věnec, který však, dík bedli
vosti obhájců, nezapálil... Klidno bylo zejména
v době Jiříkově a Vladislavově, když podstatně
vzrostl blahobyt měšťanů. Jeho vyvrcholení při
nesla však teprve renaissance, kterou k nám v po
lovině XVI. století počala importovati slunná Ita
lie. Šlo pak jen o to, dáti bohatému životu nové pro
středí, změnili středověký ráz staveb měšťanů v la
hodné a oblé tvary nového slohu i dopřáti vnitřním
prostorám více vzduchu a přístupu slunce. U domu
Gerlachovského, který se té doby dostal v držení
jednoho z předních italských umělců-stavitelů Jana
Mediana, byla s přestavbou těžká práce. Když roku
1575 pokusil se nový majetník přizpůsobiti jeho
vzhled svým zvýšeným a tehdy »moderním« poža
davkům, nemohl učiniti nic jiného, nežli zlepšiti vý
zdobu domu a ostatek pouze adaptovati. Tak gotic
ký vchod ustoupil honosnému kamennému portálu,
kde znak Merlianův nesou dva andílci a na pod
stavcích sloupů uplatnilo se životní krédo doby mír
— a válka, v krásných tesaných emblémech s vá
lečnou zbrojí a hudebními nástroji. (Pokračov4nU
»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. ardiivář (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
mést. 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 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. 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-Vn.
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ALEXANDR BERNDORF: POSLEDNÍ PÍSMÁK.
I.
Dnešní generace nezná už starých »písmáků«, oněch ně
kdejších milovníků knih a starých zápisů, kteří sedávali
dlouho do noci, ba i do svítání při matném světle loučí neb
kahánků a čítali nebo opisovali ze starých zažloutlých
listů svá oblíbená místa, celé odstavce nebo jen kratší ci
táty; a mnozí z nich i sami zaznamenávali své paměti,
nebo různé příhody a pověsti. O takových milovnících
knih, obyčejně podivínech a samotářích, dočítáme se už
jen v povídkách a románech, jednajících o dobách našeho
národního temna a znovuzrození, odkudž známe je jako
jedince, kteří vynikali nad své okolí nejen zkušenostmi,
vědomostmi, ale i životní moudrostí i mravním životem;
dále zvídáme tu o nich, že žili velmi uskrovněné, ba i skrblicky, ale ochotně vydávali i značné obnosy, jednalo-li se
o milované jimi knihy.
Pokrok doby, rozmach vědomostí a vynálezů, zejména
pak zlevnění a rozšíření tisku a četné jiné vymoženosti
způsobily, že »písmáci« již navždy vymřeli z našich dě
din a vísek. Jednoho »písmáka« však jsem přece ještě po
znal, ač nebyl to doslova takový písmák, jako na př. Ji
ráskův »Žalman« z F. L. Věka. A vzpomínku na tohoto
muže chci vám dnes tuto pověděti:
*

Před několika lety počal jsem publikovati zejména
v plzeňském krajinském tisku (zvláště v »Plzeňsku«)
články a studie o minulosti svého rodného kraje nepomuckého, rozmanitá pojednání o jeho lidopisu a národopisu, kteréž vzbudily — zejména na venkově — značný
zájem. Je to samozřejmé; vždyť jsem v nich psal o ně
kdejších obávaných úřednících a drábech, o oblíbených lé
kařích a kněžích, o rozličných událostech, zvycích i o osu
dech lidí sice dávno již zemřelých, ale stále vzpomína
ných. A tu octl jsem se bezděčně i u záhadného »zeleno
horského rukopisu«, tajůplně nalezeného důchodním Ko
vářem, který zaslal jej anonymně nejvyššímu purkra
bímu pražskému (pro právě zřizované české museum),
použiv k tomu dopisu plného nelichotivých poznámek
o svém chlebodárci (byl jím hrabě Jeroným Colloredo
Mansfeld, chrabrý vojevůdce a generál). Napsalť tehdy

V. Stránský:

JAK SE ROKYCANSKÝ
ÚŘAD RADOVAL
Z OSVOBOZENÍ MĚSTA
ROKU 1584.
Připojení k tehdejšímu třetímu
stavu svobodných měst králov
ských čili zkrátka os voboz ení ,
kterého Rokycanští, dosud město
poddané, dosáhli majestátem císaře
Rudolfa II., daným na hradě Praž
ském 1. 1584 v sobotu po neděli Mi
sericordia, byla výhoda velikého do
sahu politicko-právního a hospo
dářského; města poddaná, jak se
jen trochu hodilo, leckdy i s nebez
pečím zhoršení svého stavu a po
kut pracovala o ni všemi silami a
zejména současně s Rokycany do
bývalo výhody té i město někdy
s nimi směšované, t. Rakovník, jenž
se jí domohl teprve r. 1588.1)
Pravděpodobně všechno vzděla
né obyvatelstvo oceňovalo prospěch
z osvobození, když se o něm v Ro
kycanech dověděli, ale knihy měst
ské zachovaly nám jenom projevy
úřadu městského, rady městské a
zejména kanceláře městské.
Není divu! Nezachovala se nám
kniha obecních jednání — liber publicae actionis, která dle svědectví
manualu radního od 1. 1583 až do
1. 1585 (čís. 42 knih městských)
obsahovala obšírnější poznamenání
»věci jednané«, ale i to, co obsa
huje řečený manual, stačí na po
znání, že hlavní práce záležely na
městské radě a na městské kan
celáři.
Od obnovy, vykonané na den
vstoupení Krista Pána na nebe 1.
1583, zasedali tehdy v radě měst
ské a »věc jednali« spolu jako prv
ní konšel a primas Jakub Klívec
z Morchendorfu a jako konšelé Jan
i) Zik. Winter: Kulturní obraz čes
kých měst, I., 60—64,

Pražák, Jan Novoměstský, Václav
Šimonů, Jiřík bakalář, Martin Strýc
bakalář, kteří již v radě bývali, dále
Václav Rabický, Václav Červenka,
Lorenc Kule, Matěj Srnovec, Tomáš
Kosmáč, Jan Křimický a Jindřich
Sýktor, nově ustanovení.2)
S výjimkou Jakuba Klívce, ma
jitele pivovaru, zvaného Klívcovského (v místech dnešních domů
čp. 116-117 v městě) a dvora Morchendorfu na předměstí Plzeňském,
neúčastnil se tedy jako člen rady
posledních prací o osvobození ni
kdo z těch, kdo s důvěrou arci zkla
manou konali je předtím do roku
1567.3) Z nich určitě nedočkal se
osvobození Tomáš Železný, soused
z předměstí zvaného Pátek (nyni
část předměstí Pražského), majitel
hostinského domu »U Železných«,
kterýž dům ve změněné podobě
s pokaženým jménem »Na Želez
né« dosud trvá a na staré doby :
v nové úpravě, jíž se mu v posled
ních letech dostalo, upomíná; čtemeť, že se r. 1583 smlouvou vy
rovnává spor mezi vdovou po něm
Appolenou Železnou a dcerou jeho
Dorotou, manželkou Michala Sagmilnera.4)
Asi r. 1583 neb 1584 nežil také
již Václav Havlík, majitel tří do
mů městských a otec tří synů Bar
toloměje, Matesa a Martina a dvou
dcer Maruše a Voršily, zasedal sice
ještě r. 1582 v radě jako primas,
ale již r. 1585 synové jeho se dě
lili o dědictví po něm.
A jméno radního písaře Václava,
který se tolik za osvobozením na
jezdil a tolik relací o vykonaných
pracích se naskládal, zaniklo dlou
ho předtím, aniž je známo o něm
co bližšího ; ozývá se naposled roku
1574, kdy v pátek po sv. Stanislavu
Václav písař stoje osobně v plné
radě k tomu se přiznal, že dědinu
svou, ležící za Pátkem vedle dě
diny Bláhy Kužele s jedné a Ženíškové s strany druhé, kterouž
sobě zapsanou a odevzdanou v kni2) Radní manual č. 42, kniha měst.
rokyc., titulní list.
3) Viz článek Práce Rokycanských
o osvobození v 1. 1562—1587 v »Plzeň
sku«, 1929.
•*) Kniha smluvní č. 5, fo 72 rub, 84.

hách městských žlutých v 1. 153

Kovář o něm, že jest zavilým »Michlem« a nepřítelem vše
ho českého ; proto nesměl se pak nikdy hlásiti ani k ruko
pisu, ani k dopisu. (Bližší viz v mé knize »Zelená Hora«,
2. vyd., Plzeň, 1932.) Ale stín podezření přece jen utkvěl
na Kováři, který byl brzy potom pro nějaké nepatrné pro
vinění náhle propuštěn ze služby; živořil pak v nouzi jako
pokoutní písař u kováře Knáry v hostinci »Na Vyskočilce« až do své smrti.
Těmito články vzbudil jsem vzpomínky na událost ve
řejností takřka již zapomenutou, ale v kraji našem stále
vzpomínanou, a z řad mých čtenářů přicházelo mi mnoho
dopisů. Byl jsem jimi buď dotazován na rozličné detaily,
nebo upozorňován na rozličné zprávy a prameny, na vy
právění starých pamětníků atd. A když jednou navštívil
jsem svůj rodný dům, pra.vil ke mně můj starší bratr:
»Je tomu asi týden, co tě tu hledal stařičký Klene. Je
to dědík téměř osmdesátiletý, ale statný, svěží a čilý. Při
hlásil se ke mně, neboť chodil jsem s jeho synem do gym
nasia — týž je nyní kdesi profesorem. Stařeček rozběhl
se k tobě pěšky až z Nových Mitrovic; je to dobré čtyři
hodiny chůze! (spojení drahou je velmi nepohodlné). Rá
no vyrazil, v poledne sem došel a zklamán, že tě nenalezl,
prohlédl si zběžně město a chystal se na zpáteční cestu.
Měl jsem právě tehdy nutnou práci a proto jsem s ním
mluvil jen stručně; ostatně neměl ani chuti prozraditi mi
to, co chtěl výslovně svěřiti jen tobě. Nejlépe bys učinil,
kdybys ho navštívil. Je to takový starý písmák . . .«
Starý písmák !? Což o to, navštívil bych tuze rád tako
vého zajímavého starce, ale právě tehdy nebylo to možno.
Byl jsem doma jen tak »náskok«, na několik dnů, jejichž
program byl už dříve přesně stanoven a nebylo tudíž mož
no vypraviti se k stařečkovi Klencoví. A pak jsem na svůj
úmysl takřka zapomněl...
Ale záhy po mém návratu do Prahy ozval se pan Klene
sám ; poslal mi pohlednici z Nových Mitrovic pod Třemšínem. Popsal ji celičkou drobným, hustým a rázným písmem, jímž obroubil nejen jednotlivé obrázky, ale i místo,
určené pouze pro adresu.
Jeden z obrázků pohlednice představoval rodný dům
probuzeneckého básníka J o s e f a Li ndy, o němž jsem
ve své studii psal, že bývá označován co tvůrce rukopisu
zelenohorského. A právě u tohoto obrázku hlásil se pan
Klene jako vnuk sestry Lindovy a oznámil mi, že v onom
domku pobýval Linda i později, když byl v Praze redakto
rem, zejména když na radu lékařů trávil léto na venkově
(trpěl totiž zákeřným plícním neduhem). I o tom zmínil
se pan Klene, že hledal mne v Nepomuku, zejména proto,
aby mi pověděl některé detaily o nálezu rukopisu, jak sám
je slýchával od svých prarodičů.

Odpověděl jsem mu, že o těchto událostech psal jsem
nejobšírněji v plzeňském (dnes už zaniklém) časopise
»Svědomí národa« (v němž vypsal jsem i stručné životo
pisy všech účastněných), kterýž jsem mu současně poslal.
A že by mi bylo velmi milé, napsal-li by mi cokoliv,
co dosud nevím. A ujistil jsem ho, že jakmile to bude mož
no, navštívím ho v Nových Mitrovicích.
Odpověděl mi velmi brzo a opět pohlednicí, nelišící se
nikterak od oné první; podivil se podrobnostem mého
článku i tomu, jak jsem vše zvěděl, a dodal, že po jeho
přečtení nemá již co by mi o tom napsal. Bolestně se prý
ho dotýká, píše-li se nyní takřka s jistotou, že Josef Linda
je duchovním původcem rukopisu zelenohorského a části
rukopisu královédvorského. To vše jsou jen pouhé do
mněnky, ničím neodůvodněné dohady dnešní generace,
která jinak Lindu jako básníka a vlastence úplně opo
míjí. A tak je vlastně Lindovi ubližováno i dnes, když on
hájiti se již nemůže. A proto má on, pan Klene, za svou
povinnost ochraňovati čistou památku svého prastrýce,
nejen poctivého národovce a obětavého vlastence, ale pře
devším nešťastného člověka »v životě i po smrti«. Jeho
literární úspěchy i lidské utrpení jsou dneska již zapo
menuty (ač zejména prvé jistě neprávem) a zcela nezná
my, a tak ví se o něm jenom to, že byl pisatelem veršů
podvržených rukopisů. Věří se to, prohlašuje se to do
konce jako nezvratná jistota, ale je to jen pouhé, ničím
neodůvodněné tvrzení a nezjištěné podezření...
Tato mužná slova, napsaná na pohlednici, vzbudila můj
zájem o pana Klence, prostého chalupníka-výměnkáře ;
i dopisoval jsem si s ním nadále a vždy jsem sliboval, že
ho co nejdříve navštívím.
Člověk míní, ale osud mění ! O dovolené bylo počasí tak
nepříznivé, že na cestu do Mitrovic nebylo ani pomýšlení.
Příští dovolenou procestoval jsem v cizině, další pak pro
žil jsem v jisté oblasti naší vlasti; a tak zůstávalo stále
jen při vzájemné korespondenci a při slibu mé návštěvy
v Nových Mitrovicích ...
O předloňských prázdninách rozběhl se pan Klene do
Nepomuka po druhé; zaslechl od kohosi, že tam právě
pobývám na dovolené a proto nelitoval dlouhé cesty, ač
koliv počasí nebylo právě nejpříjemnější. Ale šel opět
marně; právě dva dny před jeho návštěvou skončila mi
dovolená — tehdy bohatá na deště — pročež musel jsem
opustiti své rodné hnízdečko a vrátiti se do Prahy. Ten
kráte zdržel se pan Klene trochu déle v Nepomuku a pro
hlédl si právě opravené kostely a zašel i na nepomucké
arciděkanství, kdež je stálá výstavka církevních památek
našeho území. A když jsem po roce zase přijel domů, vy
slechl jsem o něm podrobnější referát:

od Anny manželky své podle jiných
měl, prodal urozenému vladyku p.
Václavovi Strejčkovskému z Dražkovic za sumu 38 kop míš.5)
Radost městské rady rokycanské z osvobození města, jako z do
sažené výhody a cti byla přiro
zená; městská kancelář, nehledíc
k tomu, že byla k projevům nej
způsobilejší, měla k radosti ještě
zvláštní důvod. Znamenaloť osvo
bození nepochybně rozmnožení váž
nosti její uvnitř i na venek, zname
nalo zejména též osobní úspěch
hlavy její, r a d n í h o p í s a ř e a
z á r o v e ň č l e n a r a d y měst ské J a n a N o v o m ě s t s k é h o .
Jméno jeho nacházíme v knihách
městských po prvé r. 1579; byl
mezi smlouvci, kteří smluvili (smí
řili) Mikuláše Neydekara na místě
syna jeho Lukáše, tovaryše kovář
ského, s Matějem Srnovcem z Varvažova o zranění, t. j. o náhradu
škody ze zranění, které Srnovec
Lukášovi způsobil.6) Potom setká
váme se s ním velmi často, výslov
ně se dlouho uvádí jako spoluradní
a písař městský. Tento dvojí úkol
jeho v správě obecní svědčí o jeho
zvláštní způsobilosti a obratnosti.
On to patrně byl, jenž nesl tíži po
sledního jednání s císařem a jeho
rádci o osvobození. Tak ve středu
po neděli Oculi 1. 1584 v radě měst
ské relací činil jednání toho a před
ložil i dekret, co jeho milost císař
ská žádati ráčí,7) nato opět jednal
v Praze a již v sobotu nazejtří se
slání sv. Ducha (19. května 1584)
šťastně pořídiv a domů se na
vrátiv, Rokycanským majestát na
osvobození a do třetího stavu při
jetí s veselou novinou přinesl.8)
V začátku osvobození purkmistro
val, potom nacházíme ho v radě
městské nepřetržitě až do r. 1602,
kdy v úterý po sv. Prokopu se uvá
dí jako purkmistr.9)
L. 1601 píše se s vladyckým pří
domkem Srnovec z Varvažova a ja
ko purkmistr a primas místo držící
Ambrože Havla ;10) zpříznil se tedy
s) Kniha trhová, bílá (č. 3), list
126 rub.
6) Kniha smluvní č. 5, list 61.
7) 8) Radní monual č. 42, 1. 102,
113.
8) io) Kniha smluvní č. 5, 1. 136.

s místním vladyckým rodem Srnovců z Varvažova, kteří měli v zna
ku vztyčeného srnce. Písařství rad
ního vzdal se dříve. V jediné za
chované knize rejster důchodních
z 1. 1596—1600 nacházíme již jako
»předního písaře« Prokopa Ffazyana a »druhého písaře« Tomáše
Arthofidiusa.
Byl dvakráte ženat, po prvé
s Mandalenou, rozenou Markovou
z Rokycan. L. 1581 v pátek po
slavnosti vstoupení Krista Pána na
nebe za pana purkmistra Václava
Havlíka Jan Novoměstský, písař
radní, s Mandalenou, manželkou
svou, stoje osobně v plné radě,
jsouce k tomu od Appoleny, pozů
stalé vdovy po někdy Tomáši Že
lezném obesláni, se přiznali, že dě
dinu s loukou k ní příslušející, le
žící na Máčení (poloha již nezná
má), co se jim manželům na ní po
někdy Václavu Markovi, otci Mandalinném, dostalo, pravým trhem
k dědictví jsou prodali a to někdy
Tomáši Železnému za sumu 16 kop
míš.11)
Druhá jeho manželka byla Ka
teřina z Granychfeldu.
Zemřel až r. 1611 v Rokycanech
nikoli v dobré vůli, nýbrž ve sporu
s obcí. Ta si činila za ním celkem
pohledávku 530 kop 20 grošů míš.
Přes jeho odpor vyšel proti němu
právní rozkaz, aby zaplatil, ale
»ouředlníci městští«, t. j. sousedé,
ustanovení k vymáhání pohledávek
a hájení majetkových práv obec
ních, prý »po tom rozkazu exekucí
nevyhledávali, letům netoliko měst
ským i zemským projiti dali a tak
tím dluh ten promlčeli,« jak po je
ho smrti tvrdila manželka jeho Ka
teřina, dokládajíc, že již r. 1602
v sobotu po neděli družebné v plné
radě mluveno bylo, že by se Janovi
Novoměstskému v tom dluhu křiv
da činila a na týž restant v něja
kém defektu 250 kop míš. vyhle
dávalo.
Jan Novoměstský neuznal dluhu
obecního ani v kšaftu, který učinil
o svém jmění v pondělí den památ
ný Nanebevzetí P. Marie 1. 1611,
prohlásil jej za domnělý a nejistý,
odkázal však obci polovici svého
ii) Kniha trhová, bílá, č. 3, 1. 184
rub.

»Podivuhodný stařeček! Na svůj věk velmi statný a
paměti až překvapující. Celé tucty starých písní i básní
umí nazpaměť, rozmanité průpovídky i citáty, zvláště pak
celou historii svého rodného městečka i tamního kostela,
který svojí stavbou podobá se známému pražskému ko
stelu »Na Karlově«. Vše to odříkává tak plynně jakoby
četl! Bez jediného pochybení nebo odmlčení, bez pře
stávky a bez romýšlení. . .«
Tak líčil mi ho náš (nepomucký) pan arciděkan, kte
rému stařík bez ostychu zazpíval i několik církevních
i světských písní...
Ostatně znali ho dobře i někteří rolníci z okolí. Vyprá
věli mi o něm celé historky, zvláště o jeho paměti, takřka
překvapující na rozmanitá data přemnohých událostí. Bý
val prý dříve i výborným chodcem, takže cesta osmi- nebo
desítihodinová byla mu hračkou. Ale od světové války,
kdy se kdysi »schvátil«, nemůže již tak běhati jako dříve,
Kterýsi rolník mi vyprávěl, že starý Klene již od svého
jinošství sepisuje knihu svých pamětí i zážitků, v níž prý
jsou zejména zajímavé zápisy z let válečných, nejspíše
o tehdejším životě na české vesnici, o všelikých událo
stech, pohromách a neštěstí ; tuto knihu prý však opatruje
jako oko v hlavě a nikomu ji neukáže. Nejspíše jsou prý
v ní i takové zápisy, které by již nyní málo koho potěšily.
Jiný zas mi vyprávěl, že pan Klene dříve tůze rád chodil
po starých hradech a tvrzích, jiný pak, že je velikým cti
telem Napoleonovým...
A proto jakmile jsem se v loni (v červnu 1931) usídlil
o dovolené v Klášteře u Nepomuka, rozhodl jsem se, že
starého »písmáka« navštívím. A tak jednoho dne pozdra
vilo mi ranní slunéčko již na cestě k Čížkovu. Bylo to
opravdu líbezné putování krajem překrásné scenerie, kra
jem turisticky téměř nepoznaným. Za starobylým Číž
kovém, rodištěm stařičkého kapelníka a skladatele Solara
v Nizze, otevřel se mým zrakům obzor opravdu velkolepý,
panorama širokého výhledu s řetězem šumavských obrů
v pozadí. I naše Zelená Hora, dominující tak pyšně ce
lému kraji, byla nyní takřka u země, v nížinách obzoru,
aby nad ní — v temněmodrém pozadí — pyšnila se mo
hutná těla šumavských velikánů ...
Pak pojal mi do svého klínu milý stín lesa a později
skláněl jsem se již k Novým Mitrovicům. Do dálky po
zdravily mne vlídně dvojicí věží svého rozměrného koste
líka s červenou bání...
Na stařičkého Klence doptal jsem se velmi snadno.
Znalo ho tu opravdu každé dítě a jakýsi usměvavý, ale
tuze ostýchavý hošík zavedl mne k mému přání kolem dě
kanství a panské hájenky k nevelké chalupě Klencová sy
na a následovníka v držení rodného gruntu. A tu na zá

praží spatřil jsem milého, usměvavého staříka, věkem už
velmi shrbeného. Moje návštěva ho opravdu velmi potě
šila a po celou její dobu mě neopustil, všude stále mne
provázeje...
Nejprve usedli jsme spolu ve světnici jejich chaloupky,
kde batolili se jeho vnukové. Stařeček, tehdy již velmi ne
doslýchavý, přinesl mi haldu pohlednic, dopisů a upomí
nek nejrůznějšího druhu, korespondenci s českými umělci
a učenci, poznámky a upomínky na své cesty po vlasti
a na četné návštěvy starých hradů a jiných památných
míst.
»Právě dnes je tomu třicet let,« počal své vypravování,
»co navštívil jsem ponejprve staroslavné město Písek:
mám tu zvláštní památku, pohlednici s pomníkem, na
němž na vysokém hranolovitém podstavci odpočívá dvouocasý český lev . . .«
A popsal mi nejen pomník, dávno prý již zmizelý, ale
citoval mi i nápisy, které byly vryty v bocích jeho pod
stavce, při čemž vyjmenoval mi i všechny důstojníky
i s jejich hodnostmi a predikáty, a to přesně v témž po
řadí, jak byla tu vyryta jich jména i poznámky, které
vztahovaly se — tuším — na hrdinství a udatenství pí
seckého pluku v bitvě roku 1866.
Tato válka, zejména však bitva u Králového Hradce,
byly Klencovým koníčkem. Láska k vojsku byla u něho
zaseta již v útlém mládí, kdy jeho děd, vysloužilec a účast
ník napoleonských válek, vyprávěl mu o slavných činech
armády, v níž válčil; a když později pobýval jako hošík
u svých příbuzných v Praze »Na Poříčí«, viděl z okna
»mašírovat« vojáky na karlínské cvičiště, čímž jen se sí
lila a rozmnožovala jeho láska k armádě.
»Na sv. Václava bude tomu šedesát let, co jsem byl po
nejprve v Praze a tehdy jsem navštívil i hrob a pomník
udatného vojenského hrdiny Václava Hory na bubeneč
ském hřbitově. Jestli pak jste tam také někdy byl?«
Přiznal jsem se ku své hanbě, že nevím, kde je onen
hřbitov a že jest mi zcela neznámé i jméno onoho hrdiny ..
A tu jsem zvěděl, že to byl proslavený rek 18. praporu
polních myslivců, jehož slavné činy ve válce u Podola
zvěčnil i náš nesmrtelný Neruda v obsažném feuilletoně,
otištěném kdysi před mnohými lety v Národních listech.
A starý Klene počal mi odříkávati celý ten feuilleton,
slovo od slova, celé ono pojednání, které popisovalo od
vážné zapálení mostu přes Jizeru, zranění i zajetí Horovo
a posléze i jeho smrt, převezení a pochování jeho mrtvoly
na hřbitůvku bubenečském, kdež vyzdvihli mu jeho vo
jenští druzi i pěkný, pietní pomník; i nadpis jeho odříkal
mi stařičký »písmák« slovo za slovem. A přece celý ten

statku, arci »beze všech svrškův a
nábytkův«. Rychtář a starší obec
ní na místě vší obce po smrti Jana
Novoměstského učinili proti tomu
ohlášení, že od tohoto odkazu z ji
stých příčin upustili a k tomu artykuli kšaftu, kdež se dotýká dluhu
obecního, odpor učiniti chtějí.
Hrozil tedy dlouhý spor mezi
obcí, zastoupenou v tomto případu
rychtářem a staršími obecními, a
vdovou, strany však rozhodnutí da
ly v moc prostředkům. Tito »pova
žujíc a vyšetřujíc, jak nemálo dobré
paměti Jan Novoměstský mimo od
kazy k obci Rokycanské, k záduší,
kostelu, špitálu, literátům odkázal«
a že by sporem »na obě strany ve
liké škody vzrůsti musely«, strany
porovnali a mezi nimi výpověď ubrmanskou vyřkli s jich souhlasem a
poděkováním.
Podle ní odpor proti kšaftu Ja
na Novoměstského zdvižen a v nic
obrácen a kšaft při své váze zů
stavený v času právním stvrzen
býti měl, toliko pro nahrazení dlu
hu obecního a uspokojení toho vše
ho a na dobrou památku paní Ka
teřina z Granychfeldu z své dobré
a svobodné vůle dala a odevzdala
rychtáři, starším obecním i vší obci
města Rokycan dědinu, ležící za
předměstím Páteckým nad Průho
nem — tak, jakž ji měla sobě na
před týmž kšaftem odkázanou,
obec rokycanská pak zase vzala na
sebe některé dluhy paní Kateřiny
mimo to, což kšaft vykazoval.
Výpověď rozhodčích stala se
v pondělí po sv. Ludmile, byla za
psána do knih městských a v úterý
potom strany osobně v radě k ní
se ústy vlastními přiznaly a jak
prvé i nyní tomu, což v ní obsa
ženo, dosti učiniti připověděly.12)
Vzpomenuvše stručně osob, které
se hlavně o osvobození zasloužily,
obraťme se již k projevům radosti
z něho. Nacházíme je vesměs v rad
ním manualu od 1. 1583 (ě. 42 knih
městských rokycanských), na li
stech jeho 113, 114, 116 a 122. Na
psal je pravděpodobně mladší pí
sař městský, mívaloť město i dlou
ho předtím dva písaře, staršího čili
předního, a mladšího čili druhého.
i2) Liber contractuum et divisionum, č. 6 archivu, list 100.

Nejprve je na listu 113 zazname
nán slavnostně den, »v němž p. Jan
Novoměstský — majestát na osvo
bození a do třetího stavu přijetí
s veselou novinou přinesl«, bylo to,
jak již uvedeno, »v sobotu nazejtří
seslání sv. Ducha na apoštoly (19.
máje 1584), ten den hodnej památ
ky«. Za tím v zápětí připsána po
latinsku chvála Bohu »Laus omnipotenti et supremo Deo semper« a
latinská báseň na svobodu otčiny
Rokycanské »In libertatem Patriae
Rochisanae« — »Hexastichon cum
accrosticho annexo.«13)
Báseň ta zní:
Quae Cleri sub sorte fuit, iam li
bera Magni
Caesaris imperio stát Rochisana
novo,
Tertio enim Statui Regni est inserta
Bohemi,
Numine, quod recolit, Magne Ru
dolphe, Tuo.
Ergo Rochisani cives, gaudete viritim.
Et pia pro vestro Caesare vota
date !
QVae CLerl sUb sorte fUIt, IaM
regia Regni
CzeChI a Ci satura spe Rochisana
VIgct.
To je po česku:
Kterých osud řídilo kněžstvo, již
svobodné
velkého císaře rozkazem znovu
vstávají Rokycany,
do třetího stavu království Českého
byvše připojeny,
velký Rudolfe, kynem Tvým, který
velebí.
Nuže, Rokycanští měšťané, plesejte
mužně
a obětujte zbožné modlitby za
svého císaře.
Kterých osud řídilo kněžstvo, již
královské
království Českého syté nadějí
Rokycany bují.
Za básní následuje ještě několik
slavnostních záznamů spolu s pro
jevy rozličnými díků činění a zbož
ného přání. První z nich na začát
ku druhé strany listu 113, psaný
13) Pod ní poznamenán původce je
jí začátečními písmeny M:B-I G, jmé
no však udati nemůžeme.

feuilleton — otištěný prý v roce 1889 — zaujmul tři strán
ky hustého strojového písma ...
A když už byl stařičký Klene v »šestašedesáté« válce,
přinesl si i housličky a zahrál mi i zazpíval starou »rol
nickou (oráčovu) poválečnou píseň«, která prý se hojně
zpívala v jeho dětství. Jelikož tato lidová skladba zaujala
mě svými básnickými obraty přirovnávacími a pěkným
vznosným slohem, otiskl jsem ji ve »Večeru« dne 11. srp
na 1931.
A pak přešli jsme na »zapomenutého básníka« Josefa
Lindu, o kterém jsme dlouho spolu hovořili, jakž ještě
níže se zmíním obšírněji. Pan Klene mi vysvětlil, že jest
vlastně dvojnásobným vnukem básníkovým; je vnukem
sestry Lindovy Doroty, provdané za Karla Klence, a jeho
zemřelá manželka Anna, rozená Dráská, byla vnučkou
Lindovy sestry Anny, provdané za Vojtěcha Draského.
(Viz též článek Marie Lacinové v »Plzeňském kraji« ze
dne 6. listopadu 1929, č. 85.)
Po obědě, při kterém jsem byl pohoštěn výbornými lí
vanci z ječné mouky, provedl mne pan Klene po Mitrovicích, seznámiv mne náležitě s jejich historií. Začal s ko
stelem, jehož celou minulost mi plynně odříkal a v němž
upozornil mne na mnohé zajímavosti a pozoruhodné de
taily. Taktéž i na hřbitově. Pak ukázal mi faru, uprave
nou z někdejšího zámku, který prý postaven byl v do
bách, kdy až k němu dosahovaly vůkolní hluboké lesy,
takže z jeho oken střílívali šlechtici různou zvěř, ba i je
leny. Pak zavedl mě k rodnému domku Lindovu, kdež
prohlédnul jsem si i podkrovní světničku, která byla útul
kem nemocného básníka v dobách letních, když přijížděl
sem na dovolenou.
Posléze zavedl mne i do velikého hostince uprostřed ná
městí, střediska to někdejšího života a ruchu mitrovického. Nasvědčoval tomu i veliký divadelní sál s jevištěm
a pianem. Sem prý docházel i Linda, ovšem v době, kdy
stávala tu jiná, skromnější a snad jen dřevěná hospoda,
v níž scházívala se tehdy všechna inteligence z celého
okolí.
A tu vyprávěl mi pan Klene mnoho rozmanitostí, zvlá
ště různé příběhy ze života vlasteneckého blovického dě
kana a časoměrného básníka F. Vacka-Kamenického, ži
votopis Jana Lišky, pozdějšího učitele a spisovatele v Neurazech, rodáka z nedalekého Mítova, svého spolužáka
(nar. 1859), v jehož jedné povídce zvěčněn je i sám náš
»písmák« František Klene, nikoliv však prý podle pravdy.
Pak citoval mi básně blovického básníka a učitele Voj
těcha Mikuláše Bělohorského a Vojtěcha Jiroty a potom
vlastencké básničky, které se učívali za jeho mládí ve

škole. Ba, zazpíval mi i písničky, které dnes už jsou zcela
zapomenuty. Tak na příklad Jablonského »Vzpomínka na
vlast«, některé verše Čelakovského a mnohé jiné...
A opět vrátil se ke svému prastrýci Lindovi. Vroucími,
dojemnými slovy líčil jeho smutný život, zkrušovaný těž
kou plícní chorobou i neúspěchy, a posléze i zneuznáním,
zejména když byl nařčen podezřením z padělání ruko
pisu ...
»Jak je možno, aby lidé vzdělaní a učení cos takového
tvrdili, když nemají pro to žádných důkazů, jen pouhé
své domněnky?«
V této stísněnosti byl mu útěchou dopis, který mu před
lety zaslal prof. František Mareš a kterýž citoval mi sta
řeček zpaměti :
»Jestliže pozdní příbuzní hájí památky svého předka,
tím více činil by tak on sám, kdyby byl živ! Není jen ne
vědecké, ale i nelidské vrhati podezření podvodu na ze
mřelé, kteří se sami již nehájí...
Podezření není ještě usvědčení a i v této otázce, přede
vším však o rukopisy samy. Osoby jsou nad obzor vědy.«
(Pokračování.)

JOS. BROŽ: O MIZENÍ A ZÁCHRANĚ RÁZOVITÝCH
PAMÁTEK STAVEBNÍCH NA ČESKÉM VENKOVĚ.
Památky venkovského stavitelství lidového ponechány
jsou, pokud právě nehoví čistě praktickým účelům, posud
zcela na pospas živlům, zubu stáří a rozpadu, nejvýše
chráněny jsou způsobem nejprimitivnějším. Ve městech
sice vynakládají stát, země, obec i jednotlivci některý
peníz na opravy a na zachování stavebních památek, hle
díce zachrániti historický význam jejich, ale na venkově
ukázky stavitelství někdy dost cenné, svérázné, ponechá
vají se úplné libovůli jejich vlastníků. Schází tu láska
vlastního lidu k památkám, výtvorům a výsledkům práce
jejich otců a dědů, k práci, která hlásá dodnes jistě větší
snahu předků po vkusném lidovém bydlení. Staří dědové
měli větší radost ze stavby a živější touhu po okrase svých
usedlostí, měli i přání, aby práce jejich byla i potomky ce
něna, vždyť stavby své opatřovali často významným ná
pisem v kameni a maltě, jenž hlásal vznik stavby i úcty
hodné jméno hospodářovo a léta jeho žití. Toto vše jest tak
cenné pro jednotlivce majitele i celek, obec, že právem
nastává tu povinnost s úctou hleděti na minulost a pečovati o její záchranu.
Vzpomínejme jen! V době poddanství a roboty, kdy
venkovan, sedlák neměl, všeobecně řečeno, času ani pro-

velkým gotickým písmem, je věno
ván nepochybně poctě Jana Novo
městského a obsahuje:
»Pan purgmistr Jan Novoměst
ský při začátku osvobození a k tře
tímu stavu městskému z vůle Boží
města Rokycan připojení.
Pán Bůh rač dále požehnati a
jak město Rokycany, tak i měšťa
ny a obyvatele v něm svou svátou
milostí říditi a spravovati, je v lás
ce a svornosti zdržeti a ve všem
dobrém rozhojniti nyní až na věky.
1584 die (místo čísla obrázek první
čtvrti měsíční!) post Pentecostés
(21. května).
Na listu 116 zapsáno: Acta v
raddě i jinak každého dne. V pon
dělí. Pan purgmistr [dřívější] Jan
Pražák jsouce toho oumyslu z register purgmisterskejch počet učiniti, pro některý zaneprázdnění jest
toho do jiného času vodloženo.
Majestát z daru Buožího o osvo
bození města Rokycan a k třetímu
stavu připojení pánům skrze Jana
Novoměstskýho presentován a re
lací o tom učiněna, jak táž věc jed
naná dojednána, na místě posta
vena i vypravena jest, jakž ob
šírněji in L i b r a p u b l i c a s
a c t i o n i s poznamenáno jse na
jde.«
Tohoto dne podle poznámky za
tímto zápisem učiněné »spasitedlná
novina osvobození« přivedla do Ro
kycan dosti vzácnou návštěvu, sjel
tam s N. Sušilem Jan Písecký, pri
mas města Rakovníka, jenž byl »za
příčinou obecní u Jeho Milosti p.
presidenta (české komory Ladisla
va z Lobkovic] na Zbiroze« a zvě
děv tam o přinesení majestátu, je
vil o věc nemalý zájem, protože,
jak již uvedeno, též Rakovník pra
coval ještě o své osvobození. Písař
zdůrazňuje, že oba Rakovničtí při
jeli do Rokycan na schvále a že je
páni jeho uctili a vyšenkovali (ob
darovali).
Další slavnostní záznamy:
(Na listu 116 rub.) Za p(ana)
p(urgmistra) Jana Novoměstské
ho. Ve čtvrtek. Pan rychtář a star
ší obecní zastaveni a majestát na
osvobození města čten a relací uči
něna, co za tu milost JM Císařské
dáno, oučet v buchalterii i kvitancí
čtena.

Platové šosovní že se nevybírají,
z luk a dědin platové se nedávají,
potočiny se neplaní, ztěžováno.
Též uváženo, aby rumy hnojové,
zejména po rynku, víceji nebejvaly.
Též i z prací a z opatrování bed
livého z strany objednání majestá
tu na osvobození města panu purgmistru a pánům poděkování se
stala a tak druhá rada propuštěna.
V neděli den památný sv. Tro
jice.
Obec zastavena a podle obyčeje
napomenuti se stalo k hotovosti
poslouchání slova Božího, k svor
nosti, lásce, k zlepšování stavení,
neřádův přetrhování, platův a restantův zasedělých vypravení, též
i z dědin nájemních a luk.
(Na listu 122 rub.) Za p. purgmistra Václava Simonovíc.
Acta v radě. »V středu post Jo
hannis. P. Jan Novoměstský, šťast
ně navrátivše se domů z Prahy, po
ručení, které vyšlo od jeho milosti
Císařské, pána našeho nejmilosti
vějšího, panu podkomořímu králov
ství Českého, poroučejíc JMt Cí
sařská, aby město Rokycany pod
ochranu svou jako jiná města cí
sařská v království tomto Českém
svobodná k opatrování svému nás
přijal a jak by nejprve ouřad kon
šelský po městech císařských ob
novoval, aby nás, Rokycanské, tým
způsobem jako jiná města svobod
ná císařská obnovil aneb obnoviti
skrze p. hofrychtéře jeho milosti
Císařské poručiti rozkázal, dále což
tu v Praze se řídilo, relací o tom
všem učinil.
Pán Bůh všemohoucí račiž z to
ho pochválen býti a nám toho dob
rého, což tu z milosti jeho svaté
nám od JMti Císařské, pána našeho
nejmilostivějšího, učiněno a tou mi
lostí, což předkové naši s potěše
ním a žádostivě očekávali a o to
všelikými pracemi se starali, že
nám to milostivě pán Bůh dáti rá
čil, z toho jeho milost svatů usta
vičně chvalme a v bázni Boží v lás
ce, svornosti společně a v dobrém
srozumění zůstávajíce z toho jemu
děkujme a tak Pán Bůh nám v tom
dobrém jsouce nápomocen ve všem
dobrým požehnati i to vynahraditi
ráčí.«
Tím jsou projevy radosti z osvo-

středků starati se o své bydlo, ponecháno bylo umění
a vkus ve stavitelství jeho úplně stranou. Sedlák byl rád,
že měl obydlí, často vlastníma rukama vyrobené, pod
střechou a v suchu. S bolnými vzpomínkami vrací se
k pamětem dědů a pradědů, kdy ve vlastním státě před
bělohorském bývalo mu přece lépe. Vysvitl paprsek svo
body, aspoň částečné. Na Plzeňsku a jinde nahražena
byla vysilující práce robotní peněžitým platem, úrokem,
a sedlák mohl se více starati o svá pole i o své obydlí.
Jak tato úleva projevila se hned na jeho probuzeném
sebevědomí! Zbaven byv pout ponižující roboty, věnuje
i stavbě svého dvorce více péče a hleďme — i umění. Staví
z kamene a cihel, průčelí dvora vyzdobuje si honosně
zdobným štítem na obydlí i sýpce, a dvůr uzavírá pevnou,
krytou branou. I vrata vyzdobena jsou rozmanitým sklá
dáním. Při nejmenším aspoň vjezd, bránu do svého sídla
vypravuje si honosně.
Za těchto podmínek vzniká na venkově vlastní selská
architektura a počátkem jejím jsou již první léta XIX.
století, kdy blahobyt sedlákův stává se již patrným. Byl
to první projev radosti z dosažené svobody, třeba ještě
necelé. Pozoruhodný to zjev venkova, jenž objevuje se
hlavně v této době, první polovici století minulého.
Umění venkovského stavitelství v této době vychází od
měst, ač ve svém základu jest původní. Sedlák chce se vyrovnati měšťanu a používaje slohu jeho domu, přetváří
jej a přizpůsobuje zvláštním a výhradním požadavkům
svého domu. Stavitel nepřenášel vzor šablonovitě, nýbrž
s úplným porozuměním pro povahu domu venkovského.
Vznikají tu typy vesnických statků, v celku sice jed
notných, neboť plynou ze stejných požadavků života, ale
různé ve výrazu po umělecké stránce. Ve vnější výpravě
liší se tu selské statky dle jednotlivých krajů. Na západě
českém známe proto na př. zvláštní typ chodský, typ brdský. Na jihu zase odlišným výrazem vyznačují se stavby
vesnické na Blatsku, Netolicku, Strakonicku a Volyňsku.
Každý kraj měl svůj zvláštní umělecký ráz a při tom
v každé vsi i řada rozmanitostí.
Význačným typem v selské architektuře co do výstav
nosti i ve výzdobě jeví se rozhodně i ráz plzeňského dvora.
Obydlí namnoze ještě s dřevěným, skládaným štítem ustu
puje tu ze zděděné opatrnosti poněkud dozadu, ponechá
vajíc prostor mezi ohradní zdí a okny pro květinovou za
hrádku se studní. Z ohradní zdi zvedá se tu do výše zdě
ná brána se zvláštními dvířky pro pěší, na jejíž výpravě
a jmenovitě na slohově vypraveném nástavci dává si zedník-umělec dle přání majitele zvláště záležeti. Souměrnou
stranu pak zakončuje druhdy roubený klenutý, později
také zděný, do výše zdvižený a celkovému typu přizpů

sobený srub. Na klenuté bráně nescházel nikdy v kameni
vrytý letopočet se jménem stavebníka, obyvatele, psaný
někdy i v poněkud odchylné dobropísemnosti zedníkově.
Se zvláštní oblibou převládají někdy v jedné vsi jako
svorný projev jedné mysli příbuzné tvary znovu užitých
prvků slohu renesančního, barokového neb empirového.
Jindy zase co dům to jiný sloh a výraz, což zajisté zvy
šuje pestrost a malebnost návsi.
Jako vzory a pěkné příklady vykvetlé architektury na
šeho venkova na bývalém panství plzeňském možno tu
jmenovati řadu vesnic. Uveďme jen výstavný zjev obcí
Koterova a Božkova. V popředí stojí tu i prostranná ná
ves kyšická a Ejpovice. Taktéž sousedství na Rokycansku, na př. obec Tymákov. A na druhé straně města ho
nosí se svéráznou výstavností Skvrňany. I Křimice mo
hou se chlubiti výstavným rázem vlastním. Co tu význam
ných zajímavostí v pestré té rozmanitosti ve výstavbě
příbytků, jež všechny svědčí nesporně o povaze národní
i výši kulturní.
Než, bohužel, platí tato chvála více minulosti, tak před
10 až 20 lety. Od té doby mnoho se na našem venkově
v okrasném zjevu návsí změnilo. Ta bohatost oraamentiky, vyjádřená nezkaženou naivitou duše lidového umělce
v siluetě i ploše a technické provedení v průčelí dvorů
ustupuje kvapem a mizí ve vzmáhajícím se necitu ven
kovanově a brzy bude, nepřijde-li návrat k příznivějšímu
rozmyslu, plzeňský statek ve svém zjevu stejně plochý a
jednotvárný, všední jako všude po celé zemi. Šablonovitá
stavení a budovy plné nudy. Na vlastní újmu pověsti jeho
a k vlastní škodě uměleckého svérázu. Proud moderního
hospodářského života, bohužel u nás více, než jinde, v ji
ných zemích, vidí v těchto druhdy okouzlujících přízra
cích jen překážky, podemílá je a pohlcuje kus po kuse,
den za dnem.
Procházíme-li dnes našimi všemi, co chvíli zarazí nás
ztráta toho onoho, dříve bohatě vypraveného průčelí, těch
ozdobných, klenutých vjezdů s celým plastickým deko
rem. A místo nich zejí tu do vzduchu pouhé dva pilíře,
kusé a mezi nimi nicotná prázdeň, vyplněná prostými vra
ty nejvšednějšího slohu. Jest prý to praktické — ale dost
— o kráse nedá se zde více mluvit, vrata všude stejná.
Veta po malebné rozmanitosti obrazu české návsi, místo
ní únavná jednotvárnost, zbavená těch milých zkazek
otců s jejich jmény, letopočty, legendami i pozdravy ví
tajícími příchozího.
Slyšíme námitku: »Vrata byla nízká, dnes jsou fůry
vyšší, nelze projeti, půl nákladu spadne, vrata byla i cha
trná.« Jest to omluva, ale jen polovičatá. I zde možno
ještě zachraňovati, opravovati co možno nejdéle, aneb na

hození Rokycan, jež jsme našli, vy
čerpány. Jsou rázu literárního. Byla-li radost projevena také hmot
nými díky rázu pomníkového a
uměleckého, nelze říci; jestliže co
buď obcí nebo sousedy některými,
kteří měli lepší porozumění a pe
níze na to, bylo zřízeno, bylo zni
čeno nešťastnými příhodami nebo
litici války třicetileté, jež Roky
cany zle postihla jezdci švédskými
v říjnu 1639, a zaniklo beze stopy
a památky.
Alexandr Berndorf:

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
O RODOPISE RODU
LINDACKERŮ.

(Dokončení).

Náruživě šňupal, však jelikož
silně krvácel z nosu, musel toho
zanechati. Lékař mu řekl: přestane-li krvácení z nosu, nastane
smrt! A tak se i stalo. Dne 26.
října 1885 nalezen byl o půl 5. od
poledne ve své lenošce mrtev ná
sledkem ochrnutí mozku. Pohřben
byl za účasti 18 kněží dne 29. říj
na do hrobu své sestry
2. Hel eny, která byla u něho
hospodyní. Narozena byla r. 1818,
zemřela r. 1867.
3. J o s e f Lindacker narodil se
23. dubna roku 1823 a studoval
v Chebu normální školu a gymna
sium. Poněvadž následkem rodin
ných poměrů nemohl studovati obblíbenou chemii, rozhodl se pro
farmacii a byl v praxi v lékárně
v Nýdku. Později také v jiných
lékárnách, zejména v Königsberku
u Falknova a v Praze, kdež r. 1852
absolvoval lékárnický kurs. Byl
provisorem různých lékáren, poslé
ze pobýval i v Abertanu, kde se
známil se s továrníkem Voglern,
v jehož továrních budovách zřídil
si laboratoř, kdež činil pokusy
s nerosty jáchymovskými. Měl ve
likou sbírku nerostů, jejichž stu
diu věnoval se po celý život. Roku
1864 zakoupil lékárnu v Schönbachu u Chebu a přibral si k ní
poštu. Když v letech osmdesátých
zmohl se tu průmysl, zejména vý
roba hudebních nástrojů, rozmno
žila se agenda poštovní tak, že ne-

mohl zastávati i práce v lékárně,
pročež tuto prodal a stal se pošt
mistrem. Zemřel dne 19. září 1891
a jeho poštu i sbírky zdědil jeho
syn František. Jeho sedmileté ba
dání v Jáchymově mělo znamenité
výsledky, neboť zjistil tu větší po
čet dosud nepozorovaných nerostů,
jejich spojení a užitečnost.
Dosud však nepodařilo se mi
zjistiti příbuzenský poměr těchto
Lindackerů navzájem, ani s mými
předky.
O svém dědu, plzeňském měšťa
nu Janu Lindackerovi, povím tu
v stručnosti jen několik vět. Naro
dil se skutečně v Elisabetenthalu
ve farní osadě Dolní Bělé a to dne
10. listopadu 1822, jakožto syn Ig
náce Lindackera, důlního kontrolo
ra v Elisabetenthalu a jeho man
želky Barbory, jež byla dcerou Ja
na Witzera, lesního z Vísky č. 17,
obec Trnová, fara Kvašovice. Svěd
kem a kmotrem byl mu Jan Lindacker, jakýsi úředník dolů v Rad
nicích. Můj synovec p. Vilém Lindacker z Plzně (Skrétova 34), ozná
mil mi, že má po svém dědu vy
svědčení z plzeňského gymnasia
z r. 1835, jakož i potvrzení výstav
ní komise z r. 1869 o uděleni stří
brné medalie za vystavované vý
robky z oboru mlynářství, dále
kord a revolver, části výzbroje set
níka měšťanského sboru ostrostřeleckého; dále staré album Böttingerových fotografií svého otce,
kdež jest též fotografie našeho dě
da a babičky s celou četnou rodi
nou. Můj dědeček Jan Lindacker
(zemřelý 19. července 1893) měl se
svojí manželkou Barborou, rodem
Beringerovou (naroz. 1825, zemřela
v Plzni 30. března 1892) devět
dítek a to:
1. Mari i , (roz. 1846), provda
nou za F. A. Horu, prof, a spiso
vatele v Plzni.
2. Ignáce Vi l éma, nar. 1848,
městského úředníka v Plzni.
3. Annu, roz. 1850, manželku
K. F. Berndorfa, lékárníka v Ne
pomuku, (moji matku).
4. Jana Ha nuš e , ředitele škol
v Přešticích (letošního jubilanta).
5. An t o n í n a , nar. 1854, sou
kromníka ve Vídni.

hražovati stejně pěkným a co možno v téže podobě zachovati starý ráz. Nedostatek dá se napravit, ale s ohle
dem na krásu, aniž bychom zavrhovali přednosti minu
losti.
Užijme příkladu dobrého i odstrašujícího! V Božkově,
vsi, jež posud chlubila se svou výstavností, opravoval se
rozšířením i zvýšením vjezd do dvora ě. 41 p. Jos. Ma
tase (»u Viťáků«). Umělecky řešený dříve jeho zjev vždy
tak působivě lahodil oku mimojdoucího. Brána z r. 1852,
k níž částečný vzor vzal si tehdejší stavitel z měšťan
ského domu v Rokycanech (z r. 1599), jak dokládají obě
tesané, rohové výzdoby, malebný nástavec, zavrcholující
půvabně čtverhran brány, přikouzlil však si sám. Závěr
tesaného oblouku vrat, ozdobený českým lvem, byl dokla
dem národního probuzení let po 48tých. (Viz obrázek
první!) Ale jak dopadla nedávná oprava, prý na přání
majitele dvora! (Viz obrázek druhý!) Nechť čtenář sám
posoudí, zdali tu možno mluvit o krasocitu. Též sousední
dvůr (č. 42, Václav Flajšhans), míval nad vraty slušný
klenutý nástavec, dnes spatřujeme zde pouze holé, do
vzduchu trčící, stříškou zakončené pilíře vratní. Nemožno
viniti vždy stavitele, přání stavebníka bylo jistě rozho
dujícím.
Jak jinak se vzornou a chvályhodnou pietou řešena
byla oprava vjezdu v téže obci u dvora č. 12 p. Václava
Jílka (»U Vítů«). Nástavec kreslený v pružných liniích
baroka pozorně obnoven a zachován v přesné podobě
i s výklenkem a figurkou patrona statku sv. Víta a vry
tým jménem předka, přes to že výška i šířka vjezdu byla
tu zvětšována. Dík tu patří uměleckému porozumění sta
vitelově, jímž byl pan V. Vacek, stavitel místní.
Toť příklad povzbuzující, řídký mezi mnohými. Kolik
zato případů málo potěšujících! Neznám všechny, jen na
mátkou uvádím z některých obcí:
V Lobzích ze dvou jediných svérázných staveb zmizel
nástavec u dvora č. 9 (»U Hojcarů«, Frant. Kočandrle),
a dříve již shozen u č. 10 oblouk vrat z roku 1838 se jmé
nem a datem narození bývalého hospodáře.
V Tymákově zbourán krásný renesanční vjezd u č. 45
(»U Špíralů«), s nápisem na archivoltě: »Václav Krauz«
z r. 1858, a před ním i sousední u č. 61 ještě starší ná
stavec nad vraty. V téže vsi zmizel výstavný vjezd »U No
vých« č. 70.
V Mokrouších nespatřujeme již pěkný starý oblouk
vratní »U Žítků«.
I v Koterově, vsi, chlubící se půvabnými průčelími stat
ků, schází již ozdobné vjezdy u č. 3, 4, 25 a 35.
Podobně Černice měly více ozdoby ve svých průčelích
dvorů. Postrádáme je v poslední době již u č. 24 (»U Poust-

ků« auč. 52. Radobčice kromě ozdobných štítů obytných
stavení postrádají téměř nástavců nad vraty.
Tu a tam shledáme se přece s jakýmsi porozuměním a
snahou zachovati starý plzeňský ráz vesnic. Uvádím tu
na př. Bušovice.
Jak by se měly stavět nové budovy, udají některé, však
řídké příklady. Známe jen dva:
V Koterově působí dobrým dojmem, zapadajíc tu v ma
lebný dosud zjev návsi, nová stavba Sokolovny, stojící
v řadě statků. Vystavěna byla s náležitým porozuměním
pro celkový svéráz vsi architektem Fr. Krásným, rodá
kem koterovským a stavitelem Tyršova domu v Praze.
Jednak na starých dobrých tradicích, jednak i s pocho
pením pro moderní, změněný ráz doby, pro účelnost stej
ně jako pro krásu, zbudován byl dvůr č. 9 v Křiinicích.
V této osadě v řadě starých dvorů, uzavřených zdobnými
branami ve slohu empiru, objevuje se přestavba uvede
ného domu z r. 1907, jenž má své dobré opodstatnění jako
stavba moderního selského dvora. Honosné trojdílné prů
čelí, kreslené na obvodu svižnými oblouky, vroubenými
vlnitými kůrkami a s vrcholícími vásami na nástěnných
pilířích, působí tu výrazně obrysem i plochou. Vše prozra
zuje honosný barok. Účelnosti učiněno zadost nejen pro
storným vjezdem, ale i rozvrhem vnitřním, dole obydlí a
nahoře v poschodí sýpky, pro hospodáře i pro výminkáře.
A jiná krajová zvláštnost.
V průčelí hlavní budovy, uprostřed ve výklenku, tam,
kde ve starších budovách ve městech stavěny bývaly
figury světců, umístěn jest novodobý patron Chodska
i Plzeňska, selský hrdina Jan Kozina dle výtvoru sochaře
Vosmíka. Zdaliž i tento symbol neohroženosti a pevnosti
selské nezasloužil by, aby častěji zdobil průčelí statků
v kraji, v němž představitel, ze svého ponížení pozdvi
žený, žil a trpěl?
Takto při všech ohledech k novodobým potřebám sel
ského hospodářství měli bychom dále usilovati o krásný
český venkov. Dal by se vytvořiti pomocí umělců typ ves
nického statku, náš vlastní, jenž by budoval na pěkné
minulosti a stavěl pro budoucnost, aby vyhovoval i mo
derním potřebám praktickým. Dá se zdokonaliti vnitřní
zařízení selského dvora na základech staré praktičnosti,
dá se vypěstiti i rázovité umění venkova, český, ne mezi
národní, duchem cizí selský dvůr. Prozatím však udržuj
me si starý, dobrý svéráz a náš venkov nabude zase svého
neodolatelného půvabu !
Po převratu, kdy mysle naše byly plny nových ohrožu
jících myšlenek a duši hřála stará, slavná minulost naše,
zrodila se i myšlenka vytvořiti typ vesnického statku,
sloh českého selského dvora. Vím na příklad, že známý

6. J a r o s l a v a , naroz. 1857, úředníka a obchodníka v Plzni.
7. G u s t a v a Břetislava, roz.
1859, vládního radu financ, řed.
v Praze.
8. Ba r b o r u , roz. 1862, provda
nou Trnkovou ve Vídni.
9. T e r e s i i Juliánu, roz. 1865
a zemř. v svobodném stavu v Be
chyni.
Z těchto devíti uvedených tu dětí
ži j í dne s už j en t ř i : Jan,
Gu s t a v a Ba r b o r a .
Matka dědy Jana Lindackera
brzy ovdověla a když pak přesíd
lila z Dolní Bělé do Plzně, provdala
se tu za pana Brejchu.
•fc

Tolik prozatím o svém studiu
o rodopise Lindackerů, jejichž jmé
no po léta bylo spojeno s dějinami
města Plzně. Čl á n e k t e n t o
s v é mu mi l é mu s t r ý c i p.
Janu Li n d a c k e r o v i , zaslouži
lému řediteli měšťanských škol v. v.
v Přešticích k jeho osmdesátce!
Jaroslav Schiebl:

OPTICKÁ r a r i t a .
Na jaře r. 1876 přinesl mi listo
noš jednoho dne kromě ostatní
většinou redakční zásilky, také do
pisnici z Českých Budějovic, která
mi způsobila trochu »hlavolamu«.
Písmo patrně starší, trochu již ne
pevné ruky. Jméno podepsaného,
jenž své povolání označil jako »geo
metr«, bylo mi neznámo a vypadlo
mi také později úplně z paměti.
V lístku tom, správně na mé jmé
no adresovaném, připomíná mi pi
satel, jak jsme vesele prožívali spo
lečně naše mladá léta, zejména po
hnuté doby revoluční r. 1848. Celý
obsah dopisnice prozrazoval, že ho
psal člověk silně prostoduchý.
Zasilatel dopisnice se patrně mý
lil v osobě, neboť v r. 1848 jsem
nebyl ještě na světě. Teprve o tři
léta později jsem oblažil zeměkouli
svým příchodem. Snad si spletl mé
ho otce se mnou tím, že někde četl
při mém rodném jménu také mé
křestní jméno, což by nebylo nic
divného bývalo, neboť jsem již
tehdáž působil ve veřejném životě

a tak se snad mé jméno kmitlo
v některých novinách, kde je pan
»geometr« zachytil.
Dlouho jsem se s tou dopisnicovou záhadou nemohl zdržovati a
proto jsem vstrčil lístek do kapsy
s předsevzetím, že se otce navečer
zeptám, zdali nepatří lístek jemu.
Toho dne jsem musel — jsa také
sám zpravodajem svého listu, ze
soudní síně — tráviti celý den při
přelíčení, proto mohl jsem na se
tkání s mým otcem počítati teprve
navečer u »železného stolu« v Měš
ťanské besedě.
Když jsem tam pak zasedl na
své obvyklé místo, byla již celá
každodenní společnost pohromadě
se starým Pecháčkem v čele, který
si dal ode mne referovati stručně,
o čem bylo v soudní síni jednáno.
Na otázku mého otce, přišlo-li ně
co zvláště zajímavého do redakce,
sáhl jsem do kapsy, kde měl jsem
ještě celou ranní poštu pohromadě
a při tom jsem si připomněl také
onu dopisnici záhadného mi »geo
metra«.
Otec si přečetl obsah lístku,
usmál se a pravil: »Arci, že si tě
ten dobrák spletl. To býval po ně
jaký čas náš dvorní šašek u na
šeho stolu »U bílé růže«.
Když pak jmenoval jméno »geo
metra«, zasmál se Pecháček a pra
vil: »Aha, to je ten, co jsem mu
prodal ten »Brennglas«. Nemyslel
jsem si, že ještě žije.«
V poznámce té tušil jsem ihned
nějakou Pecháčovskou čertovinu
a proto prosil jsem předsedu na
šeho stolu, aby nám pověděl, co to
bylo s tím »Brennglasem«. Již
tehdáž zapisoval jsem si jeho vti
py, nápady a veselé kousky z mlá
dí jeho.
Pecháček rád si pohovořil o svých
mladistvých kouscích. Proto nevá
hal a jal se vyprávěti.
Zahájil svá sdělení připomín
kou, jak bylo touhou studentíků,
jakmile trochu přičichli k fysice,
získati nějaký »Brennglas«, to jest
čočku z optického skla, pomocí
které snažili se »schytati« sluneční
paprsky a zapalovati jimi papír
nebo nějaký hadřík. Pecháček při
pomněl si onoho »geometra«, který
jako jeho spolužák také »stonal ;<

na Strakonicku sběratel, konservátor a národopisný pra
covník, školní inspektor Jan Dyk, rodák kralovický, byl
vyzván, aby do Prahy ministerstvu zemědělství zaslal, za
podobným snad účelem, četnou sbírku svých nákresů ji
hočeských statků, pořízenou z jeho pobídky učitelstvem
okresu. Než ideální, krásný počin brzy zanikl, zatlačen
byv snahami realističtějšími.
Z podobné snahy zachovati aspoň obrazem rázovité
stavby našeho venkova z celé republiky vzniklo i záslužné
monumentální dílo Bohům. Vavrouška, Dědina, za účinné
podpory ministerstev.
Stejně i vzhledem na užší Plzeňsko snažil se sebrati
krásné stavby lidové, vzniklé ve slozích stavitelských
první polovice minulého století až asi do let šedesátých
pisatel této stati. Vznikly tak 4 díly Lidových staveb na
Plzeňsku nákladem Společnosti pro národopis a ochranu
památek na Plzeňsku. Avšak pro nezájem kruhů, jimž
dílo mělo piatiti, neukončeno.
Něco nám schází v dnešní prospěchářské době. Úcta
k minulosti a úsilovnější snaha po kráse pro budoucnost.
Láska k památce lidu. Cituji jen na konec projev hlasatele
podobných ideí v Německu, jenž volá: »Ve všechny vrstvy
musí proniknouti cítění, že národ, který má mnohé a staré
památky, jest národem vznešeným.« K tomu měla by čeliti i výchova lidu. Nikdy sice nedocílíme pro památky
umění výtvarného délky života, jako pro památky lite
rární, ale prodloužiti ji nad průměr dosavadní můžeme.
A na konec, když ne ve skutečnosti, aspoň obrazem.
Říd. uč. VOJT. POMAHAČ: »ZÁZRAČNÉ« STUDÁNKY
V OKOLÍ ŽINKOV A PLÁNICE.
V okolí historicky památného i krásami přírodními proslulého měs
tečka Ž i n k o v a jest hojnost »ži vých s t udá ne k« s dobrou
pitnou vodou, z nichž některým přisuzoval lid od pradávna až dosud
moc léčivou.
Tyto význačné studánky, všeobecně v krajině známé, mají mocné
prameny vycházející z hlubin a pronikající na cestě povrchu země trh
linami krystalických břidlic, jež obsahují hojnost rudných sloučenin.
Voda procházejíc jimi — rozpouští některé a tím nabývá jejich vlast
ností, někdy léčivých. Dle toho jsou zde vody žel ezi t é, r a d i o 
a k t i v n í a jiné ještě.
V dobách dávnominulých hledal onemocnělý člověk pomoc a uzdra
vení v přírodě, léčiv se bylinami, vodou, sluncem a teplem, ale věřil
též v »z a ř í k á v á n í nemocí«, v č a r o v á n í i v z ázr aky.
Víra v léčivou moc vody kotví ještě v dobách pohanských. Voda
uctívána co božstvo, stejně jako oheň. Voda očišťovala člověka, jí při

nášeny oběti o zimním slunovratu, o vánocích, o slavnostech jarních,
velikonocích i o slunovratu letním, o sv. Janu Křtiteli atd. (Žalm: Čes.
vesnice 91.)
Zvláštní úctě těšily se živé prameny zřídla a studánky. Přisuzována
jim velmi záhy léčivá moc stejně jako bylinám, jak dosvědčí jí již naše
nejstarší pověsti o dcerách Krokových a j. Víra v léčivou moc vody
přišla i do křesťanství a církev snažila se přizpůsobiti ji novému du
chu, spojujíc úctu k pramenům a studánkám, s úctou různých svátých,
zejména ovšem Panny Marie. Nad takovými studánkami stavěny pra
videlně kapličky neb alespoň ozdobovány obrazy svátých. Zvláště na
venkově držel se lid houževnatě svých odvěkých tradic, zde často i
podložených skutečnými důkazy léčivosti, které vykládány přirozeně
co zázraky a účinky nadpozemské moci.
O čtyřech takových význačných studánkách z okolí Žinkov a Plániee chci vám vypravovati, co jsem vypátral a tak zachovati dávné
zkazky po předcích před zapomenutím.
I. »Dobrá voda« u Ži nkov.
Asi půl km za Žinkovy směrem jihozápadním, pod strání zalesně
ného »Vrch u« při polní cestě, je Š i n d e l á ř o j c k a p l i č k a a
vedle ní studánka, z pola přikrytá plochým kamenem, stíněná dvěma
kaštany. O této studánce a kapličce vypravovala mi 851etá bystrá
výměnkářka, selka ze dvora »u Š i n d e 1á ř ů« — paní Marie Horová,
matka nynějšího hospodáře a MUDra Fr. Hory, vynikajícího lékaře
v Brně — následovní:
»U d o b r é v o d y« na Korbelojc pozemku — bylo až do roku 1877
»behniště«, uprostřed toho »živá s t u d á n k a « a u té »h n í z k ý
k a me n n ý k ř í ž e k s r oke m 1808.«
Pod studánkou při cestě bylo trní a na něm plno hadříků. Voda ve
studánce byla hojivá a od nepamětných dob chodili tam lidé ze Žinkov
a z okolí, vodu pili a vodou se umývali, zejména nemocné údy. Hadří
ky, jimiž se otírali, dávali na trní. Voda hojila b o l a v é o č i, l á má 
ní v kos t ech, š k u b á n í a pí c há ní v oude ch a j i né
n
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»Před 100 lety byl v zámku »d e 1e c h t o r« (ředitel panství), jenž
trpěl lámáním v kostech (pakostnice — podagra). Když ho to vzalo,
museli mu třeba v půlnoci běžeti pro vodu k zázračné studánce a ta
mu pomohla.«
Tuto zprávu slyšela babička Šindelářojc, když se vdala do Žinkov
před 70 lety — od velmi staré babičky Vondráškojc (Baumrukové),
ženy moudré, jež za svobodna (před 130 lety) sloužívala v zámku a
pro tu vodu chodívala »m i l o s t p á n o v i d e 1e c h t o r o v i«. Také
»vr chnos t« z té doby — h r a b a t a z Wr t b y a p o nich kní že
z Lo b k o v i c — pili tuto vodu.
Studánka »Dobrá voda« byla i jinak divotvorná.
»Bylo-li dlouho sucho, vypravilo se večer po západu slunce ze Žin
kov 9 dívek-panen a šly vyprázdnit a vyčistit 9 studánek. Začly
u »Dobré vody«, potom šly na louku S 1í v o j c, potom na Far-

na takový »Brennglas« (střední
školy byly tehdy německé a proto
neznali žáci český terminus pro ta
kovou čočku). Pak přešel vypra
vující na pozdější léta, kdy z jeho
spolužáka stal se geometr a jako
člen stejné společnosti, do které do
cházel Pecháček, navštěvoval »ka
sino« v hostinci »U bílé růže«. Po
zději byl pak onen geometr slu
žebně přeložen do Českých Budě
jovic. Byl i ve svém oboru pouhým
»řemeslníkem« a i jinak duševně
nijak nevynikal. Ve svých hovo
rech byl často až úžasně naivní a
proto sloužil někdy svým soustolovníkům za dvorního šaška. »Pou
štěli jsme si ho někdy jako draka
a on ničeho nemerčil, a lítal — jed
na radost,« zasmál se Pecháček.
Pak jal nám připomínati, jak
v hostincích staré Plzně nebylo ji
sté místnosti, později jako »Aha!
označované. V dřívější Plzni bylo
soukenictví velmi rozšířeno a také
zde stávalo několik sanytrníků. A
pro tyto dvě živnosti bylo zapotřebí
lidských močových výměšků jako
pomocného materiálu. K tomu cíli
nahražovaly pissoiry v hostincích
velké sudy, pravidelně za vraty
hostince umístěné, kam chodili ho
sté z hostince místo na »Aha!«
Občas přijel si sanytrník pro plný
sud a druhého až třetího dne vy
prázdněný přivezl zpět a postavil
ho na jeho staré místo. V době, co
nebylo za vraty sudů, chodili hosté
prostě na ulici. Tehdejší Plzeň ne
byla ještě tak choulostivou, jako
se stala později, kdy páni doktoři
počali mluviti o hygieně.
Takové byly poměry, kdy se ode
hrává historka, již nám Pecháček
svým drastickým a plastickým způ
sobem vyprávěl.
»Jednou jsme seděli »U bílé rů
že« v den, kdy sanytrník odvezl
sud,« vypravoval pan otec z Kalikovského mlýna. »Venku byla jas
ná noc a měsíc svítil na plno, jako
rybí oko. To mne přivedlo na myš
lenku, jak bych si toho našeho geo
metra dobral. Po nějaké chvíli na
cpal jsem si fajfku neplnou a dá
val jsem pozor, až se půjde geo
metr »venčiti«. Pak jsem nepozo
rovaně dal na tabák do fajfky rozžavenou hubku, na to pak trochu

tabáku a zavřel víčko dýmky. Pak
jsem vyšel ven za geometrem, který
před hostincem na náměstí plnil
svůj účel, za kterým byl vyšel. Po
stavil jsem se vedle něho a rozho
vořil se s ním, abych ho trochu
pozdržel. Když už jsme neměli pří
činy zdržovati se venku, chystal se
geometr k odchodu do hostince. Tu
jsem ho požádal, aby na mne po
sečkal. Otevřel jsem u fajfky víč
ko, vytáhl z kapsy hodinky, ote
vřel skleněné jich víčko a toto
držel nad otvorem fajfky, míře je
zároveň na plný svit měsíce. Udě
lal jsem tři až čtyři bafy a hle —
z fajfky se začalo kouřiti. Geometr
udiveně na mne koukal, jako by
spadl s nebe. Táže se mne, co prý
to dělám. Odpověděl jsem, že jsem
si zapaloval fajfku. Nato se rozpředl následující dialog:
»Vždyť jste neměl žádné křesadlo,« podotkl geometr.
»Nebylo ho zapotřebí. Brennglas
to také spraví,« pravil Pecháček
lhostejně.
»Jakej Brennglas, vždyť není
žádné slunce. A teď v noci?«
»Člověče, to jste geometr? Co
pak jste se učil ve fysice? Což nás
tam náš učitel neučil o optických
sklech různě broušených? Nu, opa
třil jsem si k hodinkám Brennglas,
broušený na měsíc.«
»Nedůvěřivě na mne pohlížel geo
metr,« pokračuje Pecháček, »ale
okolnost, že z dříve studené fajfky
se vesele kouřilo, byla mu nejlep
ším důkazem, že nejde o nějakou
»dobírku«. Vrátili jsme se do ka
sina a usedli na svá místa. Ale
geometr stal se nějak zamyšleným.
Když jsem se pak vydal na cestu
k domovu, povstal též a pravil, že
půjde se mnou. Po cestě počal se
domlouvati, abych prý mu řekl, kde
jsem to sklíčko koupil. Pravil jsem,
že o jarmárce v boudě u jistého
tržního optika, který do Plzně při
jíždí odněkud ze severních Čech na
jarmarky. Geometr jal se žebroniti,
abych mu to sklíčko prodal. Mohu
prý si koupiti jiné, když toho opti
ka znám. Dal jsem se dlouho pro
siti. Konečně jsme se dohodli, že
mi dá za sklíčko 3 zlaté šajny.
Geometr ochotně vyklopil ten ob-

s k ý 1u k a, potom pod Li st i ny, potom pod l e s v Z a h a t í a po
tom — »už nevím kerou eště« — řekla babička a vypravovala dále:
»Vyt éká 1-1i po v y č i š t ě n í s t u d á n k y u »Dobré vody«
p r a mé n e k na cest u, j i s t ě br z y př i š e l d é š ť . ..
»V roce 1866 v létě začla vojna s Prajzem (s Pruskem). Já chodila
s outěžkem a můj muž-voják, měl narukovat do bitvy. Na štěstí byl
v Radocnovech jmenovec mého muže — také Ho r a Václ av, člo
věk svobodný, osamělý a nebál se, protože říkali tenkrát lidé, že »n aše c í s a ř s k é v o j s k o u t l u č e P r a j z y čepi cema« a ten
za odměnu narukoval za mého muže — a víckrát se nevrátil.
Tenkrát učinili jsme s mužem slib Bohu, že postavíme u »Dobré
vody« kapličku, ale nebylo nám možno jej spiniti, protože majitel
místa — starý sedlák Ko r b e l — nechtěl svoliti. ..
V roce 1874 byla v Žinkovech »svát á misie« — misionářů ze
»Svat é Hory« a v roce 1877 přišli misii obnoviti. Krásně kázali
a zpovídali a »lidi byl i moc pohnut ý«. . .
»V této době zkazil se nám nejstarší syn — zlým naváděním známé
ho »K.« tak, že jsme ho museli poslali k radě kaplana, pana pátera
Melichara — na polepšovnu do Ameriky ... (Vrátil se opravdu polep
šen a stal se výborným hospodářem.«
»Byli jsme s mužem nešťastní a mysleli jsme nejináč, než že je
to trest Boží na nás seslaný, že jsme dle slibu dosud kapličky ne
postavili.«
Současně stal se u Korbelů hospodářem mladý Korbel Václav a ten
byl ochoten postoupiti Šindelářovi-Horovi místo u »D o bré vody«
na stavbu kapličky.
Podnětem misionářů sešli se zájemníci na faře, kdež Korbel postou
pil místo ke stavbě.
Šindelář začal pracovati. Rozhodl, že postaví kapličku na mí s t ě
s t u d á n k y a novou studánku udělá vedle kapličky vlevo. Základy
pro kapličku musely býti vykopány do značné hloubky a jáma zasy
pána kamením, jejž tam bylo navozeno 30 for. Na těchto základech
postavena kaplička a tak starodávná studánka zašla...
Divotvorný pramen zachycen byl částečně novou, nynější studán
kou, ale vyráží i v kapličce a jinde v okolí.
Kříž kamenný, jenž stával u staré studánky, zazděn jest v přízemí
kapličky na jižní straně.
Kaplička byla vysvěcena v roce 1877 s velikou slávou, při čemž byla
ve dvoře u Šindelářů veliká hostina. Hodováno bylo i na dvoře, v ku
chyni vládla farská kuchařka a v celé obci byla pout.
Do kapličky dala selka Šindelářka »dot ý k a n o u s o š k u Pa n
ny Mar i e ze Sv. Hory«. Po nějakém čase uznáno, že zmíněná
soška jest pro kapličku malá a proto opatřena větší, kterou ze dřeva
vyřezal všeumělec-samouk s e d l á k Hul ee (Zahradník Vojtěch)
z Partoltic — a to jest soška dosavadní.
Tuto sošku ozdobila k n ě ž n a Lobkovi c ová , provdaná hra
běnka Strauffenbergová, hedvábným rouchem, drahocenným růžen
cem safírovým a zlatou medailí, kterouž nosívala na šiji. Ve »Svět o-

v é válce« byla kaplička čtyřikrát vyloupena a ze sošky ukraden
drahocenný knížecí růženec i s medailí. Babička Šindelářojc mi řekla,
že zloděje znala, a že ho proklela »aby do r o k a pošel« — »a
p o š e l prý«...

Nyní již lidé neví o léčivosti vody od »Š i n d e 1á ř o j c k a p 1i čk y«, studánka je zanesena a slouží jako zimní útulek žabám ...
----- Zašla starodávná žinkovská »dobr á voda«. -----II. Ni c o v s k á s t u d á n k a P. Mari e.
Nedaleko poutního kostela v N i c o v ě, vystaveného slavným stavi
telem baroka Ki l i á n e m I g n á c e m Di e n z e n h o f e r e m v ro
ce 1720 z rozkazu hraběte Ad o l f a B e r n a r d a z Ma r t i n i c —
vnuka Bo ř i t y z Mar t i ni c, místodržitele království Českého, vy
hozeného v roce 1618 z okna kanceláře ve hradu Pražském — psána
n a Sme č ně a Pl á ni c i , jest vlevo, blízko od silnice k Plánici kaplič
ka a v té pramen vody, kteréž lid přisuzuje zázračnou léčivost na pří
mluvu pa ny Mar i e Ni covské, o čemž svědčí množství proseb
o uzdravení a díků za uzdravení, napsaných věřícími poutníky po stě
nách kaple.
Tato voda byla nedávno zkoušena a uznána r a d i o a k t i v n í , tedy
opravdu léčivou, ale pramen není silný. O letní pouti Nicovské přichází
tam množství procesí a některé ženy odnášejí si »z á z r a č n o u« vodu
v lahvičkách domů.
V poslední domě snaží se MUDr. Mářa z Plánice zaříditi odborné lé
čení touto vodou.
Pověst, že se ve studánce zjevovala P. Maria — udržovaná v lidu od
dob Pobělohorských, byla podnětem ke stavbě poutního kostela.
III. Zb i s l a v s k á s t u d á n k a .
Půl hodiny cesty za Němčíci, blízko vesničky Zbislavi, malebně věn
čené lesy, v krajině, jež od založení C i s t e r c i a n s k é h o k l á š t e 
r a P o mu c k é h o pod Zel enou Hor ou, až do jeho zkázy (asi
od roku 1150 do roku 1420) byla majetkem tohoto kláštera, jest ka
plička se studánkou výborné vody, uznávané lidem za léčivou.
Přes léto sídlí v kapličce soška P a n n y Ma r i e z farního kostela
Ně mči cké ho. Pamatuji, že před 30 lety — nevím zdali dosud —
přenášívali tuto sošku o Mariánském svátku 25. března z Němčického
kostela do kapličky ve slavném procesí, průvodu družiček a množství
věřících z celé rozsáhlé osady, za zvuků hudby, zvonů, zpěvu a střelby
z hmoždířů. Tam zůstala po celé jaro a léto a zpět přestěhována buďto
o němčické pouti 15. srpna, nebo až o svátku Mariánském — 8. září.
Tato soška byla zdobena množstvím stříbrných peněz císaře Leopol
da I., Karla VI., císařovny Marie Terezie, císaře Josefa II. a jinými
ještě a s tímto cenným majetkem zůstávala i v kapličce mnoho let bez
pečně, až před 25 lety přišel člověk zloděj a sošku oloupil; vypátrán
nebyl...
K založení kapličky u léčivého pramenu váže se následovní pověst:
V zámku Mě c h o l u p e c h žila nemocná hraběnka, jíž žádný lék

nos a já jsem mu vyndal sklíčko
z jeho ovroubení.
Následujícího dne geometr od
jel někam na vyměřování silnic.
Patrně tam chtěl mezi sousedy ve
vesnicích imponovati svým sklíč
kem. Vrátil se asi za 10 dní a po
stěžoval si, že po celou tu dobu ne
měl měsíční jasné noci. V ducha
jsem tomu byl rád. Pak ale asi za
dva dny nato svítil měsíc jasně.
Náš geometr byl však celek ne
šťastný, neboť Brennglas nechtěl
mu fungovati. Přičítal to své ne
obratnosti, zvláště když jsem si
sklíčko od něho vypůjčil a když
jsem svůj experiment úspěšně
opakoval. Zavrtěl hlavou, sklíčko
uschoval a více jsme o tom ne
mluvili.
Snad se styděl, že nedovede tak
úspěšně experimentovati jako já,
nebo snad drahocenné to sklíčko
rozmáčkl — nevím. Za nějaký čas
nato odešel z Plzně a teprve váš
lístek mi zase připomněl tu veselou
historku.«

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 Por š, a prohlásil, že
jako pilný čtenář mého »Plzeňské
ho Pitavala« četl v tomto také na
jednom místě zmínku o někdejším
katechetovi zdejší městské reálky
P. J o s e f u Pýc hovi . Předpo
kládaje, že by mne mohla zajímati,
přináší prý mi jeho podobiznu. Při
tom vybalil z papíru olejomalbou
na plechu umělecky zdařile prove
denou podobiznu zmíněného, o čes
ký život v Plzni velice zaslouži
lého duchovního. Nalezl podobiznu
mezi jinými staršími rodinnými pa
mátkami, neboť P. P ý c h a byl
z nejbližšího příbuzenstva jeho ba
bičky. Byl potěšen, vida radost, ja
kou mi přínosem svým způsobil a
ochotně svolil, aby městské Náro-

dopisné museum smèlo si podobiz
nu, patrně práci plzeňského akad.
malíře H e r z o g a z nejlep
ších let jeho tvoření, fotograficky
reprodukovat! Hostu bylo nezná
mo a proto se zájmem vyslechl, ja
kou vynikající a velice záslužnou,
ač neokázalou úlohu hrál P. Pý
cha v posledním období plzeňského
obrozeneckého hnutí, když je vedl
prof. Smetana. Když po velikých
obtížích podařilo se r. 1848 uskutečniti vytoužený projekt plzeň
ských vlastenců a zahájiti vydává
ní prvního českého časopisu v Plzni
»Posel ode Mže« Oydávaný hlav
ně podporou radikální »Slovanská
Lípy« plzeňské), tu neváhal P. Pý
cha ujmoutí se redakce jeho, kte
rou vedl pod pseudonynem J o s e f
St ol z, což mu na »veleslavných«
místech jeho nadřízených úřadů a
osobností v nich působících nevy
neslo valné přízně, takže se na ko
nec také musel této činnosti vzdáti.
Dle sdělení Al o i s e Ri i ckauf a,
synovce prof. Smetany, byl P. Jos.
Pýcha též autorem článku »Plzeň«
v Riegrově »Naučném Slovníku«.
Těchto několik málo rysů postačí
zatím k oživení vzpomínky na mu
že, jenž za nejhorších dob Bachova
absolutismu a tuhého policejního
režimu rakouského stál pevně v řa
dě 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 krásnou památ
ku na zasloužilého vlastence a je
ho blízkého příbuzného. V četných
starších rodinách nalézají se ještě
podobizny, korespondence 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 ne
bylo možno v originále (což se arci
nejvíce odporučuje), tož alespoň
v trvanlivých a dobrých reproduk
cích byly zachovány pro bohatý a
vzorně přehledně vedený rodopisný
oddíl našeho městského Národo
pisného musea plzeňského, kde bu
de takto památka na staré zaslou
žilé Plzeňany anebo na osobnosti
o město naše nějakým způsobem

nemohl uzdraviti. Někdo ji poradil, aby pila vodu ze Zb i s l a v s k é
s t u d á n k y a v této vodě se koupala. Hraběnka dala si ze studánky
vodu voziti, používala ji — a uzdravila se. Z vděčnosti k Pa n n ě
Mar i i za uzdravení vodou dala prý hraběnka vystavěti u studánky
kapličku.
Je-li tato pověst pravdivá, mohla býti zmíněnou hraběnkou jen man
želka hraběte Mi k u l á š e z Mor zi na, který vlastnil Měcholupy
v letech 1692 až 1696.
IV. S t u d á n k a sv. Václ ava.
Za P a r t o l t i c i směrem k Ně mč i c ů m vklíněna jest mezi lesy
hájenka zvaná »v L á z n i«, několik kroků od ní lesní palouk a při
okraji palouku, na svahu mohutného vrchu »St ráže« a »LískoV i c« ve výši asi 540 m nad mořem stojí kaplička, v té kapličce dře
věná socha s v. V á c 1a v a, původem asi ze XVI. století a pod sochou
studánka s mohutným pramenem výborné, křišťálově čisté a ledově
studené vody.
Tento pramen, jak jsem se přesvědčil, nezeslábl ani při velikém su
chu v roce 1911, kdy mnohé, značně hluboké a jindy stálé studně ztra
tily vodu — vyschly, ani nezamrzl při krutých mrazech, až 45° C, v zi
mě roku 1928—1929.
Z této studánky vytéká potůček, jež níže v lese napájel několik
pstruhových rybníčků, zřízených v roce 1898, krásy přírody milovným
majitelem panství žinkovského Kar l em, r y t í ř e mz We s e l ý c h .
Po jeho smrti zpustly rybníčky i mnohá jiná jeho díla na panství.
Pramen sv. Václava byl znám již dávno jako léčivý, ale též jako spo
lehlivý prorok povětrnosti.
Lázeňský hajný Polívka i lesní Vaněk zjistili častým pozorováním,
že asi 2 dny před změnou krásného, suchého povětří v deštivé — utvoří
se ve studánce na povrchu vody — vrstva zeleného žabince asi 3 cm
silná a jak zmizí, třeba ještě pršelo, nastane brzy opět krásné počasí.
Žabinec patrně leží na dně studánky a brzy před příchodem deště vy
stoupí na povrch a před odchodem deště klesne ke dnu. Tento zajíma
vý zjev jistě má souvislost s tlakem vzduchu.
V roce 1847 vyžádal si Vá c l a v Kot, kontrolor panské syrobárny
v Mě č í n ě povolení od knížete J a n a z L o b k o v i c k e stavbě lázní
na místě, kde nyní stojí hájenka.
Lázně s léčivou vodou ze studánky svatováclavské zařídil a otevřel
hostům, jichž mnoho přicházelo i z dalekého okolí, zejména z Klatov.
Častým hostem v lázních svatováclavských býval se svojí rodinou
a se svým zetěm — p o s l a n c e m a h i s t o r i k e m d o k t o r e m
F r a n t i š k e m P a l a c k ý m — bohatý pražský advokát JUDr.
J a n Měchur a, majitel panství Vot i na s An n a h o f e m a
Ch u c h l í u Klatov.
Trochu níže pod lázněmi — při pstruhovém potůčku stála myslivna,
kdež lesní, myslivec S t u d e n ý prodával hostům pokrmy a nápoje.
V památném roce 1848, kdy byla zrušena robota a poddanství lidu,
svolal č e s ký d ě j e p i s e c a p o s l a n e c Dr. F r a n t i š e k Pa-

1a c k ý tábor lidu do lázně s v a t o v á c l a v s k é a tam na lesním pa
louku, níže pod lázní řečnil o nastávající svobodě a konstituci.
Podnes jest tam kámen — rulový balvan — na kterémž tehdáž Palacký stál.
Zajímavou tuto historii vypravoval mi před 40 lety — účastník tá
boru — selský výměnkář z Partoltic Z a h r a d n í k V o j t ě c h (Hu
lee), člověk inteligentní, vzdělaný sedlák a výtvarný umělec-samouk.
Letos v červenci, po mém upozornění — dal majitel velkostatku žinkovského Emi l Škoda — vytesati na balvan nápis :
»Zde p ř e d n á š e l na t á b o r u l i du
Fr ant i šek Pal acký
v l ét ě r oku 1848.«
Palouk u pomníku bude upraven v lesní sad.
Po letech zapálil dřevěnou myslivnu blesk, jež shořela a s ní i lázeň
svatováclavská. Ta, ani ona již obnoveny nebyly, na místě, kde stála
lázeň, vystavěna hájenka a lesní přesídlil na »Pozorku«.
Ještě před 25 lety viděl jsem u hájenky pod mohutnými smrky že
lezné kotle na ohřívání vody z bývalé lázně.
V nynější době koupila obec Němčíce louku se studánkou a kaplič
kou od majitele občana Rataje a chce svésti svatováclavský pramen
do vsi 2 km vzdálené k zásobení občanů výbornou pitnou vodou. Tomu
zabraňuje velkostatek Zinkový a mlynář Gajgr, odvolávajíce se na
vodní právo.
Zpustlé kapličky ujal se letos l esní pan V aněk z Pe t r o v i c
a dal ji svým nákladem opraviti, ale neodkladné opravy zasluhuje a
potřebuje též starobylá dřevěná socha sv. Václava v kapličce nad
studánkou.
Konče historii našich »z á z r a č nýc h s t udá ne k« upozorňuji
ještě na jeden zajímavý zjev přírodní.
V blízkém rozsáhlém lese K a k o v ě jest u obce Mys l í vá polesí,
zvané » Če r t o v a s t u d á n k a « av tomto okrsku, nedaleko triangu
lační výškové koty 704 »na St í r ká c h« je silný pramen výborné
vody, zvaný lidem rovněž »Čer t ova s t udánka«. Podivný název
vznikl patrně pozorováním zvláštního zjevu ve studánce, kterýž se
stále, asi po minutových přestávkách opakuje a jejž lid přisuzoval zlé
mu duchu — čertu.
Klidná tichá studánka v tichém šerém lese daleko od lidského obydlí
— začne náhle z hluboká, hlasitě bublati a z vody vystupují kulovité
bubliny. Výjev po chvíli utichne, aby po několika minutách začal znova.
Vysvětluji si to následovně: Na protějším svahu vrchu S t í r e k je
mohutné ložisko prahorního vápence. Tímto patrně prostupuje pra
men, rozpouští minerální uhličitan vápenatý, čímž vzniká kysličník
uhličitý a ten v bublinách ve studánce vyráží, ale není vyloučeno, že
jsou to bubliny vzdušné, nebo i jiný plyn.
Voda je osvěžující a zasloužila by odborného prozkoumání.
Také tato krajina byla majetkem bohatého kláštera cisterciánského
pod Zelenou Horou.

zasloužilé. Potěšitelno jest také, že
náš »Pitaval« koná své poslání, jaké
si vytkl v předmluvě k svému prvé
mu svazku, jak spolehlivě vidno
z tohoto případu, přispívaje k ožive
ní zájmu pro kulturně-historickou
minulost Plzně a Plzeňska v nejširšíeh kruzích našeho západočeského
čtenářstva.

Josef Volf:

KDY POČAL TISKNOUTI
V PLZNI JAN PEK
(Hans Peck)?
Franz Leberecht napsal do biblio
filského německého časopisu »Zeit
schrift für Bücherfreunde«, (N. F.
XXIII., 1931) článek o t. zv. šva
bachovém písmu (Die Schwabacher
Schrift). Vypravuje tu na str. 67,
že písařský mistr Volfgang Fugger
podal první zprávu o tom, že se na
zývá kulaté gotické písmo tiskové
v Německu švabachem. Jak toto
pojmenování vzniklo, není známo.
Učený Falckenstein, jenž napsal ve
své kronice: Chronicon Svabacense
(1640), že se město Schwabach
může chlubiti, že jeho obyvatelé
vyřezali a vylili písmo, jež se do
dnes jmenuje švabach, se mýlí. Fa
rář Clauss napsal monografii o
švabachu, v níž ukazuje mimo ji
né, že v městě Schwabachu vznikl
knihtisk teprve r. 1685. Nejlépe vy
hovuje dnešnímu badání mínění, že
bylo to slovo raženo v Norimberce,
kde bylo přeneseno označení písma,
zhotoveného řezáči ze Schwabachu,
na písmo samé. A zmíněný Clauss
zjistil také, že byl v tiskárně Je
ronýma Hölzla r. 1525 zaměstnán
tiskař Hans Peck, rodem z města
Schwabachu. Podle něho však pís
mo švabachem nenazváno, ač se to
někdy soudilo.
Odtud si vysvětlíme, že počíná
Jan Pek teprve r. 1526 samostatně
tisknouti. Byl se, patrně na radu
svého přítele Jana Mantuana Fencla, doučiti u norimberského knih
tiskaře Jeronýma Hölzla, který měl
s Plzní živé styky již za Mikuláše
Bakaláře. Proto nemáme do r. 1526
žádného tisku Pekova v Plzni.

Z NÁRODOPISNÉHO

MUSEA

PLZEŇSKA.

vyzdobeny plastickými rámy se zrcadly a snad
i malbami. Letopočet na jednom z nich 1698 do
Dokonč.
kládá zároveň přesné datum opravy. V prvém po
V mazhauze za vchodem vznikla postavením příč schodí zvednuty zadní podlahy do výše předních
ky jedna místnost, otevřené schody do prvého po místností, takže i schodiště stačilo pak jednoraschodí nahraženy uzavřenými. Zčernalé gotické menné, jak jej ještě dnes neporušené spatřujeme
stropy trámové ustoupily pak v průjezdu i hořej Veškeré místnosti v předním domě sloužily nyní
ších místnostech novým, rovněž trámovým, ale živě k obytným účelům a proto všechny prostory po
pomalovaným. Italský hold slunci projevil se vy mocné přeloženy nazad do nádvorního křídla, kdo
bouráním větších a sdružených oken a vzadu na rovněž vyrovnány všechny výšky, aby bylo docí
dvorku zbudováním východního jednopatrového leno jednotné úrovně. Ohořelý a pobořený štít do
traktu, k němuž zabíhala od předního domu pavlač ulice vyzděn úplně nově a zakončen obloukem. Nej
krásnější ozdoby dostalo se ostatní fasádě v roz
nejspíše loggií opatřená.
A protože, jak se zdá, zůstal nedotčeným starý tomilé štukové plastice pod okny prvého poschodí
gotický štít do ulice z hrázděného zdivá, nezmě i ve středním rámu, v němž stkvěl se tenkráte
nil se příliš celkový vzhled stavby a zachoval si obraz ozařovaný i za šera ozdobnou kovanou lam
pou, zavěšenou na visuté konsole. Byl to vpravdě
i nadále svůj středověký ráz.
Pak přišla pohroma války třicetileté, která pohádkový pohled a výraz osobitosti majitele, je
v krátku zničila, co věky natvořily. Roku 1618 při muž umění bylo solí života.
Nástupce Josef Auguston, syn předešlého, do
táhl k Plzni vojevůdce českých stavů Mansfeld a
počal ji dobývati. Největší nápor zakusilo právě plnil vykonané úpravy ještě nástavbou jižního
okolí domu a ulice tehdy Masokrámskou zvaná. traktu nádvorního, kde v přízemí byly již odedávna
Zničena nádherná budova městské lázně na hrad stáje a nyní v prvém poschodí zřízena dosud zacho
bách zde zbudovaná, poškozeny a posléze i vypá vaná prostranná kuchyně s otevřeným ohništěm a
leny domy v širokém sousedství, když nepřítel k ní přilehlá pomocná místnost. V té době teprve
konečně vtrhnul do města učiněným průlomem. zrušena středověká kuchyně v předním domě, která
Dům Gerlachovský vyhořel a stal se nevábnou opatřena dřevěným stropem (nyní klenbou) a vy
tvořila tak spojku mezi pokojem do dvora a obyt
poustkou.
A jako bylo pak zchudlé a zpustlé celé město nými místnostmi do ulice.
Téměř celých sto let trvalo zde hospodaření rodu
po drahně let, tak i Gerlachovský dům stál tu
opuštěn střídaje své majitele, kteří konečně ne Augustonů a po něm ještě dále po přeslici až do
vědouce si rady, přenechávají poloviční zříceninu prvé polovice XIX. století. Tenkráte Jan Ullmami,
manžel ovdovělé Anny Augustonové, podrobil dům
obci za nepatrný peníz.
Nová hvězda zasvitla domu teprve na samém nové a závažné adaptaci. Bylo to v době, kdy se je
sklonku století. Jest to podivnou shodou osudu vily i v Plzni prvé známky blížícího se období hospo
opět vlašský stavitel Jakub Auguston mladší, dářského kapitalismu, na jehož vrcholu se právě
který se r. 1696 ujímá ubohé stavby a současně nacházíme.
Do města hrnuli se noví obyvatelé, kteří zde na
i sousední památky po posledním domu v ulici,
cházeli snazší a výnosnější obživy a majitelé domů
přituleném kdysi až k samotné hradbě městské.
Byl to jistě těžký úkol i pro stavitele tak zku záhy poznali, že je možno docíliti nových příjmů
šeného a nadaného, jakým byl Auguston, aby ze z pronajímání místností za byty. I Ullmann se dal
středověké těsné stavby zbudoval nové obydlí, zlákati a omezil své potřeby na nejlepší pokoje prvé
které by vyhovovalo zvýšeným požadavkům kom ho poschodí, kdežto vše ostatní oddělil i rozdělil ná
fortu a pohodlí, jaké přinesla renaissance a dále; jemníkům. Došlo i na bývalou sýpku II. poschodí,
rozvinula doba barokní. Stavitel snažil se přede z níž několika příčkami vytvořeny čtyři světnice a
vším rozšířiti úzké staveniště připojením vedlejší k nim připojeny uprostřed dvě černé kuchyně.
To byl však první zárodek zkázy a úpadku do
zbořeniny, z níž zachoval sice gotický portál, ale
za ním upravil široký vjezd, nad jehož klenbou mu, neboť vlastník staral se stále více o výnos nežli
zřídil v prvém poschodí novou světničku. Mezitím o udržování stavby. Tak činili i majetníci po Ullzesílené městské hradby nedovolovaly postoupiti mannovi a mezi nimi od roku 1839 též proslulý Jo
ještě dále, neboť za nimi zřízen byl široký a vy sef Gerlach, hudební skladatel, jehož jméno dům
soký násyp, zvaný parkán, který však stavebník dodnes zachoval. Stavební technika postupovala
výhodně použil ku zřízení visuté zahrádky. Ve sta mezi tím mílovými kroky kupředu využitkujíc každý
rém domě Gerlachovském vyměněny všechny pro- krychlový centimetr prostory, až za meze přiroze
hořelé stropy trámové za nové štukové, které byly ných možností. Staré domy upadaly v nemilost a
GERLACHOVSKÝ DÚM — MĚŠŤANSKÝ DÚM
STŘEDOVĚKU.

mizel jeden za druhým bez ohledu na jejich histo
rickou cenu. I nad domem Gerlachovským visel již
krumpáč na tenoučké nitce a takřka zázrakem za
chraňuje jej Kroužek přátel starožitností pro bu
doucí národopisné museum, aby sloužil i potomkům
za jedinečný doklad dávné domácí kultury.
DÚM CHOTĚŠOVSKÝ, ODKAZ RENAISSANCE.
Sotva které město v Čechách bylo kdysi tak bo
llato doklady renaissančního stavitelství jako Plzeň.
Kdyby dnes ještě stály alespoň ony staré domy,
které zničila lidská chamtivost v prvém desetiletí
naší samostatnosti, mělo by město jedinečné místo
v dějinách uměni výtvarného. A což kdyby zde byly
veškeré stavby zničené těsně před válkou nezříze
nou spekulací, která se nezastavila ani před nejvzácnější památkou — domem Guldenerovským !
Budoucnost bude zde přísným soudcem a také těm,
kterým bylo dáno rozhodovati nad kulturním ma
jetkem města, dostane se zaslouženého odsouzení.
Můžeme-li pak dnes, v době naprosté otupělosti
pro potřeby duchovní, radovati se nad trvale za
chráněnou renaissanční památkou a to prvořadého
významu, máme příjemný pocit útěchy, že není
ztraceno vše, že alespoň skrovná hřivna ze všeho
toho bohatství dostane se našim potomkům a vě
kům budoucím.
Chotěšovský dům, vlastně jeho zadní trakt na
plzeňském rynku (čís. pop. 106), který tu máme na
mysli, děkuje za svoji záchranu celé řadě šťastných
okolností. Předně byla tu rozhodnou jeho minulost
— klášterní majetek — která zabránila častým
adaptacím, pak byla mu k užitku vláda staroměšťanské zámožné rodiny Kouteckých, která se ne
dala strhnouti k bytové spekulaci a ponechala domu
celkem ráz soukromého obydlí. Konečně velkoduš
ný odkaz zesnulé paní Jany Koutecké převedl dům
v majetek obce a tím jej znovu vyrval materialistic
ké spekulaci.
Pro věc záchrany bylo pak nejdůležitější těsné
sousedství s domem Gerlachovským, jemuž štěštěna stejně štědře naměřila a jehož vnitřní obsah —
Národopisné museum, hledalo tímto směrem jedině
možné rozšíření svého skromného místa. A štěstím
bylo, že v historický okamžik přistoupila k záchra
ně domu rychle a rozhodně Národopisná společnost,
nezatížená nekonečnými formalitami veřejných
korporací, které by byly v těchto kritických dobách
přišly dojista pozdě, anebo nikdy----*
Ještě v polovici XVI. století stál zde starý go
tický dům, jehož strmý ostrý štít dodával úzkému
průčelí ještě stísněnějšího středověkého rázu. Za

domem vzadu bylo volno, až na nízkou dřevěnou
stáj, kde dočasní hosté domu hledali útulek pro své
oře, bez nichž cestování nebylo tenkráte téměř myslitelno. Za stájí byla jen ponurá ulička hradební a
široká i vysoká městská zeď, v klidných časech
opuštěná a často polorozvalená, nepřispívala také
k příjemnějšímu dojmu tohoto zákoutí.
Bylo to již dávno, co v domě obývala přední
domácí rodina šlechtická E b r z v í n ů z Hr a d i 
ště, ze které vyšel i slavný český dějepisec Jan
z Do u b r a v k y a pomalu zanikala paměť též na
pozdější majitele, rovněž z drobné domácí šlechty,
B o h u s l a v a z Ra č í n a a Ce h n i c e z Rí č a n .
Nyní tu bylo ticho, vpravdě klášterní a to od roku
1487, kdy klášter chotěšovský založil si zde stálý
útulek pro občasné návštěvy svých členů i nahodi
lých hostů.
Lid měl ještě v dobré paměti, jak se klášter do
Plzně utíkal v dobách válečných, zejména za čtve
rého obležení Husity a jak v pevných zdech města
zachraňoval své životy i majetek a bývali tu i mni
chové z Plas a jiných klášterů, jichž opatové vy
nikli tak často v řemesle válečném a veleli ozbro
jeným houfům.
* * *
Jednoho dne, bylo to tak někdy kolem roku 1550,
rozběhla se po plzeňském náměstí nejdříve mládež
k ulici ku bráně Litické,*) odkudž se rozléhal ne
zvyklý ruch náhlé, nevídané návštěvy; za mládeží
spěchali v tu stranu i dospělí měšťané i měšťanky,
mnozí jen tak, jak odběhli od svého řemesla, nebo
učouzeného ohniště v kuchyni. V ulici spatřovalo se
u brány nezvyklé divadlo. Celý houf cizinců, větši
nou mladých snědých tváří a černých jiskrných očí
a vlasů a velmi živé letory domlouvalo se tu se stráž
cem městské brány o vpuštění do města. Stály zde
i ženy oděné v cizí honosný kroj, jehož měkký lesk
sametu a bohaté krajkoví zbuzovalo lačnou pozor
nost domácího dámského světa. Všichni byli jazyka
cizího a jen těžce pomocí tlumočníka přesvědčovali
o svém řádném původu a dobrých úmyslech a vzdu
chem šermovali doporučujícími listy jim kdesi da
nými. Branný poslal rychle pacholka k purkmistro
vi a ten spěchav ku bráně přibral si ještě na pomoc
městského písaře. Oba prohlédli vážně všechny do
kumenty, podívali se na cizince, pohovořili s tlu
močníkem a protože nebylo vážné příčiny k odmít
nutí, dali konečně, ač zřejmě s obavami, svolení ke
vstupu do města. Průvod hnul se ulicí na náměstí a
zaměřil k hospodskému domu poblíže staré radnice.
Večer mluvilo se již po celém městě o nových pří
chozích, kteří, jak se záhy zvědělo, přišli z Vlach,
až ze slunné Lombardie. Mládenci měli plno obdivu
pro snědou pleť a temné oči dívek, panny opět zají*) V nynější Fodermayerově ulici.

mala ztepilost a živé pohyby mužů. Bvliť vesměs
kumštu svého kameníci neb zedníci. Měšťané, ze
jména kupci, kteří již znali světa kraj, líčili živě ob
tížnou cestu, kterou našim cizincům bylo vykonati,
přes nebetyčné Alpy, tehdy neschůdné, kde sporé
náklady bylo možno dopravovati jen soumary a na
pocestného číhalo steré nebezpečenství. Přirozená
cesta vedla tenkráte na Pasov, kde překročen mo
hutný Dunaj a tu již nedaleko ústila Zlatá stezka
jdoucí na Prachatice a dále k severu, na kteréžto
cestě byla Plzeň nejdůležitějším a nejpřitažlivějším
bodem.
Noví příchozí nepřišli jen tak bez prostřed
ků, měli naopak slušné hotovosti uložené v zlatých
benátských florindorech, na nichž se skvěl proslulý
okřídlený lev sv. Marka. Vůdce a zároveň i přední
mistr celé skupiny Jan de Statia, vážný muž, sebe
vědomého chování, ohlásil se nazítří panu purkmi
strovi a opatrným konšelům, kteří sedíce v radě do
volili příchozímu předstoupiti. Vlach se uctivě po
klonil, přednesl svoji pokornou prosbu, aby byl při
jat do svazku měšťanského, hotov jsa zakoupiti so
bě dům v městě a s ním pak snášeti zlé i dobré, jak
staré právo a zvyklosti předpisovaly.
Purkmistr radiv se již dříve s konšely neopome
nul podotknouti, jak by bylo ku prospěchu města,
kdyby četné domy měšťanů cd posledních strašných
požárů opuštěné neb sešlé, zejména od onoho roku
1507, který zničil dvě třetiny města, zase opraveny
a znovuzřízeny byly. A proto i hladce prošla žádost
de Statiova, a to tím spíše, že se uvolil koupiti od
městských »paumistrů«, to jest jakési stavební ra
dy, jednu z domovních poustek a tuto pro své účely
znovu zbudovati.
Vlach pustil se čile do díla a ostatní měšťané zá
hy a velmi živě obdivovali nové stavení s dvojitými
širokými okny, pěkným kamenným ozdobným vcho
dem a co hlavní, vzadu na dvoře s otevřenou pavla
čí, pěkně na sloupech sklenutou.
I stalo se pak to, co jest v lidské přirozenosti. No
vá móda se rychle ujala a měšťané o překot dávali
své domy přestavovati a upravovati podle nových
vzorů, sami pak, aniž by si to uvědomovali, počali
se přizpůsobovati celým svým životem volnějším
názorům vlašských příchozích, což se nejlépe a nej
důrazněji projevovalo i v kroji mnohem bohatším a
nádhernějším, nežli tomu bylo dosud.
Plzeň halila se pomalu v nový háv, přibývalo
vznosných sloupových štítů i tesaných portálů a
hrdost měšťanů počala se znovu obírati starou již
myšlenkou postaviti v městě i viditelné a věkovité
znamení své slávy a moci, tehdy i básníky opěvo
vané. A tak jednoho dne sám purkmistr zašel si
k mistru Statiovi, aby s ním pojednal o zamýšlené
stavbě nové velkolepé radní budovy, pro níž byl již
dávno před tím zakoupen největší dům v městě, po
bývalém královském rychtáři. Mistr s radostí pu

stil se do díla a vložil do něho všechno své nové
umění, které mu dala do vínku jeho daleká domo
vina.
Stavbou nové radnice vyšinul se de Statia rázem
k nejvyššímu stupni společenského postavení a váž
nost jeho ještě rostla dle toho, jak se na nové bu
dově kupily vždy nové a krásné výplody jeho tvo
řivého ducha.
Kde kdo ze zámožných měšťanů utíkal se k mi
stru ve věcech stavebních, každý pojednou chtěl mi
ti svůj starý rodinný dům opatřen novým hávem
renaissačním. Přišel i vážný chotěšovský opat, hod
laje přestavěti klášterní dům v městě.*)
Odhodlal se k tomu z kolikerých důvodů. Předně
rozplynula se již dávno naděje, že by obec dům klá
šterní koupila, aby jej ve spojení se starou sousední
radnicí (čís. pop. Í07) použila ku stavbě radnice
nové, mimo to pak starý středověký dům, původně
jen k obývání jedné rodiny určený, nehodil se k to
mu, aby byl »hospodou« četnějším návštěvníkům,
zejména duchovním, které sem zavedlo nábožen
ské neb právní a jiné poslání.

Pokračování.
*) Ačkoliv autorství Jana de Statia při stavbě domu
chotěšovského není dosud historicky prokázáno, nedbáme
toho v našem líčení, aby jeho plastičnost neutrpěla. Nic
méně shoda architektonických detailů v klenbách, ostěních
atd., činí naši domněnku nejvýš pravděpodobnou.

»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 zasilati příslušné příspěvky přímo.
Odbornými redaktory »Plzeňska« jsou:
1. p r o h i s t o r i i , m i 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, TJměl.-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. 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.
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ZEMŘEL PLZNÈ VĚRNY SYN JAROSLAV SCHIEBL.
(* 13. IX. 1851, f 5. IV. 1933).

Není snadno psáti v dnešní době o zásluhách někoho pro domácí kulturu. O ty
to hodnoty jest zájem nejmenší. Ale jméno Jaroslava Schiebla vynucuje si přes to
i v kruzích nejširších tolik pozornosti, že nebude nikoho, kdo by neželel jeho ná
hlého odchodu a kdo by si neuvědomil, že jeho osobností kácí se přední harcovník
na bojišti pro čest a slávu naší Plzně. Zesnulý byl již téměř vtěleným symptomem
našeho města, neboť v něm se ztělesňovala historie téměř celého století. On byl jistě
jediným nejen osobním, ale též intelektuálním svědkem velikého dějinného převratu,
který prožívala Plzeň od let padesátých minulého století a který se dnes zakončuje
konečným vyvrcholením této epochy.
Věrný syn svého rodiště, věnoval mu veškeré své síly, ale též i celé svoje srdce.
Prozřetelnost obdařila jej mimořádnými schopnostmi, aby se stal živou tradicí minu
losti a aby ji dovedl předávati hned několika generacím.
Nikoliv suchopárným vědeckým způsobem, ale živým a citem podloženým slo
vem, které vždy znovu a znovu rozdmýchávalo již již uhasínající ohníček lokálního
patriotismu.
A v tom jest největší zásluha zesnulého a také nárok trvalé vděčnosti celé naší
západočeské metropole. Kulturní historie města bude jméno Schieblovo klásti k nej
přednějším zjevům nové doby, které spojeno s neméně významným jeho otcem Ignátem tvoří opravdový mezník.
Nestačí však tuto vzpomenouti pouze činnosti buditelské. Jaroslav Schiebl jest
též zachráncem ohromného množství místních památek, které vesměs uložil v našich
museích. Před padesáti a více lety ukládal již tak mnohé dokumenty, tehdy s po
výšeného hlediska posmívané a dnes nedocenitelné, které tvoří namnoze základ kulturně-historických sbírek pro druhou polovinu XIX. století. Jméno Schieblovo jest
nesčetněkráte zapsáno v musejních inventářích, zejména v museu Historickém a Ná
rodopisném, a to vesměs jako jméno dárce, který nezištně sledoval jen kulturní pro
spěch obce. V tom směru kráčel věrně ve šlépějích svého otce, který svého času obě
tavě zachránil městský archiv, když byl z nepochopení prodán jako starý papír a tře
ba si naň peníze vypůjčil, tu po letech jej vrátil obci za stejnou částku zpět.
Jaroslav Schiebl předčil však svého otce v neúnavné a obdivuhodné činnosti li
terární. Po celý život a až do posledních jeho okamžiků třímal v ruce péro, aby za
chycoval své vzpomínky a historii města vůbec. Dobře věděl, že, neučiní-li tak on,
žádný jiný se práce neujme. Jest to přímo gigantická práce, kterou nalézáme ulo
ženu v tisících článcích novinářských a v celé řadě samostatných spisů. Snad tu no

vodobá kritika nalezne leckteré zrnko pro svůj vděčný obor, ale široká veřejnost oce
ňuje lásku k věci a také ducha, se kterými bylo psáno od srdce k srdci. Schiebl vy
právěl jako dědoušek »ve stínu lípy« o dávných časech, o té staré Plzni a jejím ži
votě, a posluchači chtivě a se zájmem sledovali jeho výklad, který budil v srdcích
jejich dávno uhaslou a zapadlou lásku k našemu městu. Schiebl byl tu dokonalou per
sonifikací Plzně, která tak láskyplně přijímá ve své zdi každého, kdo tu hledá a také
nalezne své pozemské štěstí, ale za to sklízí jen posměch, ústrky a pohrdání...
I poslední okamžiky, kdy jsme se před živým ohněm loučili s tělesnou schrán
kou Schieblovou, zpečetily tento jeho trpký osud. Nenašel se nikdo, kdo by mu ales
poň nad hrobem byl poděkoval, kdo by byl alespoň v okamžiku, kdy jeho duch
ještě oblétal přítomné, byl projevil trochu uznání té odříkavé celoživotní práci.
Ale ti malí drobní lidé ponesou jej dále ve svých srdcích a zachovají mu vděčnou
vzpomínku.

Jarmila Skřivánková-Šimerková :

ZA SPISOVATELEM
JAROSL. SCHIEBLEM.
Kdo by neznal v Plzni Jaroslava
Schiebla a kdo by, znaje ho právě,
těžce nenesl tesknou zvěst o jeho
smrti! Dovedl si J. Schiebl kouzlem
své osobní roztomilosti, svou srdeč
nou vlídností získati lásku všech,
kdo se s ním stýkali; svými pa
mětmi, svou pohotovostí literární,
svým jiskřivým vtipem, který však
nikdy neranil, sklízel obdiv a úctu
v širokém okruhu svých přátel. Jak
v malé kdysi Plzni nebylo neob
vyklé, poutalo rodinu Schieblovu
a moji vzdálené příbuzenství; ale
znala jsem »Jaroše«, jak se mu ří
kalo, dávno z vypravování a z je
ho činnosti novinářské, než jsem
ho poznala osobně; nebylo divu;
jeho pohyblivostí a rozdílem let
daleko se rozcházely naše cesty.
Mnohem dříve poznala jsem otce
Jaroslavova, Ignáce Schiebla, po
zdějšího presidenta Obchodní ko
mory; setkával se s ním otec
můj při předpolední procházce na
»asfaltu«, vzácné tehdy dlažbě mezi
ulicí Školní, dnes Fodermayerovou
a Františkánskou; mne, ještě neškolačku, mívali s sebou; pán pří
mého, rovného držení těla jasně
utkvěl v představách dítěte, k ně
muž se dovedl laskavě sklonit. Vě
děla jsem již, že rediguje »Pilsner
Reform«, ale neznala jsem ji tehdy

FRANT. TEPLÝ, archivář:
PŘÍPRAVY J. Š. BAARA K ROMÁNU »SVATBA«.*)
J. Š. Baar připravoval se ku každé literární práci velmi
svědomitě; k cyklu o Naší Mámě co nejsvědomitěji, ba
jaksi horečně, jako by tušil, že slíbené dílo nedokončí.
Mělo vyvrcholit Svatbou. Sháněl prameny všude po
Chodsku, došel ku starým »dodavatelům«, zastavoval
nové. Hned při výslechu si úlovky zapisoval na listy no
tesu,kteréž doma vytrhoval a přilepoval na obyčejný
arch papíru, začatý modrou tužkou slovem Svatba. Arch
nevypadal nijak vábně (měl býti dán emendaturis ignibus, jakož učinil i s materiálem ostatních knih svých, při
čemž mně na př. při povídce k Bohu shořela skoro vše
chna korespondence s americkými přáteli)— ani čitelně
— ale činí dojem baarovské důkladnosti. Kus ze zbylého
archu jsem již uveřejnil v »Chodské čítance«, str. 264.
V této stati bych rád excerpoval zbytek a přidal ličbu
Chodské svatby se zápisků starožitného písmáka z Postřekova, jak ji Baar od něho »vynunal«; neboť stařec pů
vodně k daru se měl jako Němci z Čech. Zápisky nemají
přesný postup; ale dají se v celku rozdělit na loučení ne
věstino, cestu do kostela, z kostela, do hospody, oběd,
»vočepky« mladé ženy. Známé vynecháváme.
Nejprve písničky :
1. Po s v í c e n s k á .
2. S t ě h o v á n í výbavy.
Posvícení máš —mně si nevšímáš,
Postavte halmárku,
nesu ti hnetýnku, můj zlatyj
ajť se nezvrátí,
Martínku...
ajť se nám Hančička
tu ji, tu ji, tu ji, tu ji máš.
domů nevrátí!
*) Srovnej doslov k románu »t.U3v«.

ovšem. Teprve později jsem velmi
ráda čítávala v »Plzeňském Ob
zoru« svižné feuilletony se znač
kou »Bt«, nebo Bilbouquet, jichž
autorem byl Jaroslav Schiebl; je
jich esprit, s jakým byly lehce,
5. Za hr a j , hudečku, před svěže a roztomile psány, utkvěl mi
dvorem, jasně v mysli!
4. Ne vě s t a :
Hanče huž se loučí s domovem —
Schieblovu jarost a pružnost,
Muziky huž hrajou ke dvoru,
Zadudej, dudáče, zadudej,
s jakou se vepsal v pamět něko
Hančičko, s Bohem tejď domu lika generací, poznala jsem vlast
Kam pa se skovám, mámo,
mamičko ?
dej! ně teprve za letního zotavování na
Rubici, kdy dovedl s námi, mlá
deží velmi mladou, vesele žerto
6. S t a r o d á v n á p í s e ň s v a t e b n í , když se přišlo vat a vymýšlet zábavy a osvěžení,
z kostela do hospody, při které se tancovalo, mladí, staří, jsa vždy nepostradatelným stře
všichni štajryš (= sousedská). (Ze zápisníku J. Buršíka.) dem, mlád stejně jako jeho syn,
tak mlád, jako byl až do posled
ních chvil!
nechtěla se znáti v tom;
Poslyšte, křesťané milí,
Mé řádky touží podati drob
vždyť kosti sebrala, v truhle je
pozorně malou chvíli
o sv. Jánovi, nášom krajanovi,
zavřela — nou vzpomínku na Schiebla-člověka, budiž mi tedy dovoleno připo
tak dítě vopařené,
rozeným v Nepomuku,
jit dva osobní dojmy: když jsem,
kosti v truhle vložené.
co se stalo vskutku.
zdrcena smrtí matčinou, neviděla
Když po vobědě bylo,
Stalo se chvíle jedné
závojem slz na cestu, tím méně na
paní se ptala ho,
svatyj Ján kázal v Tyjně
jak mu šmakovalo, její prosté kolemjdoucí, milý, sympatický hlas
a to naposledy; stal se zázrak
tedy.
jídlo. Schieblův dovedl mi říci mnoho
srdečných, utěšlivých slov, která
Dyby
ještě
byly
dvě
jablíčka
Byla tam vdova jedna,
malý jsem vděčně uchovala v paměti...
velký zármutek měla.
míšencký k dostání, potěšily by V září 1931 vzpomínal Schiebl blí
Pozvala si svátého
se 25. výročí úmrtí mého
Jána Nepomuckého,
paní. žícího
otce;
jaká
že by to byla škoda,
aby šel do domu k obědu jejímu,
Svatyj Ján na to pravil,
kdyby
mělo
bez
připomenutí přejiti
neb její synáček malý
že by to dobře spravil,
týkající se muže, který tiše
upaď do vody vřalý.
doby jen klíče měl, že by hledal adatum,
nenáročně pracoval ve svém
Ona nic nevěděla,
v truhle. oboru
i veřejně; tím důležitější, že
pořád smutná chodila:
Paní mu klíče dala,
je
vzpomínati
dnes mužů rázu Šisvatyj Ján jí praví, proč tak
s radostí ho čekala.
merkova,
čím
více
si nynější mlá
smutná chodí?
Von truhlu vorevřel,
dež
myslí,
že
před
ní nebylo ni
Odpověď jemu dala:
chlapeček ten vyšel,
koho
a
ničeho,
jen
ona
že je nosi
nemám svý dítě doma.
dvě jabka v rukou nese, ta paní telkou osvěty, kterou vydupala
ze
raduje se, země. Litoval Schiebl, že ve svém
ale děvka křičí:
Děvečku zavolala,
pokročilém věku nemá dosti mož
hleď, hleď, vstávají zas mrtví!
aby šla, ho hledala;
nosti, aby včas sebral potřebná
Hdo by to nechtěl věřit,
děvečka pravila: kde bych ho
data o Šimerkovi; výsledkem oné
může se přesvědčit
hledala,
připomínky byl pak článek můj,
u Sv. kříže,*) u vody nejblíže
nevím kudy chodí,
jejž uveřejnilo »Plzeňsko« v čís. 4.
je to poznamenáno
proč doma nesedí!
roč. XIV.
a vyfikurováno.
Věděla dobře vo tom.
Kdo četl rozmarné Schieblovy
řádky bujných vzpomínek ještě
v nedávném 2. čísle XV. ročníku
7. S v a t e b n í pí s ně ž er t ovné:
»Plzeňska«, nevěřil, že nit boha
tého
a pilného jeho života dospívá
Já sem pěkná panynka,
Hdyž se ševci ženili,
ku konci; v upřímném přátelství
zpívám jako hus:
na svarbě sme nebyli,
posílám za Ním do Věčného Ticha
máte-li ji v troubě,
ani žena ani já,
prostou
vzpomínku na dobrého člo
dejte mi jí kus.
ani naše švakrová.
věka !

3. Dr o u ž č i n o v í t á n í na
s va r bu:
Vítám vás všecky vespole
jak domácí tak přes pole:
dyby vás tu bulo na tisíce,
dám já vám každýmu po kytice.

Do domu, do domu, do domu?
Hdyž si se chtěla skovávat,
to si nemilá, má zlatá, cero,
slibovat, slibovat, slibovat.

) Ves chodská stará, něm. Heiligenkreuz.

Alex. Berndorf:

JAROSLA V SCHIEBL :
»PLZEŇ V POVĚSTI,
LEGENDE, TRADICI
A ŠKÁDLIVCE«.
Vydalo vlastivědné nakladatel
ství M. Lábkové v Plzni, Třída čes.
legionářů 2. Sešit 5 Kč.
Právě v té chvíli, kdy dohasínal
život Jaroši. Schiebla, ušlechtilého
a »pravodatného« Plzeňana v nej
ušlechtilejším toho slova smyslu,
rozesílán byl první sešit jeho nej
většího a celoživotního díla »Po
věstí« jeho přečetným známým a
přátelům. Sám v úplné ještě čilosti
duchovní prohlédl si tento první,
velmi vkusně vypravený svazeček,
dítě své celoživotní lásky, a za
chvíli potom dotlouklo již jeho srd
ce navždy. Pověsti, legendy, tradič
ní i škádlivé historky sbíral Schiebl
již jako útlý hošík. Vedl ho k to
mu jeho katecheta P. Josef Pýcha,
přítel znamenitého plzeňského vla
stence J. P. Smetany, Tyla a j.,
sám nadšený a osvícený kněz-vlanec, jeden ze sloupů křísitelské
práce v Plzni i v okolí. Schiebl-žáček psal a katecheta četl a opra
voval, ponoukal i povzbuzoval prá
vě tak, jako pozdější náš vynika
jící historik a folklorista prof. Dr.
Čeněk Zíbrt. Schiebl navštěvoval
staré pamětníky, babičky ve špi
tále a dědečky-výměnkáře, studo
val literaturu i nejrozmanitější pra
meny, a práce jeho rozrůstala se
mu lety do rozměrů, kterých po
sléze sám počal se strachovati.
Mělť závažné obavy, zda nalezne
vůbec kdy nakladatele pro takové
rozsáhlé dílo, v němž nashromáždil
poklady lidové bájivosti z veliké
oblasti západojižní naší vlasti, od
Chebu až k Českým Budějovicům,
a kdo by je vydal tak, jak by si
to on přál, beze všech ústupků líbivosti i často se měnící módě tak,
jak zrály a mohutněly v jeho duši ?
Teprve na sklonku jeho života při
hlásila se nakladatelka sl. Marie
Lábková a tak v poslední čas
Schieblova života byl mu dán do
rukou první sešit díla, které je
chloubou celé oblasti, o níž jedná,
Plzně ovšem především, dílo, ja
kým se může honositi u nás jen

U té si J. Š. B. připsal: Hraje
a zpívá Jindřich (regenschori).
Hr á v a l to ševcům, když šli
o jóhrtochu v kostele při mši
ofěrou.

V tom dubovým lese
kozel bábu nese:
pote se podívat,
pote se podívat,
jak von tam s ní třese.
Tralalalala — traíala!

Na zvláštním listu mimo arch ještě p í s n i č k y , ob
d o b n é n á r o d n í m, z jiných krajů :
I.
Musíš se mi má milá poděkovat,
že sem tě nahučil děti chovat —
děti chovat, kaši vařit,
že sem tě nahučil hospodařit.
II.
Nezavírej, dívče, nezavírej
vrátka,
hajť si nepolámu za kloboučkem
zlátka —
za kloboučkem zlátka — to
pávový peří,
každá panna blázen, kerá
chlapcom věří:
já sem mu věřila, jak písmu
svatýmu,
ha von mě vošidil — nevěřím
žádnýmu.
III.
Dycky’s mi sliboval, že si mě
vezmeš,
haž to jarý žito na souvrati
požneš.
Jarý žito požal, mě si si přece
nevzal,
bodejž by tě Pán Bůh žádný
štěstí nedal.

Žádný štěstí nedal na tom tvým
statečku,
že si mě vošidil, chudobnou
dívčičku.
Chudobná dívčička tuze mnoho
zkusí,
lecjakýho flámu poslouchati
musí.
IV.
Žádnej neví jako já, jak se seče
votavička,
žádnej neví jako já, jak se seče
votava!
Žádnej neví jako já, jak je v noci
cesta dlouhá,
žádnej neví jako já, jak je v noci
cesta zlá.*)
Svat ební hádanky:
Co je kaše bez vohně? Med,
syrob. — Co je sedmiletý vovoce? Jalovec. — O svarbě Hanýžky s Tomšem: Víš, co se dnes
žení? Nu, dnes se bere věno a
dvůr (statek a peníze), ženich
s nevěstou sou na svarbě jenom
hosti!

Obl eč o s v a r b ě . Chodská země ! Červené šerky,
bílé fěrtuchy vlály po větru ... čepení se ženám na hlavě
třpytilo zlatém, stříbrem... herbávné pentle a šátky na
rozmarýně hrály proměňavými barvami. Sedláci, silní a
statní, v botách s lesklými holenkami — ve žlutých praštěnkách, čistě vypravených hrudkou, šli vážně a důstoj
ně, silnice se pod jejich krokem třásla a když zavýskli,
vzduch se zachvěl jako po výstřelu a holubi a vrabci vy
děšeně se rozlétli po střechách. Svatá země!
A v h o s p o d ě s t a r o s v a t (vážený sedlák) z a v á 
děl. Tančil a jak! Jiskry sršely mu z očí, zuby mu pro
bleskaly ze rtů jako perličky, ústa se smála ... dlaň o dla
ni udeřil, zatleskal, zadupal a výkřik’: »Tak zahrajte, muziko, do kolečka!« Ruce rozpřáh', jako pírko mu dívčí
*) Více podobných najdeme ve výborné sbírce Chodských písní skladatele
Jindřicha Jindřicha, vydané v 1. 1926—32 Osvětovým sborem ve Kdyni.

málo měst. V úpravě knihy
vskočilo do náručí, hoj, už tančí jako vítr — tváře červe velmi
projevil se Schiebl jako vědec, ve
nají, prsa se vyklenula, nohy napřímily... tančí, dupe, vyprávění pověstí samých pak ja
tiše jde jako liška, tanečnice jako pleva kol něho víří... ko obratný beletrista. K pověstem
žasnou měšťáci, co sedlák v tanci umí a vydrží...
samým připojuje vždy menším,
Že n y p r o h l í ž í H a n y ž č i n u v e j b a v u . Měla poznámkovým písmem nejnutnější
místopisné i dějepisné,
vobrázky na skle malované: ty milovala k smrti ráda a poznatky
dále prameny a literaturu, studium
proto jí je máma koupila v Tejnci, kdež Hanýžka dávno srovnavatelské, variace pověsti,
před tím zaskočila si pro mustry, přinesla starému Ku prostě vše, co s ní jakkoliv souvisí
bíčkovi domů, ahy uviděl velikost: vzorníčky měl Kubí a co může zajímati stejně prostého
ček v hlavě. Seděl nemocen na loži, ale milé holce to, jako člověka jako vědce-sběratele. Dílo
jest krásně vypraveno a na jeho
Hanýžce, neodřekl a slíbil, že si dá záležet a dal! Vyma obálce
shlédneme dvě typické plzeň
loval těch obrázků kromě celé křížové cesty ještě asi tu ské figurky
»Žumberu a Radouše«.
cet: Pána Ježíše, Pannu Marii, sv. Tomáše, sv. Annu, sv. Podle mého prostého rozumu jest
Martina, jak je nevěstám vždycky malovával. Pustil uzdu to nejkrásnější a nejtrvalejší po
své fantasii a přimaloval Hanýžce sv. Florijána, patrona mník, jaký si zesnulý mohl postaviti v srdcích lidu, jemuž věnoval
ohně; vymaloval ho iako jenerála s chocholem zelených dílo
svého celého života.
per na klobouku. Sv. Václav seděl na koni, černém rapu,
v uniformě kyrysníka, sv. Jiří jel na hnědém hřebci, jako POSLEDNÍ ODPOVĚDI
dragoun v červených kalhotách, sv. Martin na čistém běZESNULÉHO JAROSLAVA
louši, měl kníry a čamary jako husar. Podivně nastínil
SCHIEBLA ÑA DOTAZY
v barvách bičování Krista Pána: Kristus stál přivázaný
Z OBECENSTVA.
ke špalku, nahé tělo zbroceno krví, oči obrácené vzhůru
»ŠMORÁBUS«. K dotazu z řad
a římští žoldnéři ho mrskají bičíky uzlovatými. A hle, ti čtenářstva,
vzniklo označení
žoldnéři mají uniformu — rakouských pěšáků. A což ta »Šmorábus« jak
pro sluhu ozbrojených
líři světle a tmavě zeleného, hrnců a hrnečků, mis, dva měšťanů a obsluhovače terče, slou
hrachovce a řadu džbánků modrých měla nevěsta: ani žíš na vědomí tazatele následující:
se do sudnu (misníku) bílého, z lipového dřeva, posetého Od druhé polovice XVI. století vy
se v Plzni rod měšťanů
pestrými květy, nejvíc zelených a modrých barev, neve skytuje
S mu r a v i u s , s jehož členy se
šly — mísy stály na malované truhle... A v té truhle tkáváme se také mezi konšely a
měla před tím uložený poklad — s v a t e b n í k o š i l i a dočasnými předsedy konšelské
pro znejmilejšího ž e n i c h a ! Na Šumavě mezi Králová- rady čili purkmistry. Rod ten bý
val dle všeho také zámožný, na
ky, Stachy, Chody, všudy panoval obyčej, že ženich šel konec
však zchudl, takže jeden
k oltáři v šatech od rodičů, v košili od nevěsty. Jako že- z mužských
jeho členů musel k
náč bral na se velmi zřídka tento »ženící oděv«; visel uhájení své existence přijmouti
v almaře až do majitelovy smrti : v něm kladli chodského místo sluhy ozbrojených měšťanů
muže ještě před 50 lety ďo hrobu. V Klenčí pěstovali »na a obsluhovače terče při jejich cvi
čení ve střelbě. Při konání této po
všech stranách« len, nejradš v Dobří, kterážto trať prý slednější
býval oděn v ustro
vzala odtud pojmenování, že se v ní dobře dařil. Hanýž jení šaška.funkce
Byl prý veselý a vtipný
ce sil táta »její« záhon lnu. Sama si jej plela, sama »tří a obveseloval střelce svými vtipy
dila« (t. j. hustý protrhala, nedosetky vysázela), sama a posuňky, jakými označoval vý
vytrhala, svázala, dala vyrosit, do pece vysušit, vykla- sledky střelby. Když pak sbor ve
vytáhl ve zbrani, v stejno
pala (vymědlovala). Od malička »přadla«, ani nevěděla, řejně
kroji a s hudbou, tu obsluhovač
jak se tomu naučila — a tak se stalo, že osmnáctiletá terče, oblečen ve svoji šaškovitou
měla do výbavy nejenom heboučké bílé plátno, ale také uniformu, poskakoval v čele před
kanafasky. »Ozpívané« řekla máma, protože Hanýžka hudbou, což obecenstvo nemálo obByl tím v nejširších
jako ptáček, když len plela, předla, plátno bílila — stále veselovalo.
kruzích populární a lid si jméno je
zpívala, jednu písničku hezčí druhé : táta ji k tomu měl — ho Smuravius pro pohodlnější vy
nerad ji viděl smutnou. Při kolovratu se jí někdy sice slovování zkomolil na více česky
přadýnko spletlo s písničkou, musela rozpřádat a začít znějící »Šmorábus«. Když zemřel,

snažili se jeho nástupci jej napodobovati a tak hrál obsluhovač ter
če svoji zábavnou úlohu při pará
dách měšťanů střelců až do konce
X V m . století, kdy byl zvyk ten od
straněn. Lid si uvykl, připomínaje
si populární první typ toho druhu,
zváti jeho nástupce také prostě
»Šmorábus« a tak zůstalo až dj
světové války. Poslední ženský člen
rodu Smuráviů žil ještě na rozhraní
minulého a nynějšího století
v městském chudobinci sv. Máří
Majdaleny.
»PIJE JAKO MORAVEC!« Za
starších dob říkalo se nejen v Plzni,
ale i v jiných krajinách českých,
lidem, jichž zvláště vlhká nátura
snesla větší dávky piva nebo vína,
že »pijí jako Holanďan«. Označení
Holanďanů jako zvláště vydatných
pijáků, pocházelo patrně z váleč
ných dob, kdy naši vojáci přinesli
si tento poznatek ze svých tažení
do Nizozemí. V Plzni byla při řece
Mži v pravo od Saského mostu usa
zena kolonie rybářů, kteří zaměst
návali se také dobýváním říčního
písku z řečiště Mže a získali si
zvláštní popularitu svoji neohrože
nou pomocí při velkých povodních,
které zejména na Mži a jejím toku
od Kalikovského mlýna až k Pecihrádku nabývaly často povahy hro
zivé a ničivé. Obyvatelé této kolonie
byli ode dávna v Plzni jmenováni
»Moravci«. Zda-li toto označení
vzalo svůj původ v rodinném jméně
některého z členů této pobřežní ko
lonie, či zdali snad předkové jejích
obyvatelů přišli z Moravy, nemohl
jsem dosud zjistiti. Tolik jenom
jsem zvěděl, že již od dřívějších
dob někteří mužové z kolonie této
vyznamenávali se neobyčejnou žízní
a schopností požiti takové množství
piva, že se tím stali příslovečnými
a odtud povstalo pořekadlo »pije
jako Moravec«. Těžké zaměstnání
lidí těch a snad také okolnost, že
se nacházívali po delší dobu na vo
dě, přispívalo k tomu, že k posil
nění svému utíkali se k některému
nápoji uměle zušlechtěnému. Jich
populárnost jako pijáci ostatně ne
má býti žádnou příhanou, neboť
víme již ze staré Plzně, kdy ještě
o Moravcích nemáme zpráv, že zde

znova... však konečně košili ušila, z bělidla jako kment
běloučkou do truhly uložila. Tenkráte nevěděla, komu ji
pošle!
»Pot e na čumi ny! « zahlaholil o svatbě hlásek,
když školáci vycházeli po schůdkách před školou domů —
a všichni, jako když se utrhne růj včel, rovnou pustili se
ke Králům, kde svatebčané právě zasedali ke stolu. Došli
na svatbu oba kněží, přinesl se i p. pošta (= poštapán), p.
ajnémr, s flintou na zádech dostavil se lesní Tudleno,
ostýchavě přišoupala se panna Dory ze špitálu, před tím
kuchařka ze zámku, íčko špitálnice. Selky přicházely k ní
na poradu strany pečivá a jídla, celé pondělí jim pomáhala
a radila... a Králové nařídila a zařídila zvláštnost, že
muší pro pány uvařit také č e r n é k a f í č k o . Sama
přinesla své koflíčky, směšně malé, sama zrnka v moždýři utloukla, sama kafé uvařila a sama před pány po
stavila. Velice se zaradovala a jako brabenec začervena
la, když páni chválili: to že je káva, které se říká »oni«,
a prosili o druhý šálek.
Mezi tím odehrála se v kuchyni malá tragedie. Kávy,
jak u sedláka musí být ve všem dost, až zbývá, zbylo
v hrnku tochýtek. Tu si myslí Pepička, jak pa asi ta kafé
chutná. Napiia se — eh, fuj, dyť je hořké, nic jí nechutná,
ale pila dál: dyž to pijou páni (viděla okýnkem), muší to
být dobré. Nepovolila, až zbytek dopila: skoro si hubič
ku popálila. A za chvíli přišlo jí zle. Zbledla, začala se
třást, máma ji drapla: nechčasné dítě, co je ti? Musila
do postýlky, ale zle a zle. Honem pro pana doktora; ne
boť to s ní házelo do vejšky, až peřinky spadaly. Doktor
nemohl hned rozpoznat nemoc — soudil, že je něčím otrá
vená, čichal jí k hubičce, až řekl: »Nepila ta žába kávu?«
Dorinka se podívala do hrnku — byl prázdný. Už asi ano !
A kafé se zošklivilo nejen Pepičce, ale v té chvíli u Krá
lů i v Klenčí všem a navždy...
Nejvíce starostí autoru Paní komisarky působila
sháňka o správný p o p i s s v a t b y p o d l e s t a r o b y 
l ý c h ř á d ů j e š t ě z dob p o d d a n s k ý c h . Ptal se,
ptal, až se doptal — v Postřekově u starého kamaráda
Jakuba Buršíka, obecně řečeného Amerikána. Jeho bába
sloužila na Bělidle v Babiččině oudolí a bývala chůvou
Boženy Němcové. Buršík měl znamenitou pamět na udá
losti svého mládí. Celá odpůldne J. Š. Baar u něho pro
seděl, čině si poznámky. U něho slyšel překrásnou pověst
v Chodské čítance: Proč Pán Bůh stvořil Chody, zapsal
si pohádku o sv. Florianu z Nieferkoutu (Nuzarova) a
jinou: Jak se Češi smějí Němcům. Buršík sdělil Baarovi,
že na rozhraní mezi Postřekovem, Pařezovém a Ždánovem k Hrůbku (to je část Ždánova) stával hraničný mez
ník, k němuž ústily pozemky 4 panství: Trhánova, Pi-

nechyběli exempláře statečných pi
janů, čehož nejlepším dokladem
jsou »Pijanská práva« ze XVI. sto
letí, jichž původcem byl plzeňský
doktor F r a n t a , o němž praví
stará národní písnička: »Aj šel
Franta mezi Franty, prodal kabát,
koupil karty.« atd. Tato Frantova
pijanská práva, která vyšla jako
vzácný plzeňský tisk od Mantuána
a Peka v XVI. stol., byla znovu
s obšírným kritickým průvodem vy
dána péčí zvěčnělého českého kultumího historika D r. Če ň k a
Z í b r t a. K tomuto zajímavému
pramenu čtenáře odkazujeme.
»PUČÁLKY«. Na dotaz z obe
censtva o významu slova »Pučálky«, sděluje s námi slečna B.
Herinková: Za mého mládí, ztráveného v Kamýce n. Vit. na Pří
bramsku, nosili si přespolní děti do
školy k přesnídávce mimo chleba
s máslem také p u č á 1k u, která
se připravuje následovně: Hrách
nechá se celý den močiti ve vodě.
Druhého dne se scedí, dá na peká
ček, přidá se něco omastku, soli
a pepře. Celek se přikryje puklicí
a dusí se to asi hodinu. Býval to
pokrm u dětí velice oblíbený a vel
mi výživný.
»OKUJE«. Tazatelce po význa
mu slova »okuje« sloužiž na vě
domí: Slova okuje používá se na
Příbramsku pro naše »oharky«,
totiž kousky uhlí, které zůstalo při
topení nedostatečně spálené a
mohlo býti přiložením do zátope ných a rozpálených již kamen zno
vu zužitkováno. Dle všeho pochází
toto slovo z technické terminologie
kovářské.
SMUTNÍ BRATŘI. Za velkých
divisních vojenských cvičení sta
rého Rakouska meškal v Plzni také
pěší pluk z Jindřichova Hradce
se svým přísným a komisním ve
litelem Haasem. Pluk ten se vyzna
menával tím, že jeho mužstvo bylo
skoro vesměs postav vysokých,
statných a úhledného zevnějšku.
Za svého pobytu v Plzni chodili
však pospolu ve skupinách, málo se
6
stýkajíce s mužstvy ostatních zde
soustředěných vojenských oddílů.
*) Podle laskavého sdělení vdp. Jakuba Pittnera, faráře tuchoměřického
Proto, a také pro nevalně veselou
v. v. v Postřekově.
barvu svých výložků, byli plzeňský**) Příležitostně uveřejním.
Dokončení.

voňky, Poběžovic, Horšova Týna. Lomikar prý dal na
mezník upevniti kamennou mísu, pozval tři sousedy,
uvedl je k míse, každý pán usedl na svůj pozemek a tu
jedli společně něco dobrého z té mísy. O ní namluvil Kuba
milému Jindřichovi, že ji jednou voda odplavila do potoka
Chodovky, někde u vsi Otavy tam že bude. A skutečně oba
kamen hledali a přej i našli.
J a k u b B u r š í k narodil se roku 1849 v Postřekově
v chalupě »U Švejdů«. Vychodiv doma dvojtřídku, ode
šel do Č. Skalice u Náchoda ku strýci, zednickému mistru,
na řemeslo. V roce 1866 před odvodem přešel k jinému
strýci Martinu Buršíkovi (jeho vnučka vdala se za knih
kupce Topiče v Praze), kdež se zdokonalil v zedničině na
jakési pokračovací škole. Nato sloužil u pluku myslivců
jako nadmyslivec. Po válce si zařídil v rodišti podle způ
sobu v Krkonoších větší bělidlo na plátna. Dařilo se mu
slušně — jezdil z jara pro bílení ke Klatovům, nejvíce do
Švihová; na podzim rozvážel. Žena jeho hospodařila do
ma v chalupě, obírajíc se kromě bílení i krámkem krupařským. Kolem roku 1885 zvolili v Postřekově Kubu
za obecního písaře. Jelikož bělidla zanikla, umínil si ne
stálý Buršík, že odjede do Ameriky za dcerou Maří, které
se v Chicagu dobře dařilo. Skutečně roku 1902 odjel.
Koupil ve státu Viscousin farmu; leč i té se zbavil. Slouživ v Chicagu za nočního hlídače řadu let, vrátil se po
převratu do staré vlasti a privatisoval. Že často užíval
slova president, říkali mu Postřekovští »pan president«
nebo Amerikán, nejradš starej Švejda. Chodili k němu
často hejtu, protože Kuba uměl zajímavě vyprávět o svě
tě, o starých i nových událostech doma i v cizině. Nejmi
lejším hejtákem byl bystrému Buršíkovi J. Š. Baar,
s nímž se náramně spřátelil, slouže mu za nevyčerpatelný
zdroj k povídkám. Peněžní poměry tísnily starce; ale
vděčný Baar měl proň otevřenou ruku — a když r. 1923
president odešel obveselovat Chody do nebe, vděčný Jin
dřich ho pohřbil a nad jeho hrobem promluvil tklivou řeč,
o níž osadníci ještě dnes mluví.*)
B u r š í k d a r o v a l B a a r o v i z á p i s n í k . Oby
čejný silnější sešit hrubého papíru — na přední desce
s honosným nadpisem: The biggest and best Composition
Book — v němž lapidárním písmem zapsal zprávy o stu
dentech z Postřekova, hlavně 1. o příbuzném P. Arnoldo
vi Šindeláři, známém profesoru gymnasia v Plzni,**) 2.
o chodské svatbě, 3. o Honzovi Jandů z Říkova u Česká
Skalice, 4. o Lichtářích, 5. Píseň na svarbě o sv. Janu,
. Hospodářské (početní) zápisy. Podávám popis Chodské svatby tak, jak v rukopise.

mi vojáky pokřtěni názvem »Smut
ní bratři«, kteréžto označení se
ujalo brzy tak, jako jiné vojenské
škádlivky, na př. pro pětatřicátníky
»špagátníci«, pro chebské pěšáky
»kopčáci« nebo »Ašanti«. Toto
sloužíš na vysvětlenou na dotaz,
došlý nás z plzeňské měšťanské
rodiny, jejíž několik mužských čle
nů vysloužilo si svá presenční léta
v 35. pěším pluku. V rodině té
ozýval se častěji název »Smutní
bratři«, aniž by si byli příslušníci
dnešní rodiny věděli vysvětliti pra
vou jeho podstatu.
»HOŘÍ TO JAKO ZA ŽIDA.«
Jistý čtenář »Plzeňska« píše nám
z Prahy: »Asi před týdnem viděl
jsem se nucena vyzvati moji poslu
hovačku (jsem starým mláden
cem), aby mi v mé pracovně tro
chu zatopila, neboť z rána panoval
citelný mráz. Posluhovačka vyho
věla, ale po chvíli zaslechl jsem
od kamen její polohlasité sakro
vání — jest to žena velmi »řízná«
— a když jsem se jí otázal, co ji
tolik zlobí, odlehčila si zlostným
povzdechem: »Inu, je to k vzteku.
Hoří to jako za žida!« Tento výrok
vzbudil moji pozornost a otázal
jsem se dobré té paní, co to »hoření
jako za žida« má znamenati. Do
stalo se mi následujícího zajíma
vého vysvětlení: »Jsem z Rožmitálska, v jihozápadních Čechách.
Tam v naší vesnici se tak říkává,
když rozdělaný oheň nechce hořeti
proto, že buď svítí slunce na komín,
nebo že je špatně zatopeno. Toto
pořekadlo vzniklo prý z pověsti,
která se udržela až do mého mládí
v oběhu.. Slyšela jsem ji od mé
babičky. Jistý sedlák prý byl svár
livý a následkem neustálých pro
cesů byl by málem přišel na mizi
nu, kdyby se ho nebyl ujal jistý
židovský obchodník, jenž zde po
krajině objížděl kupovati buď úro
du, buď dobytek. Vyrovnal sedlá
kovy záležitosti, uspořádal jeho fi
nanční závazky tak dalece, že se
dlák mohl své povinnosti klidně
spláceti a přisahal, »že se už nikdy
s nikým souditi nebude«. Žid hou
ževnatě odpíral přijmouti za svoji
pomoc nějakou odměnu, což budilo
všeobecné podivení. Tu se rozhodl

ALEXANDR BERNDORF: POSLEDNÍ PÍSMÁK.
Pokračování.

A k tomu připojil větu, kterou sám Linda připsal na
zadní stránku titulního listu své »Záře nad Pohanstvem« :
»Věci zcela zavrhovati nebo zcela vychvaiovati může
jen člověk ten, jehož rozum a cit jsou n e o m y l n á
pr a vda ! « — a dodal:
»A přece Linda byl nesporně dobrým Čechem, oběta
vým vlastencem, snaživým pracovníkem na národa roli
dědičné, zajisté lepším i horlivějším, nežli mnozí z těch,
kteří po něm, nebo po jeho památce — hodili kamenem!
Hrob jeho zapomenut a památka jeho pošpiněna, jeho
práce nevzpomínána. Jaký to nespravedlivý a smutný
úděl. . .«
Hodiny ve společnosti pana Klence plynuly jako vte
řiny. Bylo již na čase pomýšleti na zpáteční cestu a přece
jsem toho měl ještě tolik na srdci...
Přál jsem si především, aby stařeček ukázal mi onu
knihu, o níž jsem slyšel, že zapisuje již od svého mládí do
ní všelijaké pamětihodnosti. Ale dědoušek moji otázku
tak prostince zamluvil, že jsem se již neodvážil ji opakovati.
Dále jsem ho požádal, zdaž by mi nepověděl a po pří
padě i stručně nezaznamenal některé místní pověsti, baj
ky i události.
»Ah, toho by bylo mnoho. To bych se musel sám rozmýšleti, co jsem kdy a kde slyšel, v tomto okamžiku
nepamatuji se na nic zvláštního. A psáti! To už, milý
pane, nemohu, slábne mi zrak a jak pozorujete i špatně
slyším. Ani diktovati už nemohu. Blíží se již můj konec . .«
A po chvilce smutného odmlčení dodal:
»Nejvíce však lituji toho, že není nikomu známo na kte
rém hřbitově a v kterém místě pochován jest náš Linda,
takže nemohl jsem nikdy ani jedinou kytičku položiti na
hrob. Jen jedinou vzpomínku! Opravdu, rnělť Linda
smutný, těžký a tvrdý osud. . .«
Posléze doprovázel mne k autobusu, který odvezl mne
do Nezvěstic. Tu podal mi ruku a zadíval se mi do očí.
Díval se tak smutně a dlouho. Tušil snad, že vidí mě
ponejprve a také naposledy ...
Ač byl tehdy ještě velmi čilý, rozžehnal se potom přece
jen brzo s tímto slzavým údolím, a před svátým Václavem
téhož roku (1931) ukládali ho do rodné země na idylickém
hřbitově mitrovickém ... Budiž mu země lehká ...
P o z n á m k a . Frant. Klene narodil se 9. května 1857 v Nov. Mitrovicích
č. 3 z rodičů Františka Klence, rolníka, a Anny, rozené Klencové. V r. 1880
dne 9. listopadu oženil se s Annou, rozenou Draskou, z Nov. Mitrovic č. 15.
Z tohoto manželství vzešlo pět dítek, z nichž dosud jsou čtyři na živu;
1. F r a n t i š e k , který žije v New Yorku jako dámský krejčí, 2. J a n, profesor
klasických řečí na gymnasiu v Praze, 3. J o s e f , který převzal po otci v r. 1923
hospodářství, kdy tento odešel na výminek, a 4. dcera A n n a , provdaná v Čečovicích za rolníka a hostinského Josefa Palackého.

OŽELENÝ BÁSNÍK.
I.

Oželený, ba spíše zapomenutý. Neboť nechť jakkoliv
pohlížíme na otázku našich »rukopisů« a jich domnělou
spojitost s Josefem Lindou, ba i kdybychom zcela sou
hlasili s náhledy Josefa Jirečka (viz jeho článek »Josef
Linda« ve Vlčkově »Osvětě« v r. 1879, roč. IX., díl II.,
ě. 11), že Linda nebyl ani tak vzdělán a tím méně tak
talentován, aby mohl padělati rukopisy, honosící se krás
nými a opravdu geniálními básněmi, přece vždy musíme
uznati, že ubohému Lindovi bylo ukřivděno a to nejen
jeho vrstevníky, ale i generacemi pozdějšími. A přece
máme vděčné slovo, chválu a uznání i pro básníky i vla
stenecké pracovníky méně významnější nežli byl Linda,
kteréhož (právě tak jako Hanku) naše oficielní literární
kruhy takořka zásadně opomíjí a zneuznávají a to nejen
jako básníka a překladatele, ale i jako vlastence, pracov
níka na roli našeho národa dědičné! Ba zdá se, že jeho
památka byla mnohdy i úmyslně zahlazována.. J)
Vždyť dneska ani nevíme, kde uloženy byly v lůno země
tělesné ostatky tohoto nešťastného básníka i člověka .. .12)
1) Viz poznámku v díle Jakuba Malého: »Naše znovuzrození« a v »Zevrubných
dějinách čes. písemnictví« od Fr. Bačkovského, kteréž Lindu zřejmě diskvalifikují.
2) Pátral jsem, kdy a kde, na kterém místě byl Linda pochován a tu dostalo
se mi od Ústředního záduší hřbitovního města Prahy tak zajímavé odpovědi, že
jí tuto — již pro poznámku o jiných našich básnících — uvádím v původním
znění:

Ústřední úřad zádušní a hřbitovní hlav. města Prahy.
Čís. zád. hřb. 3^78/31.
VPraze dne 29. srpna 1931.
K Vašemu ct. dotazu ohledně místa, kde na Olšanském hřbitově odpočívá
básník Josef Linda (zemřelý dne 10. února v x/<¿2. hod. odpoledne v Praze 1-852,
na tuberkulosu, ve věku fylf. let, dle zápisu v matrice zemřelých na faře u sv.
Ducha) sdělujeme, že místo to nelze dnes zjistiti. Jednak tím, že se z doby té
nezachovaly zápisy, které by udaly místo osob zemřelých do poloviny minulého
století.
Od vzniku pohřebišť pražských až do roku 1879 byly hřbitovy v rukou hrob
níků, kteří prováděli veškeré práce hřbitovní ve vlastní režii, úřad hřbitovní
staral se o hřbitovy jen po stránce hospodářské. Hrobníci nevedli žádných zápisů.
Organisace hřbitovní nebyla na takovém stupni jako dnes. Tehdejší pražské
hřbitovy byly podobny hřbitovům venkovským, na kterých není žádné evidence
pohřbených, jen hrobník a pozůstalí znají hroby.
Také v době té chybělo rozdělení hřbitovů na oddělení a očíslování hrobů.
Teprve v r. 1862 vyskytují se zápisy, které jsou předchůdci dnešních matrik,
ale nedosahují je ve spolehlivosti, neb jsou kìisé a neúplné. Ku příkladu dnes
nelze zjistiti hrob Dra Františka Uhra, který byl pohřben v době již pozdní,
v r. 1871.
Až od 1. ledna 1879, kdy hřbitovy Olšanské a Malostranský byly převzaty
do správy zádušního úřadu, zakládaly se dnešní matriky, hřbitovy rozděleny
pak tak, jak se nám jeví dnes, na odděleni a hroby opatřeny čísly pořadovými.
Aby byl poněkud zachycen obraz hřbitova před založením matrik, bylo nutno
postupovati při jich sestavování tím způsobem, že opisována byla jména zemře
lých z náhrobků, pak zaznamenány hroby, které byly vyplaceny a hroby, o něž
se starali příbuzní. Na základě této orientace vznikly matriky dodnes užívané.
V zápisech úřadu zádušního od r. 1834 až do let šedesátých není žádného
zápisu, který by svědčil o tom, že se někdo o hrob Lindův staral, že by jej
po prošlém termínu ťlecím, tehdy sedmiletém, vyplácel na další léta aneb žádal
o povolení k postavení náhrobku. Snad týž byl pohřben do hrobu v té době
zvaného »běžného«, který nalézal se uprostřed hřbitova a u takových nebylo
dovoleno z důvodů bezpečnostních, stavětí náhrobky. Výjimka činěna jen u hrobů

sedlák, že dá za svého dobrodince
do místního kostela hořeti silnou
voskovici. Faráři neřekl, za koho
že má ta svíce hořeti, Úmysl svůj
uskutečnil, avšak když svíci do
kostela postavili a rozžehnouti se
pokusili, nejen že nechtěla oheň
chytiti, nýbrž také knot její prskal
a vydával odporný zápach. Po del
ších marných pokusech rozhodl fa
rář, že asi v této svíci vězí nějaké
kouzlo ďáblovo a nařídil, aby byla
z kostela odstraněna. Sedlák si vzal
svíci domů a vždy v pátek večer,
když vyšla první hvězda, zapálil
svíci a nechal ji hořeti do druhého
dne večer. Zde hořela svíce bez
vadně. Lid však, pamětliv toho, jak
svíce v kostele nechtěla hořeti,
utvořil si přísloví o každém ohni,
který se jen s obtížemi dal rozdělati, »že to hoří jako za žida«. Snad
nebude zbytečno, když pro pozdější
pamět bude tato pověst’ zazname
nána, pročež ji s Vámi sděluji.
V úctě V. K. v Praze VIL
»HOŘÍ TO JAKO ZA DEVĚT
ŽIDŮ!« Průpověď v některých čá
stech Plzeňska v lidu obvyklá, když
nechce oheň v kamnech chytati.
Říká se totiž také podobně, když
za někoho v kostele světlo roz
žehnou a toto špatně svítí: »Hoří
to jako za žida!«
»CHACHATA BÁBA. Na plzeň
ském trhu vynadala jedna trhovkyně druhé »Ty chachatá bábo«.
Takto označovaná žalovala pro
urážku na cti. Případ ten způsobil
soudci nemalé rozpaky, neboť žád
ný z požádaných svědků a znalců
poměrů nedovedl vysvětliti, co má
znamenati slovo »chachatá«. Měl
by snad některý z čtenářů proň
nějaké vysvětlení?
»Vokrajnik«. Stárek z Kalikovského mlýna z doby otce purk
mistra Pecháčka rozeznával mly
nářské facíry na »krajánky« a
»vokrajniky«. Purkmistr Pecháček
mi sice svého času vysvětlil, v čem
toto differencování spočívá, avšak
dotyčný můj zápisek o tom se ztra
til. Jenom slovo »vokrajnik« jsem
našel v jednom svém zápisníku po
znamenáno a to mi celou tu věc
připomenulo. Věděl by někdo
v tomto ohledu cosi bližšího?

P. J. Strnad:

VYKOPÁVKY
V KLÁŠTEŘE POD ZELE=
NOU HOROU.
V druhé polovině dubna t. r. při
kopání základů ke stodole jednoho
domkáře v Klášteře pod Zelenou
Horou přišlo se na velký kámen
ve hloubce circa 2 m. Správní výbor
Svatojanského musea v Nepomuku
s přivolením a v dohodě s majite
lem dal na tom místě kopati a ve
dnech 20.—26. dubna vykopal a
odvezl do lapidaria jmenovaného
musea dva náhrobní kameny : jeden
z pískovce, se znakem a nápisem na
okraji. Z nápisu, jehož kovová
písmena byla porušena, dalo se bez
pečně zjistiti: MCCC-a buď V. či X.,
či L-a IH., tedy 1308, či 1313 či
1353; jistě 1. polovina XIV. stol.
Pan Ing. Klein, tajemník Městské
ho musea v Plzni, který byl příto
men, pro další zkoumání si celý
okraj nakreslil. Kámen byl v půli
prasklý, je značně těžký, váží circa
20 q, je dlouhý 223 cm, široký
117 cm, silný 30 cm. — Druhý ká
men byl menší, ze žuly, dlouhý
174 cm, široký 84 cm, silný 15 cm.
Rovněž v půli prasklý. Má vypukle
ve štítu klíč a hlavu zvířete. Klíč
by mohl ukazovati na Lnáře,
Schlüsselburg. — Slovo při zjišťo
vání znaků i nápisu mají ovšem
znalci. V lapidáriu na arciděkanství
v Nepomuku, kteréžto lapidárium
je oddělením svatojanského musea,
byly tyto kameny usazeny a zceleny. Jmenované museum totiž nejen
sbírá památky úcty svatojanské,
ale chce i prohloubiti studium sva
tojanské otázky, a tomu má sloužiti
i studium kláštera Pomuk či Nepo
muk. —
Do Kláštera v ty dny putovaly
celé davy lidu z okolí : »Duše davu«
totiž čekala, že bude nalezen po
klad, prý je tam zakopáno »12 zla
tých apoštolů« atd. Jedna dobrá
duše tam »letěla« odkudsi, jak pra
vil starosta obce, a spletla si to, že
prý tam Žižkův hrob. — Když byly
dne 25. dubna kameny zdvihány,
asistovala četnická stanice z Nepo
muka.
Práce byla dosti namáhavá, ale
také velmi nákladná. Je škoda, že

A přece jest nesporno, že v tehdejších našich národ
nostních a literárních poměrech nebyl Linda mezi posled
ními, ba právě naopak, spíše mezi n e j i n t e l i g e n t 
n ě j š í m i a ne j n a d a n ě j š í m i representanty sou
časného našeho písemnictví, zejména novinářství, které
právě tolik znamenalo v obrození nejširších vrstev našeho
národa. I když souhlasíme s mnohým, co napsal o Lindovi
a jeho dílech (které detailně vypisuje) i nadání J. Jireček
v onom již výše zmíněném článku v »Osvětě« (r. 1879),
přece jen musíme doznati, že z mnohých Lindových děl
dýše k nám kromě veliké lásky k vlasti, také pozoru
hodné v z d ě l á n í , hluboké oceňování s l o v a n s k é
v z á j e mn o s t i , že vanou z nich i všechny my š l e n 
k o v é proudy tehdejší doby, od snivého sentimentalismu
až do vroucího humanismu, tenkráte už také mnohdy
s o c i á l n ě podbarveného. Linda mnohdy všímá si právě
oněch sociálních nesrovnalostí, jež postihly i jeho Sa
mého, vřele ujímá se ujařmeného českého člověka; má
smysl i pro naší lidovou poesii a filosofii. Ba oceňoval
i náš folklor. Jeho díla jsou psána na svou dobu formou
velmi vznosnou, a i přes výtky Jirečkovy poznáváme
z nich, že Linda, nadaný znamenitou obrazotvorností, byl
pilným a svědomitým, a že již v mládí přistupoval ke
svým pracím po důkladném studiu a tudíž se širokým
rozhledem, a že téměř všechna jeho díla vyznamenávají
se slohovou ušlechtilostí. A srovnáme-li jeho životní
úspěch s jeho vrstevníky, jejímž vědomostem mohlo by
se vytknouti tak mnohé, uznáme, že Linda byl zjevem
vrcholně tragickým ...
V bídě a chudobě se narodil, žil i umíral, Ba, nelítostný
osud nedopřál mu ani onoho prostínkého štěstí rodinného,
jež skýtá i těm nejprostším a nejbídnějším; a aby jeho
tragedie byla ještě hrůznější, byl ubohý Linda postižen
zlým plícním neduhem. A přece musel si již od útlého
mládí, od gymnasiálních studií, vydělávati sám na sebe,
a jelikož později marně toužil dosáhnouti trvalé a bez
pečné existence, byl celý jeho život těžkým zápasem o kus
chleba. A stín podezření, že z vlastenecké lásky pod
v r h l svá nejkrásnější díla, díla, která by mu bezpečně
zajistila uznání i slávu, že je podvrhl české veřejnosti
v podobě »rukopisů«, tehdy tolik opěvovaných, provázel
ho jako nejtěžší kletba až za hrob ...
Může býti ještě hroznější tragedie?
*
rodinných, kterým, bylo vykázáno místo podle zdí, kde mohly býti náhrobky
stavěny.
Tedy hrob Lindův byl pravděpodobně po tlecím termínu zrušen a použit
ku pohřbení osoby jiné a zanikl právě tak, jako hroby básníků K. Chmelenského
a Puchmayera, mathematika Vrby a jiných, a není naděje, že by se někdy
zjistily.
Ředitel ústavu: (Podpis nečitelný.)

Josef L i n d a byl dítětem poetického, ale chudobného
kraje podtřemšínského a jeho rodiště — Nové Mitrovice
— byly tehdy typickou osadou brdského pohoří: — vše,
co tu bylo jen poněkud cenější nebo znamenitější, patřilo
všemocné »milostivé vrchnosti«. Nejen hutě, lány polí,
hvozdy vůkol, ale i duše, ubohé lidské duše poddaných
v tělech, tehdy ještě opravdu nevolnických ...
Ač datum jeho zrození v rozličných knihách rozmanitě3)
se uvádí, zjistil jsem bezpečně ve farních zápisech v No
vých Mitrovicich, že Josef Linda narodil se v říjnu r. 1789
jako manželský syn Emanuela Lindy a Doroty, rodem
Dobiášovy, v Nových Mitrovících v čp. 15, v domku svého
otce, jenž stojí tam dodnes. Kmotry byli František Ková
řík, učitel, a Anna Hloušková, selka. O jeho rodě, příbuz
ných a o jich osudech zmiňuji se podrobněji v poznámce.
Josef Linda projevoval již v nejútlejším mládí zname
nité nadání a výtečnou paměť. A tak zželelo se tehdejšímu
faráři mitrovickému P. Janu Pechovi4) slaboučkého a
3) Už Jungmann v »Historii č. liter.«, jakož i v »Riegrově Slovníku« neuvádí
vůbec data Lindova zrození. Šembera se domníval, že Linda se narodil v letech
1793—1794, právě tak jako Hanuš ve knize »Die gefälschten böhm. Gedichte aus
j. 1816—1849«, kdež také se uvádí rok narození Lindova 1793 nebo 1794. Jest sa
mozřejmé, proč domnívali se, že Linda byl starším. Teprve Josef Kuneš, učitel
při pražské škole P. Marie Sněžné, syn sestřenice Lindovy, zjistil u tehdejšího
faráře novomitrovického P. Vine. Buriana, že Linda narodil se v říjnu 1789;
přesný den však zjistiti nelze, ježto matriky z té doby se ztratily a pokud byly
obnoveny, jsou neúplné. Ohledně nejbližšího příbuzenstva Lindova zjistil jsem
toto:
Rodiče Lindovy, Emanuel Linda a Dorota, rod. Dobiášová, byli oddáni v září
1788 od faráře Jana Studenského; oba byli staří 26 roků a svědky byli jim Fran
tišek Kovařík, učitel a Václav Vojáček, uhlíř.
Otec Emanuel Linda zemřel 4. října 1842, ve stáří 81 roků slabostí věku jako
vdovec. Matka Lindova zemřela již 4. dubna 1809 ve věku 46 let »an der Ab
zehrung«. Otec Lindův po její smrti oženil se podruhé s vdovou Rosalií Nová
kovou a to dne 26. listopadu 1809; svědky byli jim Josef Holub, písař šichtovního
úřadu a Františka Kolandová, farní hospodyně.
Linda měl tři sestry: Annu, Dorotu a Marii. A n n a , provdaná za Vojtěcha
Draského, zemřela 17. března 1844 ve věku 49 let »an der Lungenlöhmung«. D or o t a, provdaná za Kamila Klence, zemřela 9. května 1879 ve věku 82 let sešlostí
věkem. Ma r i e , provdaná za Josefa Houšku, zemřela 8. října 1875 ve věku 73
let na vodnatelnost.
Sestra Lindova An n a , provdaná Dráská, měla dítek: 3 syny a 3 dcery; dva
synové byli učiteli a působili ve Vrčeni a Němčících; ti prý si rozebrali knihy
a spisy po Lindovi. Sestra D o r o t a Klencová měla 5 dítek. 3 syny a 2 dcery.
Ma r i e , provdaná Houšková, měla 7 dítek, 5 synů a 2 dcery.
Dětem této sestry Marie, provdané Houškové, a sice J o s e f o v i , narozenému
17. června 1830, a F r a n t i š c e , narozené 28. února 1832, byli za kmotry Josef
Linda, »spisovatel novin« a Františka Neubauerová, pensionistka z Prahy »oficírská« (nejspíše vdova po vojenském úředníku, buď účetní neb zásobovací služ
by), jakž zapsáno jest u Josefa »Kontrolorswitwe«, jak jest poznamenáno u Fran
tišky. Tato dáma j e s t p ř í t e l k y n í J o s e f a L i n d y , která se ho ujala
v jeho nemoci, a neprovdala prý se za něho pouze proto, aby neztratila pensi.
Lindu přežila ještě mnoho let a její kmotřenka, Františka Houšková, která po
zději sloužila v Praze, stýkala se s ní občasně.
Z příbuzenstva Lindova ještě prý žije v Praze Jan Jirsík, zemský stavební
ředitel v. v., který je vnukem sestry Lindovy Anny, provdané Dráské. Její dcera
Teresie provdala se za Karla Jirsíka, bratra budějovického biskupa Jana V.
Jirsíka.
4) Farář Pech o tom zaznamenal v pamětní knize I., str. 64, toto: »Inter mea,
quae divina adjuvante gratia in humanum genus me collocasse merita glorior,
illud numero a me quendam juvenem Josephum Linda incolae Mitrovincensis
Emanuelis Linda filium humanioribus litteris ad rhetoricam usque imbutum
fuisse.«

nevyšel ještě »památkový zákon.«
Podle dlaždic z pálené hlíny, spo
lu nalezených, dalo by se soudit, že
kameny byly v klášterní podlaze
kaple sv. Bernarda, který je nej
větší muž a světec řádu cister
ciáckého, tedy řádu, který měl
i pod Zelenou Horou veliké opat
ství, zničené r. 1420. — V místech
nálezu se říká »na Bernardce«.
Hlavní kostel to nebyl, poněvadž
cisterciácké kostely bývaly všecky
zasvěceny Panně Marii. —
Lapidarium nepomucké získalo
též řadu pěkných »cihel« z Klášte
ra, t. j. ozdobné pálené hlíny. Věci
to velmi zajímavé. Rada takových
cihel a kamenů je vezděna do budov
nynější vesnice Kláštera. Starší pa
mětníci tvrdí, že podobných věcí a.
památek z dob původního Kláštera
se už více našlo, a — dalo by se
najiti. — Mnohé věci prý nevykopány, z nevědomosti a pod. zni
čeny, odhozeny, či i »obchodníkům«
obratným prodány. Škoda ! Dýchají
z těchto věcí staletí!
J. Petetik:

ZA BARUŠKOU.
Črta z chodského života.

Děj následující povídky spadá do
let sedmdesátých minulého století,
kdy ještě naše děvčata i ženy no
sily chodský kroj. Muži a chlapci
již kroj nenosili. Podrželi pouze ko
šili s límečkem pěkně vyšívaným.
V Horyjší Kamenci byla jedna
dcera domkáře, jménem Baruška.
Byla to velmi hodná a tichá dívčka,
zvlášť ve svátečním chodském kroji
byla »pěkná jako vobrázek«. Za
Baruškou »chodil« Kuba Bouďákojc, mladý a statný drvoštěp, což
konečně bylo ve vsi veřejným ta
jemstvím.
V neděli chodila děvčata do Staňkov do kostela. Po službách božích
se vždycky postavila celá řada děv
čat před kostelem, jakoby na vý
stavě. Zde se do modrých očí Baruščiných zakoukal jeden mladík
z městečka (Staňkov městys), jmé
nem Lexa, který značný kus světa,
jako truhlářský tovaryš, svandroval.
Lexa se velice pěkně šatil, nosil
tvrdý klobouk, kabát se šosy, lime-
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ček, náprsenku tvrdě naškrobenou,
černou kravatu. Vlasy pomádou namáznuté byly vždy pečlivě s pěšin
kou uprostřed učesány. Jeho cho
vání i vystupování se nedalo nic
vytknouti. Ač byl i jinak dosti
skromný, přece jeho styk s »ven
kovany« byl dosti napiatý. Proč?
Protože důsledně říkal místo dobrýtro, dobré jitro přeji, neříkal vítám
tě, ale pěkně vítám, místo obvyklé
ho stryjčku a teto, říkal jenom pan
X a paní Y a j.
Když nadešla neděle, tu se náš
milý Lexa nenápadně dostal mezi
»kamencký děvčata«, přál jim do
brého jitra a slušně je podáním
ruky přivítal. Ovšem, že Barušku
vítal ze všech nejupřímněji.
Blížilo se posvícení a děvčata jej
mimochodem pozvala k muzice.
Lexa pozvání milerád přijal. Když
nadešla neděle, řádně ustrojen, vy
žehlen a učesán, vydal se odpoledne
na cestu k muzice do Horyjší Ka
menci, sotva hodinu od Staňkov
vzdálené.
Pořádek u naší muziky byl tako
výto: ve dvě hodiny zasedli muzi
kanti (dudák, houslista a klarine
tista). Muži i ženy přicházeli po
malu a zaujímali svá stará místa.
Muži u stolů a ženy po obvodě šenkovny na lajcích. Nepamatuji, že
by si některá manželka sedla
k manželu ke stolu. S nimi přichá
zela i chasa, která se zase rozdělila.
Děvčata zvlášť a hoši také zvlášť.
O V£¡3, nejdéle ve 3 hodiny se už
tančilo: polka, třasák, sousedská,
obkročák a do kolečka (u nás se
říkalo do kola).
Přespolní byli vítáni podáním ru
ky a dávalo se jim připít. Když byl
tanec v proudu, dostavil se »pan
Lexa«. Pomalu šel k ženským na
lajcích a ty jej podáním ruky ví
taly. Netykaly mu, jak bylo u nás
zvykem, ale vykaly a on jedné po
druhé děkoval svým způsobem:
»Děkuji, paní.......« Pak se otočil
k mužům, kde se vše opakovalo.
Srdce mu překypovalo láskou,
když ve středu děvčat uviděl svoji
vyvolenou, modrookou Barušku.
Lexa znal notný kus světa, i za
hranicemi vandroval, ale bohužel,
neznal zvyklostí a obyčejů ve vesni
ci, vzdálené jednu hodinu od jeho

vtipného žáčka, kterého bylo opravdu škoda, aby zůstal
doma a robotoval na panských polích a lesích, neb do
konce v hutích; však by toho ani dlouho nevydržel. Bylť
pan farář Pech také z chudého pytle a věděl, že sám ušel
robotě a poddanství jen proto, že se stal knězem! I vy
pravil mladičkého Lindu do Plzně na gymnasium. A že
sám byl jen chudobným pastýřem svého nevelkého stáda,
mohl podarovati svého svěřence na cestu jen velmi
skromně. A tak musel se Linda sám starati, živiti se kon
dicemi, a jak se jen dalo; měl i stipendium, ale nepatrné
pouhých 46 zlatých ročně. V Plzni vystudoval celé gymna
sium a dva ročníky filosofického kursu (v roce 1807 až
1811), načež na třetí ročník — »metafysiku« — odebral
se do Prahy, kamž kromě velikého zápalu a nadšení pro
věci vlastenecké přinesl si i — zárodek souchotin ...
V Praze sdílel u faktora c. k. knihoskladu Mádla spo
lečnou světničku s Václavem Hankou a Václavem AI.
Svobodou. (J. J. Langer ve své brožurce o Lindovi »Zapo
menutý hrob« na str. 16. píše, že bydlel tu s nimi také
Josef Kovář, pozdější důchodní zelenohorský; neuvádí
však dokladů. Podle toho, jak usuzovali o Kovářovi ti,
kdož ho znali, nelze předpokládati, že by tento měl vysoko
školského vzdělání.5)
Po odbyté filosofii rozhodl se Linda studovati práva,
neboť chtěl se státi profesorem na některém gymnasiu.
V Praze seznámil se s jinými vlasteneckými nadšenci
a tu zdokonalil se nejen ve svém jazyku mateřském, —
v tom především, zvláště u Dobrovského, — ale i ve fran
couzštině, ruštině a angličtině, z nichž pilně čítal i pře
kládal, ač nejraději obíral se Homerem a především
Ossianem.
Jeho první literární práce objevují se již v r. 1816, tedy
v době, kdy napsal nejsilnější a největší své dílo, »Záře
5)
J o s e f K o v á ř n a r o d i l s e r. 1779 v R a d o m y š l i u Strakonic a byl
tudíž o celé desetiletí starším Lindy; v době nalezení rukopisu byl 37 let stár.
Podle dopisu, který zaslal dne 16. února 1859 zelenohorský ředitel Václav Liedl
W. W. Tomkovi, byl Kovář povýšen na důchodního dle »dekretní knihy« IH.,
zápis na str. 44, r. 1817 a již r. 1819 byl propuštěn ze služeb panských. Stalo se
tak nejspíše právě pro »rukopisy«, respektive pro dopis, jímž ho Kovář provodil,
ač záminkou byly nějaké jiné nepravosti, jichž se Kovář v knihách dopustil. Žil
pale na Vyskočilce, katastr obce Klášterské čp. 6 a dostal r. 1846 k přímluvě
Liedlově od panství nepatrnou pensičku. (Hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld byl
již mrtev.) Umřel dne 6. ledna 1848 na rozedmu plic a byl pochován na hřbitově
u kostela sv. Jakuba v Nepomuku. Liedl v témž dopise Kováře líčí jako úředníka,
který měl na tehdejší dobu vzdělání panským účetním úředníkům přiměřené a P.
Roman Voříšek dotvrzuje, že »měl stavu svému přiměřenou vzdělanost«, ale že
nebyl vlastencem »od pera«. Prohlížel celou jeho pozůstalost, v níž nenalezl ani
jediné české knihy. »O jeho příchylnosti k českému jazyku« píše Voříšek, »nešla
tato tak daleko, aby se v něm hlouběji vzdělával a dokonce české knihy sobě ku
poval. Písemnosti jeho rukou psané dosvědčují, že o mluvnici a pravopise českém
neměl žádného vlastního ponětí. (Dopis Romana Voříška, tehdy zámeckého ka
plana žinkovského, česk. spisovatele a překladatele, W. W. Tomkovi ze dne
1. února 1859.) I jiní dosvědčovali, že náruživost Kovářova »více k sklenici nežli
k přemrštěnému národomilství lnula«. Podle toho lze se domnívati, že Kovář
měl pouze nanejvýš několik tříd gymnasiálních a že nikdy v Praze nestudoval.

nad pohanstvem«, které však potom leželo dva roky
u censora, a bylo vytištěno teprve v r. 1818, tedy v době
p ř e d nalezením rukopisů.
Složiv předepsané »přísné« zkoušky, opravňující ho
k nabytí místa gymnasiálního profesora, snažil se (jsa
29 let stár) dosáhnouti toto mnohými žádostmi i prosba
mi; ale marně. A tak stal se »spisovatelem« jediných
tehdy českých »c. k. privilegovaných Pražských Novin«,
které měnily své jméno i názvy (Vlastenecký hlasatel,
Rozličnosti). Vpravdě byl Linda opravdu spisovatelem
těchto novin, poněvadž je celé psal, ač tehdejší postavení
redaktorů bylo sociálně jinak oceňováno, než dnes.
Linda projevil při této své práci tolikerou dovednost
i důvtip, že dosavadní, příliš nepatrný zájem o tyto noviny,
neočekávaně se rozmnožil, právě tak jako počet jejich
předplatitelů. Již v této své činnosti prokázal Linda své
mu národu s l u ž b y opravdu z n a me n i t é , neboť v je
diném tehdy českém listě promlouval k nejširším vrstvám
našeho národa o slavných českých dějinách a o snahách,
jak všechen náš lid měl by se povznésti a rozmnožiti své
vlastenecké vědomí i tužby.
A právě tehdy rozzuřil se boj o pravost rukopisů, a Lin
da označen za jich iniciátora ...
V letech 1822 a 1825 byl amanuensem6) universitní
knihovny, kteréžto podřízené místo dobrovolně opustil;
jednak proto, že byl tuze chatrného zdraví, a též proto,
že byla mu tu činěna různá protivenství, jako ostatně
všude ve veřejném životě oním osudným bojem o pravost
rukopisů. I věnoval se zcela jen svému novinářství a zůstal
žurnalistou až do své smrti...
Roku 1825 staly se »Pražské Noviny« majetkem Bohu
mila Haase-ho, který nejspíše upravil Lindovi jeho služné,
neboť tento i nadále redigoval tu »Vlasteneckého Zvěsto
vatele.«
Na cestě životem nebyl Linda — ač zůstal svoboden —
zcela opuštěn a sám. Víme, že jeho životní osudy snášela
s ním paní Františka Neubaerová,7) která byla mu pečli
vou ošetřovatelkou v jeho nemoci a posléze provázela ho
i na venek, když ve svém rodišti hledal pozdravení. Linda
totiž uposlechl rady lékařské a býval v létě na venkově,
v letech 1830—1832 v rodném svém domku v Nových
Mitrovicích, kdež bydlel v podkrovní prostinké světničce,
dosud uchované. Odtud redigoval svojí rubriku za účasti
a pomoci svého přítele F. B. Tomsy, translátora při česk.
guberniu a lidového povídkáře a překladatele.
V Praze bydlel Linda v Michalské ulici v č. 434 »druhém
hořejšku nazad« (č. n. 14).
6) Byl jím asi jen velmi krátkou dobu, snad jen občasně.
7) Viz o ní poznámku ad 3.

rodiště. A to se mu stalo osud
ným. Kdyby byl pan Lexa »kyjv«
(kývnul) na Barušku a výkřik:
»Bárko, poj tancovat!«, bylo vše
v nejlepším pořádku a Kuba musel
býti zticha, protože to nevybočo
valo z našich zvyků. To ale pan
Lexa neudělal ; pomalounku šel,
Barušce se poklonil, vzal ji za ruku
a vedl přes šenkovnu před muzi
kanty. Oči všech přítomných se za
hleděly na tento pár a zvědavě oče
kávaly věcí příštích. Každý předem
věděl, že nic kloudného z toho ne
vzejde.
Baruška se červenala, neměla po
tuchy, co bude následovat, ale od
řeknout, a do konce přespolnímu,
to nemohla.
Domácí se domnívali, že si Lexa
nechá zahrát »nahoru« a že si s Baruškou zatančí »do kolečka«. I to
bylo přípustno, »ale« se svolením
Kuby. Bez jeho svolení bylo to opět
nemožné a proto byla situace vel
mi napiatá.
Lexa si nezazpíval, nenechal si
zahrát »nahoru«, ani neměl litr
s pivem v ruce, ale docela mírně,
za úplného ticha prohlásil před mu
zikanty hlasem trochu povýšeným :
»Čtyřiadvacet let mi svítila
hvězda na nebi a teď upadla v ná
ruč moji!«
Sotva to dořekl, vyrazil Kuba,
zasyčel mezi zuby: »Ty, mordie,
kluku!« Popadl Lexu vejpůlky,
nadzdvihl a dveřmi, dokořán otevře
nými, vynesl na zápraží a odtud
s ním praštil na hnůj. Zde mu hned
před mnoha svědky prohlásil, vleze-li mu ještě jednou do šenkovny,
že mu všechny hnáty přetluče.
Za Kubou v zápětí následoval
šenkýř, který přinášel právě vynda
nému hostu jeho tvrdý klobouk a
poradil mu, aby pospíchal nejkratší
cestou domů. A pan Lexa to také
udělal.
Šenkýř vždy o muzice nastlal
přes hnojiště drchanou slámu,
krátce drchanku, aby to na dvorku
hospody vypadalo úhledněji, a tak
zjistil pan Lexa za humny, že není
ani umazán.
Na zpáteční cestě mu zbylo dosti
času na rozjímání, ale pořád ne
mohl pochopiti, proč byl vyhazo
vem tolik pohaněn, když přece ni-

komu neublížil, ani ublížiti nechtěl.
Nežli došel ke Staňkovu, dospěl
přece k názoru, že to bylo »pro Barušku«.
Že se tato událost neobešla bez
značného vzrušení v hospodě, jest
samozřejmé.
Jakmile se Kuba vrátil, dal si
nalít do litru, došel k muzikantům,
dal jim připít, nechal si zahrát
»nahoru«, zadupal a pořádně zavýsknul, chytil dosud se červenající
Barušku a zatancoval si s ní »do
kolečka«. Muzikanti pak přešli ne
nápadně do jiného tance, za chvíli
bylo kolo zase plné a vše pokra
čovalo normálním tempem dál.
Uspokojení bylo všeobecné : že to
tak hladce skončilo, ale hlavně, že
mu Kuba neublížil!
Tuto příhodu mi vypravovala
moje maminka, která s Baruškou
kamarádila a byla u muziky pří
tomna.
Od té doby uběhlo asi 20 let.
Mně bylo už 14 pryč a já jsem se
zúčastnil jako plnoprávný chasník
po prvé muziky. Dostal jsem zlat
ník na dlaň s náležitým ponauče
ním: »Kup si jedno, nebo dvě piva,
muzikantům dej dva šestáky, to
mají od tebe dost, a to druhý si
skovyj !«
Tehdy se vstupné nevybíralo.
Chasníci platili muzikantům před
odchodem od muziky dle svých ma
jetkových poměrů 80 kr až 1 zl.
Děvčata byla po celý rok, vyjma
masopust, od placení osvobozena.
Tu platila zase děvčata a hoši ne.
(O voračkách se vybíralo s muzi
kou.)
Stalo se také, že některý bohatý,
přespolní, selský synek si nechal
zahrát »nahoru« a pláč hezky oká
zale na muzikantku dva zlaté; to
již něco znamenalo!
Taneční hodiny jsem měl již za
sebou. Ty jsme odbývali při tahací
harmonice a houslích tu a tam na
přástkách. Vybral jsem si tanečnici
sobě rovnou, vřadili jsme se do
kola, tam kde byla větší tlačenice,
»chytili jsme notu« a hnali se ko
lem. Mezi tančícími byl také strý
ček Kuba, který nechyběl nikdy u
žádné muziky.
Po několika kouscích vidím milé-

Nemoc jeho však se stále horšila, takže v r. 1833 nemohl
se již věnovati svým oblíbeným novinám, pročež tyto
zřejmě upadaly. Byla tím vinna také nevyzpytatelná cen
sura, která dusila každou zprávu, jen poněkud zaváně
jící pokrokem a novotou. Tomsa, provisorně Lindu zastu
pující, nedovedl ho v daných poměrech nahraditi. A ježto
nemoc Lindova zhoršila se pak do té míry, že nebylo již
naděje na znatelnější jeho ozdravění, ohlíželo se vydava
telstvo po novém redaktorovi. A tak místo Lindovo bylo
nabídnuto Pavlu Šafaříkovi, tehdy právě se přistěho
vavšímu do Prahy; a když tento zamítl ho přijati — vzhle
dem ku Lindovu stavu — hledána byla osoba jiná. A tak
nejspíše počátkem r. 1834 vyrozuměn byl Fr. L. Čelakovský, že by mohl zaujmouti místo Lindovo a Čelakovský
nabídku tuto přijal.
A tak byl Linda, těžce nemocný, upoutaný na lůžku —
bez místa a bez existence ...
Takový byl smutný a předčasný konec nadaného vla
stence, který tuto bědnou změnu dlouho nepřežil — dne
10. února 1834 o V2 2 . hod. odpolední vydechl v nemocnici
»U milosrdných« (v č. 852/1) naposledy ...
Stručnou zprávu o úmrtí 45tiletého básníka,8) který
v příznivějších poměrech mohl se státi proslaveným spiso
vatelem, zaznamenaly jen některé listy, tuším jen »Praž
ské noviny« a »Květy«. O pohřbu jeho a o tom, kam byl
pochován, nezmínily se již ani slovem. Širší veřejnost, jíž
označen byl Linda jako padělatel »rukopisů«, neměla
takořka už ani zájmu na posledních kapitolách Lindova
života a o mrtvého básníka nestaral se pak už nikdo...
A přece ať je tomu jakkoliv, měl jen jedinou touhu: —
prospěti svým životem i svým dílem, všemi svými silami
— svému národu.
Dokončení.
8)
Zajímavo jest, že v rodišti Lindově nezachoval se ani j e d i n ý jeho ruko
pis, ač prý jich tam bylo dosti. Kdysi prý přijeli do Mitrovic nějací pánové v ko
čáře, obešli všechno příbuzenstvo a pídili se po každém papírku, psaném jeho
rukou. Co našli, sebrali a odvezli. J. J. Langer se domnívá, že návštěva tato pro
vedena byla některými zastánci pravosti rukopisů, aby podle písma Lindova ne
mohlo býti dokázáno, že týž jest pisatelem rukopisu. Domnění toto nezdá se býti
správné, poněvadž nikdo nikde netvrdil, že rukopisy byly psány rukou Lindovou.
Přece však uchoval se v děkanském archivu ve Spáleném Poříčí dopis, který
psal Linda P. Bludskému, tamnímu děkanu a předsedovi známé »Vlastenecké
čtenářské společnosti«. Dopis tento nalezen tu byl kulturním pracovníkem našeho
kraje, p. Václavem D a v í d k e m (studujícím rokycanského gymnasia), který
mi laskavě zaslal jeho opis:
»Wašj Milosti! Známo wůbec a radostno každému wlastency gak řjzenjm
Wašj Milosti čtenářská Společnost we Spáleném Pořjčj — kdežto má domowej
wlast — takměř co nejznamenitěgšj w celých Cechách se stkwěge. W hluboké
uctiwosti a srdečné wděčnosti podáwám Wašj Milosti zde přiloženau swau prácy:
Jaroslawa Šternberga žádage by Slowútnost Waše dárkem opowrhnout neráčila,
to gest dárkem mým; neboť přeswědčen o laskawosti Wašj wůbec k literatuře
České, gsem bezpečen, že žádný spis w gazyku našem newychází, gejžby Waše
Milost s potěšeným na swět newjtala.
Žádage o náklonnost Milosti Wašj zůstáwám w hluboké uctiwosti a wlastenecké wděčnosti ponjžený služebnjk
W Praze 30. dubna 1823.
Josef Linda.
Taktéž geden výtisk odesýlám slawné Společnosti.«

ZPRÁVA O ČINNOSTI
NÁRODOPISNÉHO MUSEA PLZEŇSKA ZA R. 1932.
I. ČINNOST ORGANISAČNl.
V popředí veškeré činnosti musea v tomto roce stojí jistě okol
nost, že se po mnoholetém úsilí konečně podařilo získati nové míst
nosti k rozšíření sbírek. Jak známo z minulých zpráv, zajímala se
správa musea a spolu Národopisná společnost o zadní trakt soused
ního domu chotěšovského, který svým předním stavením zasahuje do
náměstí (čp. 106—13). Jednání s bývalou majitelkou Jenny Kouteckou o pronájem alespoň malé části objektu nevedlo k cíli. Šlo ze
jména o bývalou mydlárnu, později skladiště, které jedině mohlo prostředkovati přístup do dalších místností domu chotěšovského. Po
smrti paní Koutecké r. 1927 jednáno s nájemníkem dotyčného objektu,
vlád. radou Karlem Richtrem, který podnajímal skladiště výhodně
blízkým trhovcům. Ale všechna námaha Společnosti byla marnou.
Teprve úmrtím jmenovaného (31./V. 1931) nastaly okolnosti přízni
vější. Obec jako správkyně domu co nadačního majetku, rozhodla již
dříve a zásadně, že uprázdní-li se některé místnosti, odevzdá je Spo
lečnosti pro účele musea. Společnost proto ihned uplatnila své nároky
a po některých průtazích mohla se již počátkem října uvázati v držení
skladiště. Stalo se pak současně, že dva nájemníci zadního traktu
domu chotěšovského prohlásili, že se vystěhují do svých nově posta
vených domků již od 1. září 1931. Správce musea zahájil proto ihned
jednání se zbývajícími nájemníky, za jakých podmínek by se i oni vy
stěhovali, aby se otázka úpravy a restaurace celého domu pro účele
musea mohla vyřešiti najednou. Šlo o jeden byt ve druhém a jeden
v prvém poschodí, pak o další byt na dvoře, nutný pro druhého do
zorce musea. Dále o skladiště tří obchodníků, skladiště jednoho
trhovce, dřevěnou kolnu, kterou si postavila bývalá domovnice na
dvoře a pronajímala trhovcům, a konečně místo pod dolejší loggií, kde
skládalo své stánky ještě dalších asi osm trhovců. Tedy jednáno s vel
kou řadou jednotlivců více méně svízelně a s počátku se zdálo, že
není možno vůbec dospěti k dohodě. Ale ponenáhlu se dostavilo vyjas
nění, jedna překážka za druhou padala, třeba že tu vznikly Společ
nosti i veliké mimořádné výlohy s pořízením a úpravou náhradních
místností.
Již dne 26. srpna bylo ve výboru Společnosti rozhodnuto pustiti
se ihned do rekonstrukce bývalé mydlárny a její nástavby do výše
dvou pater. Zároveň bylo též schváleno, aby, odstraní-li se všechny
překážky, pokračováno bylo ihned i na restauraci zadního domu.
Práce zadány členu výboru i musejního kuratoria panu staviteli a
arch. Karlu Krůtovi. Vypracované plány byly měst. radou schváleny
dne 29. srpna 1932 a dne 5. září počato s pracemi.
Příznivé počasí vhodně podporovalo celý podnik, ne tak všeliké
dodatečné obtíže, zejména s nájemníky a vyklízením místností. Jen
z půdního prostoru vyneseno 9 velkých vozů všelikého rumu a z pří
zemních skladišť 6 povozů.
Z nástavby bývalé mydlárny přešlo se rychle na hlavní objekt,
s nímž získáno spojení vybouráním záchodů, které r. 1888 byly zří
zeny ve starých vchodech. Někteří nájemníci pobyli tu však i přes
zrušení všeho příslušenství až téměř do počátku prosince.
Během stavebních prací došlo k několika zajímavým objevům.
V prvém a druhém poschodí nalezeny v síle zdi, které jsou zde velmi
mohutné, staré záchody, mající kdysi své vyústění do přilehlého měst
ského příkopu.
V přízemí, kde byly čtyři místnosti skladištní, ukázala se po vy-

ho strýčka, an stojí s půllitrem
před muzikanty a vesele zpívá :
Hádali se punčocháři,
kolik liber šerka váží,
hádali se punčocháři,
kolik liber šerka má.
Jedna, dva tři, čtyry, pět,
čtyry, pět,
šest, sedm, ošum, devět,
čtyry, pět, čtyry, pět,
šest, sedům, ošum, devět.
Já jsem taky jednu viděl
a ta měla štrnáct liber,
já jsem taky jednu viděl,
ta měla štrnáct liber.
Nb: Šerka se říkalo u nás sukni
v chodském kroji.
Na slovo »šerka« kladl stryjček
Kuba zvláštní důraz, díval se po
očku na ženské po lajcích a čtve
rácky se usmíval.
Alex. Berndorf:

OBECNÍ A OKRESNÍ
SAMOSPRÁVA BLATEN=
SKÁ A BŘEZNICKÁ.
Novodobé pokračování a doplně
ní rozebraného díla »Blatensko a
Březnicko«, nákladem okresu bla
tenského, v prodeji p. Lad. Novot
ného, knihkupce v Blatné. Veliký
formát, bohatě ilustrováno, křído
vý papír, stránek 420, cena ne
udána.
Intelektuálové blatenští neuna
vují ve své činnosti. Důkazem toho
je tato krásná, velmi pěkná a ob
sažná kniha, která dovršuje již ce
lou řadu knih jiných a obdobných,
pojednávajících buď o Blatné sa
mé nebo o jejím okolí a okresích.
Počíná vývinem správního obvodu,
v němž uvádí nás P. J. Hille do
minulosti celku i jeho jednotlivostí,
uváděje tu rozsah a obce někdej
ších panství i statků, mapy ob
vodu, správu někdejších purkrabí,
hejtmanů a direktorů, hejtmanů
kraje prácheňského až po dnešního
okresního hejtmana p. Ant. Cubra,
jenž má rovněž značný podíl na vy
dání této knihy. V oddílu, jedna
jícím o obecní samosprávě, uvádí
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P. Jan Hille vrchnostenské instruk
ce jednotlivých panství, podrobné
seznamy rychtářů všech obcí, a po
něm p. Fr. Papež soupis volených
starostů, jakož i obecních zaměst
nanců. Další kapitoly všímají si fi
nančního hospodářství, lesní eko
nomie (Ing. P. Ptáček), pozemkové
reformy, komunikace, elektrisace,
hasičství, trhů, zdravotnictví, vodo
vodů, chudinství, pamětních knih,
obecních knihoven, sociální péče
atd. O bývalých okresích rozepi
suje se tu Miroslav Vrána a Josef
Podstatný. Po mnohých zajíma
vých kapitolách ukončeno jest dílo
velikou bibliografií, v níž P. Jan
Hille pílí sobě vlastní uvádí detail
ně veškerou literaturu, jednající
o Blatné a Blatensku, a to abe
cedně podle jednotlivých odborů,
při čemž neopomíjí ani drobnýcn
článečků, roztroušených v nejroz
ličnějších časopisech a knihách.
Kniha tato je výsledkem úsilovné práce a bedlivého snažení celé
řady kulturních a sociálních pra
covníků a vyznačuje se takovou
dokonalostí, že lze ji co nejvřeleji
doporučiti nejenom jakožto mono
grafii, milou nejen tamním rodá
kům, ale všem upřímným Čechům
a milovníkům historie, ale i jako
příkladné dílo vzorně vypracované
všem, kdož pracují neb míní pracovati na obdobné knize.
f Jaroslav Schiebl:

NĚKTERÉ ZPRÁVY
O PLZEŇSKÝCH SOUKE=
NÍCÍCH.
Řemeslo soukeníků bylo v Plzni
od dávných časů ve znamenitém
rozkvětu.
Navštěvovatelé plzeňských vý
ročních trhů poznali znamenitou
jakost plzeňského sukna a rozší
řili jeho pověst tak vydatně, že se
plzeňským soukeníkům dostávalo
hojných zakázek i ze vzdálenějších
krajin, také z Vídně a dokonce i ze
zahraničí, ze sousedního Bavorska,
z Mnichova. Tyto okolnosti vedly
k tomu, že plzeňský soukenický
cech zřídil si společná skladiště
svých členů ve Vídni a Mnichově a
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bourání novějších příček původní velkolepá jednotná klenba, spočíva
jící na jediném sloupu uprostřed. Objev ten přilákal sem asi 1600
osob. Ve vybouraných zdech nalezeno četně fragmentů z bývalé go
tické stavby asi z XV. stol., a stejně i renaissanční ostění, která při
některých adaptacích vzala za své.
Dne 7. prosince byly stavební práce zhruba dokončeny.
Stav místností jevil se pak následovně. V přízemí ze staré míst
nosti zemědělství v domě Gerlachovském vybourán vchod do zmí
něné již mydlárny, kde zřízením širokého okna získána první nová
prostora, kde vhodně se uplatnily další památky zemědělské. Odtud
na počátku roku 1933 probourán vchod do nové kanceláře o 2 míst
nostech, která najata současně v sousedním domě dědiců Roschových.
Z bývalé mydlárny postranním vchodem vstoupíme pod renais
sanční loggii a hned vlevo do rozsáhlé místnosti s již zmíněnou po
zoruhodnou klenbou. Zde nalezlo útulek nové oddělení řemeslné. Na
přilehlém dvoře jest vlevo pěkná klenutá místnost nové musejní dílny
a za ní pokoj a kuchyně musejního dozorce.
Zvláštní schodiště před dílnou vede nás do prvého poschodí. Zde
vcházíme nejdříve do dvou pokojů a pak se ocitneme v krásně klenuté
renaissanční podélné předsíni. Zde všude budou památky znázorňující
kulturní život města ve všech historických obdobích. Vejdeme pak
opět do loggie a ocitneme se v nastavené části mydlárny, ve vzdušné
místnosti prvého poschodí. Tu se rozvine domácnost měšťana a bude
pokračovati v barokní kuchyni, ve staré části musea, kam rovněž
probourán nový vchod. Návštěvník projde celé prvé poschodí domu
Gerlachovského a přijde do druhého patra, kde se záhy ocitne v dlou
hé spojovací chodbě, nově zbudované v krovu nádvorního křídla. Zde
jest instalována skupina lidového stavitelství a k chodbě přiléhá dále
prostranné nové skladiště pro předměty nevystavené.
Hned za tímto jest další skvělá výstavní místnost (ve druhém
patře mydlárny), kam se přenesou sbírky zvykoslovné, a odtud ocit
neme se opět pod loggii s krásným výhledem. Vejdeme pak do při
lehlé místnosti jesliček a církevních památek, načež vstoupíme do
krásné a světlé prostory výstavní Odtud pak se dostaneme do dalšího
pokoje, určeného pro exposici lidového umění.
Zbývá vystoupiti ještě do podkroví s rozsáhlou předsíní a po
slední velkou světnicí, kde lidové umění zakončí nábytkem a kera
mikou.
Celkem přibylo tedy 12 nových výstavních prostor, z nichž dvě
získány spojením čtyř dřívějších pokojů a přízemní místnost klenutá
vznikla ze čtyř oddělených skladišť. K tomu druží se 5 místností po
mocných.
O řádný provoz musea bude tedy nyní dostatečně postaráno a
zbývá jen provésti novou instalaci, která vyplní pravděpodobně celý
rok 1933 a snad i dobu pozdější.
Nejde totiž o pouhé uvolnění dosavadních sbírek, nýbrž o úplné
přebudování všech místností starých, aby celek podával dokonalý a
naprosto přehledný obraz bývalého života na Plzeňsku. Postupuje se
přesně dle předem vypracovaného podrobného plánu, který sice za
chovává základní program musea, ale rozvrhuje jej na řadu zcela no
vých skupin. O tom bude blíže pojednáno po skončení prací.
Ještě větším problémem zůstanou však pro budoucno otázky
finanční.
Společnost vstupovala v realisování svého projektu s částkou asi
25.000 Kč, našetřených za dlouhá léta, a hlavně zaniklým Kroužkem
přátel starožitností. Dále si vypůjčila 30.000 Kč od obce, které má
v určité době i s úroky spiatiti. Než to vše nestačilo ku krytí výdajů,
zejména při značně překročeném rozpočtu, a nejhůře se ovšem pro

docílil zde hojného odbytu. Plzeňští
soukeníci obstarávali si potřebnou
vlnu jako surovinu pro svoji vý
robu již od dávných dob po domácku, od okolních hospodářů, chova
jících ovce. Zejména křimické pan
ství bylo značným dodavatelem
vlny do Plzně a posledními pěsti
teli ovcí v Plzni byli: měšťan-hospodář Fiirich na Saském předměstí
a majitel hospodářství na Říšském
předměstí (v místě městských láz
ní). Velký odbyt plzeňského suk
na přinutil měšťanské soukeníky,
aby pomýšleli na racionelnější zá
sobování svých výroben surovinou.
Zprvu drželi si faktory-nákupce,
již opatřovali vlnu ze vzdálenějších
panství, a konečně spolu s pražský
mi soukeníky 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
O další činnosti musea v roce 1932 budiž pro nedostatek místa mívala své středisko v hostinci »U
i prostředků referováno jen zcela stručně.
zlatého orla« na Velkém náměstí.
Z nové instalace dokončen do konce roku průjezd, zemědělství Plzeňský měšťan a soukeník Tuscha dva interrieury v prvém poschodí.
ner dokonce chtěl svoji soukenic
kou živnost rozšířiti na tovární
II. ČINNOST SBĚRATELSKÁ
podnik (byla by to bývala první
továrna
plzeňská) a také se již psal
rozvinula se dále do značné šíře zejména rozsáhlými nákupy. Celkem »Tuchfabrikant«
továrny
přibylo za uplynulý rok 847 invent. čísel a to 803 věcným sbírkám na sukno), avšak(majitel
zůstalo jen při
a 95 fotograf, archivu negativů.
prvních pokusech, neboť na plzeň
Stav sbírek k 31. prosinci 1932 vykazuje
ských výročních trzích začala se již
18.417 čísel sbírek věcných,
velmi citelně ozývati konkurence
9.922 fotograf, negativů,
brněnských soukeníků, již byli ob
460
„
diapositivů,
chodně mnohem čipernější, než je
660
„
štočků,
jich plzeňští kolegové. Purkmistr
_____ 687 příruční knihovny,
Martin Kopecký záhy po nastou
pení svého úřadu v Plzni po
celkem . . . 30.146.
koušel
se o záchranu plzeňského
Neomeškáno nic, co mohlo přispěti k dobudování sbírek a veliká soukenictví
tím, že chtěl všechny
péče věnována opětně koupím předmětů, které darem přicházejí jen soukenické mistry
sdružiti ke zří
zřídka a v museu chybějí nebo jsou slabě zastoupeny. Správa má stále zení společné továrny
sukno.
na zřeteli vědecké zpracování látky, které vyžaduje zastoupení všech Ale pokus ten se rozbilnao velkou
důležitých typů a hojnost srovnávacího materiálu. Při tom jest pře konservativnost pánů mistrů cechu
svědčena, že budoucnost musí opět přinésti větší zájem o národopis, soukenického, kteří takto sami so
jak se ostatně již prvé známky toho jeví. — Z velkých objektů
vykopali hrob. Že myšlenka Ko
získána zvonička z Makova a úplná kovárna z Příchovic u Přeštic. bě
peckého byla zdravá, osvědčilo se
Přehojní dárcové a dárkyně zůstanou snad trvale nejlepším dopo na Měšťanském pivovaru, pro je
ručením ústavu. K vyjmenování všech darů byla by nutná zvláštní hož zřízení Kopecký společně s ho
obsáhlá zpráva.
stinským Mirwaldem sdružil plzeň
ské pravovárečníky.

jevila úplná obsence státu, na jehož pomoc se určitě spoléhalo.
V příští výroční zprávě bude snad referováno, jak tyto těžké starosti
byly vyřešeny.
Nicméně bylo již v počátcích adaptace všeobecným přesvědče
ním výboru Společnosti i správy musea, že akce podniknuta v poslední
vhodný okamžik a že by zatím se kriticky utvořivší hospodářská
situace zabránila jakýmkoliv pracím a projektům a to na dlouhou řadu
let. Mimo to byly tu ještě některé výhody, které v pozdější době sotva
by byly ještě stávaly. Tak činže v zadním traktu placené byly mini
mální, předválečné, celkem 2000 Kč za celý dům ročně. Dále nebyla
zde provedena kanalisace, poslední již případ na celém náměstí. V málo
letech fcjdo by se muselo k ní přistoupiti a provésti dalekosáhlé sta
vební změny, což nyní odpadlo, neboť i stávající primitivní záchody,
jako nepotřebné byly strženy. Obec ušetřila veliké částky. Ovšem
i pro Společnost byly uvedené okolnosti neocenitelnou výhodou, neboť
obdržela dům celkem ve své staré podstatě neporušený a finanční
otázka nízkými činžemi byla velmi zjednodušena. Největší snad výho
dou bylo však snadno proveditelné spojení s domem Gerlachovským,
ba možno říci, že situace nových místností nemohla býti výhodnější
nežli jak ji připravil sám vývoj, jako by tušil, že tu někdy bude rozhodovati zájem musejního ústavu. Vše zdá se býti přímo osudové a
doufejme proto, že i poslední tíživé starosti ztratí proudem času své
ostří a nadobro se rozplynou.

III. ČINNOST VĚDECKÁ.
I n v e n t a r i s a c e s b í r e k jest stále vzorná a snaží se pracovati bez »restů«. Nově zaveden inventář dle exposic, který se pro
vádí při nové instalaci, spolu s důkladnou revisí materiálu jednotli-

(Dle sdělení Em. Tuschnera a F.
Pecháčka zapsal Jaroslav Schiebl.)

J. F. Hruška: »Domácí chléb«.
(Vydalo »Universum« v Praze, Kar
lovo náměstí č. 5. Cena Kč 17.—.)
Vyjde-li nová Hrušková kniha,
není snad nutno jí dělati předem
reklamu, jak jest obvyklo v nakla
datelském světě. Na Hruškový plo
dy ducha čeká dosud početná obec
čtenářů se stejnou dychtivostí, ja
ko čekávalo české čtenářstvo vů
bec na každičkou knihu v době pro
buzenecké. Neboť Hruška jest tak
vzácný a jedinečný zjev v naší li
teratuře, že mu není rovno, a řekli
bychom, že jest i novým buditelem.
Ano, dnes jest třeba národu no
vých buditelů jako před sto lety,
buditelů ducha, kteří by český lid
vraceli k lásce k domácí hroudě,
k poctivému českému charakteru,
k čistému životu obětavému a ne
náročnému, který by měl na zře
teli jen prospěch celého národa. A
v nové Hruškově knize můžeme to
to vše čisti mezi řádky, ona jest
zrcadlem, do kterého bychom měli
často a pilně nahlížeti.
L. L.
VŠEM, KDOŽ PRACUJÍ V STAR
ŠÍCH MATRIKÁCH, psaných vět
šinou latinsky, přijde vhod »R odopiscův l at insko- český
s l o v n í č e k a g l o s s á ř í k«,
jejž sestavil ředitel stát. archivu ze
mědělského Dr. Ad. L. K r e j č í k.
Sneseny tu latinské názvy nejrůz
nějších povolání a odborných výra
zů (asi 1000 hesel), s nimiž nejčas
těji se setkáváme. Příručka tato
nahrazuje velký slovník a bude jis
tě vítána správcům matrik, rodo
vým i obecním kronikářům a p. Ob
jednávky vyřizuje Rodopisná spo
lečnost československá v Praze IL,
Těšnov 14, výhradně proti předem
zaslané částce 5 Kč 60 h (bianco
složenkou na šekový účet u poštov
ní spořitelny Praha čís. 90.686 —
poštovní poukázkou jen, bude-li za
sláno o 1 Kč více na doručné).

vých skupin. Tu nezištně a po delší dobu vypomáhal p. Frant. Brandtner, úředník v Plzni. N á r o d o p i s n ý s o u p i s P l z e ň s k a
zase jest o krůček dále a snad již v příštím roce vyjde prvý jeho díl
tiskem.
Vl a s t n í p u b l i k a c e zabírá jak obvykle musejní »Ročen
ku«, v níž přinesena zajímavá úvaha prof. Jos. Brože »Pomístní ná
zvy na Plzeňsku« poctěné za rok 1931 Kostincovou cenou.
První v ý s t a v a musejní ve vlastní nové výstavní místnosti ote
vřena byla na Plzeňsku 1931 na thema »Jak se na Plzeňsku milovali a
se ženili«. Velmi obtížná instalace i sběr vhodného materiálu neodstrašila správu musea a dle jejího přesvědčení podala zde po prvé obraz
kulturně-historické exposice do detailu propracované a nejvyšší my
slitelné názornosti. Pro takové výstavy jest ale žel, malé pochopení.
Z p r á c e jiných vědec, p r a c o v n í k ů , pokud ji v museu
neb pro museum konali, budiž vyzvednuta ona prof. stát. textilní ško
ly Fr. Mervarta, který o prázdninách nakreslil a namaloval bohatou
a vpravdě jedinečnou kolekci lidového nábytku z Plasska, pokud se
tam ještě v rodinách zachoval. Obrazy budou později tvořiti důležité
a přitažlivé oddělení musejních sbírek. Výčet dalších pracovníků bu
diž pro tentokráte vypuštěn.
S činností musea úzce souvisely oba zdařilé zájezdy Krojového
odboru Národopisné Společnosti v Plzni a to první do Francie a druhý
do Jugoslavie. Přinesly nečekaný úspěch a museu zvláštní vyzname
nání, která jsou pro trvalou pamět vystavena v musejních sbírkách
ve zvláštní vitríně. Navázány současné styky s národopisnými musei
v Paříži a Lublani.
IV. ČINNOST POPULARISAČNÍ
jeví se především v návštěvě sbírek, která docílila v tomto roce 6.390
platících osob. Z toho bylo 2.504 návštěvníků musejní výstavy a obje
vené klenuté místnosti. Různé výpravy cizinců a vzácní hosté města
provedeni jak obvykle zdarma. Hromadných návštěv bylo celkem 54.
Do značné šíře rozvinula se propagace v novinách, zejména ve Večer
níku Českého Slova. Tu nám vydatně napomáhal zručný ilustrátor
pan Karel Koubek.
v. Cleny kuratoria b y li :
a) za obec města Plzně:
p. Jaroslav Kutvirt, účetní rada v. v. (předseda),
pí Luisa Zykmundová, choť továrníka,
p. JUDr. Josef Ječný, městský právní rada,
p. Karel Krůta, architekt a stavitel,
p. Karel Škába, profesor;
b) za Společnost pro národopis:
p. JUDr, Aug. Skřivan, právní rada (předseda),
p. Ing. arch. Václ. Klein, vrch. tajemník Hist. musea (jednatel),
pí. Bedřiška Krausová, choť inženýra,
p. Jaroslav Schiebl, rada měst. úřadů v. v.,
p. Vratislav Kraus, ředitel školy,
p. Jindřich Schwarz, ředitel školy.
Referentem městské rady pro záležitosti musejní byl JUDr. Ma
touš Mandl, městský rada a náměstek starosty.
Úřednictvo :
Správce musea: Ladislav Lábek.
Zřízenec: František Šlenc.
Výpom. dozorce v nové části: Frant. Rejcha, od 1. listopadu 1932.

R O Č N Í K XV.

59 [

Z N Á R O D O PI S N É H O M U S E A
DÜM CHOTÉŠOVSKÝ, ODKAZ RENAISSANCE.
Dokončení.

Proto bylo též jasno, jak mistru staviteli, tak
i opatovi, že bude nutno starý dům zbořiti do zá
kladů a zbudovati zcela nový, který by však pro
velmi malou šíři parcely zasahoval hluboko nazad,
až k samotné hradbě města. Plány byly záhy vy
pracovány a počalo se se stavbou.
Přední dům řešil Jan de Statia v celku obdob
ně, jako jiné domy měšťanské. Po levé straně krás
ně klenutý průjezd, po pravé již v přízemí potřebné
místnosti k hostinským úkonům.. V prvém i dru
hém poschodí nad průjezdem dosti temná chodba,
z níž pak vchody do pokojů předních i zadních, mezi
nimiž bylo po temné komoře. Ve druhém poschodí
měl obývati »hospodář« domu čili správce, v prvém
poschodí pak opat, kdykoliv za nějakým účelem za
vítal do Plzně. Další pokoje hostinské položil stavi
tel nazad a postavil pro ně samostatnou budovu*)
o dvou patrech. Blízkost hradeb diktovala mu ovšem
velikou opatrnost a proto veškerý život snažil se
soustřediti směrem do dvora a neváhal celé stavbě
dodati opravdu pevnostního rázu. Půldruhého metru
silné zdi opatřil dole na východ jen zcela malými za
mřížovanými okénky, oproti tomu do dvora vykle
nul krásnou otevřenou loggii zcela po vzoru ital
ském. Přízemí budovy, kde jediná mohutná klenba
zabírala celou prostoru a spočívala uprostřed na je
diném pilíři, určeno bylo pro ubytování koní. V pr
vém poschodí dva větší klenuté obytné pokoje opa
třil vlevo úzkou, rovněž klenutou chodbou. Ve dru
hém poschodí obdobné uspořádání mělo jen stropy
trámové. Potřebné příslušenství schováno jest v síle
zdi a ústilo do městského příkopu.
Mistr Jan nehleděl však pouze k užitkové stránce
celé stavby, nýbrž ji vyzdobil také svým uměleckým
citem. Jestliže domovní vchod byl rámován jen po
měrně chudým, kamenným portálem, byl to důsle
dek úzkého prostoru a snad i přání opatova. Ale za
to vyvedl ozdobně štít do vysokého složitého útva
ru o třech patrech, rozdělených ladnými polosloupky a korunovaných závitnicemi i kuželkami. Uvnitř
domu pak nebylo jedněch dveří neb okna, aby je
nerámovalo krásně profilované kamenné ostění se
značně ven vysazenou římsou. Oblouky ušlechtilých
kleneb podepřel rovněž tesanými kamennými konsolami téhož tvaru jako je vytvořil na budově rad
niční. Od čistého bílého zdivá živě se odrážela cihlo
vá červeň vysoké prejzové střechy.
Opat spokojeně si prohlížel novou budovu, do
které i nábytek pořídil moderního rázu a těšil se,
jak vděčně budou přijímati klášterní pohostinnost
noví příchozí. Stavitel odcházel také spokojen, ob
*) Dnešní museum.
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držev svůj slušný plat v lesknoucích se pražských
groších dobrého rázu.
*

*

*

Netušil tenkráte ctihodný opat, jakého hosta ob
drží dům za několik desítek let. Roku 1633 v sych
ravý a nevlídný den prosincový (14./12.) zara
chotily kryté vozy na kostrbaté dlažbě náměstí a
zarazily na jeho východní straně, kde se seřadily
do vojenského pořádku. Průvodčí důstojníci zašli do
našeho domu i k sousedu (čís. pop. 105), aby vy
jednávali o kvartýr. Brzy pak vynášeli vojíni velké,
dobře pobité bedny i jiná zavazadla, aby je uložili
uvnitř. Netrvalo dlouho a na místo dospěla početná
kavalkáda sestávající z vyšších důstojníků a jejich
služebnictva, za nimi i uprostřed čety tělesné stráže
přinášeli na nosítkách chorého císařského vojevůd
ce generála Waldsteina. V domě nastal přenezvyklý
ruch. Byla zde bohatá kuchyně a služebnictvo pobí
halo neustále sem a tam.
Stáj v zadním traktu plnila se koňmi, v pokojích
obývalo panstvo a v loggiích před nimi přecházeli
neustále vojenské ordonance čekajíce na nové roz
kazy. V prvém poschodí v předním domě do námě
stí, jehož místnosti spojeny byly s domem soused
ním (č. p. 105) dlel sám nejvyšší vojevůdce Waldštein, konaje zde časté porady se svými generály.
Skvělá tato episoda dějin skončila však náhle,
nežli se kdo nadál. Dne 22. února r. 1634 hnula
se rychle celá společnost k Chebu, kde jejího vůdce
očekávala tragická smrt zavražděním. Jen málo ho
din dříve a byl by se stal klášterní dům na plzeň
ském náměstí děsným jevištěm blížící se kata
strofy.
*

#

*

Věky přešly a ledacos se v domě změnilo. Bylo to
asi ku konci XVIII. století, kdy přední dům spojen
byl se zadním postranním nádvorním křídlem pře
vážně klenutého díla. To bylo v době, kdy se tu
střídaly stále hojnější návštěvy vojenské, které sem
»z moci úřední« posílala obyčejně obec. Měšťané
přetíženi ubytovacími povinnostmi v dobách tak ne
klidných, snažili se nemilé hosty co nejvíce oddáliti
od svých vlastních příbytků.
V domě klášterním bylo naopak plno nouzových
postelí, které sem dala navěsti obec a které jen zvy
šovaly starosti domovního hospodáře. Co chvíli byli
tu pak všelijací důstojníci a vojáci, ne vždy nejlep
šího druhu a hádky a bitky horkokrevných jed
notlivců byly na denním pořádku.
Pak přišla doba josefínská. Zrušen klášter chotěšovský, plasský i kladrubský, jejich jmění zabráno
státem a nemovitý majetek rozprodán postupně ve

dražbách. Též plzeňský dům chotěšovský stihl stej
ný osud. Opustil jej hospodář, opat i mnichové,
kteří tu občas trávili při zájezdech, rozprchli se do
světa, trávíce někde v ústraní zbytek svého života
z chudě vyměřených pensiček.
V měsíci máji roku 1784 zašel do domu vládní
úředník a za ním hlouček koupěchtivých měšťanů.
Byla dražba----- Jako nový majitel vystoupil pak
v dějinách domu chotěšovského mydlářský mistr
Ignác Koutecký.
Tam, kde ukládalo kdysi komonstvo bohaté zá
soby císařského vojevůdce, tam halily se prostory
do pronikavého čpavého dýmu při vaření mýdla,
tam lily se svíčky do skleněných neb cínových tru
bek, na trámu zavěšených.
Živnosti se dobře dařilo a tak již v třetí generaci
rodina Kouteckých jest na tolik zámožná, že zane
chává mydlářství. aby se plně věnovala rozsáhlému
polnímu hospodářství, pro které si Petr Koutecký
postavil i výstavný nový dvůr s obytným stavením
na úpatí vrchu U všech svátých.
Avšak něco ze staré slávy jako by se bylo přec
čas od času sem vracelo. To když Petr Koutecký.
co populární a majestátní velitel sboru ostrostřelců
choval ve svém bytu i památný prapor sboru a
když za zvuků hudby byl odtud občas vyzvědán a
zase sem ukládán.
Koutecký zemřel roku 1890, přestaviv nedlouho
před tím zadní trakt domu, kde zřídil nové schodiště
a místnostem v prvém i druhém patře přivodil více
světla vybouráním kamenných ostění, což ovšem
dlužno z architektonického hlediska trpce litovati.
Též v předním domě bylo schodiště úplně změněno
a na místě starého jest dnes malý dvorek. Jeho
choť Jana, rozená Vodvářková, žila zde v pietních
vzpomínkách ještě 37 let. I ona opustila konečně
dům rozhodnuvši již dříve o jeho budoucím osudu
zřízením sociální nadace.
Nastal tím okamžik, který plně využila Společ
nost pro národopis a ochranu památek v Plzni za
sadivši se o věnování zadního traktu musejním úče
lům, to jest k rozšíření Národopisného musea v do
mě Gerlachovském. Trvalo však ještě řadu let nežli
překonány byly nesčíslné obtíže a mohlo se započíti
s úpravou. Zatím hospodářské poměry řítily se po
šikmé ploše k nebývalé krisi a když Společnost ko
nečně skončila adaptační práce, tu stála zde opu
štěna ode všech veřejných činitelů, na jejichž hmot
nou pomoc dříve s určitostí spoléhala.
Při těžkých starostech finančních těší ji však
jedna věc a to nejdůležitější, že zachránila vzácnou
stavitelskou památku i že umožnila budoucnost Ná
rodopisnému museu opravdu v hodině dvanácté.
Ani dnes, ani v dohledné době nezasvitla by domu
chotěsovskému nová hvězda naděje.

NĚKOLI K SLOV O RES T AURACI
DOMU A J EHO S P O J E N I S DOMEM
GERL ACHO VSKÝM.
V září roku 1932 pověřen byl člen musejního ku
ratoria architekt a stavitel Karel Krůta provede
ním opravy a adaptace a tato zahájena dne 5. září
a skončena v hlavních rysech ještě téhož roku dne
7. prosince. Dům byl hustě obsazen nájemníky,
zejména jeho přízemní místnosti zabírali četní
trhovci a ještě v listopadu byly poslední jich zbyt
ky stěhovány. To přirozeně nepřispívalo k racionelnímu provádění stavebních prací.
V celku uvolněno bylo 16 místností, z nichž dvě
ve druhém poschodí spojeny v místnost výstavní,
dvě v I. poschodí sloučeny v původní dlouhou kle
nutou předsíň a čtyři v přízemí spojeny v jeden ce
lek vybouráním příček, které zakrývaly původní
útvar velkolepé klenby, o níž jest již vpředu zmín
ka. Po levé straně domu zbudovaná přízemní dílna
(mydláma) obdržela ještě dvě poschodí, neboť zde
bylo vlastní sousedství s domem Gerlachovským a
nově získané místnosti staly se vhodnými spojkami.
Rekonstrukcí střechy zadního traktu domu Gerlachovského získána spojovací chodba druhého po
schodí a mimo to velmi vhodné a prostranné skla
diště. Podobně rekonstrukcí střechy na domě chotěšovském získána ještě jedna větší místnost vý
stavní.
Výškové rozdíly starých a nových místností při
prorážení vchodů vyrovnány stupni. Ty jsou zejmé
na hojné v přízemí, neboť zadní trakt domu Gerlachovského jest jaksi na kopci oproti svému okolí,
což jest zajímavým pozůstatkem nejstaršího útvaru
terénu, na němž bylo město zbudováno.
Renaissanční vchody do loggií se strany severní,
proměněné roku 1888 v záchody, byly znovu ote
vřeny a upraveny. Vedly kdysi do přístavby, která
již dávno zmizela.
V prostranním traktu nádvomím, který jest
v prvém patře dosud obýván, upraveny v přízemí
tři místnosti a to jedna za musejní dílnu, další dvě
za byt druhého dozorce. Dvůr přepažen novou zíd
kou a mříží.
V celku získáno bylo pro účele výstavní 12 míst
ností (před sloučením některých v jeden celek 17),
pro pomocné účele pak 4 místnosti. K nim druží se
další dvě místnosti pro novou kancelář, které na
jaty v přízemí sousedního domu dědiců Roschových
a probouráním zdi docílen k nim přístup z bývalé
mydlárny, nyní druhé části zemědělského oddělení.
»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.
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FELIX VONDRUŠKA: O ZANIKLÉM CHEMICKÉM
VELKOPRÜMYSLU PLZEŇSKÉHO KRAJE.
Zaniklým chemickým velkoprůmyslem našeho kraje
rozumíme zpracování pyritových neboli vitriolových břid
lic na: kamenec, českou dýmavou kyselinu sírovou a na
některé podružné výrobky, jako kolkotar i s jinými ne
rostnými barvivý, síru a zelenou skalici. Největší ložiska
těchto kamenečných — kyznatých břidlic jsou u Hromie
a Chotiné, v údolí potoka Třemošenského a byla otevřena
lomy, odklizy. Památný je zvláště odkliz hromický nad
levým břehem Bykovského údolí.
Úpadek a konečný zánik tohoto velkého průmyslu che
mického způsobila nová methoda výroby kyseliny sírové,
t. zv. kontaktní, kterou sice již před sto lety navrhoval
anglický technik P e r e g r i n e, ale kterou teprve r. 1875
technicky umožnil německý chemik Wi n k l e r a zjedno
dušil i zdokonalil technolog K n i e t s c h v rýnském Ludwigshafenu. Touto poměrně jednoduchou methodou vy
rábějí se dnes sírové kyseliny výšeprocentní než je oby
čejná neboli anglická kyselina sírová, zvláště t. zv. dýmavá kyselina sírová, která vůbec neobsahuje volné vody,
nýbrž nadbytečný kysličník sírový, a to ve formě kyse
liny pyrosírové, případně i volný kysličník sírový.
Zmíněné kyznaté břidlice zvětráváním, vyluhováním a
dalším složitým zpracováním (velmi zdlouhavým, povážíme-li, že se břidlice nechávaly zvětrávat až tři léta) po
skytly »vitriolový kámen«, jenž se rozkládal žíháním
v hliněných křivulích na kysličník sírový, aby se tento
sváděl k pohlcování buď do malého množství vody nebo
do obyčejné (anglické) kyseliny sírové, až vytvořil dý
mavou směs kyselin, a to obyčejné sírové a pyrosírové.
Poněvadž není vyloučena možnost, že se průmysl jed
nou (třeba za bůhví kolik let) vrátí k těmto vitriolovým
břidlicím plzeňského kraje jako k výhodné surovině, chce
me poukázati znovu k jejich bývalému zpracování jme
novitě po stránce chemické. Že jim i naši čeští geologové
věnovali zvýšenou pozornost, jest s dostatek známo.
Tak o vitriolových břidlicích zmiňuje se u nás kdysi
populární chemik prof. Zdeněk V. Jahn ve svém »Geolo
gickém nástinu okolí města Plzně«, uveřejněném ve »3.

Jarmila Skřivánková-Šimerková :

ZANIKLÁ VYŠŠÍ DÍVČÍ
ŠKOLA PLZEŇSKÁ.
Dnes už pomalu v úplném zapo
menutí je někdejší plzeňská vyšší
dívčí škola městská, která v do
bách svého trvání skýtala dívkám
skutečně vyšší vzdělání ; nebylo
tehdy ještě zvykem, aby děvčata
šmahem studovala na střední a vy
soké škole, třeba bez chuti a bez
talentu. »Což mají dnes dívky po
měšťanské škole jen čekat na že
nicha?« řekla mi jedna z nich, když
jsem poukazovala na účelnost vý
chovy praktické místo nákladného
studia, zcela u ní bezúčelného. Je
pravda, dívky »z dob šerého dáv
nověku«, tedy těsně před válkou,
měly také touhu po vědění vyšším,
ale toužily po něm pro obohacení
ducha a pro zušlechtění srdce, ni
koliv pro módu. Město Plzeň dalo
zřízením své vyšší školy po řadu
let mnoha a mnoha dívkám mož
nosti, aby znásobily své vědomosti
a svou vnímavost pro ušlechtilé
vzněty v proudu dalšího života!
Že byli pro ústav vybíráni pro
fesoři velmi pečlivě, o tom svědčí
jména mužů, kteří na škole půso
bili; uvádím předně ty, kteří ústav'
opustili dříve, než jsem se stala
posluchačkou. Jsou to: z gymnasia
prof. Tomáš Ci mr h a n z l , Jan
Chval , Jan Ma l e c a známý po
zdější ředitel Josef S t r n a d ; zreálky prof. polonofil F. A. Hor a,
Jan H a n u š a konečně skladatel
a učitel tělocviku Hynek P a l l a ;
jména tedy posud dobře známá, ne
jen v Plzni.
Leží přede mnou má vysvědčení
a já vroucně vzpomínám s hlubo
kou vděčností na své profesory,
nejen za ty »výborné«, ač i ty mne
blaží, ale za to, co dobrého a vzne
šeného, v duchu nesmlouvavě čes-

kém, zašili do mladých duší. Kří
sím vzpomínku na ně, zapadla by.
Podle zápisu na vysvědčení první
je, podle pořadu tehdy obvyklého,
kněz P. Augustin S t ř í z e k, kaplan-senior, pozdější plzeňský arciděkan ; vidím šedivého pána, usmě
vavého; nepamatuji se, že by byl
někdy jen stín přelétl jeho čelo;
snad se ani nedovedl zlobiti, vida
tolik čistého mládí; jeho páteční
předpolední hodina minula vždy
klidně; v dívčích hlavách nebylo
rozkladných buněk, jen úcta.
Další je profesor gymnasia Jan
V. Malý, češtinář; v mé mysli
ještě dnes, po letech, kouzlem vy
nořují se hodiny češtiny, tři v tý
dnu, kdy nám skvělým, mistrným
výkladem přibližoval literaturu ne
jen českou, nýbrž i světovou; měly
jsme základ již z měšťanské školy,
ale jaký nesmírný poklad vědění
nám dovedl dáti profesor Malý, jak
nám osvítil krásu obsahu a forem
písemnictví našeho a jaký nám
umožnil rozhled po slovesném umě
ní světovém, bylo prostě jedinečné
a došlo pozornosti obdivné později
za mých studií universitních ; tehdy
byl už prof. Malý mrtev a já jen
lítostně vzpomínala, on že by si byl
právem zasloužil stolice universitní.
Zvláště připomínám, jak krásně
mluvil o zásluhách Husových, jak
nám učinil jméno Husovo pojmem
vznešenosti, dokonalosti, aniž naši
mysl zapletl do známých věcí, jež
se učinily podstatou Husova kultu.
Prof. Malý byl naším třídním a zá
roveň knihovníkem ústavu ; poznala
jsem jeho dobrotou mnoho knih
zcela »čerstvých«, kdy je, nerozřezané, cestou ke kathedře, kladl na
můj stolek s poznámkou : »Přečtěte
a připravte si referát.« O prof. Ma
lém šuškaly dívky, že, přřjde-li
k nám z gymnasia, prchají mu
chmury s čela; gymnasisté se tě
šili, že je v dobré náladě, přijde-li
od nás. Všechen styk žaček s pro
fesorem omezoval se pouze na ho
vor ve škole, ale horoucí sympatie
byly ještě patrny v čistých, sotva
čtrnáctiletých dívčích očích; z jed
né strany srdečná vlídnost, z dru
hé hluboká uctivost, musily vyznít
v tichý souzvuk! Žel, bohužel, za
necelý rok poté, když jsme opu-

zprávě vyššího reálného gymnasia v Plzni« za školní léta
1869/70 až 1872/73, a poté ve 4. zprávě téhož gymnasia
o chemickém zpracování těchto břidlic v důkladném po
jednání »O české čili dýmavé kyselině sirkové« (kyselina
sirková je zastaralý název pro nynější kyselinu sírovou).
Zde možno bezpečně nahlédnouti do technických i che
mických pochodů při tehdejší výrobě dýmavé kyseliny
sírové, která si i proti starému názvu »nordhausská )
vynutila přímětek »česká«, poněvadž v té době byla jen
v Čechách vyráběna.
Konečný nezadržitelný úpadek v průmyslovém zužit
kování břidlic těch vyzírá z těchto dat. Kdežto roku 1874
(tedy rok před objevením konkurenční methody Winklerovy) bylo zde v činnosti 13 závodů a těžilo 791.000 metr.
centů břidlic, pracovaly po 22 letech (r. 1896) jen závody
dva a vytěžilo se jen
metr. centů břidlic viotriolových. Nejdéle udržel se závod v Kamenci u Radnic, a to
až do r. 1906, neboť zpracovával břidlice a »litý kyz« na
obyčejnou, t. j. anglickou kyselinu sírovou.
Známý geolog, řed. Jiljí Jahn, rozepsal se ve »Světo
zoru« z roku 1875 o vitriolových hutích západočeských a
spolu s prof. Zdeňkem V. Jahnem zařadili do své »Kro
niky práce« z roku 1879, a to do IV. dílu, pojednávajícím
o chemickém vzdělávání surovin, obsáhlý svůj článek, do
týkající se zpracování zmíněných břidlic našeho kraje
(str. 598—613).
Ve spise Josefa Hrabáka: »Hornictví a hutnictví
v král. Českém« (Jeho vznik a vývoj až po nynější stav.
t. j. k r. 1902) najdeme ve stati o kyzech a jejich zužitko
vání zmínky o chemickém zpracování břidlic vitriolových
plzeňského kraje.
»O kamenečných a kyzových břidlicích západočeských«
pojednal r. 1904 v »Rozpravách České Akademie« Dr. Fr.
Slavík a upozornil na nesrovnalosti v rozborech těchto
břidlic. R. 1842 správce závodů v Kamenci E. F. Anthon2)
uveřejnil 15 rozborů břidlic z : Kamence, Řešihlav, Darové,
Božkova, Hromic, Dolní Břízy, Kozojed a Lednice, ale je
jich výsledky liší se v procentech kysličníku hlinitého od
jejich novějšího rozboru, který provedl v Praze dr. Jin
dřich Friedrich.
Ve své »Geologii okresu plzeňského« z r. 1913 rozepi
suje se o těchže břidlicích prof. Dr. Cyrill rytíř Purkyně
a stručně, jasně a přehledně uvádí dřívější poznatky i sám
proces zpracování břidlic vitriolových.
Celkem možno za to miti, že téměř ve všech těchto po
jednáních jsou stopy prací Jahnových. Poněvadž se zpra« 1

2 2 .0 0 0

1) Podle saského města Nordhaus.
2) Anthon dokázal i při tehdejších analytických obtížích, že nepražené břid
lice jsou lepší než pražené, neboť z těchto prchla část kyseliny sírové!

stily školu, prof. Malý se rozstonal
a zemřel; byla to krutá rána pro
mladá srdce, v nichž založil neuha
sitelný oheň nadšeného češství; po
letech nalezla jsem na Olšanech
jeho hrob; položila jsem naň svazeček nejvřelejších vzpomínek!
Po jazyku českém je na pořadu
hned německý; o přednášky se dě
lili dva páni, oba z gymnasia; prof.
Fr. Vě c ovs ký, vždy úsměvný,
snažil se sice někdy na nás »vzkřik
nout«, jeho temné oči chtěly nahá
nět nám hrůzu, ale záhy se smál
a s ním celá třída; po něm prof.
Tomáš Za t l o u k a l , bodrý, Mo
ravan; oba pánové pečlivě probí
rali svůj předmět, u dívek přiro
zeně nemající velkých sympatií ;
oni mu je získali svou osobností
a tím, že vybírali z německé lite
ratury, co má nejlepšího a zají
mavého; nikdy nebyli »rakouští«,
ač příležitost byla hojná. Vzpomí
nala jsem při nedávných oslavách
Gotheových, že, ač jsme byly se
známeny s jeho velkým dílem, ne
1 2
bylo ani vzdáleně podobného uctí
vání jako dnes, kdy je důležitější
znalost jeho dobrodružství, než je
ho tvorby.
Francouzština; obrázek ušlechtilé
hlavy s účesem náherných stříbr
ných vlasů, hlavy slečny M. He ř 
manové, aristokratického zjevu
i chování; přesná až k puntičkář
ství ve svém oboru, nezapomínala,
že má před sebou dívky na rozletu
do života ; mnohá dobrá zásada,
nejvybranější formou pronesená,
utkvěla dívkám v paměti, třeba po
chopena teprve časem.
Zeměpis a dějepis, opět dva pod
pisy; oba pánové z reálky. Prof.
Vendelín Honzí k, trochu nervosní, stále neklidný, uvedl se: »S 1e čn y říkat nebudu, to mne zdržuje!«
Dívkám ani nenapadlo, že je to
porušení jejich práva, které všich
ni ostatní respektovali; trochu si
o tom dívenky promluvily, zasmály
se a zvykly, tím lépe, že prof. Hon
zík přednášel věcně, hutně, třeba
nepokojně ; uznalé dívky mnoho
přičítaly na vrub tomu, že profesor
Honzík v mládí nešťastnou náho
dou přišel o levičku; chápaly, že
je
tím ovlivněna nálada pro léta,
3)
Slokax: Geschichte der Österreich. Industrie r. 1906, a Salz: Geschichte der
ne-li navždy. Prof. Fr. Hi r s c h,
böhmischen Industrie r. 1912.

cování vitriolových břidlic u nás víže k firmě Starckově,
upozorňujeme na spis býv. ředitele kaznějovské továrny
A. Prochasky : »Die Firma Joh. Dav. Starek und ihre BergMineral-Werke und Fabriken« z r. 1873, kde je snesena
i zajímavá historie a vývin jednotlivých jejích závodů.
Tak český zápis v staré pozemkové knize panství v Pla
ších praví, že r. 1578 rytíř pán z Kačerova prodal cha
lupu nedaleko »kamencové hutě« v Hromicích tkalci Bart
lovi Brunnerovi za 12 kop míšen, grošů. Byla tedy v Hro
micích kamencová huť. Její provoz byl patrně slabý a do
konce zanikl, neboť se dočítáme, že r. 1770 obnovil jej lé
kárník plasského kláštera páter Lukas. Po zrušení plasského kláštera byl hromický závod několikrát prodán a
měnil majitele, až r. 1802 koupil jej od plzeňského měš
ťana Brosche pan J. D. Starek za — 7.500 fl. C. M. (zla
tých cis. měny) proto, aby si zajistil surovinu pro výrobu
kamene vitriolového. A od té doby závod vzkvétal, dosáhl
kolem r. 1875 své kulminace a zase upadal, až byl (asi
před 30 lety) jeho provoz zastaven.
Je zajímavé, že zakladatel zmíněné firmy Jan David
Starek3) (1770—1841), syn chudého kraslického kra
máře, převzal hromický závod o velmi slabém provozu se
třemi malými haldami a při své smrti měl již závodů
v různých místech, které převzal jeho syn Jan Antonín
šlechtic Starek a přivedl je k rozvoji nejlepšímu.
Hlavní zájem — pokud lze jej sledovati — byl vždycky
o kamenec a výrobu jeho. Používal se v lékařství a v koželužství. Je jistě nápadné, že prastará kamenečná huť
v Hromicích stále skomírala, až úplně zanikla. Dnes vy
světlujeme si tento zjev tím, že zmíněné břidlice se k vý
robě kamence nedobře hodily, protože měly asi malé pro
cento kysličníku hlinitého. Jediné břidlice u Kamence blíže
Radnic jsou k výrobě kamence způsobilejší a proto se tam
provoz udržel déle. Dnes se kamenec vyrábí (u nás na př.
v Káznějově) nepoměrně laciněji z maďarského boxitu,
který se k nám musí arci dovážet, a přece zpracování bo
xitu je za dnešních poměrů nejvýhodnější. A tu je jistě
otázkou velmi nabádavou, zdali není naděje, že by se v do
hledné době zmíněné břidlice vitriolové na Plzeňsku ne
daly zužitkovati ať už po jakékoliv stránce?
O tom pracovalo již několik odborníků a se zvýšeným
zájmem. Uvádím na př. inženýry kaznějovské chemické
továrny (Dr. Ing. F. Kanhäuser a Dr. Ing. J. Flek), kteří
pracnými a svědomitě, do nejmenších stop provedenými
rozbory shledali, že prozatím nelze počítati se zužitková
ním zmíněných břidlic. Kupuje-li kaznějovská továrna
k výrobě kyseliny sírové železný kyz až ze španělské Huel-

korektní, uhlazený, působící proti vy (Rio Tinte)4), mělo vedení továrny samozřejmě znač
prvému konejšivě jako klid po ru ný interes na tom, dá-li se kyznatá břidlice naše konku
chu; jeho přednášky byly pečlivé,
ale nějak chladné ; scházel onen renčně využiti. Isolování pyritu jako sirníku železičitého
tajemný kontakt, nutný pro vzá flotací jde, ale proces je nehospodárný, neboť získá se jen
jemné pochopení ; kdož ví, snad ně 10% kyzu a 90% hluchého materiálu. Naděje, které se
jaká osobní trpkost tlumila jeho vztahovaly k tomu, zdali v sirné složce nejsou snad ukry
vzlet; což tomu mládí rozumí?
ty žádané kovy, na př. stříbro, olovo, hlavně měď, vizmut,
Tělověda a zdravověda, prof. Jan
M a t o u š e k z reálky ; získat mla nikl, nekovový selen, které by svou hodnotou nutnou flodé hlavy, plné poesie, pro nezáživ taci umožňovaly, tyto naděje zklamaly. Konečně i hluchý
ný předmět střízlivým výkladem, materiál hromieký nedá se s prospěchem zužitkovat, ba
velmi opatrným, je téměř nemož ani t. zv. vitriolové roztoky z hromického jezírka, obsa
né; na dlouho nás těžce rozčaro hující (až 6 ° Bé) síran železitý, pro nákladný dovoz
val, když přednesl, že srdce je
pouhý sval ; pamatuji jasně, jak po není možno s výhodou zpracovat. Záhadná je dosud pří
těch slovech nastalo ve třídě straš čina, jak v těchto břidlicích vznikla g r a f i t i c k á for
livé utišení, zděšení, pak neklid, ma uhlíku, což arci zajímá spíše geology.
jenž vyzněl salvou smíchu, který
Zpracování břidlice hromické dálo se takto: V odklizu
strhl též i profesora; jejda, každé odstřelený, vhodně roztlučený materiál odvážel se složi
srdéčko pobolívalo v prvním rozpu
ku pro nějakého kluka a tu máš, tou cestou na haldy mezerovité se vzdušnými průduchy,
srdce není sídlem sladkobolných ci aby se zde vystavil po tři léta zvětrání, takže vznikly
tů; ta hodina byla hořká, než se různé sírany železa. Tmavě šedá břidlice, jemného deskodívky jakž takž vyrovnaly s pře vitého slohu, na lomu zemitá s drobnohlednými krystalky
kvapujícím poznáním!
kyzovými se ovšem rozpadávala jednak účinkem vlhkého
Profesor Cyril rytíř P u r k y n č ,
tehdy na učitelském ústavu, obíral vzduchu, jednak účinkem vody, která se rozváděla po hal
se u nás matematikou a domácím dách visutými koryty. Výluh mechanicky poněkud odpa
hospodářstvím ; kreslily jsme — už řený sváděl se jako »vitriolový louh« do krytých kádí a
tehdy — rodinný domek se zahrád zhuštěný na 18° Beaumé (zvláštní hustoměr zn. Bé), vpu
kou a prof. Purkyně na tabuli na
značil hřiště pro děti »od pěti do stil se do varny na zděné pánve (zv. kalibány), aby se
šedesáti let!« Všechno pozorující, v nich po povrchu šlehajícím plamenem zavařoval a na
jemným žertem kritisující, byl pro byl 40° Bé. »Louh«, postupným usazováním v čisticích ná
fesor Purkyně nesmírně milý a držkách zbavený hlavně sazí a organického prachu, po
sympatický ; neslevoval, ale neskrb- pela a j., vpouštěl se do železných kotlíků, dovařil se na
lil pochvalou. Proslulý geolog obo kaši a vypustil na jílovitou podlahu varny, kde ztuhl na
hatil nás mnohými poznatky mi
mo osnovu. Příjemný jeho zjev t. zv. k á me n v i t r i o 1 o v ý5), obsahující hlavně zása
obestíral se téměř mystikou, když dité sírany železité a zelenou skalici. Mírným pálením
nám drahý češtinář pověděl o Pur- v kalcinovacích pecích převedla se skalice zelená na
kyňovu otci, malíři a dědu, slav síran železitý a zbavil se krystalové vody, rozemlel
ném fysiologu; poeticky se přidru v mlýnku na pecky a ty se odvážely v sudech do Břas
žilo poznání, že choť prof. Purkyně
je dcerou rovněž slavného prof. a Kaznějova. Zde se práškovitý vitriolový kámen žíhal
Dra Ot. F e i s t m a n t l a , z jehož v hliněných křivulích, vsazených do galejní pece, zprvu
sbírky motýlů »nejkrásnějšího si mírně, později prudce tak, že se rozložil na kysličník
vybral prof. Purkyně«; bohužel, železitý (kolkotar) a kysličník sírový. Jakmile začaly
něžný ten motýlek ulétl v mladém z křivulí unikati husté bílé páry kysličníku sírového,
věku v nenávratno !
Kreslení vyučoval prof. Fr. N ě- nasazovala se jímadla buď s určitým množstvím vody
m e č e k z vyšší průmyslové školy, nebo s obyčejnou t. zv. anglickou kyselinou sírovou
zahořklý, nevlídný, neučinil své ho a křivule se 3—5krát vyměňovaly, až v jímadlech zachy
diny příjemnými, jak mohly býti;
až ku konci snad trochu roztál,
tl Španělský kyz obs. 48% síry a cenné kovy, jako měď, zinek, takže
nebo si dívky zvykly a každý jas se kaznějovské
výpražky posílají do Vítkovic a Třince k dalšímu zpracování.
nější okamžik srdečně uložily v pa
5) Profesor české techniky Štolba provedl analysy vitriolového kamene. Viz
»Listy chemické« r. 1886.
měti.

cena česká kyselina sírová6), měla 79° Bé. Ta se ještě zčistila na 80° Bé.
Rovnice: vitriolový kámen = kysličník železitý čili kolkotar + kysličník sírový:
Fe2 S O —Fe2 O 2 SO .
Kdy se česká kyselina sírová začala v Čechách vyráběti, není bezpečně známo, ale v Lukavici u Chrudimě stá
vala huť již r. 1630 a v té obnovil výrobu české dýmavé
kyseliny sírové r. 1778 Jan Čížek, správce auerspergského
panství. V Hromicích vyráběla se až asi po r. 1804 ; zprvu
se zde totiž vyráběl z břidlic kamenec a teprve, když se
poznalo, že je to omyl, počala se vyrábět dýmavá kyse
lina sírová z vitriolového kamene, a to u fy J. D. Starek.
Česká neboli dýmavá kyselina sírová (Acidum sulfuricum fumans) připravovala se již za starých alchymistů
pražením zelené skalice a byla známá jako hnědá olejovitá kapalina, zvaná oleum (lidově olium) vitrioli. Pále
ním zelené skalice, zv. vitriol, vystupovaly totiž páry,
které se srážely v jímadle v zmíněnou kyselinu. Staří
alchymisté představovali si rozklad ten tak, že se ze ze
lené skalice pálením vyhání jakýsi duch — »spiritus«,
nebo duše — »anima vitrioli« a proto zůstatek nazývali
»hlavou mrtvou« — caput mortuum neboli golgothar, t. j.
od slova Golgotha (místo lebek). Tento »kolkotar« je
vlastně dnešní kysličník železitý Fč O .
Kolkothar sloužil v Anglii k natírání železných plechů
a proto se mu říkalo »anglická červeň«. Později užíval se
k hlazení a broušení vzácnějších kamenů, až J. A. Starek
zavedl z něho výrobu nerostných barviv. Na př. v letech
70tých vyráběli v Břasích 41 druhů barev o 19 odstínech
z kolkotharu, kterého se tam ročně zpracovalo až 27.000
metr. centů (přiměřeným pálením a případným chlaze
ním získala se tavením kolkotharu se solí kuchyňskou,
a to s jejími 2% žluť, s 4% hněď, se %violeť atd.). Zvláště
prospívala výroba v Kamenci u Radnic, kde vitriolové
břidlice měly patrně jiné složení, takže poskytovaly i ka
menec. Export šel hlavně do Hamburku, kde se těmito
barvami natíraly obchodní koráby.
Výroba barev z kolkotharu sice brzdila náhlý pokles
zmíněných závodů a po celá léta chránila je před zánikem
(na př. v Božkově, Lobzích, Kamenci u Radnic), ale přece
neodolala konkurenčnímu náporu moderního barvářství.
Všecky závody časem zanikly i ty, kde se (jako na př.
v Božkově) z břidlic dobývala síra. Rozsáhlé podniky
v Hromicích na výrobu české dýmavé kyseliny sírové za2
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6) České dýmavé kyseliny sírové užívalo se tenkrát hlavně k ratinaci petro
leje, v barvířství, k výrobě explosivních látek (dynamit), barviv (po roce 1872) a j.

Ruční práce vedla slečna M. F is c h e r o v á , dáma přesná, téměř
odměřená, působila velmi dobře ti
chou důsledností, ochotou a radou
v drobných starostech o pěkné prá
ce, aby bylo čím se pochlubiti při
výroční výstavě; také sl. Fische
rové mnohé dobré zrnéčko životní
moudrosti zašila do mladých hlav;
ostatně dívky měly z domova přís
né zásady a postrádala-li jich snad
některá, s n a d pravím, neodvá
žila se pohoršení, protože tehdy
byla ušlechtilost pevnou hradbou,
kterou nezdolala nízkost, jež byla
v područí, nikoli vládnoucí.
Rada podpisů končí šlechticem
Rudolfem P a v l o v s k ý m z Ro
se n f e 1d u, jenž vyučoval tělo
cviku na reálce, kam jsme dochá
zely jednou v týdnu zahradním
vchodem; ta »hodina« neměla 60
minut; nežli jsme sešly s II. patra
své školy do tělocvičny, obuly cvič
ky a přečetly »duchaplné« verše,
které tam hoši po skříních načmá
rali, uteklo hodně času; podobný,
ovšem zpětný průběh nastal, než
jsme se ubíraly opět do školy; na
vlastní cvičení zbylo tedy času
málo.
Léta plynula a škola, která dá
vala tolik cenných vědomostí, byla
a zůstala umístěna v prostém bytě
starého domu v sadech Štěpáno
vých; maně vzpomínám na dnešní
paláce školní a na přepych —
věznic.
Když jsme za tmy scházívaly se
schodů, rozumí se, že tak tiše, jako
když se boří dům, osvětlovala scho
diště petrolejová blikačka; patřilo
k tradici, aby byla zhasnuta; kdy
by toho byla dívka, náhodou po
slední, opomenula, jistě by se byla
vrátila, tak vážně se tomu roz
umělo !
Blažené časy bezstarostné nená
vratně zmizely, vyšší dívčí školu
potlačilo lyceum a jen vzpomínka
vděčná a vroucí patří těm vzác
ným lidem, kteří se zasloužili o dív
čí vzdělání v Plzni před válkou.
f Jaroslav Schiebl:

O SPOLKOVÝCH
ARCHIVECH.
Když jsem roku 1880 k důtklivému naléhání starosty Jos. Kess-

lera a všech na valné hromadě pří
tomných bratří uvázal se v úřad
jednatele plzeňského »Sokola«, ve
kterém jsem po 6 roků působil,
sháněl jsem se po registratuře a
archivu jednoty, maje v úmyslu
založiti pamětní knihu, ve které by
byla objektivně a kriticky vypsána
historie jednoty, načež mělo býti
pokračováno v kronikářském zapi
sování veškerého jejího života.
Můj předchůdce, br. Burkhard,
odevzdal mi ze svého dvouletého
jednatelování jenom neúplnou sbír
ku písemností, namnoze nevalně
důležitých. O ostatním nevěděl.
Předchůdce br. Burkharda, Hynek
Palla, zastával úřad jednatele 4 ro
ky a ujistil mne, že Burkhardovi
odevzdal, co od svého předchůdce
dra Petáka převzal. Předchůdce to •
hoto, poštovní pokladník Václav
Žabka, nebyl již v Plzni a tu mé
pátrání přestalo. Postupem času
podařilo se mi přece sehnati po
různu, namnoze v místech, kde
bych byl nejméně hledal, slušnou
část archivu »Sokola«, ba i velice
důležité úřední spisy, smlouvy o za
koupená místa, plány atd. Vše to
jsem pečlivě srovnal a ježto pro
funkci archiváře nikdo ustanoven
nebyl, sám jsem vše v patrnosti
vedl a doplňoval až do konce své
ho úřadování, načež jsem vše ode
vzdal svému nástupci br. Vejvodovi.
Jak dalece byl archiv jednoty až
do dneška zachován, není mi zná
mo, jen okolnost, že věnovaný
mnou do archivu negativ snímku
místa, kde se v divoké Aše utopil
dr. M. Tyrš, jest nezvěstný, nutí
mne k domněnce, že během doby
přece jenom některé věci z archivu
nezůstaly zachovány.
Tento poznatek přiměl mne k na
psání tohoto článku. Spolkové ar
chivy jsou důležitým pramenem
pro kulturní historii naší doby.
Proto by měly správy spolků přís
ně k tomu přihlížeti, aby co nej
pečlivěji byly vedeny a aby byly
přehledně uspořádány. Nejstarší je
jich části měly by pak vždy po
určité době ukládány býti do měst
ského archivu, kdež by pak pro
další vědecké používání byly bez
pečně zachovány. Jsem přesvědčen,

nikdy už před 35 lety, podobně i podniky v Lítém a Civí
cích a jinde.
Nadšený a nadějeplný článek prof. Zdeňka Jahna z let
70tých koriguje stručný závěr v zmíněné knize prof. Dr.
Fr. Slavíka (str. 50). Dnes opuštěné haldy ničí svou kyse
lostí všechen život kolkolem. Zůstaly jen rozvaliny býva
lých továrních budov, hromady odpadků, ploty z rozbitých
křivulí, a to jsou poslední památky na chemický velkoprůmysl, který po téměř celé století oživoval osamělý kraj
při řece Mži.
Ačkoliv prozatím není naděje na znovuoživení těchto
industrií, ba ani odpadků z hald — pro nákladnost do
vozu — není možno užiti ani k podkladu pro železniční
pražce, přece není naprosto vyloučena naděje, že se k pyritonosným těmto břidlicím chemický průmysl jednou
vrátí a že tento návrat přinese blahodárné oživení v od
lehlých místech našeho milého Plzeňska.
V Plzni, v květnu r. 1933.
ALEXANDR BERNDORF: POSLEDNÍ PÍSMÁK.
'(Dokončení.)

Jak se právě dovídám, zamýšlí prý pan P. Josef Fořtel,
farář v Horních Mokropsích u Prahy, rodák spálenopoříčský, napsati historický román z dob našeho národního
probuzení, jehož hlavní osobou má býti náš nešťastný
básník Linda; bude to práce záslužná a v ní nalezne náš
zapomenutý básník zajisté spravedlivého ocenění i pocho
pení. Také pan ředitel knihovny Nár. musea v Praze,
Dr. Josef Volf, otiskl několik neznámých detailů ze života
Lindova ve »Zvonu« v r. 1932. O Lindově zápalu vlaste
neckém i o jeho obětavosti jest nejlepším dokladem dopis
tuto citovaný, jímž Linda věnuje dva exempláře své básně
Jaroslava ze Šternberka nejbližšímu městečku svého ro
diště, Spálenému Poříčí, kde již r. 1820 založena byla
»Vlastenecko-čtenářská společnost« ...
II.
J. J. Langer ve své brožurce o Lindovi »Za p a d l ý
hr ob« podrobně vypsal, proč padělání rukopisů jest
bezpečně přisuzováno právě autorovi »Záře nad Pohan
stvem«.
Líčí správně tehdejší naše poměry národnostní i lite
rární, jež prostoupeny byly přáním, aby národ český, ne
přáteli stále přezíraný a pakatelisovaný, mohl prokázati,
že jest rovnocenný svým sousedům, a že Češi byli již kul
turním živlem v době, kdy Němci odívali se ještě kůžemi
vojskými. A právě proto naši mladí, horkokrevní vlastenci
těžce nesli, že Dobrovský, učenec vážený i našimi nepřá-

teli, vyjádřil se kdysi, že staří Slované žili surově. I sna
žili se nalézti důvody, že tomu tak nebylo.
A z té snahy vznikla i »Záře nad Pohanstvem«, v níž
snažil se Linda již r. 1816 ukázati, že náš národ v době
sv. Václava, ba již předtím, za Drahomíry, byl na onu
dobu vzdělaným a kulturním.
Kromě toho byly tu i zahraniční vzory podvržení sta
rých rukopisů. Tak zejména slavný skotský spisovatel Ja
mes Maepcherson9), dále Thomas Chatterton10) (čti Cetertn), který opěvován byl celým anglickým národem, jež
to prý rozmnožil jeho básnický a myšlenkový podklad.
Ve Vídni byla dokonce literární a vědecko-politická spo
lečnost »bratří Schleglů« (Gentz, Brantano, Grimm, a j.),
kteří přímo horovali o bohaté staré literatuře německé.
Do této společnosti docházel i Hanka, byv uveden do ní
Kopitarem, a Langer se domnívá, že právě tu vznikla
myšlenka dáti národu to, co mu právě nejvíce scházelo:
důkazy starověké kultury a českého písemnictví...
A tak již r. 1816 donesl Hanka Dobrovskému starý per
gamen, po jedné straně popsaný »písní pod Vyšehradem«
a připevněný na desce, kterou prý používal Linda jako
podnožku; za svědky nálezu uváděl Lindu a rodinu Mád
lovu (u níž bydleli). Dobrovský v důvěře ve svého žáka
ohlásil nález ten v historii své literatury a je zajímavo,
že Linda sám o nálezu tom se nezmiňuje nikde. Tím, že
Dobrovský nepoznal prvního padělku, byli prý naši vla
stenci osměleni k nalézání dalších »rukopisů«, jež česká
veřejnost přijímala s opravdovým nadšením. Když však
prohlásil pak Dobrovský rukopis zelenohorský za padě
lek a literární »klam žijících spisovatelů Hanky a Lindy«,
neopovážili se tito ani veřejně se hájiti; a teprve až po
smrti Dobrovského, po 12 letech (r. 1829), vydali Hanka
a Svoboda oba »rukopisy« tiskem.
Zejména přisuzují se Lindovi některé opsané básně
9) Maecpherson, čti Mekfersn (1736—1796), historický spisovatel skotský, po
věstný padělky Fintai a Femora, jež vydával za zpěvy hrdiny a pěvce Ossiana
z n. století po Kr. (Ossian byl domnělým synem Fingalovým). Dojem, který
s počátku tyto »Ossianovy zpěvy« vyvolaly byl ohromný a kritika kladla je
i nad Homéra. Ukázky z »Ossiana« otiskoval i Palacký, zvláště pak Čelakovský
v »Poutníku« a i naši učenci byli přesvědčeni, že »tyto básně, pokud jen vkus
pro krásu přírody stávati bude, pro svou lepotu hlubokých a vroucích citů, pro
výtečnost myšlenek atd., v té největší vážnosti zůstanou.« Někteří učenci však
tvrdili záhy, že jde o básně podvržené, až po dlouhých sporech dokázáno bylo
rozborem pí. Tajol, že starý originál vůbec neexistuje a že vše jest jen pouhým
literárním klamem.
10) Chartterton Thomas (1752—1770), anglický básník, který již ve svém
mládí sepsal ve starém jazyce básně »Ellinoure and Juga«, již vydával za starou
památku. Pronásledován nepřízní osudu, psal další falsa, vydávaje je za díla
mnicha Tomáše Rowleye z XV. století. Snažil se poctivě živiti se literaturou, ale
o jeho původní práce nebylo zájmu, takže se z bídy otrávil. Když bylo zjištěno,
že domnělé staré básně sám psal, byl všemi anglickými učenci a kritiky veleben
jako genius, přirovnáván k Shakespearovi, takže svými falsy získal si posmrtnou
slávu. Byl to opravdu velmi talentovaný básník s velikou obrazotvorností, ze
jména minulosti, který pod svým vlastním jménem vydával jen slabší díla.

že by archivní úřad městský rád
a v zájmu věci poučil příslušné
funkcionáře spolkové, jak si mají
při vedení a správě spolkových ar
chivů počínati. Spolky pak by měly
k tomu přihlížeti, aby do správy
spolku byl vždy též zařazen zvlášt
ní funkcionář pro správu archivu
a aby k tomuto úřadu byl zvolen
vždy náležitě inteligentní a svědo
mitý člen, od něhož se dá očekávati
správné plnění jeho povinností.
Snad správa městského archivu
sama uchopí se iniciativy a vejde
v tomto ohledu přímo ve stálé sty
ky se správami spolků, neboť vý
zvou jednou provždy by při čas
tých změnách ve složení spolko
vých správ nebylo docíleno žádou
cího výsledku.
f Jaroslav Schiebl:

O SKARTOVANÍ r e g i 
stratu r.

Po určité době ztrácejí spisy, ulo
žené v různých registraturách, svůj
význam čistě aktuální a dostávají
povahu archiválií. Přeměna pro to
to nové jich poslání děje se tím, že
spisy ty zbavují se cestou skar
tování veškeré zbytečné přítěže, ja
kou jim dala běžná manipulační
služba a jsou pak takto zjednodu
šené odevzdány do příslušného ar
chivu, kde jsou pro další vědeckou
i úřední potřebu ukládány a cho
vány.
Bylo by velkou chybou, kdyby
chtěl někdo miti za to, že takový
archiv je vlastně hrobkou pro do
kumentové nebožtíky. Moderně organisovaný a vedený archiv je stej
ně důležitým pro vědeckou, jakož
i také pro běžnou službu, neboť
chová v sobě spisy, které i přes své
větší nebo velké stáří neztrácí svou
cenu pro dnešek.
Skartování starších částí regi
stratur bývalo a bývá dosud svěřo
váno manipulačním úředníkům niž
šího stupně, ano i často podúředníkům-certifikatistům. A takto bý
vá na těchto dokumentech nadě
láno mnoho škod. Neboť v registra
turách bývá nahromaděno mnoho
drobnějšího spisového materiálu,
který takové manipulační síle zdá-
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vá se zbytečnou přítěží, který však
má pro kulturního historika cenu
nepopiratelnou a velkou. Makularisování takové zdánlivé přítěže
pak znamená pro kulturní, ba ča
sto i pro politickou historiografii
velkou škodu.
Přesvědčil jsem se o tom sám,
když svého času vydražil můj otec
zbytky městského archivu plzeň
ského jako makulaturu v licitaci.
Nákup tento prohlédl pak Palacký,
zemský historiograf, a vyslal do
Plzně ke skartování jeho odbor
níky pp. Emlera a Erbena. Ti pra
covali pilně od rána do večera asi
po 8 dní a vyřadili z materiálu li
stinného více než polovici. Byly to
hlavně obsílky, některé podrob
nější účty a různé dopisy i spisy,
jimž pánové ti nepřikládali příliš
velké váhy.
Můj otec, ač pouhý řemeslník se
školní průpravou čtyř gymnasiálních tříd, prohlédl ze zvědavosti
ještě tento vyřazený materiál a za
choval z něho ještě více jak polo
vici. Teprve zbývající část makularisoval. Zbytek, který ještě po
skartování zachoval, ponechal ve
svém uschování a když zakoupil
Schmidovu knihtiskárnu, pokračo
val ve vydávání časopisu Schmidem
založeného, avšak v jiném duchu
vedeného, uveřejňoval v něm po
stupně ukázky z tohoto materiálu,
který po zřízení městského histo
rického musea daroval do městské
ho archivu. Ale i tam nevedlo se
materiálu tomu lépe. Při svém za
ložení bylo svěřeno městské mu
seum silám neodborným, které sice
přijímaly ochotně věcné dary pro
musejní sbírky, avšak ponechávaly
pro tyto jen takové věci, které jim
samotným se zdály důležitými a te
prve po svém rozhodnutí předklá
daly je kuratoriu k rozhodování, co
má býti do musejních sbírek zařa
zeno. Takto propadlo mnoho cen
ného materiálu zkáze a též z otcem
darovaného listinného materiálu
bylo mnoho jako nedůležité odlo
ženo. Příchod profesora Strnada do
Plzně a jeho součinnost v musejní
správě zlepšila tyto poměry, avšak
zlo neodstranil zcela. Když se stal
správcem sbírek zahradník p. Fr.
X. Franc, jehož sem pro jeho úspě-

z Rukopisu královédvorského a celý »Libušin soud« (Ru
kopis zelenohorský). A přece i pouhému laikovi musí býti
podivnou přílišná sterilnost Lindových básnických děl —
kromě »Záře nad Pohanstvem« — a genialita tvůrce »Li
bušina soudu«. Domněnka, vysvětlující tyto protivy Lindovým sexuelním rozčarováním, nezdá se mi právě nejpřilehavější.
Langer se dále domnívá, že V. A. Svoboda byl zasvěcen
do tajemství Hankova a Lindova, o čemž svědčí i jeho ná
zor, pronesený v polemice s Dobrovským v Hormayerově
»Archivu«: »Byli bychom šťastni, kdybychom měli mezi
sebou druhého Chattertona a prosili bychom ho, nekla
douce žádné váhy na historickou přesnost jeho děl, aby
jen hodně takových složil. Jsme přesvědčeni, že geniální
Chatterton prospívá kultuře více, než mužové, kteří pře
hnanou kritikou vylidňují století.« A dále pak dodává,
»že i kdyby rukopisy byly podvržené, nezasloužil by muž,
jež pokusil se takovým způsobem napodobovati díla sta
rověku, veřejného pohanění, nýbrž opravdový učenec do
kázal by, že výtvar není starý, ale že tvůrce zasluhuje
uznání básnického talentu a že prokázal chvalitebnou zna
lost starověku.«
Langer vidí v těchto slovech poloviční přiznání.
Je opravdu ku podivu, že Linda — ač víme, že měl ostré
pero a zvláště dříve rád polemisoval — nikdy se veřejně
nehájil proti nařčení, jež bylo zřejmě a příkře vyslovo
váno, ba neospravedlnil se ani tehdy, když Dobrovský
označil ho přímo jako spolupůvodce podvržených ruko
pisů, označiv jeho jednání za »padoušství«. Mlčky snesl
tyto všechny výtky a nikde je nevyvracel...
Jen ve své básni »Jaroslava ze Šternberga« vkládá do
úst Zatranových cosi, co by mohlo zníti jako odpověď
i jako omluva a vysvětlení: »Nehanbi se, vlasti, že tvůj
rek i padouchů spády prolézá! Co nebe, co peklo poskyt
nou, všechno pomáhej — naše síla nepostačuje . . .«
Jest ovšem záhadné, máme-li v těchto slovech spatřovati přiznání a omluvu ...
Spory o pravost rukopisů neutuchaly, ba nesly se po
celá desetiletí, až posléze representanti našich vědeckých
institucí rozhodli, že tyto jsou podvržené, a že jejich pů
vod jest novověký.
»Byť by i Rukopis královédvorský« — píše prof. Jagič
(v Archivu für slav. Philologie, VI., str. 308), »musil býti
přemístěn ze století XIV. do XX., přece plným právem za
sluhuje, aby zaujmul čestné postavení, jež mu náleží. . .«
Zajímavo jest, jak Neruda posuzoval celou záležitost
rukopisů, ač v bojích o jich pravost stál mlčky stranou.
Když však r. 1875 rozepsal se ve svém feuilletonu o lite

rární mystifikaci »Thet Oera Linda Bok«, vyjádřil své
přesvědčení takto:11)
»Učenci hádají, že vše to je falsifikát, sepsaný někdy
po roce 1853. Avšak falsifikát muže, znalého jak nikdo
jiný jazyka starofrieského, muže v dějinách, zeměpisu
atp. vědách nesmírně zběhlého. Muže, který »za zisk a
slávu« klamati nemohl a nechtěl. Muže konečně tak svo
bodomyslného a čistého, že jedině v krásném smýšlení je
ho nalezli bychom klíč k té »básni«, nesměli bychom pak
již říci »falsifikátu«. »Strašný falsifikát« volá jedna stra
na. Ale druhá praví: »Snad, dokazujte. Zničte věrohod
nost kroniky, ale zůstane velmi rozumný historický ro
mán. Tak stojí před námi muž geniální, velice učený.
Klame nás v úmyslu nejlepším. Jeho srdce bije pro vše
šlechetné, on jest nepřítelem všeho pokrytectví, muž
mravný, jemuž je volnost, právo, láska k lidstvu svaté
nade vše. Poctivý, dobromyslný chvalořečník minulosti.
On chce, aby národ vrátil se zas zcela k samému sobě.
Aby nespoléhal na jiné, jen na svou práci. Chce, abychom
se vystříhali všeho sobectví, vší mravnosti; chce, aby
chom se vrátili k dávné poctivosti, k pilné práci, k ryzé
svobodomyslnosti; chce tak, abychom svůj mateřský ja
zyk měli ve cti a stali se národem zas silným. Těžce jsme
se provinili proti zákonům, jež nám dala vznešená Frya,
polepšme se! Je vidět, že kniha ta je pro nás Čechy i v po
litickém i v národním vzhledu zajímavá.«
Vše to, co psáno bylo o Lindovi a jeho účasti na ruko
pisech, jsou jen pouhé domněnky, domněnky sice více mé
ně oprávněné (zesílené snad náhodnou shodou různých
okolností), ale přece jen takticky nedoložené a dnes už
vůbec neprokázatelné. Tajemství, byl-li Linda skutečně
strůjcem rukopisů, vzal si tento neblahý básník s sebou
do hrobu, o němž dnes už ani nevíme, kde ho hledati,
Linda byl prý povahy zasněné, uzavřené, takže ti, kdož
ho znali (jeho mitrovický farář), říkávali prý o něm, že
jest sice velkým vlastencem a učencem, že však ve svém
nitru musí býti nešťastným.
Neštěstí toto mohlo býti ovšem jiného rázu...
*

Vraťme se k osobě básníka Lindy, o níž dnes takřka už
ani nevíme. V přehledech českého písemnictví a v učeb
nicích české literatury se jméno jeho, jako básníka, tak
řka vůbec neuvádí a nikde neshledáme se s ukázkou jeho
tvorby. Teprve roku 1912 byla do III. dílu čítanky pro
gymnasia a reálného gymnasia, sestavené Ertlem, Grimem, Máchalem a Vlčkem, zařazena ukázka z jeho bás11) Jest to domnělý staroafrický rukopis, vzniklý prý již 2000 let př. Kr.,
jenž nalezen byl r. 1867 Jansenem a De Verwusem v Harlingách.

chy v archaeologickém probadání
poříčí Úslavy odporučil František
Schwarz, tu bylo v první řadě při
hlíženo k rozhojňování praehistorické části sbírek a ostatní bylo
jako méně důležité novým správ
cem sbírek odsunováno na vedlejší
kolej.
Prof. Strnad věnoval pak svoji
hlavní péči archiváliím a literár
ním památkám. Věci pro kulturní
historii důležité byly pak buď při
kazovány nově zřízenému museu
umělecko-průmyslovému, které mě
lo podle intencí jeho navrhovatele
řed. Šimerky býti původně hlavně
technologickým, nebo byly odklá
dány do skladišť pro odložené věci.
Franc, jehož zásluhy o praehistorické poznání Plzeňska jsou nepo
piratelně velké, jednal s novějším
materiálem autokratickj^ odsuzuje
vše, co nebylo z oboru, ve kterém
se vypracoval vlastní pílí z pou
hého diletanta na odbornou sílu,
vědeckými kapacitami respektova
nou. Za tohoto režimu vzalo mno
ho materiálu za své, který se zdál
Francovi »příliš novým«.
Později přesvědčil jsem se v ar
chivu zdejšího krajského soudu,
jak obezřetně bylo skartováno v do
bách starších, ačkoliv tehdy ještě
nebylo tolik kvalifikovaných sil na
snadě jako dnes.
Nejstarší části tohoto archivu
byly skartováním upraveny tak, že
poskytují v každém případě celist
vý obraz věci, o niž jde. Čím blíže
k nové době, tím povrchněji bylo
skartováno. Ve spisech o některém
soudním případu nezbylo nic než
žalobní spis nebo jen kusý a velmi
stručný výtah ze soudních spisů,
bez rozsudků a bez ostatních doku
mentů, které by pověděly konečný
výsledek celého případu.
Také v jiných archivech seznal
jsem, že bylo postupováno podob
ným způsobem.
Přímo odstrašujícím příkladem
bylo zacházení se zdejším kraj
ským archivem, který dosud odpo
čívá ve sklepích budovy politické
správy a čeká na své vysvobození.
Stalo se jednou, že přišel zaslou
žilý přítel starých památek, maji
tel uzenářství p. F. Kutvirt, k mé
mu otci a sdělil s ním, že jest mu

ze zdejšího okresního hejtmanství
nabízena ke koupi makulatura, kte
rou on však by jako obalu na své
uzenářské zboží upotřebiti nemohl.
Byl jsem při tomto sdělení příto
men a radil, aby p. Kutvirt »makulaturu« tu koupil a my pak by
chom mu ji vyměnili za stejnou
váhu čistého tiskového papíru, kte
rého by mohl k balení použiti. Otec
svolil a také p. Kutvirt souhlasil,
neboť případ ten sliboval, že v té
»makulatuře« nalezneme leccos za
jímavého. A tak se stalo skutkem,
neboť ten prodávaný »starý pa
pír« byly vlastně části někdejšího
krajského archivu, který dočasný
okresní hejtman prodával, aby z
výtěžku hradil náklady na kan
celářské potřeby a takto uspořil
paušál, který měl k účelu tomu vy
sazený.
V zakoupených takto balících
»makulatury« (byly asi 4) našli
jsme při podrobné jich prohlídce
nejen dokumenty historické ceny,
nýbrž i také spisy, které mohly
miti v některých sporech cenu váž
ných dokladů. Vše odevzdali jsme
do městského historického musea.
Ve velkých zemských nebo stát
ních archivech bylo postupováno
tak, že při skartování byly vyřa
zovány spisy drobnější povahy a
převážně důležité jen pro poznání
podrobnějších místních poměrů ně
které obce. O podobných spisech
předpokládáno, že naleznou náhra
dy v dotyčném místním archivu.
Bohužel však tomu tak nebylo, jak
již vpředu naznačeno, a tak nará
žíme dnes při archiválním badání
na mezery nevyplnitelné.
Uvedl jsem tyto příklady jen ja
ko upozornění, aby při úpravách
registratur pro archivy bylo postu
pováno opatrněji než dosud. Mno
ho nenahraditelného bylo již tako
vým neodborným manipulováním
ztraceno. Vyvarujme se alespoň
pro příště podobných škod.
f Jaroslav Schiebl:

»PŘÍLEŽITOST«.
Až do let sedmdesátých neměla
Plzeň žádných drožek a fiakrů na
veřejných stanovištích. Zámožnější
měšťané měli ještě svá hospodář-

ně »Záře nad Pohanstvem«. Noviny, které redigoval, a
v nichž otiskoval své básně i studie, zejména pak pře
klady (Shakespeara a j.), jsou zachovány jen v jedineč
ných exemplářích v našich museích i knihovnách a jsou
takřka nepřístupny širšímu publiku. A tak z tvorby Lindovy nezná se dnes už zcela nic ...
A přece nutno uvážití, že byl to jeden z nejnadanějších
básníků své doby. Dokladem toho jsou jeho básně, zvláště
»Záře nad Pohanstvem« i »Jaroslav ze Šternberka«, jež
samy o sobě jsou tak niterně cenné, že zabezpečují svému
autoru čestnou vzpomínku a věčnou památku v našich li
terárních kronikách a učebnicích. A přisuzujeme-li mu
i vznik obou rukopisů, pak nutno označiti ho za básníka
opravdu geniálního, nejznamenitějšího v té době v celém
našem literárním světě ...
*

Boje o pravost rukopisů ...
Dnes, kdy žijeme více jak ve staletém odstupu doby,
kdy byly nalezeny, v poměrech zřejmě změněných, ve
vlastním a svobodném státě, může nám býti vlastně zcela
lhostejno, byly-li naše rukopisy pravé nebo podvržené,
máme-li totiž vznik jejich klásti do století XIV., ba ještě
dřívějšího, nebo až do novověku do století XIX. Nadšení,
jež vznítily tehdy ve všech vrstvách celého národa a které
bylo nám vpravdě všestranným a všemocným požehná
ním, toto nadšení bylo p r a v é a skutečné ! Opravdové,
hluboké, činorodé, takže objevení rukopisů znamenalo pro
náš národ tolik, že dodnes těžko lze to vystihnouti struč
nými větami nebo i několikastránkovou úvahou...
Neboť byť i rukopisy ty jsou falešné, podvržené, přece
nutno si uvědomiti, že falešnou a klamnou nebyla ona
veliká láska — v tomto případě tedy Lindova — která je
národu dala, která ráda obětovala nejcennější výplody
svého ducha na oltář vlasti, aby dala jí věrohodný do
klad o tom, že národ český má tytéž práva ve společnosti
kulturních národů, jako jeho nepřátelé. V nich dočetl se
náš lid o svých ušlechtilých, ale také hrdinných a oběta
vých předcích, jejichž odvěkým údělem bylo odrážeti ne
ustálé útoky našich nepřátel, hájiti svoji národnost proti
sousedům a vzdělávati svého ducha i srdce. Z nesčetných
úsudků tehdejších učenců i umělců bezpečně víme, že ru
kopisy, básně to plné krásy a přirozené prostoty, půso
bily na celý národ neodolatelným kouzlem, a že zejména
velkolepě oplodnily naši duchovní tvorbu, zvláště v lite
ratuře, která až dosud jen živořila, nevynikajíc hrubě nad
obzor populárního písemnictví pro nejnižší třídy lidu. Te
prve rukopisy způsobily, že poznána byla celá jalovost
dosavadního odměřování a časoměrného »klinkování« po

způsobu německém (J. Malý). Rukopisy inspirovaly po
celá desetiletí naše umělce ku geniálním výtvorům i k zá
myslům nových vznešených a ušlechtilých děl, vrcholně
hodnotných a vpravdě světoborných, které záhy nato
proslavily pak naše umění i tvůrčí mohoucnost za hra
nicemi, vzbuzujíce tu nejen zájem o naší kulturu a život
duchovní, ale i obdiv a úžas. Vzpomenu tu jen obrazů Má
nesových, Čelakovského »Ohlasů« a posléze ušlechtilé
hudby Smetanovy »Libuše«. Vždyť text této opery, sdělaný podle rukopisů, věštil nám ve všech dnech těžkých
zkoušek, že český národ nikdy neskoná! Vzpomeňte si
jen, s jakým nadšením naslouchali jsme těmto slovům —
jež jsou přece jen ozvěnou rukopisů —v chmurných dnech
světové války, kdy bylo možno říci, vlastně napověděti jen
s jeviště, co všichni jsme cítili a čím jsme se těšili a ra
dovali.
A za to vše, i za mnohé jiné tuto nevzpomínané, vdě
číme právě onomu svátému nadšení, jež zplodily naše ru
kopisy.
Sémě rukopisů jest nezvratně prokázáno historií posledního století. A stojí opravdu za uvážení, zda by toto
nebylo ještě větší a blahodárnější, kdyby rukopisné boje
vůbec nebyly vzplály, nebo kdyby nebyly alespoň vedeny
s takovou houževnatostí, nenávistí a nevraživostí (prof.
Píč).
V dobách, kdy bylo nám nejhůře, byly nám rukopisy
lékem; co na tom, jaký byl recept oné uzdravující medi
cíny. Ptá se na to uzdravený? ...
A básník Linda byl a jest zbytečně obětavým mučední
kem, nevděčně oželeným a zapomenutým básníkem. Ne
bylo by spravedlivo, aby nyní, po tolika letech, bylo ales
poň jeho památce věnováno tolik uznání a také i díků a
vděku, kolik Linda jako český novinář, básník, spisovatel
a obětavý vlastenec si poctivě zaslouží od spravedlivého
a vděčného národa ... ?
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ství na předměstích a také vlast
ní kočáry pro své pojíždky. Přímo
pověstným byl v tomto ohledu
»Quit« obchodníka železem Karla
Klotze, či »Radlklotze«, jak ho na
rozdíl od ostatních Klotzů jmeno
vali všeobecně proto, že měl ve ští
tu svého obchodu zlaté kolečko.
Měl sice pro »nóbl« vyjížďky také
řádný kočár à la Daumont, avšak
na své honby, ku kterým hlavně
vyjížděl do svého revíru na Bílé
Hoře, používal prastarého kočáru,
jakých bývalo pro účely vyjížděk
na honby v Plzni více. Byla v nich
sedadla pro 4 osoby, a sice ve fon
du kočáru dvě a při kozlíku také
dvě a ta byla mezi sebou spojena
dalším sedátkem, které dělilo vni
třek kočáru ve dvě části. Takovým
povozům říkali ve zněmčené Plzni
»Jagdwurst« a po česku prostě
»buřt«.
Pokud mne pamět neklame, měli
podobné povozy kromě Klotze ještě
mlynář Pecháček, poštmistr Maschauer, hospodář Bedřich Klotz,
měšťan starý mládenec Em. Dlauhy a snad ještě jeden nebo dva
měšťané. Avšak »buřt« Karla Klot
ze byl v městě nejznámější. Jed
nak pro své přímo předhistorické
stáří. Vtipný měšťan Bretschneider
pravil o tomto povozu kdysi při
odpolední svačinové besedě v ho
stinci »U zlatého orla«, že »v něm
jel Žižka na svoji svatbu«, což ale
přetrumfnul Pecháček poznámkou,
že v Klotzově »buřtu« vozil pán
Bůh na Adama hlínu.
Někteří měšťané však závodili
v úpravě svých kočárů pro parádní
účely určených, nebo v zimě svých
saní.
V Plzni však nemluvilo se o ko
čárech. Říkalo se jim prostě »p ř íl eži t os t «, což bylo patrně ještě
zbytek z germanisované Plzně ja
ko zkrácený překlad slova »Fahr
gelegenheit«. A mezi haute volée
plzeňskou náleželi ti, kdož měli
»vlastní příležitost«. Jak pohlížela
tato kočárová aristokracie měšťan
ská na ostatní smrtelníky, dobře
charakterisovala malá episoda z
počátků turistiky. Do jistého okres
ního města v západních Čechách
přišla kdysi v neděli dopoledne sku
pina pražských turistů a zavítala

do předního hostince, kde právě
seděli při víně honoraciorové města
s panem purkmistrem v čele. Ve
společnosti té nalézal se též místní
policejní rotmistr. Turisté skrom
ně usedli u jednoho postranního
stolu v »kasině« hostince, místnosti
»pro pány«, kdežto ostatní misera
plebs contribuens scházela se ve
»formance« téhož podniku.
Příchod těchto cizinců, ozdobe
ných odznaky Klubu turistů, vzbu
dil pozornost a zvědavost místní
kočárové aristokracie. Pan purk
mistr tlumeným hlasem vyzval rotmistra, aby se přesvědčil, »co jsou
to za lidi«. Vyzvaný vyšel ven, kde
zvěděl na hostinském potřebné in
formace. Přišel zpět, usedl opět
mezi »pány« a rovněž tlumeným
hlasem referoval panu primátoru:
»To jsou, prosím, lidé, co nemají
své kočáry a proto chodí všude jen
pěšky.«
Útrpně, ba skorém opovržlivě po
hlíželi pánové nato po očku na tu
pěší chamraď.
Vraťme se však k našim »příle
žitostem«, které také měšťané, již
nejdéle setrvali při své zněmčené
nadvýšenosti, rovněž říkali prostě
jen »Gelegenheit«, a pověstná byla
němčící měšťanka plzeňská, jejíž
němčina se stala skorém příslo
večnou, která chlubně pravívala:
»Wenn auf der Strasse pulvert.,
hab’ ich Gelegenheit.«
Kdo z nekočárových smrtelníků
chtěl si k některé jízdě najmouti
v Plzni povoz, byl nucen obrátiti
se na jednoho ze tří — později čtyř
— drožkářů, již ale se svými po
vozy nestáli na některém veřejném
stanovišti, nýbrž »úřadovali« do
ma. Jeden z nich měl svůj byt a
stáje »U dvou zlatých klíčů« na
náměstí, druhý »U lva« v Říšské
ulici, třetí »U zlatého anděla« čili,
jak se tam lidově říkalo »v pressu«, nebo podle hostinského Dvo
řáka »U Zdvořáků«. Čtvrtý měl
svoji residenci v »Chotěšovské za
hradě« (dnes asi v místě, kde se
nalézá továrna firmy J. H. Ru
dolf). Drožkáři ti měli za své nej
lepší zákazníky plzeňské advokáty,
kteří sami nebo jejich koncipienti
dojížděli »k stání« u okresních sou
dů sousedních měst, do Rokycan,

J. J. Langer: »Zapadlý hrob«. Několik kapitol ze života básníka Jos. Lindy.
Vyšlo ve Vídni 1917, nákladem tamního »Máje«.
Výpisy z matrik a farních knih v Nových Mitrovicích a soukr. korespondence.
Pan prof. Jan Klene přinesl mi ukázati č á s t zápisů svého otce; přesvědčil
jsem se, že tyto zápisy, denně psané, obsahují pouze záznamy o počasí, událo
stech v hospodářství, všední poznámky atp.
V době, kdy byl tento článek již v redakci, vyšly dvě zajímavé úvahy
o básníku Lindovi z péra Dra Josefa Volfa a sice: 1. Kdy se narodil J. Linda?
Zvon XXXII. 1932, str. 388, a 2. Jak dostal J. Linda r. 1809 stipendium.
Tamtéž, str. 448.

FRANT. TEPLÝ, archivář:
PŘÍPRAVY J. Š. BAARA K ROMÁNU »SVATBA«.
Pokračování.

SVATBA NA CHODSKU.
Když chtěli rodiče syna neb dceru oženiti neb provdat!
a neměl-li ještě posléze jmenovaný žádné bližší známosti,
tož rodiče byli jim při vyhledání ženicha neb nevěsty ná
pomocni. Pozeptávali se z povzdálí v rodinách, které se
jim zdály býti k tomu příhodnými, a když obdrželi klad
nou zprávu, poslali do rodiny té svého příbuzného, který
vyzvěděl úmysl strany té a hned jim řekl, kdy přijdou
na přípověď.*)
P ř í p o v ě ď.
Odbývala se vždycky v den sobotní po 12. hodině noční
u nevěsty. Napekl se čerstvý chléb a svrtělo se máslo,
tvaroh, napekly šišky, vše se náležitě připravilo. Nevěsta
před půlnocí odešla do komory, a táta, máma a dva do
žádaní příbuzní co svědkové očekávali námluvčí v senci.
Konečně po půlnoci se očekávaní dostavili. Totiž ženicho
vo táta, ženich a dva příbuzní těchto též co svědkové.
Po zaklepání na domovní dveře bylo jim otevřeno a
s pozdravem: Pochválen buď ... vešli do sencí. Hospodář
je uvítal a pobídl je, aby si sedli na lajci ke stolu a zá
roveň se jich ptal, co jim přinesli? Nepřinesli sme Vám
nic, než dobrou vůli, ale za tu bysme chtíli my něco vod
Vás. No s čím Vám budeme moct pomozt, to Vám rádi
uděláme. My bysme rádi chtíli Vaši Dodlu, dyby ste ji
mohli dát tudle našemu Vávrovi za ženu; von ji má tuze
rád a vona asi jeho teky.
My bysme buli k tomu svolný, jenom esli nebudete moc
chtít za postup dvora. A íčko nám povězte, jak to myslí
te, zač byste grunt mohli dát. Co nám bude možno, my se
přičníme, pomoct naší Dodle, aby se k Vám dostala.
A íčko nastálo vyjednávání všecko do podrobná, zač
dají dvůr,ojakyj vyjmluv, jaký podíly a vše možné. Jako
kolik kusů dobytka a vovcí a p., což trvá, než se urovná,
až dlouho do noci, někdy skoro do rána a v moc přípa
dech se rozejdou na dobro, nemohouce se dohodnouti.
*) [ ] označuji přípisky Baarovy.

V případě, že se dohodli, podají si vespolek ruce, což
znamená tolik, co přísaha a smlouva nabývá věcí pev
nosti, než dyby byla psána arvokátem.
Když se tak stalo, tak matka, která sedila celý to jed
nání u kamen a pozorně poslouchala, vstane a de do ko
mory pro Dodlu a dyž tato přijde, přivítá hejtáky podá
ním ruky, napřed ženichovo tátovi, oboum svědkom a na
posled ženichovi. Tento má už v ruce připravený veliký
tříbrný peníz (závazek), obyčejně křížový tolar, kerý se
uchovává v rodině a při podání ruky ji ho vtiskne do dla
ně, a hned se posadí vedle ní. A ičko teprve de máma,
přinese připravené věci, chleba, máslo, tvaroh a šišky.
Svědkové věrnou džbán a flašky a dou do hospody pro
pivo a kořalku.
Po jejich návratu se začne jist a popíjet a vobyčejně se
poslalo ještě pro pár příbuzných obou stran, jakož i sou
sedů. Přiveze se vědro nebo dvě piva, pošle se pro muzi
kanty: houdka a dudáka a zpívá a hraje se a i tancuje
tak, že kolikrát trvala přípověď celý den. A od přípovědi
už sou nevěsta a ženich jako svý a ženich už tám může
veřijně chodit.
S v a d b a.
Na to se jde v příštích dnech ohlásit svarba na farní
úřad a zároveň se optají, kdy mají přijít na »Učení«?
V určitý den jdou do fary ženich a nevěsta, jakož i dva
dožádaní svědkové, z každé strany jeden, obyčejně z pří
buzenstva. Tam se podrobí ženich a nevěsta zkoušce z ná
boženství a po sepsání a podepsání zápisu o předsevza
tém sňatku, jsou určený ohlášky na příští tři neděle.
O první neděli jdou ženich a nevěsta na služby Boží
vždy do jiné farnosti, aby neslyšeli vlastní ohlášku a sice
od nás z Postřekova, Dílů a Mlýnce do Ronšperku. A zá
roveň taky, aby koupili u Bernarda*) potřebné látky a
zboží potřebné na svarbu. Odpuldne po vyhláškách chodí
se už zvát na svarbu příbuzné, kmotry a přátele a sice
takto: Ženich s družbou chodí zvát hosty se strany že
nicha, nevěsta a droužka se strany nevěsty. A v každém
stavení, v němž zvou, je jim podán bochník chleba, by sobě
ukrojili. Každý sobě ukrojí, ale ženich a nevěsta sobě ukro
jený chléb nejí, ale schovají ho do kapsy, aby prý neměli
v příštím manželství nouzi o chleba, pokud ten darova
ný budou miti, tak budou miti chleba a třeba jen ten. To
krájení chleba se opakuje při každém zvaní; tak když je
mnoho zvaných, se těch kousků nashromáždí hodně.
Chleba ten se dá usušit a chovají ho tak mnoho roků a
mají skutečně pořád chleba, třeba byla neúrodná léta.
*) Steina, žida.

Královic, Přeštic, Nepomuku, Blovic atd. Taková jízda stála na celý
den 5 zl. Advokátní koncipienti si
v těchto jízdách velmi libovali, ne
boť znamenala pro ně kromě jízd
ného také zvláštní dietu v obnosu
5 zl., pročež se říkalo těmto jízdám
všeobecně: »Pan doktor X jel do Y
za pětku.« Objednávání vozů k těm
to jízdám dála se vzkazem v před
večer jízdy: »Zítra pošlete příle
žitost panu dru X nebo Y k jízdě
do . . .«
Bylo-li někdy zapotřebí dvouspřežní »příležitosti«, poskytl tako
vou obyčejně poštmistr Maschauer
nebo některý zámožnější měšťanhospodář na zvláštní požádání,
avšak toto znamenalo již jakousi
úslužnost, třebaže taková příleži
tost stála 10—20 zl.
Tomuto idylickému stavu byl
učiněn konec, když po převzetí
plzeňské dědičné pošty státem po
stavil nový poštmistr pan Kučera
prvních 6 drožek na stanoviště před
Guldenerovský dům na náměstí.
Tehdejší Plzeňané označovali jeho
podnikavost jako hazardní, avšak
za nedlouho nato nabyli o ní jiné
ho mínění, neboť novota se záhy
skvěle osvědčila a veřejné povoznictví se vyvinulo do té míry skvě
le, že podnikatel p. Pytlík měl na
stanovištích plzeňských sám jediný
na 70 vlastních povozů, v Praze i
ve Vídni chvalně známých pro svoji
eleganci a krásný koňský materiál.
Vedle něho arci zúčastnilo se kon
kurence více menších soukromých
podnikatelů až dolů k přísloveč
nému chudému vlastníku drožky
Paláskovi, jehož Rosinanta budila
útrpnost.
Současně s drožkami a fiakry
objevily se v Plzni také 4 červené
čapky veřejných posluhů či »ex
presů«, které zde organisoval bý
valý hostinský Prokop.
Staroplzeňská »příležitost« jest
dnes, v době tramvají, autobusů a
automobilů, jakož i »taxíků« jen
pojmem historickým a snad nebylo
na škodu, že na tomto místě vzpo
mínku na plzeňské »příležitosti«
oživujeme.

f Jaroslav Schiebl:

SOUBOJ KNÍŽETE
BORSO D’ESTE.
(Episodka z posledního pobytu
Valdštýnova v Plzni.)

Hlavní stan vévody Fridlandského soustřeďoval velké množství vysokorodých a z nižší šlechty do
brodruhů, již si učinili válečnické
řemeslo svým životním cílem. Zde
také meškali často princové z vy
sokých, ba suverénních rodů, kteří
sem byli posíláni svými vznešenými
pantatínky na vojenskou zkušenou.
Za touž příčinou meškal v r. 1633
také vévoda Bo r z o d ’Est e, snad
syn známého Caesara I., jehož je
den syn nastoupil vládu po svém
otci jako panující vévoda Franti
šek H. a obdržel za své vynikající
válečné činy od Ferdinanda n. vé
vodství Corregió.
Vévoda Bor z o d’E s t e přišel
za svého pobytu v Plzni při skvě
lém dvoře Fridlandského do jaké
hosi sporu s A d a m e m T r č k o u
z Lí py, synem J a n a R u d o l f a
T r č k y z Lí py, na Opočně, Veliši, Smiřicích, ve Světlé a j. Tento
pan Adam, kterého F e r d i n a n d
11. povýšil na hraběte, byl pán ve
lice temperamentní, ba prchlé po
vahy, také nemálo si zakládal na
okolnosti, že byl švakrem A 1b r e c h t a z Va l d š t ý n a , neboť
jeho choť M a x i m i l i a n a byla
rodem h r a b ě n k a z Ha r r a c h ů a sestrou I s a b e 11 y, druhé
choti vévody Fridlandského. Hrabě
Adam Trčka byl velmi bohatý a už
r. 1631 postavil svému švakrovi
doset praporů pěchoty do pole a
sloužil v jeho vojsku jako plukov
ník dvou pluků, pěššího i jízdního,
brzy na to byl jmenován generálem
jízdy a jako takový vyznamenal se
v četných šarvátkách i bitvách,
zejména v známé bitvě u Liitzenu.
Hrabě Adam Trčka, jehož Sch i 11e r ve své Valdštýnově trilogii na
zval »Ter zk y«, byl, jak známo,
při krvavé chebské řeži dne 25.
února 1635 zavražděn na hradě
v Ch e b u s třemi svými druhy,
bráně se proti rakouským vrahům
hrdinsky, jak o něm praví stará
písnička:

Druhou neděli šli do města*) (a zvou jejich rodiče mi
sto nich) pro pentle a další potřeby a třetí neděli šli na
ranní služby Boží do farního chrámu Páně a zvou opět
sami.
Týden před svadbou měli v domácnosti jak u ženicha,
tak i u nevěsty plné ruce práce, klidilo se a všemožné dá
valo do pořádku. V sobotu před svatbou se pekl chléb a
koláče a maso v peci: vepřové, telecí, skopové a p., všeho
muselo být dostatek, aby nemohlo býti pomluvy. Svarba
byla vždy v úterý. V pondělí již se vařilo hovězí maso
v kotli a připravovalo se na polívky, omáčky, káše a pod.
(O kafi tehdáž nebylo ani zdání.) Tak uplynul den v Sa
mých přípravách. Večer přinesla droužka od nevěsty
dary a sice pro ženicha z tenkého plátna košili pěkně vy
šívanou na ramenu, límci, límečky u rukávů byly červené
a jen úzké sepnuté »párečky«, košile byla širokých ruká
vů, na prsou otevřená, jen u krku zavázaná tkaničkou.
Košili tu po svadební noci uložili do truhly a nechali sko
vanou až do mužovy smrti a pak mu ji oblekli do hrobu.
Dále dostal ženich černý hedvábný šátek na krk a jiný
červený, vysoké barvy do kapsy v županu. Ostatní ženi
chovo příbuzní dostali také po šátku. Zároveň přinesla
droužka v druhé ruce od nevěsty koláč, který musel druž
ba na čtyry stejné čtvrtky rozkrojit. Ubohý družba, kte
rý neznal ženskou lest. Při pečení daly do koláče dva drá
ty křížem přes sebe, nebylo tudíž možno koláč bez poško
zení rozkrojiti. Někdy daly drát do koláče v kruhu, takže
ho nemohl rozkrojit. Ale chytrý družba začal krájet od
prostředku a postřehl hned polohu drátů a jejich směrem
rozkrájel koláč na žádané čtvrtky, aniž ho poškodil.
A teď již začala svarba, muzikanti houdek a dudák se
dostavili, jako by je byl zavolal, sešlo se několik chasníků
a děvčat a už se zpívalo a tancovalo při dobrém pivu a
sladké rosolce. Na konec šli všichni i s muzikou s ženi
chem k nevěstě. Ten jí nes nové třijce (švec jí nesměl vzít
míru) pěkně vyšívané, ale na místo pentii měly jen z kou
dele provázky. Aby prý nebyla nevěsta pyšná. Ani ženich
tu nesměl zůstati přes noc.
V úterý hned na úsvitě bylo všady rušno, zvláště v těch
staveních svarby. — Prvně se vařilo snídaní, dršťková
polívka, z vosrdí kyselá omáčka s chlebem, k vaření se
zjednala jedna žena, která se vyznala vařiti ve větším
množství dobrých jídel. Jí k ruce bylo několik žen a hlav
ní dozor měly matky jak ženichova, tak nevěstina. Zatím
se vystrojili družbové a droužky a sice v starobylý chod
ský kroj. Družba vysoké boty po kolena v zádu s vykro
jenými holinkami, přezouvací a dvakrát šitý. Bílé pun
čochy a žluté kožené kalhoty s poklopcem a žlutýma kno*) Domažlic.

flíkama na konci u kolenou s rozparečky, zapnuté třema
malými knoflíčky a zavázaný se žlutým řemínkem a
mašle od kolen »išterkama«. Modrý, soukený, červeně le
movaný lajbl se zeleně vyšívanýma knoflíkovýma dirkama, do nichž se zapínaly malé žluté knoflíčky se shora
až dolů. Knoflíčky ty se ale zapínaly na dolním konci
lajblu a od kalhot nahoře byl otevřen a v druhé dírce ze
zhora na levé straně byla provlíknutá široká červená
pentle, která splývala dolů na prsou. Košile byla z ten
kého plátna, jen u krku zavázaná tkaničkou, na prsou
byla rozhalená. Na krku byl pestře pruhovaný hedvábný
šátek uvázaný na dvě mašle. Modrá soukená a pestře vy
šívaná kazajka končila úbor. Na hlavě měl veliký chod
ský černý klobouk, za ním mašle a rozmarýnu a kol něho
korálky. Toť oblek družby.
Droužka byla obleknutá v červenou šerku »vysoký«
barvy, dole lemovanou širokou pentii (kalounek), hed
vábný červený lajbík, červený a žlutě pruhovaný fěrtuch
(tenský) ; při teplém počasí měla jen košili (rukávce) se
širokýma rukávy dosahující až k pěsti, které byly jen
u krku sepnuté se zapínátkem, obyčejně stříbrným v po
době srdce a konce límečku byly uměle vyšívaný černým
hedvábím.*) V čase chladným měla soukený kabátek
až k pasu hluboce vystřižený a sepnutá nápěnkou. Na
krku měla hedvábný šátek veselých barev, přeložený na
prsou křížem. Červené punčochy, nízké střevíce s haraskama. Hlava byla okrášlena staročeským pletením a
s věnečkem rozmarýnovým na temenu hlavy. Kolem
krku úzkou černou sametovou pentii.
Mezi tím byli i ostatní svatebčané připraveni a družba
chodil s muzikanty houdkem a dudákem hosty zvát od
jednoho k druhému, kteří se hned k nim připojili; to už
ves obžívala. Lidé vycházeli ze stavení, mládeže celé stá
do chodilo s nima, až se začalo střílet z pistolí: zkrátka
už byla svatba. Když je měl družba všecky pohromadě,
tak je vedl do příbytku ženichovo k snídaní. To samé či
nila droužka, ze strany nevěstino zvala svarebčany, jen
že neměla sebou muziku a zavedla sezvané k nevěstě.
Obapolně se sedalo k s n í d a n í , která pozůstávala na
všech svatbách stejná. Kroupová polévka z drobů, jitrnic,
chleba a koláčů. Že bylo všady piva a rosolky dostatek,
rozumí se samo sebou. Před snídaní, jakož i po ní vy
konána modlitba. Po té přistoupil ženich k jeho rodičům
a prosil je o p o ž e h n á n í , kleknuv před nimi. Vkladem
*) Udržuje se zde dosud pověst, že za časů, pokud byli Chodové svobodni,
bylo ono vyšívání zlaté. Ale po smrti Kozinově nahraženo bylo zlato za černé
hedvábí, co smutek po něm. Totéž se vztahuje i na mužský oblek, a sice na bílé
šerkové župany, šité do klínu, a ty prý bývaly také lemovány po stranách zla
tém, ale též byly na důkaz smutku lemovány černě. Bohužel, že je tyto viděti
jen v museu.

»Trčka, jak dobyl svůj meč,
velkou jim učinil seč.
Sám jediný se bránil,
tři zabil,, pět jich zranil.
A když mnoho ran mečem snesl,
Jsa celý krvavý na zem klesl.«
Hrabě Adam byl při vší své
prudkosti pánem velmi štědrým a
nádherou svého dvora rovnal se
skorém svému švakru, vévodovi
Fridlandskému. V jeho dvořanstvu
bývalo někdy až třicet osob stavu
rytířského.
O jeho sporu s vévodou ď E s t e
svědčí dopisy, které jsou chovány
v Lobkovickém archivu v Ro u d 
nici, odkud svého času obsah jich
v českém (v slohově přiměřeném
překladu) sdělil roudnický bibliotekář rada Dv o ř á k pro »Lumír«
z r. 1854. Jeden z dopisů těch je
psán v Pl zni .
Znění jich jest následující:
Li st vévody ď E s t e hr a 
b ě t i Ad a mo v i Tr č kovi .
Pane hrabě Adame Trčko, Vám
oznamuji, že až do dne 18. května
budu Vás očekávati v Pontebě v mí
stě pomezním mezi Karyntií a Benátčany, abych Vás skoštoval zbra
němi jako kavalíra, že jste zle
odeslali ten klenot, který jste
v Praze k sobě přijali, když jmé
nem mým byl Vám darován od pa
na B. markysa, Strasoldy.
Z Nového Města 18. dubna 1633.
Kníže Borso ďEste.
Od p o v ě ď h r a b ě t e Ad a ma
T r č k y.
Pane kníže ďEste, psaní Vaše,
mně psané 18. dubna, došly mně
28. téhož měsíce, odpovídám, že pro
takové ublížení, jako Vy se domní
váte, Vám ode mne učiněné býti,
v Čechách i v Rakousích, chodíce
Vám naschvál před oči, mohli jste
dobře tehdáž ode mne kordem hledati svého vynahražení, poněvadž
netoliko z obyčeje těchto zemí, ale
také i zde při vojsku není zapo
věděno, ale ještě více každý offi
ciai, kterýž by od Vás k témuž cíli
požádán byl, kdyby prvý Váš úmysl
v tom byl, to v skutek uvésti, bez
žádné pochybnosti, jakž je obyčej,
našel by pro sebe osvobozené pole.

Jsouce to mezi rytíři, kteříž
světle a patrně chtějí vynahražovati sobě učiněné křivdy, není oby
čej, nechati projiti dobrých příle
žitostí a teprv potom žádati, aby
za nima na sto mil pojížděli, jme
nujíce sobě jisté místo, více pro ně
jaký zřetel, nežli pro jistý účinlivý
skutek. A to takové místo, když se
dobře ví, když ke dni jmenované
mu, odporné straně bylo by nepříležito přední pro povinnost svou
vojenskou, kterouž na sobě nese,
že musí jiti proti nepříteli neb již
čas před rukama a krátký, a pro
jiné mnohé slušné příčiny, pro kte
réž se postaviti nemůže.
Víceji dávám mu věděti, že toto
léto čekám jej v vojště císařském,
kdež jednomu každému jest dovo
leno mstíti sobě učiněné křivdy, bez
všelijakého strachu. Vy tehdy ne
jsouce jinam zavázaný, nemáte
jiné žádné příčiny a výmluvy nepostaviti se, ku kterémužto konci
a cíli odesílám Vám tuto vnitř
zavřený passaport neb svobodný
procházející list, s podpisem dole
podepsaných rytířův pro lepší toho
bezpečnost, kteříž Vám to zdrží zde
v poli, poněvadž toho tak žádostiv
jste, a tehdáž Vám toho dokáži se
zbraní, že jsem v tom dobře kráčel
a poctivě, že jsem Vám Váš klenot
navrátil, kterýž jste mně byli da
rovali, ale ode mne nebyl nikdy
přijat, dokonávajíce toto toliko
Vám na Vaše psaní odpovídání, a
s psaníma nechci se dáti více vidět?,
poněvadž pravým rytířům nesluší
končovati a chrániti své rozepře
perem, ale raději kordem.
Hrabě Adam Trčka.
Pan Holka, polní maršálek císaře
J. M.
Rudolf Koloredo hrabě, rytíř Vlaský
a nejvyšší nad velkou střelbou.
Dr uhý list vévody ď Est e
T r č k o v i (z Pl zně) .
Pane hrabě Adame Trčko, jestli
že Vaše výmluva od Vás přednešena, abyste nepřicházeli do Ponteby, kdež jsem já Vás byl volal
dni pominulé, jest slušná a dosta
tečná, tehdy já se vzkládám na
soud těch, kteříž mají dobrou zná
most práv dotýkajících se cti, snad
bych já lépe a s lepším gruntem

rukou na jeho hlavu žehnali jemu ve jménu Boha + Otce
+ Syna a + Ducha svátého. Poté vykročil ženich první
ze dveří pravou nohou napřed a družba s muzikanty
v čele vedl svarbu k nevěstě. Při příchodu ku dveřím pří
bytku nevěsty našli tyto zavřené. Družba tudíž zabouchal
(nevěsta musela se snažit, aby spatřila ženicha dřív, než
ji spatří ženich) na domovní dvéře, žádaje, aby jim ote
vřeli; ale neotevřelo se hned. Kdo to tluče na dvéře, hlas
uvnitř. To jsme my, sami vaší přátelé. Co od nás žádáte?
Žádáme, aby ste nám vodevříli, abysme mohli dát Vaši
Dodlu tudle Kubovi Kuželkouc. Voni už se znají od Vavřenečkový pouti. No dyž je to takový, tak vejděte a Bůh
Vám žehnej pod naší střechou. Závora se odšoupne a ve
dveřích stojí hospodář a podává jim bochník chleba a sůl,
aby si ukrojili a džbán piva. Když tak učiněno, vede je
hospodář do sencí ; ta je brzy plná. Mezi tím nevěsta při
pravená sedí v komoře na truhle a pláče. Ale ta je docela
jinak oblíknutá než družička, sukni šerku má černou
s červeným úzkým šněrovadlem dole lemovanou bez
pentii, bílý týlový fěrtuch, bílý šátek křížem na ňadrech
přeložený a oblíknutý má řežný soukený kožich po ko
lena dlouhý, vzádu od pasu dolů varhánkovaný s červe
ným úzkým lemováním. Na hlavě má též staročeské ple
tení s věnečkem. V senci hrajou housle a dudy a ženich
stoje ve prostřed senci čeká nevěstu. Už ji družba vede
a jakou? Starou »bábu« vráskovitou a dává ji ženichovi.
Ten ji ale nechce vzdor chvály i její, která se na ženicha
usmívá, poposkakuje při tom, usmívá se, ale ženicha to
posléze omrzí, vyndá pytlíček s penězi a obdaruje bábu
a zároveň se jí zbavuje. Na to jde družba do komory pro
tu pravou. A teď nastává vážná chvíle, při které snad
každé oko zaslzí. Usedavě plačící nevěstu postaví družba
na levou stranu ženicha. Tento stojí zrovna pod trámem
a ženich prosí rodiče nevěstiny o požehnání. [Požehnání
ženichovi a nevěstě dává se v senci pod prostředním trá
mem: »Jako tuten trám nese trpělivě krov i strop, tak
i vy vobá spokojeně a trpělivě snášejte dobrý i zlý haž
vás přijme jednou hrob. Požehnej vám Pánbů Otec, Syn
a Duch svátý. Amen.] Nevěsta objímá rodiče, zároveň se
s nima loučí, což dojme každého z přítomných. Na to dě
kuje jim ženich za nevěstu slovy: Zaplať Vám Pán Bůh,
že jste mně ji vychováli. Rodiče odpovídají: Dejž to Pán
Bůh a uchovej ji na dál tak jako my jsme tě ji uchovalí,
[nb. Novomanželé musí klečet při požehnání rodičů pod
trámem proto, aby jako ten trám nese tíhu krovu aniž by
se viklal, tak i oni aby zůstali pevní v životě až do smrti.]
Muzikanti, kteří hráli při loučení smutnou notou, hrajou
teď veseleji a celá svarba dá se na cestu do Klenčí. Na
před hou.dek s dudákem, pak družba vede nevěstu na své

pravé ruce, na to ženich s droužkou na jeho levé ruce,
pak jdou po páru ostatní svadebčani, muži, ženy, ty po
cestě rozdávají divákům výsluhu, koláče a chleba, což má
každá v šátku připravené. Se svarbami se chodilo do
Klenci vždy skrze Hojdů.*) Cestou do Klenci se střílelo
z pistulí a při přijetí ke Koželuhom k první chalupě
v Klenci od Postřekova začali houdek s dudákem zase
hrát smuteční pochod a šlo se v tichosti až do kostela.
Ženich a nevěsta, jakož i dva svědkové vešli do fary
k zápisu a zaplacení oddavek a po té šli i s panem fará
řem společně do kostela a poklekli na schody oltářní a
sice takto: ženich na pravé a nevěsta na straně levé. Za
nimi stáli družba za ženichem a droužka za nevěstou těs
ně u nich. Pan farář přijda k oltáři začal oddavky a když
vyřknul slova: Podejte sobě ruce, tož v tom okamžiku
obá, družba i droužka, vztáhli rychle ruce ku malému vě
nečku, který z prutu rozmariny měl ženich upevněný na
zádech županu. Kterému z nich se podařilo věneček ten
uchvátit, ten prý se do dne a do roka také oženil neb vdala. Kdo věneček nedostal, musil platit. Po oddavkách šli
všichni čtyři dáti ofěru a kolem oltáře. Jakmile vkročili
za oltář, tu hned nevěsta požádala ženicha, aby ji peníz
ofěry pučil, to si jej tím chtěla zajistit, aby on ji byl vždy
poslušen. To se ví, že málokterý vyhověl. Pak usedli k sva
tebčanům do kostelních lavic a sice mužští na pravé a ženy
na levé straně kostela. A začala pak mše svátá. Svateb
čané měli své klobouky s rozmarinou a pentii na lajcích
před sebou a ženy měly též rozmarýny s pentii v modlí
cích knížkách zastrčené, a to proto, aby při obětováni
mohli milistranti poznat, kdo je svadebčanem a kdo né.
Při obětování chodil jeden ministrant s cínovým talířem
vybírat pro sebe dárky od svadebčanů. Po konci mše sva
té pomodlil se pan farář společně s lidmi za Božské po
žehnání pro nové manžele a na to se vyšlo z kostela a če
kala celá svarba na p. faráře až vyjde z kaple.
Jakmile k nim došel, začala droužka s ostatníma ženama zpívat při doprovodu houslí a dud: »íčko Vám dě
kuji pane Páter, že Vy ste mi dali, co jsem já chtěl. Da
rovali ste mi hezkou ženu a já si ji schovám pod peřinu.«
A už se spustila celá svarba z kostelního kopečku a při
veselém zpěvu a muzice zašli někam do hospody, obyčejně
k Johanesom (Hausnerom), mužský se usadili za stoly a
ženské sháněly po tamních kramářích flašky punče, rosolky a p. Začal tanec. Z domova posláno za svarbou několik
bochníků chleba, aby neměli hladu a tak při veselé zábavě
tam vydrželi až do třech hodin odpoledne. Jakmile zvo*) Do Klenčí nebyla žádná veřejné cesta až k Lávkám. Až r. 1880 vykoupila
obec potřebný pozemek na silnici od Hojdouc dvora a zřídila posavadní obecni
silnici. Chodí tudíž i teď svarby starým směrem.

mohl položití za pochybné to místo,
které Vy jmenujete, ale nechtějž
bůh, abych já sobě sám měl křivdu
učiniti, anebo té důvěrnosti Ně
meckého národa, anebo tomu, který
tak prozřetelně rozkazuje vojsku
císařskému.
Potom účinku stranu toho kle
notu, jest pravda, že jste se dali
viděti jak v Čechách tak i v Ra
kousku. Ale jest vědomo, jaká ná
ležitá uctivost mně jest zdržela na
jednom a na druhém místě povinná
a ponížená počestnost, abych nic
takového před sebe nebral, mimo to
všelijak jsem se o to vynasnažoval,
abych v těch místech ucházel vše
lijakých nedorozumění a vinšoval
jsem sobě, Vás viděti na takovém
místě, kdež by naše činy s lepší
svobodou mohly skončeny býti.
Místo neb theatrum, od Vás sobě
zvolené, zdá mi se býti trochu hru
bě znešené, a z toho se může věřiti
neb souditi, který z nás dvou žádá
více vidin býti, nežli skutků dokázati. Nic méně ujal jsem to s ra
dostí, jak světle se spatřuje, že
šednouce ihned na poštu, dal jsem
se sem najiti k armádě nejvaššího
pana Holky, polního maršálka, a
nejvyššího nad střelbou, pana Koloredy, kteříž jsou se podepsali při
Vaší odpovědi, o jistém bezpečném
příjezdu do pole, vím dobře, že
s Vámi nejsem na jiném, ale tato
má přílišná hrubá volnost jiného
nic neukáže, a bude-li mi pomáhati,
že já nejsem oumyslu při svou
perem, ale kordem prokázati. A po
něvadž na jiném nepozůstává, tehdy
pan hrabě Borso, Bonifacius, srov
nají se na mém místě, mým jmé
nem s tím rytířem, který koliv se
Vám bude libiti a všechny ty věci
dotýkající se ku skončení těch věcí
ode mne požádaných.
Z Pl z n ě 15. června 1633.
Kníže Borzo d’Este.
Tím končí doklady o tomto sou
boji, o němž marně jsem hledal
další bližší zprávy.
f Jaroslav Schiebl:

»ZDRÁVASKY «.
O rozvoj naší mateřské mluvy
starají se nejen učení páni filo
logové, jimž arci budiž za tuto jicn

nili na věži tři hodiny, tož vše ustalo a družba se modlil
s ostatními Otčenáš a Zdrávas Maria.
Nato zaplatili své řády a šlo se k domovu. To už ženský
za neustálého zpěvu a třepáním šátků se točily po silnici
až dolů k Mlynářům a cestou do Postřekova. A zimního
času, když nebylo práce, bývalo nejméně půl Klenčí co di
váků a posuzovačů. O svarbě byla cesta — z Klenčí do Po
střekova nejméně hodinu cesty dlouhá — veselá až na
malé opičky po kořaličce, nebo mužský začali provádět
kozelce, zvláště byl-li sníh. Při dojetí k Soudkám nachází
se na straně pravé u samé Hojdouc cesty Matoušouc
»Houvárek«, na tom se svarba zastavila a muzikanti spus
tili písničku: »Na tom našem houvárečku, seče divče votavičku. Tráva suchá, kosa tupá, dívče seče jen to lupá. Vysíkla jen jednou dvakrát, tu slyší za sebou šlapat.
Vohlídne se, kdo tu stojí, ono to mý potěšení. . .« Při tom
se ovšem zpívalo a všichni si museli při tom zatancovat
do »kolečka« (tanec ten je zde už úplně zapomenut, škoda
ho). (Za to, že času letního byla tráva na místě onom po
šlapaná, nemusel hospodář u Matoušů platit žádnou do
movní daň, která byla placena obcí, což již as před 30 roky
pominulo. Tu samou výhodu měli »u Darejsků«, an skrze
jejich dvůr a po jejich cestě chodilo se s funusama, což po
minulo po vystavení obecní silnice.) Od řečeného místa
zpěv a muzika jakož i střelba neustála až do hospody.
Droužka s družbou, jakož i mladé ženy už po vsi zase ská
kaly a se točily zpívajíce s muzikou, na kteroužto podíva
nou byla skoro celá ves pohromadě. Zbylo-li některý žen
ský drobet rosolky ve flašce (bylo ji už po skrovnu), tak
ji dávaly jejich známým připíjet. Šenkýř měl připravený
pivo. Muzikantom byla už připravená kruchta a to takto :
f Jaroslav Schiebl:
Na lajee v rohu šenkovny bylo po přič položené prkno tak,
INSTITUCE VEŘEJNÝCH aby na ňom mohla být postavěná dlouhá stolice, aby na
ni mohli dva nebo i tři lidi sedit, tám se posadili muzikanti
POSLUHŮ V PLZNI
(t. zv. »expressů«) byla v městě na a sice tak: Houdek na pravé a dudák na levý straně a už
šem zavedena v r. 1877 pražským začli hrát. Družba s droužkou se před ně postavili a zpí
podnikatelem Rosenzweigem. Pan vali všelijaký písničky k tanci, ba i o Sv. Janu, při které
Leopold Weinberger, majitel realit se dobře tancoval »Štajdiš«. Pivo teklo válem a svarebčani
ní kanceláře, byl mezi prvními zří dávali hojně připíjet divákom, kterých bylo nabito tak, že
zenci ústavu toho a jest posledním kolikrát nucen byl šenkýř vzít bejkovec a pomoct tak udě
žijícím z nich. Svojí inteligencí, čiperností a obratností vyšinul se lat místo, aby se mohlo tancovat. V tom vyznal se nejlepší
k samostatnosti, která mu zabez starý šenkýř »u Adamů«; tomu bylo jedno, koho uhodil
pečila čestné postavení v hospodář toho uhodil, nedělal vyjímky a kolikrát mnohá vosoba za
ském životě našeho města. K sa to podívání si odnesla buďto modré místo na řibetě anebo
mostatnosti dospěl tím, že p. Pro
kop, měšťan plzeňský, za pomoci bouli na hlavě. Za to nadělení posílali ho do horoucí pro
jeho založil realitní kancelář, kte pasti. Za čež on nedbal.
rou po smrti Prokopově převzal do
Při řečeném veselí ženich s nevěstou sedili za stolem a
vlastního vedení.
netancovali ; as k osmé hodině se šlo k obědu, vlastně k ve
čeři.
Dokončení.
chvályhodnou činnost projevena
čest, ale také náš obecný lid stará
se ve svém denním životě mimo
děk o neustálé tvoření nových slov,
nových výrazů pro novější vymo
ženosti naší doby.
Malý příklad toho pobaví jistě
čtenáře.
Do filiálního obchodu jedné praž
ské velkouzenářské firmy, která se
zde před nedávném usadila, přišla
babička, položila na pult lesklou
desetikorunu a žádala: »Dejte mi
půl kila těch Zdrávasek«.
Prodavačky s rozpačitým úsmě
vem pohlíželi na kupující, pak jed
na na druhou a žádná z nich ne
chápala, co si asi babička přeje.
Tu jistý přítomný pán zachránil
situaci dotazem u staré ženy: »Že
chcete, babičko, ty malé vuřtíky,
které jsou skorém tak malé, jako
»zdrávasové kuličky na růženci?«
Radostně babička přisvědčila a do
dala: »U nás, jsem z okolí Prahy,
tomu tak říkáme a každý to rozumí.
V Praze tomu říkají »Kouláčky«.
Po chvíli odnášela si babička spo
kojeně své půl kila »Zdrávasek«
a bylo jí to divné, že ke koupi jich
musela miti tlumočníka.
Jsme přesvědčeni, že tento nový
název pro »Kouláčky« se záhy
ujme a utkví v lidu. Proto měli
jsme za to, že vznik jeho zasluhuje
zaznamenání.
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R O Č N Í K XV.

Z NÁRODOPISNÉHO
Po procházce oběma starobylými domy, které
poskytují útulek sbírkám Národopisného musea,
navštívíme nyní jednotlivá oddělení. Procházíme
nejdříve starým gotickým portálem, jediným po
zůstatkem tak zvaného domu Bartlova, který tu
stával až do války třicetileté. Přiléhal těsně ku
hradbě městské a vzal za své patrně při dobytí
města Mansfeldem roku 1618.
V místnostech, kam po prvé vkročíme, vítají nás
samé zajímavé i bohaté sbírky přerůzných před
mětů.
Jest ovšem samozřejmé, že věcné památky pouze
naznačují proudy myšlenek a událostí, které tvo
řily dějiny nejen politické, ale zejména kulturní.
Nová instalace musea neřídila se proto jen věcným
charakterem předmětů, ale snažila se řaditi je
v celky co doklady života a jeho jednotlivých slo
žek. Za předmětem dlužno tušiti a představiti si
člověka, jehož duch vše ovládal a vtiskoval svoji
pečeť i mrtvé hmotě. V tak mnohé památce, jakoby
zaklety, jsou stopy událostí vážných i radostných,
jak se střídaly v životě jednotlivce i celého národa.
Jest v nich začasté i obraz kulturní úrovně, to jest,
oněch vyšších vznětů, které povznášely ducha nad
všednost denního života. Proto nelze si též před
staviti prohlídku musea bez náležitého slovního
doprovodu a k tomu mají napomáhati tyto pří
ručky. Čísla jednotlivých skupin pořadově za sebou
jdoucích umožňují rychlou orientaci.
PLZEŇSKÝ OBCHOD, PRŮMYSL
A DOPRAVNICTVÍ.
Jest to první zcela zvláštní a ucelené musejní
oddělení, které jest zárodkem budoucího samostat
ného musea, jaké by Plzeň co významné středisko
všech těchto odvětví nutně potřebovala. Hospodář
ská základna tvoří v kulturním životě alfu i omegu
všeho ostatního podnikání a zejména snah duchov
ních a uměleckých.
Správa musea zařadila proto obchod a průmysl
na samý počátek, připojivši k němu v dalších míst
nostech doklady práce zemědělské a řemeslné.
Budiž zde nejdříve podán letmý pohled do mi
nulosti plzeňského obchodu a průmyslu.
#

Prvopočátky obchodu na Plzeňsku zapadají
v šero dávnověkosti. Můžeme téměř říci, že obchod
v těchto končinách jest starší nežli samo osídlení.
Hlubokými hvozdy zdejšími, v krajině převážně
hornaté, prodíral se od jihu k severu nejdříve ob
chodník, používaje toku řek paprskovitě rozlože
ných, za spolehlivé vodítko.
Prvé datované doklady těchto obchodních cest
poskytují četné nálezy římských mincí z prvých

MUSEA

PLZEŇSKA.

čtyř století po Kristu. Tenkráte končilo se na
Plzeňsku dávné osídlení lidem cizím, patrně Boji,
který však vykazoval již velmi pokročilou kulturu,
založenou na úzkém styku s vyspělými Římany,
Asi v polovině prvého tisíciletí po Kristu při
cházejí do těchto končin teprve první Slované. Bý
valá střediska osídlení a hlavně obchodní stanice
stávají se i nyní základem nových osad. Není bez
souvislosti, že největší nález mincí římských uči
něn byl na Hůrce nad Plzencem, kde vybudován
později, asi v VIII. či IX. století, krajský hrad
Plzeň.
Stará Plzeň, dnešní Plzenec, vznikla tedy na staré
obchodní cestě. Byla to ona, která sem směřovala
z jihu a vycházela z Pašova (římského Castra Batava), odkud od pradávna byla dovážena do Čech
sůl. Šumavská její část zve se dosud stezkou »zla
tou«, Již ze století X. máme spolehlivou zprávu
o hlučných trzích ve Staré Plzni konaných.
Hospodářská neodvislost Plzeňska byla až do
Xin. stol. toho rázu, že i měnou se odlišovala od
ostatních Čech, přimykajíc se měně bavorské, což
v celých ostatních Čechách nemělo příkladu.
Rozvojem slovanského osídlení vzrostl obchodní
ruch a nabylo významu též spojení s centrem české
země, které tehdy vedlo přirozenou cestou poříčím
Mže, jinak Berounkou zvané. Nedaleko Staré Plzně,
10 km severněji, vytvořil se důležitý komunikační
uzel, kde obě již jmenované cesty měly své pokra
čování k severu a na západ.
Když král Václav II. r. 1295 rozhodl se založiti
město nové — Novou Plzeň — a to hlavně z důvodů
hospodářských, padla přirozeně volba na soutok
Mže, Radbuzy, tJhlavy a Üslavy, které ony staré
komunikace vyznačovaly a umožňovaly. Rychlý po
tomní rozvoj Plzně, a to hlavně obchodní, způsobil
naprostý úpadek a pád Plzně staré i zánik kraj
ského hradu.
Obchodování nových měšťanů zůstalo věrno pra
staré tradici. Největší položkou byl ještě i dlouho
potom dobytek, kůže, vlna, jako ji tvořily tyto pro
dukty v dobách nejstarších.
Od století XIV. hraje důležitou úlohu též domácí
sukno a z dovážených tovarů na předním místě
nalézáme koření. Trhy konané již ve Staré Plzni
doznaly zde usměrnění a rozhojnění a stanoveny
posléze čtyři do roka. Jejich mimořádný rozsah
(vždy po 14 dnech) i velký obrat zde docilovaný,
který nezastínila ani Praha, odpovídal výhodnému
položení města, které se stalo hlavním pojítkem
mezi Čechy a bohatým i pokročilým jižním Ně
meckem.
Zejména styky obchodníků z Norimberka, Amberka a Augšpurku byly s Plzní tak živé, že vyvrcholovaly věrným přátelstvím a vztahy rodinný

mi. Tyto styky osvědčily se zvláště ve válkách hu
sitských, neboť Plzeň tím snáze překonala dočasné
obtíže hospodářské, jimž ostatní země plně pod
lehla.
Příznivá doba plzeňského obchodu zaniká válkou
třicetiletou. Dobytí Plzně Mansfeldem r. 1618 jest
časovým mezníkem, od kterého se datuje naprostý
úpadek. Staré styky s Bavorskem jsou přerušeny
anebo živoří, opření se o Prahu nenabylo již toho
významu.
Ve druhé polovině století XVII. a celé XVIII.
stol. kvete pouze nový druh obchodu — drobnější,
t. zv. koloniální, k němuž kladli základ vlašští
a tyrolští vystěhovalci.
I nyní jsou však obchodníci hlavními činiteli
v obci a nositeli jeho kultury.
Nový úpadek přináší rozhraní století XVIII. a
XIX., neklidná doba revoluce a potomních válek,
zakončených všeobecným hospodářským úpadkem.
Tento stav trvá až do let padesátých minulého sto •
letí.
Opětný rozmach nepřivodil obchod, nýbrž prů
mysl. Rodí se v Plzni velmi záhy. Již r. 1837 David
Leopold Levit staví první továrnu na kůže. Po
stránce formální připravuje Plzeň k novému roz
voji purkmistr Martin Kopecký (1828—1850),
duch neobyčejně předvídavý. Ruší hradby, buduje
komunikace, organisuje trhy, stará se i o jiná ve
řejná zařízení. Zakládá též první akciovou společ
nost v celém Rakousku, a to roku 1832 k výstavbě
velikých lázní na Lochotíně.
Po Levitově továrně ustavuje r. 1842 Kopecký
prvý společný podnik měšťanů, Měšťanský pivovar.
Na 200 plzeňských tkalců nepodařilo se mu sdružili
a tak tento odvěký a slavný průmysl plzeňský úplně
zanikl. Neuburg a Eckstein zakládají kol r. 1850
sirkárnu, roku 1855 lounský mlynář František
Hýra staví velkolepý parní mlýn (později Halbmayerův). Pak jest to neméně důmyslný Tomáš
Khýry, který buduje r. 1857 keramickou továrnu
v nynější ulici Střelecké.
Korunu podniků let padesátých tvoří plzeňská
odbočka Waldšteinovy strojírny v Sedlci, zbudo
vaná r. 1859, z níž se vyvinuly později slavné Ško
dovy závody.
Samostatné a významné období tvoří konec let
šedesátých, čili tak zvaná doba podnikatelská. Ne
byla zjevem pouze plzeňským, ale měla zde nad
jiné vhodné pole i náležité usměrnění. Žel, neodolala
všeobecné finanční katastrofě, dostavivší se r. 1872.
V Plzni jest na počátku let šedesátých asi 10 prů
myslových závodů a první železnice otevřená
r. 1861 do Brodu i další trati postupně, velmi rychle
budované, zvýšily podnikatelské tempo.
Přibylo nejméně dalších deset, a to velikých
průmyslových závodů, založeny peněžní ústavy,
banky i různé společnosti.
Místní kapitál byl tím zcela vyčerpán, ale přes
to nemuselo dojiti k nejhoršímu, nebýt prudkého

nárazu zvenčí, jemuž při finančním úpadku vídeň
ském neodolal ani stát. Plzeňští podnikatelé byli
nejen ožebračeni, ale ztratili zároveň i všechen zá
jem na dalším podnikání.
Jediný Měšťanský pivovar přetrval krisi a stal
se poslední záchranou tak mnohých domácích
rodin. Veškeré dříve vyjmenované podniky měšťa
nů, až na nepatrné výjimky, ocitly se pak v jiných,
hlavně cizích rukách a byly základem pozdějšího
rozvoje, který dovršila léta předválečná.
Nebyl to vývoj již na tolik překotný, ale přes to
dosáhl obrovských rozměrů. Nejvyššího bodu do
stihly Škodovy závody. Ostatní obchod a pe
něžnictví udržovalo vedle toho přiměřené tempo.
Velké obchodníky nahradila družstva, u malých
nastala nebývalá rozmanitost i skutečná nadvý
roba. Konkurenční zápas přiostřily ještě následky
světové války. Obchodníci i původní měšťanstvo
přestalo býti vedoucím činitelem v městě. Kulturní
život Plzně ocitl se ve znamení rozvratu, ze kterého
musí vyjiti nové směrnice a nové cíle.
V následujících kapitolkách seznámíme se s jed
notlivými složkami obchodní minulostí tak, jak ji
podávají musejní sbírky.

»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 : Ladislav Lábek, správce
Národopis. musea v Plzni, dům Gerlachovský;
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, TJměl.-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 : Dr. Jaroslav Tykač, 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. 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-VH.
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ZÁPADNÍCH

ČECH

NAD RAKVÍ
A. J. PATZAKOVÁ: O HUDEBNÍ PLZNI.*)
JOSEFA KOŽÍŠKA.
(K plzeňským pracím.)
Právě onoho dne, kdy celý náš
Umělecká Plzeň hlásí se ve svých koncertech regionál národ vzpomínal světlé památky
ním programem. Orchestr Osvětového svazu, těleso slo Mistra Jana Husí, loučil se v Úva
žené z hudebníků a hudebních ochotníků, provádí sklad lech u Prahy s tímto slzavým údo
lím ušlechtilý a skromný člověk,
by plzeňských autorů. Plzeň má tak všestranně a široce dobrotivý
učitel, vynikající pedagog
rozvětvený hudební život, jako málokteré z venkovských a znamenitý
básník i spisovatel li
měst. I ve vývoji výkonného umění a ve spotřebě jeho byla teratury pro naší mládež, náš
vždy nejen důležitou položkou, nýbrž velmi často školou významný krajan, ředitel J o s e f
a zkušebním místem rozvíjejících se uměleckých sil. Mno Koží š ek. Dokonal právě v den
druhých svých naro
ho tu znamenalo, že má od r. 1867 svou stálou operu, která sedmdesátých
zenin, a smutná ta zpráva zarmou
až na krátké intervaly hospodářského úpadku v letech tila naši širokou veřejnost, zvláště
sedmdesátých měla plynulý vývoj. Také plzeňský Hlahol pak naše učitelstvo, které v zesnu
svou bohatou historií i významem řadí se umělecky hned lém ztrácí znamenitého kolegu, pří
za mateřskou jednotou pražskou. Divadlo přivádělo do kladného a skvělého vůdce, který
dovedl byti i výmluvným a vý
Plzně řadů umělců, kteří se často trvale připoutali k mě znamným
mluvčím snah a tužeb
stu. Vedle opery a sborového umění uplatňuje se včas též stavu tak důležitého
a vznešeného.
zájem o hudbu absolutní, komorní i symfonickou.
Josef Kožíšek narodil se (v roce
Prvním organisátorem orchestrální a komorní hudb> 1861) v Lužanech u Přeštic, stu
v Plzni je Hy n e k Pal l a, který do Plzně přišel v le doval reálku v Plzni a učitelský
tech šedesátých, aby přetvořil utrakvistický, nenáročný ústav v Příbrami; potom učiteloval
Měčíně, v Třeboraticích, v KlecaLiedertafel ve zpěvácký spolek s uměleckými nároky. vnech
posléze v Zapech; zavál ho
Nynější orchestr Osvětového svazu svým vývojem, rázem tedy aosud
z rodného kraje plzeň
i způsobem práce představuje něco víc než ochotnické po ského do blízkosti Prahy, a to prá
těšení, závislé na několika jedincích nebo jedné generaci, vě do míst, v nichž působili před
Navazuje na intensivní a cílevědomou vůli po uměleckém ním naši slavní vlastenci a velicí
naší země. K nim nyní bude
životě, která se tradovala, pozvolna upevňovala a sílila. synové
přidáváno i jméno Kožíška, neboť
Plzeň, důležitý obchodní uzel, v celém XIX. stol. proslulá byl mužem nevšedně laskavým, člo
svými výročními trhy, železniční křižovatka hlavních věkem ryzího, čistého charakteru,
tratí, město s bohatým selským okolím a mohutně, mo vlídným přítelem nejen školní mlá
derně vybudovaným průmyslem, mělo vždy sdostatek pro- deže, ale všech, s nimiž svedl ho
rozšafným rádcem rodičů,
středků hmotných, ale velmi málo sociálních podmínek, aosud,
vlastencem pak zvláště horlivým
aby tu vyrostlo pevně soustředěné kulturní ohnisko. Jeho a vroucím; opravdu pravým a
proměnlivé obyvatelstvo bylo ve svém rychlém růstu spíš typickým českým učitelem s pev
nepříznivé pro takovou kulturu, která se vrství od gene nou páteří, který i ve své nevšední
race ku generaci. Nemělo dlouho domácího živlu, odkud skromnosti dovedl býti vždy a všu
svým, pevným a nebojácným,
by vycházela kulturní iniciativa. V porovnání s českým de
a stále na svém místě. Proto za
*) P o z n á m k a : Přednáška byla úvodem ku koncertu Plzeňských sklada
telů, přednesených Symfonickým orchestrem Osvětového svazu a přednesena
z atelieru pražského rozhlasu.

války byl pojednou přeložen ze Zap
u Brandýsa nad Labem do Horní
Nové Vsi na Podkrkonošsku, ale

po válce vrátil se opět do Zap; a
posléze byl povolán i do Státního
nakladatelství jako ředitel jeho li
terárního oddělení. A tu, v podzimu
svého plodného života, psal s Fr.
Flosem, s Josefem Tůmou a jiný
mi české učebnice, slabikáře a kníž
ky pro své milé děti.
Bylť Kožíšek literárně činným
již od svých prvních let kantoro
vání, a byl velmi záhy oceňován
odbornou kritikou a uznáván za
jednoho z nejnadanějších našich
spisovatelů, zejm. básníků pro mlá
dež. Jeho veliké básnické nadání
bylo provázeno i neméně velikou
láskou k mládeži, ba ke všem živou
cím tvorům i k rostlinstvu; sám
byl vždy veselý, usměvavý a vlíd
ný, řekl bych skorém veliké a
rozumné dítě. Jeho veršíky jsou
prostě okouzlující, z jeho básniček
vane k nám skutečný život i hlu
boká moudrost učitelská, provátá
dlouholetými zkušenostmi, přede
vším však zase láskou a opět
láskou k mládeži a tudíž snahou,
přinésti ji knížky pedagogicky hod
notné a při tom zajímavé a líbivé.
V tomto tajemném umění byl Ko
žíšek skutečně kouzelníkem, a tak
jako jeho jméno jest čistě české,
i jeho poesie byla vždy právě ta
kovou; — ryze naší! A proto
i zvláště jímavá a milá. Dovedl
i do prostých veršíků zaváti mnoho
filosofie i životní pravdy a mou
drosti.
»A bylo a bude do věků,
že lidé v žalu bolesti
jsou lidmi více než ve štěstí. .«

Z jeho četných knih vzpomenu
tu především sbírky veršů »Oku
i srdéčku«, »Deset koťat batolat«,
učebnice elementárního čtení »Pou
pat«, »Jisker a plamínků«, »Chu
dobek u cest« a j.; kromě toho byl
pilným přispívatelem do všech na
šich časopisů pedagogicko-didaktických a odbor, listů učitelských.
Byl hlasatelem novodobých method
vyučovacích a vlastně i předchůd
cem nyní propagované globální
methody, jakž dosvědčuje jeho sla
bikář »Poupata« a ještě více »Prvo
uka«, sepsaná s J. Tůmou.
Byl tělem i duchem učitelem a
člověkem veselého srdce i upřímné
povahy ! Z jeho veršů zrovna rozlé-

východem, nebyla Plzeň úrodná na umělce, zejména ne
na skladatele. Ale měla řadu kulturních podnětných lidí,
kteří přišli do Plzně za povoláním a pomáhali tvořit její
kulturu. Všechny vedoucí hlavy, jimž vděčí Plzeň za své
kulturní povznesení, politik a novinář František Schwarz,
Hynek Palla, divadelní ředitelé Švanda a Budil, přišli od
jinud, aby k Plzni přirostli svou prací. Až do převratu
byla Plzeň především školou a uměleckou průpravou pro
Prahu. Podobně jako divadlo, také koncertní život plzeň
ský byl proto tak úrodný, že našel úzké spojení s Prahou
a pokud mluvíme o Osvětovém svazu, že našel základ ve
spolupráci s Českou Filharmonií a z jejího vzoru i repertoiru dovedl si vzít poučení pro svou osvětovou činnost.
Orchestr Osvětového svazu není první orchestrální
útvar plzeňský. Již v r. 1883 sestavil si Palla z ochotníků,
většinou akademiků, orchestrální těleso. Podnětem k to
mu byl úspěch koncertu »Radbuzy« v r. 1881, s výlučně
slovanským programem, na kterém po prvé proveden byl
Pallův »Svatvečer«. Orchestr, který měl přes 60 členů,
z toho 40 hráčů u smyčců, ustavil Palla. Dostal do počátků
své činnosti 500 zl. podpory od městské rady. Na prvním
koncertu hrála se Dvořákova »Serenáda« pro smyčcový
orchestr, Bedřicha Smetany »Z českých luhů a hájů«,
scéna z Bendlovy »Lejly« a opakoval se Pallův »Svat
večer«. Pallův orchestr »Plzeňská Filharmonie« se těžce
probíjel a přece trval 12 let a zanikl teprve Pallovou smrtí.
Porovnáme-li účast na tom prvém koncertě Filharmonického spolku, na němž bylo něco přes sto posluchačů
s vyprodanými domy, jaké mívá dnes orchestr Osvětového
svazu, ukáže se, jaká suma práce tu byla vykonána, kolik
velkých skladatelů a děl stalo se majetkem a potřebou
plzeňského obecenstva. Nynější Symfonický orchestr
Osvětového svazu vznikl v prvém válečném roce. Při jeho
založení spolupůsobil Vá c l a v Ta l i c h, jenž tehdy byl
šéfem opery Městského divadla. Z jeho podnětu pokusilo
se několik jeho oddaných přátel sorganisovat symfonické
těleso. První práce s různorodým a nesehraným tělesem
ujal se Talich sám a tři koncerty v letech 1914-15 ukázaly,
že k takové hudební práci je v Plzni již dost sil i dobré
hudební snahy. Účast Talichova nepřestala, když odešel
do Prahy. Naopak získala novým jeho působením, spolu
prací s Českou Filharmonií. Ředitel Václav Císař, vlastní
duše spolku, organisátor i hospodář hudebního odboru,
vybudoval soustavu abonentních koncertů a přišel na do
brou myšlenku, že do těchto abonentních koncertů zařadil
pravidelné zájezdy České Filharmonie. Tím nejen posílil
zájem o Symfonický orchestr v Plzni, ale zároveň také
získal i umělecké měřítko pro vlastní práci orchestru
Osvětového svazu a posílil jeho ctižádost. Pravidelně a

soustavně pracuje tento orchestr od roku 1919. Hudební vá se k našim spánkům jeho vnitřní
radost ze svitu slunka,
odbor Osvětového svazu v prvých deseti letech absolvo upřímná
z ptačích písní, z krás naší drahé
val sto abonentních koncertů, z nichž šedesát obstarala otčiny, jeho verše zrovna zvoní
Česká Filharmonie a 40 Symfonický orchestr Osvětového vroucí láskou k matce, ke všem
svazu. Zprostředkoval i zájezdy zahraničních symfonic matkám i ke všem dětem, k zvířa
kých těles a stal se na tomto poli organisátorem celého tům, i k celému světu!
O jeho veliké práci i o literárním
hudebního života plzeňského.
významu bylo při jeho smrti hojně
Zárukou úspěšné práce bylo, že vedle obou nadšených psáno v denním tisku i v učitel
administrativních správců: ředitele V. Císaře a vrchního ských časopisech, a jeho pohřeb
tajemníka J. Me i s s n e r a, se ujal orchestru D r. Te o v Ouvalech, i kremace v Praze, nej
lépe svědčily o tom, jak vděčný
d o r K h ö s s 1, skladatel, který působil v Plzni jako notář. národ
jeho učitelské snahy
Byl onou uměleckou autoritou, jaké potřebuje amatérský i velikéocenil
spisovatelské zásluhy. Zna
orchestr. Plných deset let vedl svůj orchestr a obětavou menitý člověk, výtečný učitel! Bu
a soustavnou prací zaručil klid a trvalost práce, které je diž mu zachována vděčná pa
albdř.
dině umožňují výsledky a přemáhají nezájem přísnou mátka ....
a dobrovolnou pracovní kázní. Po jeho odchodu z Plzně
vystřídalo se několik dirigentů, V. Kálik, který již za Dr?„ J. Volf:
ZLATÉ SVATBY
Khössla staral se o technickou průpravu orchestru, B.
V DRUZDOVÉ U PLZNÈ
Gselhoffer, a nyní Dr. Rumpera, kteří řídí dnešní kon
R. 1841.
cert.
Květech, národním žábavniku
V plzeňském koncertu Symfonického orchestru Osvěto proV Čechy,
Moravany, Slováky a
vého svazu neoceňujeme jen dobrou snahu regionální, ný Slezany, vydávaných
Janem Host.
brž i výsledky určité tradice hudební, která ukazuje, jak Pospíšilem, je v č. 32 z 12. V in.
velké, městské, mimopražské středisko si může vytvořit 1841, str. 256, nepodepsaná zpráva
svébytné podmínky pro osobitý umělecký život. Dvě jmé o zlaté svatbě V o j t ě c h a Kepky ze Sence a jeho manželky
na, s nimiž se setkáváme v čele programu, znamenají pro Anny.
žijí na Plzeňsku ještě
město Plzeň tuto tradiční spojitost a jim po pravdě Plzeň potomciSnad
tohoto bývalého rychtáře
vděčí za svou dnešní uměleckou úroveň. H y n e k P a l l a seneckého, který při svých osmde
vytvořil kdysi plzeňský Hlahol a vybudoval první symfo sáti letech byl »ještě jarý červenonický orchestr. N o r b e r t Kubá t , který žije dnes lící stařec.« Zpráva zní:
»Z Druzdovy u Plzně. Dne 22.
v Plzni jako ředitel kůru a dožívá se letos svých sedm července
ráno táhli po všech
desátých narozenin, vedl Hlahol po šestnáct let a zna cestách nábožní
a zvědaví zástupo
mená pro plzeňský pěvecký spolek nejvyšší vrchol re vé k Druzdově, vesnici na panství
produkční. Obě tato jména nemají jen lokální plzeňský plzeňském, neboť se tam konala
zvuk, nýbrž vážou se bytostně k historii českého sboro neobyčejná dvojnásobná slavnost,
pouť a zlatá svatba. Množství
vého zpěvu. Spojitost obou jmen nejlépe vyjadřuje fakt, totiž
lidu hemžilo se mezi boudami perže v r. 1900 dobývá Norbert Kubát s plzeňským Hlaholem nikářů; u kaple sv. Jana shro
prvou cenu českému sborovému zpěvu na mezinárodní máždily se praporce a hudba, pak
soutěži v Bruselu a Paříži Pallovými Českými tanci. řada ověnčelých děvčat s květnými
O H y n k u P a l l o v i bylo již v rozhlase několikrát košíčky, táhnoucí se až dolů k ves
Okolo desáté hodiny přijel nej
mluveno. Dnes se provádí jeho orchestrální dílo, symfo nici.
důstojnější pan L i n d a u e r , ka
nická báseň »Svat večer «. Neodbýval se snad ani je novník kapitoly pražské, kterýž se
diný sborový koncert, aby se nezpíval některý z jeho byl k této slavnosti schválně sem
»Českých tanců« a mezi nejkrásnější a nejvzletnější sbory vypravil.
Sedláci na pěkných, stejně ba
patří jeho sbor »Má láska«. To je Palla, jak žije v po
revných
koních, nesouce červené a
pularitě svých sborových skladeb. Pallu v rozpětí jeho bílé praporce,
jeli před kočárem.
tvůrčích sil, kdy komponoval hudební drama »Vlasta« V průvodu okolního
velebného du
a kantáty s vlasteneckým obsahem, zachycuje také chovenstva vedl pak nejdůst. pan
»Svatvečer«. Dílo vzniklo v r. 1879 a je určeno k oslavě kanovník procesí do chrámu Páně

sv. Marie Magdaleny, opodál ves
nice v příjemném oudolí ležícího,
a za ním kráčela průvodu toho
to část nejznamenitější, z l a t á
s v a t b a . Ženich byl Vojtěch
Kepka ze Sence, vesnice panství
plzeňského, osmdesátiletý, ale ještě
jarý červenolící stařec, bývalý za
sloužilý vrchní rychtář této vesni
ce, jenž v padesátém třetím roce
šťastného manželství svého s osmašedesátiletou věrnou manželkou
svou Annou požehnání svátého
podruhé dosáhnouti měl.
Veliký stříbrný památní peníz
lesknul se na prsou jeho, kterýž byl
od J. M. C. Františka I. za mnoho
leté zásluhy co vrchní rychtář a
školní dozorce obdržel. Deset dětí,
z nichžto devět sedlskými živnost
mi v okolí dobře zaopatřených a
jeden syn ouřadníkem při magi
strátu plzeňském jest, s manželka
mi, manžely a příbuzenstvem, za
nimi 36 vnuků a 11 pravnuků pro
vázelo praotce svého.
V přeplněném chrámu Páně ná
sledovalo po zdařeném kázání po
žehnání zlatosvatebníků, při čemž
důst. pan kanovník pohnutelnou
řeč držel. S nábožnou radostí ubí
rali se po skončených službách
božích nově požehnaní manželé u
prostřed mnohočetné rodiny své
domů s berlama křížem ozdobený
ma, jež byli při obřadě svátém ob
drželi, díky vzdávajíce Nejvyššímu,
že jim této doby šťastně dočkati do
přál. Veselý kvas u vel. p. faráře
Šrámka pro duchovenstvo a ouřednictvo, při němž český hovor pa
noval a české písně zněly — u svatebníků pak pro celé potomstvo a
přátelstvo ukončil tento pro celou
osadu znamenitý svátek.«
Ferdinand Pátek:

Z MÝCH VZPOMÍNEK
NA PLZEŇ.
V Plzni jsem býval často, ale
většinou na pár hodin. Když jsem
jezdíval na prázdniny na Pošumaví,
volíval jsem cestu přes Plzeň a tu
bylo v Plzni nutno čekat několik
hodin na vlak ke Strakonicům. Za
šel jsem si vždycky do města, projít
se po náměstí a na skok se podívat
k Salzmannovi nebo Knoblochovi.

památky velkých mužů. Bylo pravděpodobně inspirováno
stejně nadepsanou básní Elišky Krásnohorské, která
byla sestrou Pallovy první ženy a na jejíž verše skoro
výlučně Palla komponoval své písně, kantáty i částečně
sbory. Svatvečer, který naplňuje duši skladatelovu, pod
něcuje ho ke snu o krasší, lepší zemi svobodné, kde věštec
volně kráčí krajinou, kde meč se mění v berlu milování.
Zpívá o onom sedmém dnu, velkém svátku, který při
náší naplnění národních snů. Program skladby vepsal
skladatel v čelo partitury: Čteme tam:
»Krásnou a milou povinností národa je, aby slavil
památku svých velkých mužů. Ze všech konců vlasti
spějí rozechvění zástupové, v čilém ruchu lne srdce
k srdci, pravice tiskne pravici, v posvátném zanícení
vzpomínají skutků pro spásu vlasti konaných. Velebí
hrdiny, kteří je konali, myslí zachvívá ozvěna veleb
ného hymnu národního, v krásném souladu pojí se
zbožná vzpomínka a slzavé tužby minulosti s radost
nými nadějemi přítomnosti. Ruch stoupá i klesá, až
zmírá v klidu noci a všichni, kdo byli sobě slíbili, že
půjdou svátou stopou oslavenců, k spánku se berou.
Než nezanikly spolu ve snu posvátné city — tyť pro
budí se s novým jitrem a pak žiti budou v srdcích na
věky.«
»Svatvečer« provedl po prvé Karel Kovařovic na kon
certě Národopisné výstavy a v témže roce 1895 získal
Palla za něj první cenu České Akademie.
N o r b e r t K u b á t znamená pro plzeňský hudební ži
vot stejně epochu jako Palla. Přišel do Plzně rok před Pal
lovou smrtí 1895, aby vystřídal v řízení kůru bartolomějského stařičkého Matesa. Přišel do hrůzně zanedbaných
poměrů a jako skladatel církevní hudby i jako reformátor
získal si významné jméno. Od r. 1898 byl dirigentem
plzeňského Hlaholu až do počátku války. Jeho úspěch
v Bruselu stal se signálem k rozvoji českého sborového
umění. Sám Ferdinand Vach, dirigent P. S. M. U., při
znává, že poslech plzeňských pěvců dal mu podnět i pří
klad. Od Norberta Kubáta zařazeny jsou v programu
Osvětového svazu tři menší skladby pro housle: Romance,
Menuet a Slovácká. Houslové sólo hraje Josef Novotný,
jeden z nejlepších absolventů městské hudební školy.
Druhá dvě jména skladatelská převádějí nás do sou
časné Plzně, z nichž 49tiletý B a r t o v s k ý je vázán
k Plzni svým původem i působností na učitelském tamnějším ústavě, kdežto Ka r e l J a n e č e k z nejmladší gene
race rostl a vyvíjel se mimo prostředí plzeňské a přišel
do Plzně za svým povoláním hudebním teprve v r. 1929.
Činnost Josefa Bartovského je v Plzni všestranná. Působil
přechodně i jako sbormistr i kapelník ochotnických těles.

Kromě své činnosti skladatelské je autorem »Cvičebnice
sborového zpěvu pro ústavy učitelské, střední a hudební«.
Má řadu oper, prací symfonických i komorních. Symfo
nický proverb »Confiteor«, jakési vyznání životní víry,
pochází z mladších let, z let válečných, a bude dnes po
prvé proveden. Ouvertura Karla Janečka je první velká
symfonická práce skladatele, s níž v r. 1927 absolvoval
mistrovskou školu Vít. Nováka, jemuž je také připsána.
PROF. F. MALOCH:
KE KOLÉBCE ZLATONOSNÉ OTAVY.
Psáno začátkem července 1916.

Četli jste Klostermannův román »Ze života lesních sa
mot«? Nezatoužili jste, přečetše jej, shlédnouti vlastníma
očima přírodu i lid, věrně v něm podané? Ač šestnácte
let minulo od četby, prosycené vůní šumavských hvozdů,
touha spatřiti Břežník (Piirstling), dějiště románů, zů
stala. Uskutečnili jsme ji začátkem prázdnin 1916.
Vystupujeme s přítelem W. z Prahy v nádraží H o r a žď o v i c í c h - B a b í n ě a nastupujeme cestu Pootavím.
Na úklonech i v obilí plno vlčího máku a vám tanou
na mysli četná přirovnání nádherná o něm z básní poloboha Vrchlického. V milých H o r a ž ď o v i c í c h mlá
dež právě vstupuje do chrámu, již zevně malbami pozor
nost poutajícího, na závěrečné bohoslužby. Sestupujeme
ke mlýnu, kroky naše zaměřují na P r á c h e ň.
Jsme v údolí Otavy, kde vše dýše tu klidně, onde bouř
livě plným dechem českých dějin. Mysl zalétá do doby,
kdy Prácheň vévodila celému kraji, kdy zvony starožit
ného kostelíka sv. Klimenta zvaly na témže místě uctí
váti Boha křesťanů, kde předtím posvátným hájem hla
holily zpěvy na počest Svantovítovu. Kterak překvapeni
stanete v hájové klenbě a v houští na konci úzké cesty
lesní na temeni vrchu Práchně u zdi, za níž zahrada se
semeny nevzcházejícími a uprostřed ní starožitný koste
lík, jemuž divně sluší tašková střecha. Jsme na Práchni,
kde ostatky dobrého lidu okolního práchnivějí a práchnivěly. »Stoj, noho, posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš!«
zvoláte s pěvcem »Slávy dcery«, otevřevše dvířka hřbi
tovní. Zbytky hradu, několik kroků odtud, spíše tají se
v hájovém houští, než aby okázale vystupovaly — jako
ta česká povaha. Na temeni hlavní zdi zřícenin upoutá
vás ušlechtilá okoličnatka statná — ž e b ř i c e h o r s k á
(Libanotis montana Cr.), již dosud ve sbírce nemáte a
teprve doma určíte. Jinak nahoře na základech okrouhlé
hlídky, jež tu srovnána se zemí, mile vás pozdraví několik
teplomilných družek Flořiných ( r o z r a z i l oža nko-

Tyto dva starosvětské hostince se
mi více líbívaly než moderní Waldek. Byl jsem však v Plzni i dva
krát přes noc. Jednou, když jsem se
chtěl podívat do musea a poznat
Plzeň podrobněji, po druhé, když
jsem cestou do Mnichova navštívil
milého mého přítele a kolegu z let
studií prof. Jana Soukupa, jenž pů
sobil tehdy na plzeňské reálce.
V té době jsem se seznámil i s ne
zapomenutelným tajemníkem Ko
peckým, jenž mne zasvětil do tajů
kulturní Plzně tehdejší. Že jsem
neopomenul v obou případech na
vštívit i plzeňský pivovar, je samo
zřejmé. Rozumělo se to tehdy samo
sebou. Možno bez nadsázky říci, že
být v Plzni a nebýt v pivovaře,
rovnalo se úplně pojmu být v Římě
a nevidět papeže. V pivovaře byly
na návštěvy zvyklí. Nejen na náv
štěvy jednotlivců, ale hlavně — ce
lých korporací. Správní rada pro
významné korporace pořádala na
Lochotíně pravé bankety, při nichž
na stolech vedle bohatě naložených
mís a sklenic plných moku, bývaly
i plné krabice drahých doutníků.
O těchto krabicích se v Praze mlu
vívalo někdy víc než o tabuli, ale
smysl hovorů nebýval příjemný.
To, když slušní účastníci návštěvy
vzpomínali nevychovanosti někte
rých hostů, kteří těsně před odcho
dem, plnili si doutníky kapsy tak,
že pak po dlouhou dobu měli zá
sobu kuřiva doma.
Mám vzpomínku veselejší. Při
prvé návštěvě »přes noc«, hodlal
jsem též do pivovaru, ale čas jsem
měl tak rozdělen, že jsem tam mohl
zajít jen brzo dopoledne. Věděl
jsem, že každému návštěvníku na
bídnou 1 až 2 sklenice piva, ještě
dole ve sklepech. Dali mi bodrého
sladovnického, aby mne provedl.
Zajímalo mne zařízení celého pod
niku, údivem mne naplňoval novy
právě stroj na výrobu sudů, kde se
na začátku stroje vkládala prkénka
a na konci vylétaly hotové sudy,
jen obruče jim scházely. Nespě
chali jsme. Ale žaludek můj začal
se hlásit o svá práva. Dostával
jsem takovou krásnou chuť na
jídlo, že jsem poznal, že bylo by
hříchem zkazit si ji pitím před
jídlem a že budu muset odmítnout

l i s t ý, r o z c h o d n í k bíl ý, pi l át , k o p r e t i n a
chocholičnatá).
Vozovou cestou sestupujeme do H y č i c. Na okrajích
cesty hojně se vyhřívá úhledná v o s k o v k a a ve vá
pencovém lomu nepřehlédneme š k a r d y s mr d u t é ,
vzácné květiny české. V Hyčicích před výstavným stat
kem zdravíme selku, tážeme se, prodala-li by nám po skle
nici mléka. »I ano,« odvětí, pozývajíc nás vejiti. Všedše,
mile jsme překvapeni posledním číslem plzeňského »Čes
kého Deníku«. Netajíme se tím, tážíce se po hospodáři.
»I to můj je takový čtenář ! Leží teď v nemocnici, byv zra
něn na polském bojišti.« V hovoru o hospodářských vě
cech všimneme si slov: »do buryni, buryňa«. Až sem za
bíhá význačný pád druhý v Plzeňsku: »do zemi, do skle
nici«. V Rovné u Sušice ještě jsme slyšeli »kouto, mráko«
jako na Domažlicku. Snad tato koncovka »o« je staro
slovanské jer, zamlčované nyní o (neobjevuje se v pol
štině?). V Postřekově u Domažlic pátral po několik ne
děl kterýsi jazykozpytec polský po vztazích nynějšího ná
řečí chodského s polštinou. — Posilnivše se mlékem a do
mácím chlebem, tážeme se, kolik jsme dlužni. »I nic,« dí
selka. Vřele poděkujeme za pohoštění.
Kráčejíce podél Ot avy, znamenáme četné stopy na pahrbečkovitých luzích a ladech poříčních po bývalém rý
žování. Na březích zlatonosné Otavy skví se teď zlatém
květy nádherné k e j k l í ř k y žl ut é. — Říční proud
bystře unáší spojené kmeny a obratní muži řídí směr
plavby.
Na vápencové skále vypínají se mohutné zříceniny přemocného
h r a d u Rábí . Síla vzdoru, a to i zubu času
V. Stránský:
vyzařuje
z
přemocných zdí, dobytých jen nikdy nepře
STAV DOMŮ, ZPŮSOB
moženým vojevůdcem a rekem z Trocnova a Kalichu. Na
JEJICH KRYTINY, POŘÁ-- suchoparu kol zřícenin roztroušen zlatokvětý t r ý z e l
DEK ULIČNÍ A POŽÁRNÍ v o n n ý a na trávníku v nádvoří krásný strom mu k u
POLICIE V ROKYCA-p r o s t ř e d n í h o , dle všeho původního. V nádvoří i kol
NECH V PŮLI STOL. XVI. hradu vítá nás opět známá okoličnatka z Práchně. Za
Jak to v Rokycanech po těchto vesny pozdraví vás drobný l o m i k á m e n t r o j l a stránkách v tu dobu vypadalo, 1o č n ý na vápencové skále.
osvětlují poněkud rozličná snesení
Pod hradem na břehu tůně i pokraji vody plno b e r l y
obecní, zapsaná v neveliké, ale za ú z k o l i s t é . Na drolině u Č e p i c e porost vzácné
jímavé knize, označené na hřbetu
nápisem »Snešení obecní 1520«, o ž a n k y čpavé, zdaleka akroleinovým zápachem (po
která jest chována v městském ar zhaslých svících) se prozrazuje. V porostu zahlédneme
chivu rokycanském, majíc v pořadí jakousi vzácnou pýchavku drobnou (Tulostoma mammostarých městských knih č. 38, a sum Mich. ) pa l e č ku, stopkovitě protaženou, po prvé
obsahujíc zápisy od roku 1520 do v životě. Na jednom místě vyssává ožanku kokotice, sice
roku 1661.
podobná menší, též na první pohled hodně od ní odchylná.
1. Již v radě plné léta 1523, dne
Na
ty cizopasníky nutno miti dobrý pozor. Nedávno nám
18. září za purkmistra Říhy Rů
žičky byla z mí n k a o domí ch, rozpoznali v obecném jmelí dle živitelů několik odrůd;
k t e r a k p u s t n o u , a páni pří- kokotici větší na bramborové nati, již též u Rokycan jsme
»čestný pohár«, až mi bude na
bídnut. Konečně jsme byli hotovi
a průvodce mne vybídl, abych po
užil pohostinství. Když jsem mu
za ně poděkoval, byl překvapen a
špatně si vykládal mé díky, pravil:
prosím, to se musí, to je dovoleno
od správní rady. Znovu jsem od
mítl. Tu zakroutil párkrát hlavou a
zdál se mi smutný. Abych nějak
zakončil, ujistil jsem ho, že bych
přijal čestný pohár, že však jdu
k obědu, na nějž se těším a jejž
bych si jistě pitím zkazil, a vtiskl
jsem mu do ruky tvrdý zlatník.
Ani to však jej neobveselilo. Podě
koval mi, pohlédl na mne a řekl:
no — jaká teda pomoc! Ale to
jim řeknu: už móc let provádím
pány, móc let — ale tohle se mi
ještě nestalo! Bylo mi ho líto a
proto jsem znovu se snažil ho uspokojiti ujištěním, že při a po obědě
vzdám jeho nektaru u Knoblocha
náležitou čest. Škoda, že se nemohl
přesvědčit, že jsem marně neslibo
val! Při obědě jsem se sešel s do
mažlickým profesorem J. Štrérem,
jenž toho dne byl náhodou v Plzni,
dali jsme se do vzpomínek na aka
demické gymnasium pražské, na
němž býval Štrér suplentem, a byl
už dávno oběd sněden, když nám
plzeňské pivo ještě chutnalo.

našli, již po kolik roků od větší oddělili, na samostatný
druh ji povýšivše. — Za této příležitosti vzpomínáme, že
prve u Zi c h o v i c na úkloně proti Rábí, zapomněli jsme
vás upozorniti na dva kusy mí š e n c e l e s n í knot o v k y s l uční , s bledě růžovými květy, na jednom
z míšenců drobnějšími, na druhém většími. V S u š i c i
v uzenářském obchodě doplníme prořidlé zásoby své. Mě
sto působí milým dojmem pokrokovým, zvláště nádherný
palác státní reálky, vystavěný městem, je pravou ozdo
bou průmyslového a obchodního (všimněte si odboček ně
kolika peněžních ústavů na náměstí!) města zkvétajícího.
— Ještě daleko do posledního polibku slunečního matce
zemi, proto spějeme silnicí do Kašperských Hor. VBohd a š i c í c h v hostinci ochotně hostinský, poštovní úřed
ník vídeňský ve výslužbě, přijímá nás na nocleh, a ne
moha pivem, dobrým mlékem nám poslouží. V milém roz
hovoru s ním, nejvíc o rodinných věcech, trváme po ce
lou hodinu.
Za jitra druhého dne ze sousedních Do l n í c h Dvorc ů vystupujeme průsekem smrčinou na K a š p e r k .
Ukázkou blankytného ml é č i v c e a h o r s k é h o č e r 
n ý š e ohlašuje se blízkost horské květeny. Jak Radyně
Plzeňsku, tak Kašperk vévodí širému okolí; povstal jako
ona za Karla IV. S úctyhodné výše 890 m bdělým okem
střehl královských měst horních Kašperských Hor a Rejštýnu i třpytného kovu, pro nějž slzy tekou. Jeho bratr
P u s t ý zámek, sotva 2 km na východ, je sice nižší,
ale květenou zajímavější. Na výhřevném svahu pod hra
dem překvapí nás v objetí chladných lesů smrkových te
plomilný k r u š t í k t m a v o č e r v e n ý a k o k o ř í k
lékařský.
Vcházíme v město, známé z jiného románu Klostermannova — v K a š p e r s k é Hor y. Mile nám kyne okres
ní dům s označením českého zastupitelstva okresního, a
Skálův hostinec. Je po poledni. Sklenicí výborného piva
se osvěžíme a dobrým sýrem i chlebem se posílíme. Jiné
pokrmy již vyprodány. Z ovocného stromoví v horním
městě jen nižší jabloně a hruše spatřujeme, v dolním však
i vysoké hruše, jabloně a švestky.
Sestupujeme silnicí do R e j š t ý n a na Otavě. Na pa
louku nevítá vás blankytnými květy obyčejný v kraji kakost luční, nýbrž menšími květy ametystovými vábí vás
k a k o s t l esní . Teplomilná květena poslední pozdrav
nám dává trsem p i l á t u na témže palouku. O teplotě
toho koutku šumavského svědčí i žitné žně, právě zde
počaté — tedy skoro v témže čase, jako v kraji.
O Če ň k o v ě pile, vzdálené odtud asi hodinu, na
Vydř e , jak Otavu nad soutokem jejím s Křemelnou zovou, čteme v Průvodci, že tu i vzácné ovoce teplomilné

sežní dali to v moc s pány staršími
panu purkmistru a pánům konše
lům, aby to opatřili a kdo by sta
větí a opravovati nechtěl, aby ho
k tomu přidrželi.
Při tom byl Mikuláš Holofous
zavolán a poručeno mu, aby svůj
dům opravil do sv. Martina (11. li
stopadu 1523) pod propadením de
síti kop, též poručeno Václavu Lukašíkovi, aby dům Vlčkovský osa
dil a jej opravil do sv. Jiří (24. dub
na 1524) pod pokutou stejnou.
(Snešení obecní 1520, list 2. na
rubu).
2. V prvé půli století XVI. neodvykli si ještě v Rokycanech krýti
domy a chalupy s l á mo u čili d oc h e m, doškem (z německého Dach
= střecha), ačkoli krytinou doško
vou při těsném seskupení domů
v městě hrazeném, jakým byly Ro
kycany asi od konce století XIII.,
zvětšovalo se nebezpečí ohně. Vedle
došků kryly se domy d ř e v ě n ý m
š i n d e l e m a n o v i n k o u bylo
krytí t a š k a mi , kterým se tehdy
říkalo »ci hl y hákové«, kdežto
cihlám na stavbu zdí říkalo se
»cihly

zdicí«.

Když sousedé od krytí slámou
neupouštěli, usnesla se rada měst 
ská r. 1551 v pátek po sv. Tiburcí
(17. dubna) za purkmistra Víta
Kohouta na tomto zákaze s vy
hrůžkou trestu:
»Třetí, aby žádným dochem žád
ný soused zde v městě nekryl než
radějíc aby sobě šindel na lakový
stavení chystal a pomalu každý rok
dochů odtrhávaje, šindelem přikrý
val, nezachová-li se kdo tak, povi
novat bude hned bez vejminky
1 kopu pokuty položití.« (Snešení
obecní 1520 list 8. rub.)
Na podporu krytí taškami a zdě
ní z cihel stalo pak se o 4 léta
později, r. 1555. v pátek po slav
nosti ducha sv. (7. července) za
purkmistra Jana Matějovic v plno
sti rady toto usnesení:
»Kdož by chtěl cihlami krejti,
aby jim cihly hákový pomáhány
byly zouplna na krovy, strany pak
zdicích cihel, těmi vedle vůle a uvá
žení pana purgmistra všechněm pomahati se má.« (Snešení obecní
1520 list 11.)

3. Na ulicích a na rynku čili ná
městí vypadalo to tehdy v Roky
canech méně vkusně.
Vedle řemesel a obchodů sousedé
provozovali polní hospodářství,
chovali dobytek. Dodnes jest i v bý
valém městě hrazeném v Rokyca
nech v několika domech chován do
bytek a v mnoha domech jsou stáje
změněné na byty neb jinak použí
vané. V století XVI. byl asi chov
dobytka v stájích při domech i
v rokycanské ohradě městské pra
vidlem.
Bylo zvykem dobytek pasti, mě
sto mělo svého pastýře a bylo star
ší usnesení z neudané doby, které
se obnovilo r. 1560 za purkmistra
Víta Srnovce, »aby dobytky před
pastejře hnány byly.« (Sneseni,
list 14.)
Sousedům, kteří neměli dosti mí
sta na dvorech, bylo dovoleno miti
hnůj na ulici; bylo také dovoleno
vyvážeti hnůj na rynk městský a
nechati jej tam do dvou neděl.
Že však byli sousedé, kteří ne
chávali hnůj vyvezený na rynku
i déle a nestarali se o úpravu hnojišť na ulicích, bylo toho vzpome
nuto v radě městské a obsáhlé
usnesení, které se stalo roku 1531
v outerej po sv. Klimentu (24. listo
padu) za purkmistra Víta Kohouta,
stanoví o tom čl. XII. toto:
»Item. Hnůj kdo by na rynk vyvézti dal, ten aby jeho déle dvou
neděl ležeti nenechával pod poku
tou 1 kopy míšeňské.
A kdož v oulicech svá místa mají,
ti aby jej pořádně kladli, vokydávali, aby (hnůj) různo nešel.« (Snešení, list 9. rub.)
4. »Mnohé případní nešťastné
příhody« s ohni a požáry v městě
daly podnět, že také v Rokycanech
zřídili si požární policii a vydali
požární řád. Stalo se to také roku
1551, ustanovení o tom nacházíme
v obsáhlém snešení výše uvedeném
v článcích I.—V., Vili.—XI. Podle
řádu toho byli orgány požární po
licie hejtmané s desátníky ve čtvr
tích městských, hejtmané měli poslouchati purkmistra, desátníci pak
zase hejtmanů a byly výzbroj a po
vinnosti jejich dosti podrobně urče
ny i »braň« hejtmanů, sekera a mo
tyka na jednom násadišti, upomíná

dozrává. Spatřujeme však u »pily«, která vyhořela a
v elektrárnu Kašperských Hor se změnila, jen obyčejné
stromy naše. Nepochybujeme však, že tu réva, ba snad
i broskve dozrávaly. Aspoň u hostince v Bohdašicích, mno
hem výše položených, dost vysoký keř broskvový jsme
viděli.
Za Rejštýnem Otavino údolí se zúžuje, lesnaté stráně
blíže k řece přistupují a vzrůstají. Kráčíme stále žulovou
oblastí, která jen místy mezi Horažďovicemi a Sušicí vá
pencem byla přerušena. Seškrabujete se stěny lišejník —
p u p k o v k u b a b u l k a t o u — jakoby spálený »vaječník«, t, j. vaječnou placku, usmaženou na másle, oblíbe
nou to pochoutku ve východním cípu Čech. Svahy i stěny
po pravém břehu Vydřině ověšeny jsou topasovými i sa
fírovými zvonci n á p r s t n í k u h l i n o ž l u t é h o a
z v o n k u b r o s k v o l i s t é h o . Dosti řídký zvonek vy
skytuje se na jejích úpatí — z v o n e k k l u b k a t ý a
vzácnější, štětinami ozbrojený — z v o n e k ha di nc ov i t ý. Pod studenou vodou Vydřinou, přirostlý na kame
nech, sbíráme vzácný druh horského mechu, d v o j k r y tku s r p o v i t o u (Dichelyma falcata), význačný srpovitě zahnutými listy, který tu velmi zasloužilý a bystrý
náš rostlinozpytec Dr. Josef Velenovský objevil, kdežto
po jiném vzácném rokytu, na týchž místech jím sbíraném,
marně se pídíme.
Za Čeňkovou pilou volíme silnici Povydřím vlevo, ne
vystupujeme jinou vpravo do Srní. Vcházíme v nejma
lebnější část Pootaví, v nejkrásnější údolí české. Vlevo
vysoko, skoro až k nebi, zdá se vám, vypínají se lesnaté
stráně, mnohdy svislými stěnami skalními k řece se smy
kajíce a tu a tam skalními hlavami přepodivnými koru
novány jsouce, a vedle mladá Otava bujná hopcuje a skáče
přes kameny, zkoušejíc sílu svou, laškuje s nimi, menší
unášejíc, ano opírá se též o balvany, snažíc se v rej a skok
ztrnulé nohy jejich dostati a z toho reje i vřavy nepopsa
telný ryk a shon i hudba ohlušující. Jinde stavějí se větší
balvany proudu v cestu ; voda hučí, bouří, řve — rozkáceně
se peřejemi řítí a s jezů padá. Bouřnému boji tomu na
slouchal v r. 1862 genius hudby naší Bedřich Smetana
a vtělil jej do skladby Vltavy v její zápas s balvany
u Čertovy stěny. Zbožňovaný skladatel náš byl tehdy
hostem velkoobchodníka dřívím p. Čeňka Bubeníčka
z Prahy. Ten měl v tichém zátiší šumavském, od větrů
všestranně chráněném, »na Čeňkově pile« zámeček, u ně
ho park, kde se dařila a dozrávala vinná réva, meruňky
a broskve.
Šumava dýše tu plným vděkem, sladký dech její ovívá
Tě opojivým balsámem, chladivým vanem obestírá zna
venou skráň v sladký sen, ukolébala by Tě snadno za po

ledního žáru bouřná píseň její víly — Otavy. Sem, na břeh
Vydry, královna Šumava matka jak by snesla nej
krásnější šperky své v přírodní zahradu rusálek a vil,
jež se tu vedle v čisté vodě Vydřině koupají a za šipkami
se míhajícími pstruhy honí.
Vizte v » z a h r a d ě r u s á l e k a v í l « ten sluncem hý
řící k a mz i č n í k ; tu ztepilou krásku s bohatou kyticí
nekonečně něžných květů — u d a t n u, již nejkrasší ozdo
bou vyslala na Otavin břeh až k samému milovanému
městu svému Sušici; vizte úbělem míru kynoucího, švar
ného a cílevědomého Apollona — p r y s k y ř n í k orněj o l i s t ý ! Tu kyne nejvábnějším květem růžovým, bo
hatě oděný za ranní Vesny v dřímající dosud kol přírodě
našich hájů — l ýkove c , kterýž okouzlil samého mra
zivě přísného, nezřídka až triviálního křtitele rostlin,
učence Linnéa, že ho Dafnou nazval. Rubínem třepotají tu
nad bujnou směsí různých odstínů zeleni koketně upra
vené hlavičky — nejkrásnějších výtvorů domácí přírody
— l i l i e z l a t o h l a v é — letní zdoby to našich hájů,
po kteréž toužebně sahá ručka, prvních krůčků se odvá
živšího děcka, jako stejně zvábí bezleský zrak životem
nasyceného Don Juana; srdce však, zdravým citem dýšící,
k nadšeným ódám strhne. Vizte bujarou silou sokolí kypí
cího a upažujícího junáka — c h r a s t a v e c š t ě t k o 1i s t ý — s očima chrpově modrýma ; pak měkčí srstnatostí vyznačeného bratra jeho — č i s t e c l e s n í s krva
vým květem, orchidejově střiženým a bělostně pomalo
vaným ; unylou krasavici horskou — věs enku nacho
v o u ; Parisem Linnéem zvané, jistě neobyčejného vzhledu
a nesporně ušlechtilé — v r a n í oko. Ladně vykrouženým listem vyznačený k o p y t n í k , k zemi se tisknoucí,
stejně postřehuje oko naše jako povýšenou r ů ž i h o r 
skou, jejíž šípky tu rdousí rumělkový rez zářící. Na po
kraji příjemnou vůní dýše spanilý a štíhlý k o z l í k lé
kařský
»toť ona Odolen tráva,
o níž neví ženská hlava.«
S ním závodí o cenu v jemnosti vůně rovněž vysoký
a ladný t u ž e b n í k j i l mový. Vandalská ruka spjala-li by z květů oněch kytici, objala by ji zelenou manšetou
v l á s k o v i t é p ř e s l i č k y l e s n í a něžnými vějíři
p a p r a t k o v ý m i . Sáhla-li by však po prvním květu,
již by ji šlehla k o p ř i v a — plevel na stráži tu stojící
a věrně úkol plnící. Vmísil se ve vznešenou společnost
nikoliv vám pro posměch — pro všední svůj šat, ale aby
konal užitečné služby v přírodní veledílně, kde vše na
vzájem se víže jako v řetěze a na sebe jest odkázáno. Jen
letmo dotýkám se ještě bohatými hrozny šarlatovými
ověšeného be z u č e r v e n é h o , statného b e d r n í k u

již na výzbroj dnešních hasičů, se
kerku s hákem, čili ukazuje, jak
tato sekerka má staré podobné
předchůdce.
Pro zajímavost, zdařilost a jadrnost sepsání zaslouží řád náš,
aby byl uveden doslova í s okrajo
vými rubrikami, které však pro
úsporu místa nutno položití v čele
článků.
I.
Hej tmané k rozkazu pana
p u r g m i s t r a ma j í h o t o v i
b ýti.
Item. Jeden každý hejtman k roz
kázání p. purgmistra má se hned
najiti tu, kdož jemu rozkázáno bu
de, a podle uznáni potřeby rozkázal-li by hejtman desátníku, buď
druhému, třetímu, ti aby se tak
zachovali, jako by jim sám pan
purgmistr rozkázal, a to pod tre
stáním pana purgmistra a pánův
podle menšího neb většího přečinění a neposlušenství.
n.
H e j t m a n měj s e k e r u a
m o t y k u na j e d n o m násad i š t i.
Pro vejstrahu pak nešťastných
případných příhod (čehož nás Buoh
všemohúcí rač zachovati) ohně,
hejtman každý má miti sekeru a
motyku na jednom topořišti a když
by pokřik byl, tehdy hejtmané s ta
kovou braní aby se tu najiti dali
a kdož by bez ní přišel, ten aby
pokuty propadl yz, kopy grošův čes
kých a ta má přijití do vobecního
měšce.
IH.
H ák na t yči , ž e b ř í k y , k o r 
bel e d e s á t n í c i o p a t r o v a t i maj í .
Item. Též desátník každý má miti
u svého domu hák železnej nasaze
néj na tyči, žebřík a korbele z rathouzu na čtvero se rozděliti mají.
IV.
Dč b e r y h e j t m a n é o p a t r o V a ti.
Dčbery spielací před domem kaž
dého hejtmana v příhodným místě
tři s vodou postaveny bejti mají
a oni opatrovati je mají na obecní

náklad a tak každý hejtman aby to
nařídil s svejmi desátníky buď
k vohni aneb jiné náležité potřebě,
nepřátely neb zhoubce honiti, aby
braň náležitou nejprv sami a po
tom jiní měli, pakli by se kdo v tom
váhávej a neposlušnej našel, ten
aby dostatečně trestán byl.
V.
P l a t od p ř i v e z e n í vody
v n e š ť a s t n o u př í h o d u .
Kdožby nejprve vody sud při
vezl anebo káď, tomu prvnímu dáno
bude % kopy míš., druhému XX gr.,
třetímu X gr. a dále, pokudž by
toho potřeba ukázala.

vin.
Hejtman i s desátníky
s v ý mi v 4 n e d ě l í c h komí 
ny v o h l e d á v a t i a z a s e pa
nu p u r g m i s t r o v i o z n á 
mí t i má.
Též aby každej hejtman s svými
desátníky v svý čtvrti komíny,
hvozdy v 4 nedělích ohledávali a
kdeby nebezpečenství viděli, toho
netajili a každému panu purgmistru oznámili; že sou se tak podle
toho snešení a zůstání zachovali, a
p. purgmistr má to poznamenati,
že jest se to za jeho ouřadu vy
plnilo.
IX.
H e j t m a n é p r o j d o u c a proh l í d n o u c k o mí n y p. pur gmi s t r u poz na me ná ní dáti
maj í .
Na tomto sou se také snesli a
zapsati poručili, aby týž hejtmau
s desátníky svými prošel svou stra
nu a oznamujíc panu purgmistru
sepsaných osob podal, kdež co po
třebí vopraviti a napraviti, aby
bezpečno bylo ; tehdy hned potomní
p. purgmistr má za svého ouřadu
ty osoby k tomu miti, aby to
všecko, jakž jim poručeno jest,
k nápravě přivedly a opatřily.
X.
Konopí v ř e k á c h n e mo č i t i
ani do mě s t a n e v o z i t i.
Co se konopí dotejče, na tom sou
se také snesli, aby žádnejch konopí
v řekách nemočili ani jich hned do
města nevozili ani v městě nesušili,

v ě t š í h o , nedůtklivé n e t ý k a v k y s ostruhatými květy, povýšeného p c h á č e b a h e n n í h o , věrné průvod
kyně chladnějších vod — k r a b i l i c e s r s t n a t é , nejvyšší okoličnatky naší — b o l š e v n í k u , křoví: ze
s t ř e mc h y , ol š e šedé, l í sek, ma l i n í k u ; všudybylů: c h u d o b k y , k o n t r y h e l e , j i t r o c e l e v ě t 
š í h o a j., jež mlčením pomíjím.
»Nechoďte do Šumavy«, praví rostlinozpytec, »s prázd
nem se vrátíte!« a přec přináší z ní bohatou kořist z říše
tajnosnubného rostlinstva.
Aj, Šumavo, Ty macešsky zanedbávaná Šumavěnko
drahá, česká Popelko, kdy přijde králevic, aby tě předsta
vil v netušené kráse, v oslňujícím půvabu Tvém?
V ladné směsi rostlinstva v zahradě rusálek a vil zna
menáme převážnou většinu jako jinde v Čechách prvků
středoevropské květeny, mezi nimi i teplejší pahorkatiny
si oblibují kopytník a lilie zlatohlavá, hojné jsou v ní
podhorní prvky (vraní oko, chrastavec štětkolistý, lýko
vec, udatna, věsenka), ano i horské druhy (pryskyřník
omějolistý, kamzičník). Poříčím pronikly do krásného zá
koutí toho šumavského z nižších poloh dost teplomilovné
druhy a z vyšších poloh řekou splavena byla semena
horských druhů; podhorní květeně podnebí, nadmořská
výše a j. poměry jsou nejpříznivější. Skoro dětskou ra
dostí jsme zaplesali (asi takou, jako když v jedenácti,
letech pro sbírku motýlů jsme ulovili barvoměnku a čer
venou stužkonosku) po prvé v životě ve volné přírodě spa
třivše oslňující kamzičník, jejž před tím jen v libosadech
jako přední ozdobu pěstovati jsme vídali ; stejně nezvykle
nás vzrušil zcela neočekávaný nález lilie zlatohlavé v Šu
mavě. Na levém břehu Vydřině mijíme Schlösse!wald, dě
dinu, v níž Klostermann u příbuzných ztrávil jako student
několikeré prázdniny.
Na dolním okraji svahového boru balvanitého (také
zvláštnost v tak značné výši nadmořské setkati se s roz
lehlým borem ještě), před T u r n é r o v o u chýší*), sbí
ráme po prvé snad v Šumavě vůbec d u t o h l á v k u
h o r s k o u , neobyčejně něžný lišejník. Jehlancovitým
vzrůstem a velice bohatým rozvětvením hustým nemálo
připomíná hřbitovní keř — zerav západní. V novější době
o Dušičkách se prodává do věnců v květinářských obcho
dech. I vzácnou slizovku — s i ť o v a t k u p ý c h a v k o v o u a j. hubky na hranici dříví před jmenovaným hostin
cem, do něhož na chvíli za deště jsme se uchýlili a v němž
jen pivem nám posloužiti mohli, sbíráme.
U A n t i g l u plnou vládu přejímá již horská květena ;
na palouku s roztroušenými břízkami a j. plno: vážené
* 1932 lehla popelem, nestaví se; o 1 km výše postavena chýše Pražanka;
slyne lácí a čistotou.

a hledané p r h y c h l u mn í ( ar nyky) , zasmušilé
p o d b ě l i c e hor ní , n a c h o v é v ě s e n k y , neoby
čejně ladné »violky horské« — d ř í p a t k y hor ní ,
p r y s k y ř n í k u o m ě j o l i s t é h o , horské čekanky —
ml é č i v c e h o r n í h o , statného p c h á č e r ůzno1i s t é h o. Tážeme se po hostinci v předním domku. Uka
zují nám, zároveň však poznamenávají, že tam ničeho
nedostaneme, čehož litujíce, opravdu potvrzujeme, hostin
ce došedše, neboť chtěli jsme v něm dnešní pouť skončiti.
Podle P r ů p l a v u ubíráme se silnicí a po čtvrthodině —
již za soumraku — potkáváme několik mužů, tážíce se
prvního z nich po cestě do T e t o v a. Dobrý muž ten však
upře na nás tupý zrak, pootevře úst svých, marně však
čekáme — slovo nesplyne s nich. Teprv druhý muž, právě
nás docházející, vysvětluje, abychom po prvním mostě
zabočili lesnatou strání vzhůru vpravo. Chápeme trefnost
lidového rčení: »Napil se do němoty.«
Již za tmy a deště vcházíme do hostince, kde »hostí
mnoho pospolu a jizba plna hovoru« a z níž zajisté vyšla
skupina oněch, do Srní jdoucích, i s tím, který dobrého
piva pln jsa, nevýmluvností nadán byl. Nás cizince však žá
dající lůžek, odkázali v hostinci na Modrou. Poukazujeme
na déšť, noc, neznalost krajiny i knihu, v níž vytčeno, že
tu noclehárna klubu turistův. Konečně svolili. Žádný však
po všechen večer s námi nepromluvil, až na pana řídícího,
s kterým o vědeckých otázkách jsme rozmlouvali, ovšem
německy. Netřeba podotýkati, že svým vnějškem nejmenší nedůvěry za svých cest jsme nevzbudili a že se nám
tak chladného přijetí dostalo po prvé v životě.
Povečeřevše salámu a chleba, odebrali jsme se na lůžka
v prvním patře. Bylo jich tu ve dvou pokojích sedm. Za
odchodu našeho tři hostinské místnosti byly plny hostí,
i ženy byly s muži. K ránu probudivše se, slyšeli jsme
zdola ještě dost hovoru. Sešedše ráno do místností, spa
třili jsme v četných sklenicích nedopitého piva n e d o 
p i t y (opět trefný šleh lidový), až i skoro plnou sklenici,
a přemýšleli jsme o příčinách nestejného rozdělení »bo
žího truňku«.
Na tetovských lukách rozmnožuje řadu horských druhů
j e s t ř á b n í k r u d o k v ě t ý , ř e p k a černá a
s t a r č e k haj ní .
Horský vzduch tráví. Ve W e i t f e l l e r s k é my s 
li v n ě pana lesního se dotazujeme po sklenici mléka,
chtějíce snídani doplniti. Poukazuje nás na kuchyni. Tam
všimneme si úkolových sešitů prachatického gymnasisty.
Paní lesní, štíhlá třicátnice, předvádí nám hned dvanácti
letého studentíka. Pozorujíce paní lesní hbitě se otáčeti
na vysokých »kothurnách«, v jakých t. r. pražské a jiné
dámy si libují, bezděky vzpomínáme mysliveckého mlá-

též ani netřeli pod pokutou 1 kopy
míšeňský.
XI.
Item. Loučí v lesích žádnej aby
nesekal pod trestáním a pod sta
vení aby s ní (hořící) žádnej ne
chodil. (Snesení 1520, list 9. rub a
násl.)
Jak v řádu samém dosti patrno,
bylo město s předměstími pro vý
kon policie požární rozděleno na
čtvrti, přesně na čtyři části. Ozna
čení čtvrtí v pramenech nenalézá
me, ale pravdě podobně první čtvrt
byla hrazené město, další čtvrti
byly předměstské a to předměstí
zvané Na kamení (Kamenské) čili
Plzeňské snad s částí Pátku pod
děkanským kostelem na levém bře
hu řeky (potoka) Klabavky, před
městí Pátecké čili Pražské na pra
vém břehu řeky a předměstí jižně
od brány Pražské na levém starším
zvýšeném břehu řeky, jež nyní je
částí předměstí Pražského, tehdy
však slulo prostě předměstí.
Pro každou požární čtvrt byl
volen vlastní hejtman, byli tedy
čtyři. Za řádem je záznam o svo
lení prvých hejtmanů a desátníků
a záznamy o jejich volení nachází
me v samostatném nečíslovaném
sešitku, z něhož bylo patrně do
větší knížky snešení opisováno je
ště pro r. 1557, 1560 a 1561.
Za první hejtmany r. 1551 »svo
leni« sousedé: Václav Jiskra, Jiřík
Sochor, Jakub krejčí, Jan pekař.
Za desátníky voleni: Jiřík Sklenář,
Havel, August Skušek, Martin
Kobr, Václav Pláteník, Jan Kule,
Jan Bezděk, Mašek no(žíř), Jan
Písařovic, Vondřej Sádlovic. První
trojice byla přidělena hejtmanu
Jiskroví, druhá Sochorovi, první
dvojice Jakubu krejčímu, druhá
dvojice Janu pekaři. Z prvních
požárních hejtmanů byl Václav
Jiskra volen za hejtmana i při dal
ších uvedených volbách a byl te
prve r. 1564, v neděli po svátosti,
na jeho místo volen Eliáš Chru
dimský z příčiny neuvedené. Z de
sátníků byl podobně opět volen Jan
pekař, jenž byl desátníkem volen
i r. 1561. Ostatně se v službě hejt
manů a desátníků vystřídalo mno
ho rozličných sousedů.

dence z Břežníku v Klostermannově románě, přišedšího
odkudsi z kraje v lakýrkách z jakési žabí kůže, kterak
ho pan lesní žene do Modré, aby mu tam obuvník řádné
Když papež r. 1467 dal českého juchty horské pořídil.
k r á l e J i ř í k a do klatby, odpo
Minuvše Modr ou, č. Mo d r a v u (Maděr), kráčíme
věděl tento svojí apelací ze dne
silnicí
podle mladé Vydry — L u ž n é h o p o t o k a do
14. dubna 1467. Nato metropolitní
Břežníku.
K horským druhům přistupuje tu po prvé trs,
kapitula rozhodla se, že odejde
z Prahy. Za několik dní po shro ale jediný trs ž e b r o v n i c e čili k a p r a d ě r ů z n o máždění uprchli H i l a r i u s z Li  1 i s t é h o, několika kusy mo d r á ř e p k a k l a s n a t á
t omě ř i c , na ten čas správce ka a ještě více kusy b i k a n e j v ě t š í . V rašelinných le
pituly, a K ř i ž a n o v s k ý (tento
byl jedním z předních bojovníků sích smrkových po pravé straně je obyčejným zjevem
katolické církve v Praze) s větši s u c h o p ý r p o š v a t ý , řidčím andílek — s edmi nou členů kapituly nejprve na k v í t e k . Muž s vědérkem na zádech jde lovit pstruhy.
Z b i r o v, zámek pana H a n u š e Krásné dva hřiby srostlé u cesty sbíráme, abychom je
z Ko l o v r a t , později Hilariova v Břežníku v kuchyni odevzdali. Lesem honí se rodina
nástupce v administratorství stra
ny pod jednou. Odtud pak odešli střízlíků a červenka jemným hlasem nadrmolí toho za
do Pl zně, když ji byli proti králi chvilku, že s Hálkem zvoláte:
Jiříkovi náležitě zpracovali. Na to
»Ten ptáček, ten se nazpívá,
pak byla Plzeň po několik let úřed
jak byl by píseň živá!«
ním sídlem pražského arcibiskup
ství. Poklad metropolitního dómu
I pěnkava hlučně krátkým zpěvem se tu ozývá.
a kapituly vzali z obavy před krá
Po dvouhodinové chůzi krásným údolím lesním, v kte
lovou zlobou s sebou do Plzně, kdež
byl bezpečně uložen. Starší letopi- rém děcko Otava jen oblázky si pohrává a smíchem zvoní,
sové čeští o tom píší na str. 184 šíří se a otvírá obzor — vcházíme na lučinatou, nízkými
následovně :
»A potom když se hrabalo k těm porosty klečovými přerušovanou pláň, zahýbáme na trav
válkám, týž Hilarius a Křižanov natý láz s výstavnou myslivnou i hájovnou a dřevařským
ský, poběhlci od viery, pobravše domkem — jsme v Bř e ž n í k u .
klenoty kostelní z hradu Pražské
Vcházíme kolem poledne do hájovny — do prostorné
ho, i utekli do Plzně a nechali na kuchyně a ptáme se, pozdravivše česky, po jídle. Sestry
hradě tři nebo čtyry svých, v kožinách beranuiech, ale popelice s se- pana hajného poděkovavše, přinášejí hned nejlepší odpo
věď — dva talíře výtečné polévky bramborové s houbami
bú na Plzeň pobrali.«
V dobu pobytu pražské kapituly a zeleninou. Nepamatujeme se, že by nám kdy o pouti neb
v Plzni spadá také zavedení knihti o jiné hostině hovězí polévka s jaterními knedlíčky a j.
sku do Plzně a vydání první tiště lépe byla chutnala. Pak následuje miska z bramborů a
né české knihy v Plzni. Dr. Josef mouky připravených šišek, na kterých tukem se nespoVolf, domnívá se, že zavedení knih
tisku do Plzně stalo se právě zá řilo, a konečně krajíc domácího chleba plně ucpává Torricellovu prázdnotu našich žaludků. Nádobí v misníku jen
sluhou Hilaria.
se leskne, všude znamenáte vzornou čistotu, proto chutná
f Jaroslav Schiebl:
vám dvojnásobně.
Po obědě prohlížíme si zahrádky, cestu i luka v Břež
NÁRODOPISNÁ SPOLEČ*
NOST A PLZEŇSKÝ
níku. V zahrádkách pěstují všechnu obyčejnou zeleninu,,
jen ne ovšem okurek ; zel í někdy pomrzá a c i b u l e
DOPRAVNÍ ŘÁD.
jen
drobná naroste. Z keřů vidíme a n g r e š t a r ybí z,
Jak známo, musí v Plzni každý,
kdo by chtěl po tramwayi zajeti nevidíme na něm však bobulí ; ze stromů jen j e ř á b y .
za příčinou nákupu do některého S jejich kmenů některé lišejníky seškrabujeme pro sbír
obchodu na západní straně náměstí ku. U myslivny v zahradě záhon b r a m b o r ů spatřu
a musel tuto svojí jízdu nastoupiti
na Klatovské nebo na Třídě čsl. jeme. Též někdy pomrzávají. Po žitě a ovse v této výši
legionářů, jeti až na nároží Pražské 1149 m ovšem není ani památky. Nemyslete, že zde kolem,
ulice, odtud jiti směrem k ulici stavení a na louce shledáte se se všemi obecnými druhy
f Jaroslav Schiebl:

POKLAD SVATOVÍTSKÝ
V PLZNI.

našimi v kraji. Tak marně pátráte po jediném kousíčku
čekanky, bílé hluchavky, slezu okrouhlolistého, šedivky
černé atd. Zato rudé květy l e s n í k n o t o v k y , p o db ě l i c e h o r n í a j e s t ř á b n í k o v y , s blankytnými
ml é č i v c e , k l a s n a t é ř e p k y a skoro černými
ř e p k y čer né, bílými p r y s k y ř n í k u o mě j o 1 i s t é h o, zlatými k a m z i č n í k u a p r h y chl umn í a j., s naší milou Pythií — k o p r e t i n o u bí l ou,
zdobí horská luka. Mnohé z obecných, tak mimo jiné ko
pretina i k o n t r y h e l , r e z e k v í t e k , h l u c h a v k a
n a c h o v á , l i p n i c e r o č n í atd., jsou i tady. Z těch
s m i 1k a (Nardus stricta L.) velmi hojnou je na palouku
nad myslivnou, skládajíc skoro sama význačný porost. Je
to tvrdá tráva, jíž ani ovce se netknou. Zde jí říkají Biirstling (štětka), odtud název Pürstling (srov. Břasy u Rad
nic od »břasy« = vřesu, která tam hojně roste).
Z tamního ptactva pozorujeme: družné jiřičky, rehky
domácí a konipasy horní. Světoobčan vrabec horským po
lohám naprosto se vyhýbá ; neviděli jsme ho od Rejštýna ;
v Nových Hůrkách u Železné Rudy je, v Hůrkách, polo
zených nad 1000 m, není. Dle výpovědí sester pana haj
ného objevují se tu na jaře i vrány po několik dní. Je
střábi jsou tu rovněž. Ze zvěře: jeleni, srnci, několik za
jíců, dost lišek — ovšem hlavně letní dobou, na zimu se
stupují do nižších poloh.
Sněhu tu bývá v zimě — dle výpovědí týchž — na dva
i více metrů, v Modré na půldruhého metru. Mizí v dubnu,
květnu, ano místy po lesích ještě v červnu se najde, ob
jevuje se v říjnu i později. V červenci m. r. objevil se led
na vodách v Břežníku. V březnu t. r. bujaří lyžaři plzeňští
až na střechu hájovny vyjížděli.
Hajného slečny sestry ochotně nás vedou na význačnou
rašelinu horskou B l a t e v s k o = Plattenhaus s jezery
a jezírky podle Roklanského potoka ; před večerem vystu
pujeme s přítelem ještě na Luzný. Kráčíme podle porostů
s o s n y b a h e n n í i rašelinnými lukami, kde k o l é b 
ka z l a t o n o s n é Ot a v y stojí. Na nich mimo jiné
zajímá nás h o ř e c š u m a v s k ý a d u t o h l á v k a
ma s o v á . Popis obého však ponecháváme si na pozdější
dobu. Ač jsme snažili se býti stručnými, nezkoušejíce
trpělivosti vaší výčtem přebohaté kořisti rostlinné, přec
článek náš nad pomyšlení vzrostl. Nám cesta z Horaž
ďovic na Břežník trvala půltřetího dne, ovšem s četnými
zastávkami, jakých vy miti nebudete. Lze ovšem jeti vla
kem až do Sušice, ze Sušice velmi pohodlně-li jdete, jste
v Břežníku za osm hodin.*) Lze jiti stále Otaviným údo
lím pohodlnou silnicí (i do Rejštýna, vyhneme-li se Kaš
perským Horám), stoupání vůbec neznamenáme a krá*) Nyní z nádraží v Sušici až do Čeňkovy pily je spojení autobusem.

Mansfeldově, nebo přestoupiti na
Lochotínskou trať, která ho doveze
až na roh Zbrojnické ulice, odkud
pak může svého cíle dosici pčšky.
Tohoto dopravního nařízení zmocnil
se již lidový vtip a tvrdí, že prý
si tuto obšírnou objížďku vyžádala
Národopisná společnost, aby takto
mohli si pasažéři naší tramwaye
prohlédnouti se všech stran nej
větší naši monumentální stavbu,
arciděkanský chrám.
f Jaroslav Schiebl:

JAK BYLI
HABSBURGOVÉ PO PRVÉ
S TRŮNU SVRŽENI.
Sbírky zdejšího městského histo
rického musea chovají mimo jiné
velice zajjmavou památku. Jest to
jeden z početně i svým obsahem
velice vzácných exemplářů prokla
mace L á j o š e Koš ut a , diktáto
ra maďarské revoluce z let 1848-49,
kterou byla dynastie Habsburgů
prohlášena za zbavena trůnu uher
ského, což bylo také uherským
sněmem k návrhu Košutovu dne
14. dubna 1849 ve velkém chrámu
v De b r e c í n ě vyhlášeno.
Plzeňský exemplář tohoto pa
mátného dokumentu, který byl vy
dán v maďarském a německém ja
zyku, jest jeho německé vydání.
Byl vytištěn na velmi pevném pa
píru a text jeho jest neobyčejné
objemný. Historie tohoto exempláře
sama o sobě jest již dosti zajímavá.
V kasematách pevnosti Mukač e v s k é seznámil se Vine. V áV r a-H a š t a 1s k ý, pozdější chefredaktor Národních Listů a tchán
autora těchto řádků, s uherským
politickým vězněm baronem Eötw ö s e m, známým spisovatelem a
později také po nějaký čas uher
ským ministrem vyučování. Byli
tam oba na dlouhou dobu odsouzeni
pro účastenství na revolučních udá
lostech z let 1848-49. Amnestie,
udělená při svatbě F r a n t i š k a
J o s ef a I. s bavorskou E 1i š ko u,
oba tyto socii doloris vysvobodila
ze žaláře. Když byl po deakovském
vyrovnání s Uhry Frant. Josef I.
na uherského krále korunován, po
zval baron Eötwös svého někdejší-

ho druha ze žaláře k slavnostem
těm do Budapešti a při té příleži
tosti dal mu na památku onen
exemplář Košutovy proklamace,
kterou dnes chová naše historické
museum. Odporučil mu arci záro
veň, aby se s dokumentem tím
mnoho neblýskal, ježto je v Ra
kousku dosud přísně zakázaný a
kdo by v jeho držení byl přistižen,
mohl by miti s úřady velmi nepří
jemné opletání. Tento dokument
dostal se poději do majetku autora
tohoto článku, jako zetě Vávrova,
který důležitou památku tu věnoval
po převratu sbírkám městského hi
storického musea. Snad bude dnešní
generaci zajímati, když při této pří
ležitosti také ještě připomeneme, že
svržení rakouské dynastie s trůnu
bylo vlastně navrženo a propago
váno polskými aristokraty, P ot ockim a Czar t or yj ským,
kteří chtěli souběžně s Uherskem
vyvolati také revoluční hnutí v Pol
sku. Při dotyčných poradách byl
také spolu s jinými maďarskými
politiky účasten revoluční uherský
ministerský předseda hr. L u d v í k
B a t t h y a n y , který byl proti to
muto polskému návrhu, vzdor tomu
však byl později o d Ha y n a u o v a
vojenského soudu právě pro tento
dethronisační pokus k smrti odsou
zen a vzdor tomu, že se rakouský
ministrpresident k n í ž e F e l i x
S c h w a r z e n b e r g za jeho pardonování zasadil, maje vědomost o
Batthyanově nevinně, byl dne 6.
října 1849 rozsudek smrti prove
den, což se stalo hlavně vlivem
mstivosti pověstné rakouské arclvévodkyně Žofie, jejíž lásku byl
kdysi Batthyany zamítl. Veškeré
podrobnosti objasňující celou tuto
záležitost a tím i také původ
památného Košutova dokumentu
dethronisačního vyšly teprve bez
pečně na jevo po převratu, ze zprá
vy nadepsané »Zur Orientirung«,
nalezené v tajném domácím —,
dvorním — a státním archivu habs
burském ve Vídni. — Další zajíma
vou památku na dobu revoluce
1848-1849 chovají naše musejní
sbírky z daru pens. faráře Ro z s y 
pal a, svého času poslance na sně
mu v Kroměříži, totiž: pečeť pa
mátného sněmu kroměřížského, kte-

číme ve stínu stromů. Ve dvou dnech pěšky vysoce zají
mavou vycházku ze Sušice a do Sušice vykonáme. Ráno
v pět hodin vyjedeme z Plzně* ) a druhého dne o půlnoci do
ní opět vlakem se vrátíme. Jízdné z Plzně do Sušice v třetí
třídě osobním vlakem bylo r. 1916 2'80 K. Plzeňané znají
Šumavu skoro jen v okolí Železné Rudy, k Otavině zdroji
sotva kterého napadne si zajiti.
Večerem vracíte se do hájovny. Po večeři vyjdete na
zápraží. Je krásná noc vlažná, hvězdnatá. Pohlédnuvše
k nebi, bezděky zanotujete s Tomanem:
»Všecky ty krásné hvězdičky,
s nebe jsou se prosypaly«,
a zatane vám na mysli mnohá z Kosmických písní, zvláště :
»Letní ty noci zářivá,
jakož srdce tebou okřívá,
ve dne tak sladkobolno
a teď tak volno, volno.«
Před vámi širá pláň, na jejím konci Luzný se vypíná.
Nebe jeví se zemi tak blízko, je chvíle, kdy Vesmír pro
mlouvá — k atomu — člověku. Z dáli dojde vašeho slu
chu zázněj zvonců odpočívajících stád, u nich v duchu
spatřujete pastevce-hochy, rozmlouvající u ohně, proží
váte Turgeněvův svatvečer, tak mistrně vylíčený v Běžině
luhu, že, ač pětatřicet let uplynulo od jeho četby, ještě
vše živě tane vám na mysli. Jen na docelení obrazu pře
jete si, aby Mléčná dráha, již na obloze neznamenáme,
»jakoby tekla«. Krásná noc tichá, velebná rozepjala pe
rutě míru, nebe zemi se přiblížilo a Vesmír rozmlouvá se
svým atomem — s člověkem. Usínáte s obrazem Běžina
luhu v srdci.
Ráno probouzí vás přelíbezný hlahol — šveholí vám ji
řičky nad okny. Zprvu, pokud růžoprstá Eos clonu dni
nenadzvedla úplně, jen nesměle cvrliknou několikrát tře
mi slabikami a v přestávkách, jako když pozdní chodec
lehce jen zaťuká na dvéře, aby spících nepolekal, po
chvilce však line se švitoření jejich jediným proudem
nepřetržitým z hrdélka a z toho zpěvu radost, blaho vyciťujete, sálá z něho jako z ukolébavky blažené matky —
probouzíť matička tu drahou svou rodinu ptačí — pět
hladově se otvírajících zobáčků holátek, jimž střelou teď
odlétá za potravou. Ach, jak dávno tomu, dávno, celé půl
století, kdy sedávali jsme na zábřeží, jak u nás zápraží
říkají, a dlouho naslouchali šveholení posvátných těch
ptáčků a byli šťastni na klíně nevelké své matičky, vtělené
to lásky mateřské. A opět zvoláte s Nerudou :
*) Nyní v 5 hodin jede rychlík a v 6‘54 hodin osobní vlak do Horažďovic.

»Ach, což ta láska mateřská
přes časy, přes hrob hoří,
neumrazíš ji na horách,
neuhasíš ji v moři.«
Rozhlížíte se velmi prostranným pokojem malovaným,
prohlížíte velmi četné parohy statných dvoupaznehtníků
našich, ušlechtilé postavy, vejdete do sousedního pokoje
prostorného a zevšad — z každého kouta zírá k Vám
čistota, úprava, prostý krasocit a ten tak mile dojímá
v lesní samotě u samých hranic rodné země, že se vám
odtud ani nechce, zvlášť za pomyšlení, že jste tu pod stře
chou s lidmi tak dobrými, tak hodnými.
Dovolili jste se večer vyvěsiti rozmoklé ponožky a obuv
nad zápražím. Ráno však obouváte se do týchž ponožek
čistě vypraných, suchých, vyžehlených, a rovněž do
suchých a tukem změkčených bot. Pozornost ta dojímá
a přítel položertem, polopravdou slibuje slečnám sestrám
pana hajného Vítka, že se jim jistě postará v Praze
o ženichy.
My však, odcházejíce z hostinného domu, zcela vážně se
tážeme : Které srdce dobré v dělnické haleně ze Škodových
závodů zajede si sem pro zrno ryzího zlata českého, kdo
oblaží sebe i ty dva prosté květy lesní pro všechen život?
Připojené snímky světelné, pocházejí od přítele pisa
telova — od p. Jana Warause, universitního mechanika
v Praze, jehož světlé památce pisatel nyní podaný článek
věnuje.
FRANT. TEPLÝ, archivář:
PŘÍPRAVY J. Š. BAARA K ROMÁNU »SVATBA«.
Dokončení.

Se strany ženicha se šlo k tomuto a se strany nevěsty
k jejím rodičům, družba šel k nevěstě a seděl s droužkou
u ní.*) Muzikanti šli k ženichovi. Po obapolném zasednutí
ke stolům se předem vykonala modlitba před jídlem. Pak
ihned přinešena na stůl hovězí polévka z krup, po ní ho
vězí maso s křenovou omáčkou a chleba, pak vepřová pe
čeně a po ní telecí pečeně s chlebem a vařené suché švest
ky, a naposledy »pšenová kaše«. Tuta nesměla nihdež
scházet, a je ještě dnes zde pořekadlo: ten nebo ta musí
být všudy jako pšenová kaše. Po večeři u nevěsty, která
se odbývala při zavřenejch domovních dveřích, přišli
místní chasníci s bubnem na »krmní«. Zabubnovali pod
okny na záspí a žádali jejich »právo«. Táta nevěstino jim
šel otevřít a přines’ jim bochník chleba, koláče a džbán
*) To ovšem tenkráte, byli-li noví manželé z jedné vsi. Jinak se hodovalo
u nevěsty.

rou farář Rozysypal při rozehnání
sněmu vojskem z opuštěné sněmov
ny odnesl, aby ji před ukradením
zachránil, a kterou za svého pozděj
šího pobytu plzeňského městskému
historickému museu do jeho sbírek
věnoval. — Jinou konečně památku
na tyto pohnuté doby chová ve své
rodinné sbírce pan T h e o d o r
S c h i e b 1, městský úředník a
vnuk prve zmíněného Vine. VávryHaštalského, a sice číslo psaného
časopisu »Der Löwe«, které redi
govali a sami vlastnoručně napsali
političtí vězňové v pevnosti Mukačevské jako překvapení k Vávrovu
svátku. Ježto vyšlo pouze toto je
diné číslo, tvoří vzácný unikát.
f Jaroslav Schiebl:

»MIŽŮRA /«
»Děti, pojďte dolů! Mižůra!«
Toto volání jasného dětského, ale
vydatného hlásku zaslechli jsme
otevřenými okny našeho bytu pra
videlně za letního odpoledne, kdy
jsme po svém návratu ze školy
posvačili.
Byla to naše milá a bodrá ka
marádka Blažena Friedlovic, která
byla svými, v Královicích bydlícími
rodiči dána na školní výchovu do
Plzně, kde byla svěřena péči své
rozšafné tety Louisy Krippnerovy
a jejího bratra Tomáše, »věčného
mládence«, jak mu tehdáž v Plzni
říkali.
Volání naší kamarádky nás arci
alarmovalo a už jsme se hrnuli
z našeho bytu, v prvém patře se
nalézajícího, dolů do Andělské ul.,
která byla po 4. hodině hřištěm
dětí ze všech tamních domů. Za
chvíli rozléhal se tu jásot a zpěv
z dětských hrdélek. Děti tvořily tu
dvě skupiny. Jedna, blíže k ulici
Františkánské, kde reje vedli kluci
Bernáškovic a Raškovic, prováděla
hry a taškařice bujnějšího rázu,
jako : cirkus, vojenské exercírky,
hry na raubíře, při čemž nejčastěji
hráno na »raubíře Babůrka«, o je
hož ohavných činech páchaných na
městě Plzni vypravovávaly naše
babičky. Raubrhauptmanem Babůrkem byl zpravidla náš divoký spo
lužák Raška, syn zámečníka od
»červenýho raka« (čp. 151) a vůd-

cem oddílu, Plzeň hájícího, Frantík
Bernášků, syn hokynářky z Teissle •
rovic domu (dnes restaurace »U
kosa«), později věrný sokol. My
děti ze západnější části pěstovaly
jsme hry klidnějšího rázu, jako ko
lový tanec »Mám šáteček, mám!«
Plumpsak, slepou bábu, anebo jsme
se slezli na zápraží Krippnerovic
domu kolem almužnice chromé
Marjánky, nevyčerpatelné zásobár
ny místních pověstí plzeňských,
které dovedly i nejbujnější ulič
nickou náladu k hrobovému tichu
tlumiti. Však také učitel Vlasatý,
který občas chodíval do Andělské
ulice na pivo, vyjádřil se jednou
k mé matce: »Takovou pozornost
ve škole nedocílím, jako ta chromá
Marjánka !«
Občas arci jsme my kluci účast
nili se pohostinsku také tempera
mentnějších her »dolejší party«,
vedené — jak již připomenuto, klu
ky Raškovic a Bernáškovic, kdežto
zase Bernardinovic a Pflanzerovic
děvčata a klidněji založení chlapci
Emánek Kabátovic i Bernáškové
přicházeli z dolejší party pohostin
sku zase k naší »hořejší partě«,
kde klidnější hry odpovídaly více
jich povaze, podobně jako do naší
party docházela také děvčata Bulantovic a jiná z tehdejší Jeptišské ulice, dnešní západní části
Andělské ulice, kde nebylo tolik
dětí jako u nás.
Tyto odpolední reje v Andělské
ulici byly — bůh ví kým — pokřtě
ny na »Mižůry«. Nikdo nevěděl,
jak tento název vznikl, ale každý
v ulici věděl, že znamená odpo
lední skotačení mládeže z Andělské
ulice, jejíž specialitou byl tento,
v jiné části města neužívaný název.
Rodičové dětí z hořejší party ne
radi viděli, když jich hoši účastnili
se divokých her dolejší »Mižůry!«
Když jsem se tak po létech za
myslel nad tímto slovem »Mižůra«
a snažil se původ jeho vypátrati,
nedostal jsem se nad domněnku, že
by to snad mohl býti zůstatek z po
bytu francouzského vojska v Plzni
a mohl znamenati zkomolené »demi
jour«. Na ty naše odpolední reje
by se bylo arci lépe hodilo ozna
čení »five o’ clock«, nežli novotvar
»Mižůra« ! Ale kdo tehdáž věděl

piva a něco peněz. Vzavše darované, poděkovali se »Za
plať Pánbů« a ztratili se někam do zátiší. Dyž tuty ná
vštěvníci vodešli, sklidilo se všecko ze stolů a ženský vobsadily stoly tak, že nevěsta usedla až do rohu*) pod zavě
šený kříž a droužka po její levé straně a ostatní ženský
těsně vedle sebe obsadily stůl celej, tak že nemíl žádnej
mužskej k nevěstě přístupu, asi tak jako obsadí v úlu
včely královnu.
Po skončení večeře u ženicha jdou všickni s druž
bou napřed k nevěstě a muzikanti hrajou po celé ce
stě bez přestání. Při příchodu k stavení zpívají: »Votvírejte se Porazilouc vrata, vedeni’ vám nevěstu vod stříbra
zlata. Vodvírejte se Porazilouc dvírce, vedem’ vám ne
věstu, má nový třejce (»tříce«) . . .« Vejdou do senci a
hned se ženich chce dostat k nevěstě, ale chyba lávky.
Ženský se na něho sesypou jako sršáni a muší nevěstu ne
chat na místě ; a spustí na něho : »My tě ji nedáme, až nám
přineseš, co vod tebe budeme chtít a potom ji eště musíš
převedst po tříbrnym mostě.« »Tak co pak vám mám při
nést?« »Za první: soudeček, na kerým není žádný vobrouček a je v ňom dvojí víno.« Družba jim přinese vejce. Za
druhý: »Kobylu bez třev.« Přinese jim mědlici ku klapání
lénu a postaví ji na stůl. Za třetí : »Slepičku, na kerý eště
žádný kohout nesedil.« Uchopí někde v koutě malou dívčí
a za velkýho jejího křiku posadí do prostřed stolu. Za
čtvrtý: »Zajče, kterej po lopatě skáče.« Donese jim na řešetě rozkrájené na čtvrtky koláče. Za pátý: »Zelenou kyt
ku s černejma jahůdkama.« Přinese jim košatý trs jalovce
s jahůdkama, kterým je hojně pošlehá tak, že už si víc
věcí nežádaly; ale chtějí, aby vysázel tříbrnej most na
stůl, po kterým by mohla nevěsta přejít. Mezi tutím jed
náním usilujou mužský dostát jeden nevěstino třejc, aby
ženich přej nebůl pod pantoflem. Co se jim málokdy po
daří a žencký při nejmenším pokusu ho dostat, nohama
jej [hledače] pořádně pokopají. Konečně družba, že by ne
věstu nedostal, je nucenej vysázet vod nevěsty až na pro
tější roh stolu desetníkama ba i zlaťáky tříbrnej most a
pak ji podá ruku a po stole ji k sobě převede a odevzdá že
nichovi. Tento uchopí ji a ve vodávacích šatech s ní zatan
cuje ve prostřed senci třikrát do kolečka.
Ženský si ji zase vezmou mezi sebe a odvedou ji do ko
mory. V komoře ji převlečou do jinejch šatů, červený
šerky se širokým pantlem v dole lemovanou, hedvábným
fěrtuchem pestrých květů, takovyj teky lajbík s červenou
širokou hedvábnou nápěnkou, širokejch plátýnkovejch
rukávců a s hedvábným květovaným červeným šátkem
přes ňadra křížem přeloženým, věrnou ji pletení z hlavy
i s věnečkem, při čemž zase nevěsta usedavě pláče, a dají
*) Stáři říkali tomu rohu svatyj kout.

ji na místo toho »čepec«. Tento je kolovátý na způsob velkýho talíře z bílýho plátna a je černým hedvábím vyšitéj ;
zakrejvá úplně hlavu tak, že není ani vlásku vidět. Takto
upravenou vedou zase do sencí a dají jí už »na dycky« že
nichovi. A on musí zase si s ní zatancovat kousek do kola.
Na to jde celá svarba zase do hospody a tancuje všecko
znova i novomanželé, jenže tito jdou už v půl noci domů, ale
druzí vydrží v hospodě kolikrát až do druhého dne až do
poledne. V příští neděli se drží přátelskej voběd u ne
věstino rodičů, ale jenom nejbližší příbuzní a přátelé a
bejvali při tom i muzikanti.
Tak se slavívaly staré svarby našich rodičů, dědů a pra
dědů, kerý bývali veselý i v těch bídnejch časech za dob
roboty.
Dodatek. Mezi tím co vyplácí družba peníze na most,
vybírají dvě ženy vod mužů peníze na povijan: to sem zapomíl napsat. A taky eště, že družba při vobědě hlídá ne
věstino střevíce, aby ji je nikdo neukraď. Podaří-li se ho
(třevíc) ukrást, muší ho družba vyplácet tříbrnýma pe
nězi.
JOSEF VOLF:
RAČICE V GULDENEROVĚ VESELOHŘE »MÑAU«.
Zaslánem v »Plzeňských Novinách« z 3. února 1869 há
jil se Bernhard Güldener, že jeho žertovná hra »Mňau«
není psána z ovzduší plzeňského. Děj její, volby do Be
sedy, je prý úplně vymyšlen, položen do Ra č i c a neopírá se ani ve vedlejších věcech o události, které by se
byly v Plzni přihodily. Životopisec Guldenerův pak charakterisuje v »Plzeňském kalendáři« (1879, str. 21) hru
»Mňau« jako satiru zvláštního druhu na m a l o m ě s t 
s ké pomě r y. A Emil Felix píše konečně ve své krásné
knize »Literární Plzeň v obryse« (IL, 1933, str. 86), že
jde ve veselohře o volby do Besedy v n e p a t r n é m
mě s t ě Ra č i c í ch.
Snad mnohého čtenáře Zaslána Gudenerova roku 1869
napadlo a dnes čtenáře Felixovy záslužné práce, jíž bych
přál velikého rozšíření, napadne, proč položil básník děj
své veselohry do města Račic. V Palackého »Popisu krá
lovství Českého« města podobného znění nenajdeme ; ves
nic je tu ovšem uvedeno šest a jedna z nich leží v bezpro
střední blízkosti města Plzně, ale na tyto básník jistě
nemyslel. Spíše bychom se mohli domýšleti, že tu jde
o jméno, které si Güldener utvořil, maje snad na mysli
slovo »rak«, čili město zaostalé, s malým, »račím« po
krokem. Byla by to však klamná domněnka, neboť bás
ník použil tu prostě názvu p ro š o s á c k é mě s t o Ra 
čice, jak je vytvořil F ra n t i š e k J. Zoubek.

o »five o’ cloeku«, který dnes po
řádají na nejzastrčenější vesnici.
Snad by dovedl tu »Mižůru« ně
kdo jiný lépe vysvětliti?
Jarmila Skřivártková-Šimerková :

VZPOMÍNKA »KUCHAŘ =
SKÁ« NA PANÍ RENATU
TYRŠOVOU.
Krátce před válkou otevřela
v Plzni v nárožním domě ulice Riegrovy naproti Obchodní komoře pi.
M. Zemková první kuchařskou ško
lu, záhy hojně navštěvovanou; byl
to rozdíl učiti se v hluku hostinské
kuchyně, proti pobytu v rozsáhlé,
příjemné místnosti pí. Zemkové,
kde dívky byly samy mezi sebou
za vlídného vedení majitelky; ve
sele se vařilo, peklo a smažilo a
nic se nepokazilo, věru! Do klid
ného toho života vlétla jako pu
ma kteréhos pátečního předpoledne
v únoru zpráva, že k nám přijde
pí. Renata Tyršová; bylo to vyzna
menání, protože soukromá škola
nespadala v inspekční okruh paní
Tyršové. Než bylo možno cokoliv
zaříditi, byla již návštěva ve dve
řích. Dívky v bělostných čepečcích
a zástěrkách uctivě pozdravily, ná
vštěva promluvila vlídně s maji
telkou, podívala se, co svěží kuchařinky horlivě robí, pochválila
úpravnost dívek i zářivou čistotu
celku. Pisatelka byla právě pilně
zaměstnána smažením vábných ko
bližek; na výzvu paní Zemkové
nabídla vzácné návštěvě vonnou,
čerstvou, růžovou, cukrem zběle
nou kobližku na ozdobném talířku *
půvabný výrobek vlídně přijat, po
chválen jeho vzhled; zatím, co je
dla, vyprávěla pí. Tyršová, že její
kuchařka jí předložila stejné krás
né kobližky, ale polosyrové. Slova
ta způsobila v kuchyni utišení ve
liké; všechny oči byly upřeny na
talířek s kobližkou; paní Tyršová
dojedla, pochválila; když po chvíli
odešla, zvolala pí. Zemková: »Sleč
ny, to jsem měla strach ... !« »My
také !« nenechaly ji dívky domluvit
Důsledek této episody byl, že tohc
pátku se hosté kuchařské školy ko
bližek nedočkali, musily býti škrt
nuty z jídelního lístku, protože si je
do poslední zakoupily dívky samy
a raději upravily jiný moučník!

Prof. Fr. Maloch:

ROSTLINNÉ SPOLEČNOSTI
V BORECH PLZEŇSKÁ.
Zvláštní otisk ze Sborníku histor.
musea v Plzni (vyjma francouz
skou část) 78 stran za 8 Kč v knih
kupectví M. Lábkové v Plzni.
Bory jsou známy jednotvárnou
květenou svojí. Avšak nejmenší
změna v oekologických a j. činite
lích způsobuje ihned změnu v po
rostu jejich. Ve společnostech rost
lin jmenuje spisovatel nejen cév
naté, jak obyčejně bývá, ale i hou
by, lišejníky, mechy, ano i řasy.
Nové druhy jsou: protěž Malochova a autorova dutohlávka klamně
zduřelá. Velmi vzácné: blíženka bu
blinková, plesňák korálovitý, duto
hlávka ztlustlá, ostružiník Schlechtendalův; ozdobou: koniklec jarní,
zimostrázek horní, vřesovec červe
ný, dutohlávka horská.
Frant. Tyttl.
Prof. Fr. Maloch:

KVĚTENA KLATOV»
SKÈHO OKRESU.
Ütvarné a společenstevní pojed
nání. 48 stran za 6 Kč. Otisk a
knihkupectví jako výše.
Květena jmenovaného okresu je
v převážné většině z obyčejných
druhů středoevropských a to hercynských, v šumavské části podalpských, které jsou roztroušeny
i v ostatním území, z nich horské
dřípatku stihl spisovatel dokonce
u Plánice a Čihaně a úrazník Linnéův u Křižanovic. Teplomilných
druhů je v okrese málo. U Otěšína
objevil autor novou odrůdu brslenu obecného, v Nicovském rybní
ce pryskyřníku vodního, u Stornu
plazivého. V Nalžovském rybníce
našel velmi vzácnou kuřinku ostnosemennou, na lukách u Loužné
nový mech pro republiku, zpeřenku
Philibertovu. Z pěstovaných Ame
rická Stromovka u Chudenic posky
tuje skvostnou sbírku. Předností
spisu je, že v rostlinných společno
stech četně zastoupeny jsou bezcen
né a nikoliv jen černaté, jak v po
dobných spisech bývá.
Frani. Tyttl.

Račice nejsou nic jiného než Kocourkov. Na konci
XVIII. století a dlouho v XIX. století byla typem »hlou
pého« města v Čechách P ř e l o u č , řecká to Abdera a
římské Atelly, pro kteroužto její přezdívku byla svedena
mnohá hospodská bitka mezi chlapci z Přelouče a přes
polními a pro kterou se rodáci přeloučští často styděli prozraditi, že se tam narodili. V letech dvacátých XIX. století
zavedl však J. N. Štěpánek svou veselohrou: »Posvícení
v Kocourkově«, hranou od roku 1824 na pražském diva
dle, dále Josef Linda uveřejňováním různých směšných
historek »Zvláštní zprávy z Kocourkova« v Rozličnostech
»Pražských Novin« od roku 1826 a konečně Jar. Langer
vydáním své satiry »Den v Kocourkově roku 1832« pro
zaostalé město název Kocourkov, který ponenáhlu vytla
čil Přelouč. Slovo proniklo i na Slovensko, kde mu razil
cestu Ján Chalupka ve své veselohře: »Kocúrkovo anebo
jen aby sme v hanbě nezůstali« (1830). Vedle toho vy
tvořil sběratel pověstí Pavel Dobšinský pro zaostalé,
hloupé město na Slovensku název »Čudákovo«, který se
však příliš nerozšířil.
Do této souvislosti spadá i vytvoření vymyšleného mě
sta Račic. Vymyslel je Fr. J. Zoubek v »Poslu z Prahy«
v 1. 1858/60, ale slovo to nedovedlo oblíbený Kocourkov
vytlačiti. Zoubek napsal totiž do »Posla« satirické úvahy:
»Příspěvky k pravdivé kronice slavného města Račic«,
kde bičoval nemilosrdně různé nešvary a nepořádky ve
škole a v obci vymyšlených Račic, odrážeje tu zároveň
nájezdy na českou národnost. Názvu přidržel se, pokud
vím, pouze ještě Aug. Nevšímal ve svém »Obležení města
Račic«. Zoubek sám napsal potom ještě »Proroctví staré
babičky Klepáčkové v Račicích«, které se zachovalo jen
rukopisně a které jest satirou na městské hospodářství
v Račicích.
Soudím tudíž, že vzal Güldener pojmenování »Račice«
z »Posla z Prahy«, chtěje označiti již názvem místa své
veselohry místo podobných zaostalých nálad a poměrů,
jak je vylíčil v »Poslu« pozdější slavný komeniolog Fr.
J. Zoubek.
*

Kty Doporučuj t e

»P l z e ň s k o « v

k ruzí ch svých zná=

mých. • D a l š í j eho e x i s t e n c e z á v i s í n i k o l i v na
s u b v e n c í c h , n ý b r ž na s p o l u p r á c i v e ř e j n o s t i .
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ROČNÍ K XV.

Z NÁRODOPISNÉHO
ODDÉLENl I.
DOPRAVNICTVI — OBCHOD — PRŮMYSL.
Skupina 1. For mani .
Staré doby formanské slávy jsou historií velmi
zajímavou. Formani v prvé řadě zprostředkovali
sami jediní dopravu všech nákladů, dokud nebylo
železnic, ale zároveň byli na slovo vzatými důvěr
níky nejen obchodníků, ale i všech občanů, kteří je
dině jim svěřovali k vyřizování různé záležitosti
osobní a rodinné. Forman byl též touženým zpra
vodajem, který přinášel noviny z celého světa a
proto též dychtivě očekáván.
V počátcích byl každý samostatným podnika
telem, provozuje dopravu na vlastní účet i nebez
pečí. Později vyskytovali se jednotliví obchodníci,
kteří si vydržovali vlastní formany a povozy jen
k službám svého obchodu. Do podobného područí
dostali se formani i vznikem speditérů během prvé
poloviny XIX. století. V Plzni prosluly formanské
rodiny Salzmannova, Horova, Schneidrova a j
Hora byl posledním formanem vůbec.
F o r ma n s k ý vůz značných rozměrů, velmi
důkladně stavěný, vším na daleké a špatné cesty
opatřený (hevery, svítilny, psi), tažený byl oby
čejně dvěma páry statných koní. Pod obloukovým
krytem, plachtou přikrytým, naloženo bylo vrcho
vatě balíků a zejména sudů rozličného zboží. Ho
tovosti, dopisy a jiné cenné předměty vkládal for
man do širokého koženého opasku s tajnou schrán
kou, který nikdy na cestě neodložil.
F o r ma n s k é z á j e z d n í h o s p o d y zpra
vidla stávaly před městem (Kukačka, Bruěná),
kde v nádvoří nalézala se »formanka«, to jest ote
vřený, na čtyřech zděných sloupech stojící kryt,
kam velký vůz pohodlně zajel a byl tak ochráněn
před nepohodou.
V samotném městě byly pak konečnými stani
cemi rovněž hostince, jako na příklad »U anděla«
(v Dominikánské ulici), »U bílé růže« (na Ná
městí), »U zlatého lva« (v Říšské ulici) a j.
Konec dopravy po nápravě přivodila železnice
(od r. 1861). Zápas byl s počátku dosti tuhý, ale
boj nerovný a formani konečně podlehli.
Od let šedesátých, kdy obchodní ruch v městě
se rozmohl, ustavili se v o z í č k á ř i s dlouhými,
hlavně pro sudy přizpůsobenými vozíky. Jejich
společné stanoviště bylo u kašny »Žumberovy«
v severovýchodním rohu náměstí.
Dopravu osob prostředkovaly d o s t a v n í k y ,
zavedené roku 1829. Jednak poštovní, ale pak ve
značném rozměru i soukromé. Velkým držitelem

I 99

MUSEA

PLZEŇSKA.

dostavníků v Plzni byl Jan Hahnenkamm, který
měl svoji kancelář v Říšské ulici č. p. 212.
V letech sedmdesátých počali d r o ž k á ř i a
f i a k r i s t é . Dříve držívali si zámožní měšťané
vlastní ohromné kočáry a k tomu i koně. Fiakristé
měli svůj »štafl« nejdříve na náměstí před domem
Guldenerovským, kde postavil prvních šest drožek
Václav Kučera. Pak tento obor rozvinul Pytlík,
který vlastnil až 70—80 párů koní v drožkách a
fiakrech. V nejnovější době byli téměř úplně vy
tlačeni a ut omobi l y, z nichž první projížděl se
po plzeňských ulicích roku 1898.
Skupina 2. Pošt a.
Staré poštovnictví vyvíjelo se jen ponenáhlu.
Velkou část jeho úkonů opatřovali dlouho for
mani a teprve rozmachem obchodu přibývalo do
pisů, které bylo nutno rychleji vyřizovati a proto
svěřovány poště. Nejstarší poštovní tratí byla
Praha—Plzeň—Kleneč, kde opatřoval pravidelné
spojení jízdný posel, později poštovní vůz. Příjezd
pošty do města za veselého hlaholu trubky byl
každodenní událostí.
S p r á v a p o š t y nalézala se až do roku 1872
v rukou soukromých. Pravidelně byla »dědičnou«,
to jest v jedné rodině po dlouhou dobu. Posled
ním poštmistrem plzeňským byl Kryštof Maschauer (t 1866) a krátký čas před postátněním
ještě jeho syn Jan, tehdejší starosta města.
S t a n o v i š t ě s t a r é p o š t y bylo v hostinci
»U anglického dvora« na Palackého náměstí. Stát
přenesl ji do domu č. p. 153 na rohu Wankovy
ulice a Kopeckého sadů. Odtud přesídlila na místo
nynější, kde zbudována roku 1895 velká representační budova, v novější době nevhodně přestavěná.
S t a r é d o p i s y neznají obálek a také zná
mek. Oboje vznikly téměř současně; známky roku
1350. Dopis bylo nutno podati na poště přímo a
zaplatiti poštovné. Podobně ovšem zásilky peněžní
a věcné. Prvá poštovní schránka zavěšena až roku
1855 v Říšské ulici. Korespondenční lístky zave
deny roku 1867.
Listovní zásilky sbíral též poštovní sluha po do
mech, ohlašuje svůj příchod v průjezdech dřevě
nou »klapačkou«.
Na roznesení »pošty« stačil dlouho jediný listo
noš s koženou kabelou. Teprve od let padesátých,
kdy stavěny v Plzni prvé průmyslové podniky,
vzrůstal počet listovních zásilek. Avšak ještě roku
1863 dostačovali tři listonoši pro celé město.
Telegrafní úřad zřízen byl roku 1858 v ulici

Resslově, odkud přenesen do Goethovy, tehdy zva
né »Telegrafní«. První telefon zavedla zde sou
kromá společnost roku 1884, šest let po jeho vy
nalezení. Roku 1892 byl zestátněn a připojen
k poště ; pošta provozovala i d o p r a v u osob
zvláštními vozy »diligencemi«. Hlavní trati vznikly
již v polovině XVIH. století, trať do Chebu zří
zena až roku 1787. Bylo to pomalé cestování, ne
boť zdržovalo přijímání a vydávání poštovních zá
silek v jednotlivých stanicích. Pošta zřídila sice
i zvláštní »rychlíky«, ale přesto soukromá do
prava a později železnice cestování úplně ovládla.
Skupina 3. Žel ezni ce.
Již v roce 1828 vypracován byl projekt na stav
bu prvé železnice z Prahy do Plzně, přirozeně
s koňským pohonem, neboť parovozů ještě nebylo.
Trať měla probíhati údolím Mže (Berounky) přes
Rakovník. Prvá řádná trať otevřena však teprve
roku 1861 z Plzně do Brodu, deset let od otevřeni
první železnice z Prahy do Drážďan. Nádraží
(»drážeň«) plzeňské postaveno až za Skvrňany a
jezdilo se k němu dostavníky. Slavnost otevření
odbyla se ve znamení prvních zápasů národnost
ních, které vyvolali hosté říšskoněmečtí. Správa
železnice byla ovšem německá a také první loko
motiva nesla jen německé jméno »Pilsen«.
Roku 1862 následovala trať Plzeň—Praha, pak
roku 1870 Plzeň—Vídeň a roku 1872 Plzeň—Cheb.
K vybudování spojení na Duchcov došlo až roku
1873 a druhé části do Klatov roku 1877. Všech
ny tyto trati ústily pak do dvou sobě blízkých
nádraží, která stávala poblíž dnešního^ nádraží
»Ústředního«. Větší slulo »Západní«, menší »Plzeňsko-Březenské«. Původně projektováno bylo hlavní
nádraží v místech dnešního »Pekla« a koleje měly
býti kladeny kolem pravého břehu Mže a vésti dále
přes Skvrňany na západ.
Při výstavbě tratí byla technickou událostí stav
ba viaduktů přes Radbuzu a Úslavu, největší roz
ruch však způsobil vysoký most přes Klabavku
u Chrástu, kde roku 1862-63 budována odbočka do
Radnic.
Hned s počátku měla převahu doprava nákladů
nad dopravou osobní. Příčina byla v rozkvetlém
hornictví a železářství, ale též v nedůvěře k nové
mu vynálezu. Stalo se někdy, že nepřijel ani je
diný pasažér. Značně tu zapůsobilo i prvé veliké
železniční neštěstí, které se přihodilo roku 1868
na »Západní« dráze u Hořovic.
Další rozvoj železnice tkví již více v jejím vnitř
ním uspořádání a administrativním vedení. Druhá
kolej na trati Plzeň—Praha, dobudována byla ro
ku 1932. Vyžádala si celých 10 let práce (prvá
kolej stavěna pouze necelý rok).
Nové ústřední nádraží otevřeno roku 1907. Po

slední změnou jest zavedení vlaků motorových
v květnu roku 1933.
Doplněk železnic tvoří místní městská dráha čili
t r a m w a y. Postavena dle plánů Křižíkových a
jízda zahájena roku 1899. Od té doby se podstatně
nezměnila, vyjímaje nepatrné prodloužení tratí.
Nejnovějším dopravním prostředkem staly se
a u t o b u s y v městské i státní režii. První ta
ková spoj vybudována roku 1922 z Plzně do Pře
deme.
VÝSTAVA OBRAZŮ AKAD. MALÍŘE JANA
HERZOGA 1820—1886.
V novém výstavním sále musea jest to již třetí
výstava letošního roku, která tentokráte předvádí
životní dílo zapadlého a nespravedlivě zapomenu
tého plzeňského malíře. Jan Herzog, rodák plzeň
ský (1820), projevil již v mládl veliké nadání a
dán byl proto na pražskou akademii, kde pod ve
dením Tkadlíkovým velmi prospíval, ba docílil
i mimořádných úspěchů. Zasvětil se jak do tehdy
vedoucí malby »historické«, tak i do krajinářství
a také portraitu. Při bouřích v roce 1848 byl nu
cen utéci z Prahy a usadil se pak v Plzni, kde s po
čátku velmi těžce zápasil. Výstavka obsahuje více
jak 50 jeho prací, které jsou namnoze objevem.
Většina jich shledána v majetku soukromém a
sotva se po druhé objeví před očima veřejnosti.
Jan Herzog jeví se tu ve světle velmi příznivém.
»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 : Ladislav Lábek, správce
Národopis. musea v Plzni, dům Gerlachovský;
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 : Dr. Jaroslav Tykač, 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. 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,
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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JOS BROŽ: VRÁŽE NA PLZEŇSKU.
Pomístně jméno V r á ž e, tato tajemná zkazka dávné
minulosti slovanské, vyskytuje se posud, ač pořídku, roz
seto po vlastech českých, moravských i slovenských ; mno
hem více a četněji zastoupeno jest však na Rusi, mluvíc
tu po dlouhých staletích o dávném životě a zvycích našich
dávných předků slovanských. Ono jest i dokladem nema
lého významu, jaký mají vůbec pomístně názvy, jejichž
důležitost uznána jest historiky i národopisci. Není tedy
od místa, shledáváme-li dnes tyto vzácné, téměř zapome
nuté zkazky dávnověku a určujeme jejich polohu v kraji.
Pomístný název Vráž, (jedn. č. fern.), Vráže (plur.),
udržel se přes mnohé věky v ústech dnešního lidu jen tu
a tam, jindy, snad ve velké většině, jméno to již zapome
nuto, objeví se více nahodile jen v pramenech archivních,
buď ve tvaru původním, buď odvozeném, neb přetvoře
ném. Tušíme jej ve jménech osad jako Vražíce, Vražkov,
Vražné a pod. V obecné mluvě české přichází již jen odvo
zen ve slově nevražiti, t. j. sočiti, nenáviděti. Na Sloven
sku však slovo vražiti znamená posud čárovati, ale i přát:
někomu, vrážek, neb vrážka = věštec, čaroděj, věštkyně,
vražba = kouzlo, tedy původnímu smyslu mnohem blíže.
Již Palacký vyslovil se v časop. »Radhošti«, že jméno
Vráž pochodí od Vraha, tak jako na př. Sobědraž od Sohědraha.
Nelze v této stati vyjmenovati všecka jménem tím ozna
čená, nám dosud známá místa ani ze všech českých krajů,
připomeneme jen některá ze západních Čech, zejména po
kud se jako jména místní, neb pouhá pomístná, objevují
v jisté vzdálenosti od Plzně. Z nich známe na př. :
Vráž, hora a samota Pod Vráží, zalesněný táhlý hřbet,
610 m, za Nepomukem, mezi Mysliví a Nekvasový, ležící
těsně při trati dráhy.
Vráž u Březiny na Rokycansku, ves zmizelá, doložená
ve XIV. století. (A. Sedláček, Snůška st. jmen.).
Vráž, samota u Soustova na Domažlicku, jv. od Nové
Kdyně.
Vráž u Berouna, připomínaná r. 1320, Vrážky u Třebáně, Boží Vrážky u Mníšku.
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František Teplý, archivář:

O PRVNÍM STUDENTU
Z CHODSKÉ VESNICE.
Jakub Buršík z Postřekova, je
hož životopisný nástin jsme četli
v tomto časopise roen. XV., str.
47, ve svém zápisníku (Composition book), zapsal hned s počátku
kratší pojednání pod záhlavím:
První študent z chodské obce Po
střekova Oldřich Šindelář, syn mé
ho praděda. K uctění jeho památky
napsal jeho právník (recte prasyno
vec) J. Buršík dne 6. srpna 1920.
— Prve nežli reprodukujeme pís
mácký výkon Buršíkův, třeba, aby
chom v krátkosti předeslali bio
grafii Šindelářovu. V archivu klá
štera v Teplé se dočteme: Zesnulý
P. A. Šindelář, vynikající člen řádu
našeho, narodil se v Postřekově
(Possigkau) dne 2. března r. 1800;
pokřtěn byl na jméno Oldřich, biř
mován na jméno Jan Nepomucký;
vstoupil do kláštera (= řádu) 20.
října 1822, na studia poslán r. 1823,
složil sliby r. 1824, 24. X., vysvěcen
na kněze 1827, 9. IV. Roku 1824 po
slán za kaplana do Úherce neda
leko Plzně, kdež r. 1830 15. IV. po
drobil se zkoušce na učení gramatikální s chvalitebným prospěchem
před komisí v Praze. Nato r. 1830,
5. VII. přešel za kaplana do Do
břan; ale již v druhém pololetí po
slán na premonstrátské gymna
sium plzeňské učit náboženství a
hned v témže roce jmenovitě 4.
května a 14. prosince t. r. dvor
ským dekretem jako katecheta
tamže od gubernia a císaře potvr
zen. Roku 1837 složil zkoušky pro
řeči klasické, kterýmž (zejména la
tině) počal však vyučovati až ro
ku 1850; roku 1858 obdržel titul
skutečného profesora v Plzni; ale
jsa vážně churav, odešel na dovo-

lenou do klášterního dvora v Krukanicích, kdež r. 1859, 3. července
umřel a v hrobce duchovních bratří
v klášteře Tepelském od opata Ma
riana Heinla pohřben jest. Krátce
před svou smrtí sám si sestavil
epitaf: Quae juvenem divis serva
sti Virgo periclis — erue sic Èrebi
faecibus innoxium. Ctitelé připo
jili na jeho kříž: Qui legis, ora pro
eum Ave Maria! Poněvadž o jeho
činnosti najdeme dosti zmínek ve
výročních a jubilejních zprávách
gymnasia v Plzni, zmíníme se kra
tince, že Šindelář vydal roku 1859
v Praze u Haase své básně pod ná
zvem: Carmina — mnoho však zů
stalo v Plzni v rukopisu. Jako ka
zatel těšil se veliké oblibě. R. 183G
arciděkan Ant. Hlavan dal v Pra
ze u Josefy Fetterlové vytisknout]
Šindelářovo kázání na Nový svá
tek Plzeňský. Profesor ve formě
básnicky uhlazené, věcně nemálo
propracované hlásá v zodpovědění
dvou otázek: Jaká byla víra Plzeňanů za oněch časů a jaká jest víra
tato za našich časů, důležitost obra
ny Plzeňských proti různým voj
skům, za což semper fidelis Plzeň
obdržela rozmnožení městského
znaku a nový svátek na neděli po
sv. Stanislavu. Nazývá sice Žižku
slovutným vítězem na Vítkově a
hromným vůdcem; leč názor jeho
na celé období těchto národnostních
válek nevymyká z prisma své
doby.*)
Od roku 1848 působil Šindelář
na gymnasiu spolu s přítelem Fr.
J. Desoldou ze Švihová. To byl také
takový »knoflíkář«. Zrodiv se
z chudých rodičů r. 1811, 10. IX.,
stal se řeholníkem v Teplé r. 183Ö
a po kaplanování v Liticích a Do
břanech od r. 1837 přestoupil na
plzeňské školy r. 1847 jako profe
sor českého jazyka. Spřátelil se se
Šindelářem tak, že Plzeňští jim ří
kali »bílá dvojčata« — jeden bez
druhého nevyšel. Mezi měšťany tě
šili se oba pro výborné vlastnosti,
společenský takt a otcovskou lás
ku ke studujícím neobyčejné popu
laritě, kteréžto okolnosti jako uvě
domělí Cechové-kněží doby probu*) Za biografická data děkuji vzác
nému svému příteli vldp. knihovníku
tepelskému J. Václavu Vackovi.

Vražné, ves. sev. záp. od Plas k Manětínu, již dostává
r. 1146 klášter v Plaších.
Známé jest dále jméno osady Vráže se zámkem u Písku.
Vráž, Velká a Malá, rozlehlý hřbet u Netolic, Vráže, při
pomínané v r. 1530, hory u Češtíc a Dobrše na Volyňsku
a Vráže, zalesněný chlum u Husince, 571 m, mezi osadami
Chlumany, Pěčnovem a Horouty, jejž prodává r. 1435 Petr
Vlach ze Březí těmto osadám.
A. Sedláček ve své již shora připomenuté Snůšce sta
rých jmen uvádí as osm názvů toho druhu z Čech, vyhle
daných z písemných pramenů a značících hory, lesy neb *
zmizelá osídlení a samoty.
Záhadný zprvu význam toho slova zajímal mysli filo
logů i národopisců. Svědčí o tom celá anketa, uspořádaná
v Národopisném Věstníku československém, roč. XI. 1916,
str. 53 a 58. Hlavní dík za osvětlení záhady patří tu lido
pisným studiím a vědeckým, etymologickým rozborům,
které podali prof. V. Tille a Dr. Jos. Janko, z jejichž statí
čerpáno a z nichž dovolujeme si tu vybrati konečné úsud
ky. Na konec pak připojujeme vlastní studií získaný
skromný úsudek svůj, pokud se týká obou našich míst
toho jména.
V. Tille shledal, že jménem Vráž není označeno žádné
větší město, ani městečko, nejvýš vesnice. Převahou jen
malé vsi a jejich části, více jen samoty. To vedlo jej k do
hadu, že Vráž nebylo původně jméno osady, ale místa, na
němž až později osada vznikla, přejímajíc jeho jméno.
Nejčastěji jsou jménem tím označeny vrchy a lesy. Úva
hou, založenou na podrobnějším studiu polohy i původu,
dochází výsledku, že Vráže byla původně místa neosídlená, na návrších, na nichž se konaly magicae artes = čaro
dějná, kouzelná umění. Úplný soupis názvů pomístnýeh,
polí, lesů, vrchů, potoků a j. podal by četný jejich počet.
Etymologický výklad podává v témže Věstníku k the
matu tomu prof. dr. Jos. Janko a shrnuje jej v toto:
»Dávná praslovanská bohoslužba, oběti a modlitby, ale
i s ní spojená kouzla a věštby nekonaly se ve zvláštních
svatyních, ale v samé přírodě, na výšinách a horách, v le
sích a hájích s posvátnými stromy, sídly to a příbytky
duší, duchův a božstev. Tam shromažďovali se i staří Če
chové, zejména o významných slavnostech přírodních
rázu náboženského, na př. o slunovratu letním, kdy byly
tak říkajíc pravé »orgie« kultu starobylého. Radostná to
byla slavnost a obyčeje radostné, ano bujně veselé se
uplatňovaly, zpěvy se ozývaly, kola a reje prováděly atd.
Kouzla a čáry, věštby nechyběly a byly tam provozovány
i mimo takové výjimečné slavnosti, při nichž působil
i kouzelník, čaroděj = vrag, ruský vorog.«*)
*) Národop. Věstník českoslov. XI. 63.

O těchto místech a projevech primitivního náboženské
ho kultu staroslovanského píše již pražský kanovník
Kosmas; zmiňuje se, jak kníže Břetislav II. po svém na
stolení horlivě se staral o vyplenění pohanských obyčejův
v Čechách, káže vyhubit jejich kněze a vykácet posvátné
háje. Ovšem moc jeho ani prostředky nestačily, aby zákaz
proveden byl naráz a po celé oblasti země české.
Toto vše, co zde předesláno z výsledků studií jmenova
ných vědců, budiž úvodem k příspěvku mému, který smě
řuje k místopisnému určení dalších míst toho druhu. Chci
uvésti, kde a v jaké podobě se vyskytují, neb vyskytovala
místa, označená jménem Vráž, buď ještě živá, neb již za
pomenutá, i na nejbližším Plzeňsku. Určuji je na základě
studií archivních, jakož i na základě vlastního zkoumání
místního.
Dříve však třeba ještě připomenouti toto : Jména našich
hor a lesů a p., často odvěká a starého původu, mizejí
časem z jazyka lidu a přicházejí v zapomenutí tím, že je
jich význam a upotřebení pozbylo platnosti, vytrativši se
ze zvyků a života lidu. Tímto způsobem i velmi mnohé
názvy, značící bývalá shromaždiště a božnice staroslovan
ské, vycházely pomalu z užívání, třeba že přijetím nového
kultu křesťanského nestalo se tak rázem, nýbrž pozne
náhlým a dlouhotrvajícím přechodem. Z velmi mnohých
názvů udržela se jen ta, jimiž označená místa zachovala
aspoň vnější charakter, zůstala buď lesem, neb jinak ne
užívanou porostlinou. Jiná uchovala se pouze spíše náho
dou, aspoň v písmu tím, že přenesena byla na body geogra
ficky důležité, na významnou trať polní, osadu neb sa
motu. I tu udržela se mnohdy ve znění jen zkomoleném,
Z pozemkových knih a starých katastrálních map poda
řilo se mi zjistiti dvě místa jméno Vráž připomínající,
avšak poněkud odchylných typů, než jak je charakterisuj1'
v předu uvedené velmi cenné úsudky.
První naznačený případ najdeme již v nejbližším okolí
Plzně při vesnici Lobzích, nyní již části Velké Plzně. Osa
da Lobzy prozrazuje nejen význačnou polohou svou, pro
staroslovanské vsi typickou, ale i etymologicky dosti zá
hadným jménem jistě dávnou dobu založení. Nezabírajíc
velké plochy, rozložila se při samém břehu řeky Úslavy,
stoupajíc odtud jen málo do bezpečnější polohy. Zakryta
výšinami, poznenáhlu nad ní se zdvihajícími, měla pů
vodně jen jeden vchod z pevniny, který spojoval ji se
světem. Mimo něj sbližovala se pouze úzkým průhonem
s nedalekou kotlinou, již ohraničoval objemný polokruh
vysokých, místy divoce skalnatých strání, které tu vy
rvaly přívaly vod již v dobách geologických. Pod příkrými
stráněmi v tichém závětří zelenají se tu pastviny, lučiny
i v pole přeměněná místa. Nad strání pak táhnou se do

ženské využitkovali k utužení vla
steneckého vědomí nejenom mezi
studující mládeží, ale též mezi živ
nostníky města — ještě v 1. 1885
až 1890 se srdečnou láskou na ně
oba vzpomínali jako na kněze hor
livé, muže dobré a k chudým učinlivé, upřímné národovce všichni je
jich žáci a plzeňští sousedé. De
soída, přeživ Šindeláře o 30 let
(+1885, 9. IL), jako ctitel V. B.
Třebízského, postaral se nemocné
mu povídkáři o byt v lázních, kdež
po navštěvoval a těšil. Vydal mno
ho knih a článků, dokončil Frenclovo vydání Bible české, sepsal
několik vskutku pěkných modliteb
ních knih pro lid.*)
Poslyšme, co píše Buršík, o těž
kých začátcích českého hocha ves
nického na německých studiích:
Starý chodský písmák postřekovský Oldřich Šindelář sedě v je
ho senci »u Janečků« u verpánku
na třínožce hluboce zamyšlen tak,
že jeho žena Barbora, která právě
vkládala knedlíky do litinového
kamnovce, se jej ptala: Táto, co
pak už se zase trápíš starostí o na
šeho Udrycha? Čemu ho necháš
učit?
Vidíš, už kolikrát sem tě poví
dala a dnes tě řeknu to samé. Neck
si ho doma, vyuč ho ševcem, jako
jsi ty, a máš po zbytečných staro
stech. Když z něho bude tak dobrý
švec jako jeho táta, tak bude také
živ. Podívej se, máme teď pět div
čat a jeho a my dva, je nás osm
k jídlu o chvála Bohu, jsme všickni
zdraví, třeba se musíme v lečems
uskrovnit. Práce máš pořád dost,
protože ušít nové boty trvá u tebe
celý týden a když musíš dělat na
správkách, tak je ušiješ za dva
nebo za tři týdny. Když ale by tě
chlapec vypomáhal při správkách,
tak by tě teky vypomáhal s výděl
kem. Chlapec je chápávej a dá-li
Pán Bůh, za dva roky by se té
pomalu vyrovnal. Ale ty sobě po
řád vedeš, že ho necháš studýrovat! Co tě to jen vlízlo do hlavy?
Do školy nechodil, protože tu žád
ná není, a co jsi ty ho naučil, to
mu pro jeho život ševcovský dosti
*) Jeho životopis viz Fr. Teplý:
Zemanova kniha o Švihově (z r. 1926),
str. 439.

stačí. Humí psát, počítat, a čte
evangelium jako klencký pan falář. O divčata nemáš žádnou sta
rost a máme jich pět.
Milá Barboro, na tobě se vosvědčuje přísloví: Dlouhé vlasy, krát
ký rozum. Právě proto, jak si řek
la, že je chlapec chápavyj a bystryj, nechci ho usadit na kolovatou ševcovskou třínožku, aby na ni
byl nucen celý život vysedat a
škrampále šít a spravovat. Byla by
ho věčná škoda. Příští týden mu
ším jít do Kouta na úřad vynajít
si ty dřeva na šindel, abysme mo
hli před zimou přikrejt zadní stra
nu střechy a při tom poprosím pa
na derechtora, on mně dobře zná,
mám u něho voko, že mu rozumím
všechno německy, a tu tám taky
něco německy blafnu. Budu ho žá
dat, abych dostal od vrchnosti po
volení, aby náš Udryšek mohl býti
přijat co študent do kláštera Tepelsckého, co sou tam ty bílí kněží
a ty prý tám berou chudý študen
ty darmo a dostanou tam jídlo a
všecko, co potřebujou. Mně o tom
vypravoval jeden můj přítel, s kte
rým sem se sešel v Týně o Porcinkuli. Musí prý ale jeho rodiče slí
bit, že tám musí zbýt, až se stane
knězem. Byl by z něj výmluvný
kazatel a už íčko si hraje na pana
pátera, co radši vidím, než aby bě
hal s klukama a činil lidem škodu.
Na tom sem se ičko ustanovil a tak
se stane, k čemuž mně dopomáhej
Pán Bůh nebeský. Vytýkala si mně
děvčata, že se o ně tak nestarám,
právě naopak. Až by se mé před
sevzetí, dá-li Pán Bůh, vyplnilo, a
Udrych se stal tím bílým knězem,
kteří prý jsou i v Holejšově, Stodě,
Chotěšově, Dobřanech, Touškové,
Uherci a jinde, a přišel někam na
tich farách k dosazení, je to tu
odtud blízko za jeden den cesty,
tak by sme ho mohli vidět tuze ča
sto. Mámo zlatá, potom by mohl
být on jeho sestrám lečíms nápo
mocen a bylo by to pro ně lep
ším, než dyby dostala každá 50 zl.
podílu. Nu, co tomu říkáš? Nic —
II. Písmákovi se první krok u
vrchnosti uskutečnil o povolení sy
novo k studiím; bylo mu milosti
vou vrchností uděleno v krátké
době.

dáli vystupující role, přikrývající táhlý horský hřbet,
který později dostal jméno Švábiny. Zajímavý tento útvar
přírodní přechází přes katastrální hranici i do sousedního
území nedaleké obce Božkova.
Tato celá dosti široká kotlina pod uvedenou již divoce
utvářenou strání, s předu ohraničená řekou, i s nejbližší
půdou, prostírající se nad strání, známa jest dodnes u
místních obyvatelů jménem V P o v r á ž í , na Podvr áží , neb na P o d r á ž í . (Viz obr. její v příloze.)
Sveden byv zprvu domněnkou, nabytou z předcházejí
cích pramenů, podle nichž místa Vráže bývala prý na vý
šinách a horách, hledal jsem nejdříve záhadnou vlastní
Vráž někde na vrcholu hřbetu Svabinského, neb aspoň
na nižším stupni jeho, na »Panoic vrchu«. Tento vrch však
ležel poněkud v odchylném směru. Abych nabyl přece
jistoty a seznav i, že se jí pouhým dotazováním u jednotli
vých vlastníků půdy nikdy nedopátrám, zvolil jsem na
máhavější cestu pomocí pramenů archivních.
V pozemkových knihách katastru josefinského (Geo
metrische Real-Ausmessungs-Tabelle) vyskytuje se u
obce Lobez název ten vícekráte v obměnách, označujících
tu parcely polní i luční a pastviny, jako: Na Povráží, Na
Zavráží i Na Vráži. Tyto obměny názvu přibližovaly mne
již více k rozluštění záhady, neurčovaly však posud přes
ně místo. Šlo tu teď o to, jak přesně umístiti, lokalisovati názvy ty na mapě a kam je v přírodě položití, aby
se našlo pravé místo bývalých shromaždišť k magickým
obřadům a lidovým slavnostem dávných pohanských
předků. Z josefinského katastru psaného přesnou polohu
vyšetřiti nelze, tím méně z mapy pozdějšího katastru sta
bilního z roku 1838, na níž podobný název trati již vůbec
není uveden. Podle této katastrální mapy by poloha Vráží
mohla býti, přibližně soudě, buď v trati Za humny, neb
Za kapličkou, nejvýše někde »na Švabinách«. Tyto trati
jsou zde však tak obšírné, že nevedou nijak k přesnějšímu
určení hledaného místa.
K naprosto bezpečnému cíli přivedly mne však teprve
náhodou mapy, které jsou vlastně grafickým doplňkem
psaného katastru josefinského. Tyto vzácné mapy přispí
vají k zevrubnému určení parcel tím, že v každé parcele
na mapě vepsáno jest domovní číslo každé usedlosti, k níž
pozemek patří, dále výměra jeho, udaná dolnorakouskými
čtverečnými sáhy, vedle pořadové písmenky pozemkového
majetku příslušného držitele a topografického čísla, (kte
ré ovšem se nesrovnává s pozdějšími parcelními čísly po
zemků a jest ostatně dnes bezvýznamné). Na základě
těchto údajů dal se již dobře zjistiti i název trati uvedené
v pozemkové knize.
Mapy neb plány takové dávaly si vrchnosti zhotoviti

Šťastní rodiče začali hned se při
pravovat, aby jejich jediný chla
pec před sv. Václavem se mohl
v průvodu táty odebrat do jim ne
známého kláštera v Teplé. Chlapci
dali ušít dobrý šerkový šaty, krát
ký kalhoty ke kolenoum, kazajku
s velikýma mosaznýma knoflíky,
(2 páry) doma štrikovaných pun
čoch, důkladných bot a čepicí vydrovkou na hlavě a sukovatou hůl
do ruky. Máma vkládala do bílého
plátěného pytlíku dvě košile, pun
čochy, nějaký šátek, pak bochník
chleba, buchty. Do hrnečku nan
dala tvarohu, tento zavázala do
šátku, aby měli na cestě co jíst.
Druhý den časně ráno celá ro
dina, společně všichni posnídali
bramborů a polívky, po snídaní
celá rodina poklekla před staré na
skle malované obrazy a vroucí
modlitbou prosili Pána Boha za
ochranu milého Udrycha. Po mod
litbě v krátké řeči uvedl otec syn
kovi o jeho povinnostech vůči pp.
profesorům a celému klášteru.
Vkládá mu na srdce hlavně bohabojnost a trpělivost, jakož i to, aby
na ně, rodiče, nezapomínal.
A teď nastalo skutečné loučení.
! Synek pokleknuv, v pláči se loučil
s rodiči. Vkládajíce mu ruce na
i hlavu, žehnali jemu jménem Nejvyššího znamením svátého kříže.
Poté zulibav se s matkou a sestra
mi a pokropen jsa matkou svěce
nou vodou, učinil pravou nohou
krok přes práh rodiště do nezná
mého světa. Vyprovodili ho celá
rodina a mnoho přátel a sousedů
až k Mlynecké kapličce a po spo
lečném pomodlení tří Otčenášů roz
loučili se nadobro.
Jedině matka nemohla se od něj
odtrhnouti a že prý ho ještě do
provodí až ke Kramolincské škále,
na které podnes nachází se železný
kříž*), a tam odtud je bude viděti
až za Vlkanov a kde se opět pomod
lili. Po rozloučení se s matkou, což
bylo pro oba bolestný, vešli otec
se synkem do vsi Kramolína a ubí
rali se přes Vlkanov k Ronšperku
a Hostouni. Až sem byla otci cesta
povědomá; ale v Hostouni už se
*) Mapy ty uloženy jsou pečlivě v archivu technických úřadů m. Plzně
museli ptát na směr cesty k Teplé.

v době zakládání nového katastru josefínského od odbor
níků zeměměřičů, povolanými inženýry. Město Plzeň jako
majitelka velkostatku pozvala si k práci té zeměměřiče,
jímž byl Ignatz Heinrich Kaiser ,»Kais. königl. geschworner Commissions-Ingenieur,« jak se na svůj »Geometri
scher Plan« z roku 1781 podepsal.
Zhotoviv si kopie katastrální mapy z r. 1838 a opsav si
i držebnosti pozemků z jos. katastru, šel jsem s tím do
městského technického úřadu, kde jsou tyto tak cenne
pomůcky a prameny uloženy.*)
Pomocí těchto prvních katastrálních map bylo mi
usnadněno určení polohy nejen hledaných pojmenování,
ale i všech starých, v katastru josefínském se nacházejí
cích, avšak často již neužívaných pomístných názvů ji
ných. Připomenouti však dlužno, že tvar i dělení jednotli
vých parcel v mnohém již se rozchází se stavem v pozdější
mapě stabilního katastru z r. 1838. Shledáváme tu již
četné a valné změny, které za proběhlých asi 55 let v po
zemkových poměrech nastaly, čímž doložen jest dosta
tečně význam i vysoká cena jejich nejen pro hospodářský
vývoj držebnosti, ale i pro národopis a historii vůbec.
V josefínských zápisech lobezského katastru uvedené
názvy: Pod Vráží, Na Podvráží a Na Vráži, (v terez. ka
tastru psáno vždy »po vráži«) označují tu celou rovinatou
plochu, dno bývalého jezera, vyplněnou parcelami lučními,
polními i pastvami, příslušející majetku obecnímu i sel
skému, mezi řekou Úslavou a jmenovanou již strání, která
plochu tu polokruhem objímá. Jen jediná parcela, obecní
louka »na Povráží neb Kovářka«, přeskakuje tok řeky,
přimykajíc se k protějšímu břehu jejímu. Naproti tomu
název »Za Vráží«, »Na Zavráží« ve výměře 10.545D0, nyní
kat. č. 199, patří polní parcele, nacházející se nahoře nad
strání a příslušející k usedlosti č. 14. Snad nedůsledným
přehmatem písařovým označena jest i nahoře jedna par
cela, (č. 206), názvem Pod Vráží. A mezi těmito v zápisech
uvedenými plochami Pod Vráží a Za Vráží nachází se ona
příkrá, skalnatá stráň, která však v katastrálních zápi
sech jakožto hospodářsky nehodnotná a proto bezcenná
se vůbec neuvádí. '
Uvážíme-li tedy celkovou polohu jmenovaných pozem
ků s přidělenými jim názvy, přicházíme ke konečnému
úsudku, podle něhož vlastní Vráží může býti jen ona vy
soce vzepjatá, kotlinu objímající stráň, tu skalnatými
útesy krytá, tu zase roklemi a stržemi rozervaná, s který
mi se střídají mírnější, stupňovité svahy, jež umožňují
i výstup na vrchol. Jen tato tak zvláštním dojmem půsoa přístup k nim byl mi ochotně dovolen panem ústředním ředitelem inž.
V. Menclem, studium v nich usnadněno pak ochotou p. řed. V. Slezáka, jimž
oběma vzdávám srdečný dík.
J. B.

*) Dal ho tam později P. Šindelář
postavit.

Někde až v Sedmivrších se jim ce bicí místa mohla býti dějištěm kouzel a čárů, působištěm
sty spletly tak, že nevěděli, která »vragů« a onou svatyní, kde přinášeny byly oběti za vy
je pravá. Usedli tudíž na mez a
starý písmák vyndal z kapsy kom žadované věštby. Při úpatí dlouhé stráně bylo pak dosti
pas, věc to tenkrát pro prostého vhodného místa, kde se rozvíjely bujné reje a veselé tance
člověka nevídaná a vzácná, určil se zpěvy uvolněné mládeže. Podle našich dnešních před
dle něho cestu a směr k Teplé a stav divokost přírody napomáhala tu vhodně těmto ještě
skutečně se tam dostali ještě před za Kosmy vypisovaným tajemným obřadům. Jistě sloužila
úplným večerem, a byli vykázaný
do čeledníku, kde jim byla poskyt líčená místa k společným družným schůzkám obyvatelů
nuta večeře a nocleh, kteréž vděč nejen z Lobez, ale i z blízkého Božkova.
ně přijali.
Za dnešní doby jest stráň hustě posázena vonnými,
III. Druhého dne šli naši cestu v létě v sněhobílý háv se odívajícími akáty, jen tu a tam
jící na mši v klášterním chrámu
Páně a zároveň k sv. zpovědi a sv. zapomenut stojí zbytek dávného porostu, nějaký habr,
přijímání. Po obdržené snídaní byli jilm neb doubek. Asi před půlstoletím, kdy se ještě hojně
předvoláni k představenému klá pěstoval chov ovcí, byly tyto stráně většinou holé a
štera, kde byli vyslýchaný otec i pastvištěm stád. Však za oněch dávných dob, kdy staro
syn, vše bylo zapsáno a podepsáno. slovanský mrav se ještě nerušeně vyžíval, pokrýval celý
Po té byl synek odveden do učební
síně, kde za nepřítomnosti otce byl tento přírodní kout porost mnohem bohatší a jistě vzdá
podroben přijímací zkoušce, která vána tu bývala úcta i věkovitým jednotlivcům z říše stro
byla velmi dobrá a byl ihned při moví, rozložitým lipám, jež se tu shlukly v posvátný háj.
jat do kláštera. Zatím otec oče ; Dnes jest uprostřed kotliny vojenská střelnice a před ře
kával návrat syna v kostele, modle kou stojí infekční pavilon obce lobezské.
se za synka, a nepozoroval ani, že
Výměra pozemků orných, označených těmito názvy,
synek stojí u něj, až jej tento za
rukáv zatáhl. Vyběhnuv z kostela tvořící celé Povráží, činila v tereziánském katastru asi
řekl: Táto, už tu můžu vostát, mu- 40 strychů, neb v pozdějších mírách dolnorakouských asi
šíte jít domů sám ! Se slzami v očích 60 měr, k tomu příslušné louky, z nichž se těžilo 8 vozů
a s vděčným pohledem k nebesům sena a 3 vozy otavy. V josefínském vyměření obsahovala
hladil táta synka. Příští noc ještě
přespali v čeledníku a ráno se otec plocha ta již asi 130 měr. Plocha skalnaté, nehodnotné
konečně též rozloučil se sjmkem a stráně nebyla však dříve nikdy měřena, na mapě okem
vrátil se zpět k jeho rodině, by ji odhadnuta činila by víc než Vs měřené půdy plodné.
vypravoval o Udrychovo přijetí do
Na konec této úvahy odbočíme sice poněkud, ale bude, doufám, na místě
kláštera, o daleké cestě. Myslel si i následující
poznámka.
jda vesele: to bude máma poslou
Rozměrná kotlina, jejímž středem se vine nehluboké, dnes regulované koryto
chat a nebude se se mnou vadit,
Üslavy, byla v pravěku, kdy se tvořil dnešní povrch země, dlouho jezerem
a když bude mermomocí chtít miti ařeky
měnila se občas v deštivých dobách v jezero i později, když hluboké vody
jedno z našich dětí ševcem, řeknu opadly a řeka našla si nynější své skrovné řečiště. I dnes ještě v době táni
jí, že vyučím Káku, ta dostane cha nádrží se jarní vody na nižších okrajích pod protější strání, zdvihající se k ny
nějšímu Petřínu, nové to části osad Božkova a Lobez. Tento stav označuje věrolupu, a budu mít pokoj.
; hodně i pomístný název pozemků, ležících nahoře nad strání při cestě božkovské,
IV. Smutno, velmi smutno bylo kde hlubokým zářezem protíná je trať dráhy. Pozemky ty označeny jsou totiž
ze začátku Udrychovi v klášteře ve starých katastrech výmluvným názvem »na Pleši«. Louky pod strání se pro
jmenují se »Špitálky«, »na Špitálkách«, snad proto, že jako méněcenné,
Tepelském, jeho spolužáci v prv stírající
močálovité, darovány byly kdysi některému špitálu v městě. Proto soudím, že
ním ročníku byli všichni Němci a prvým,
neb druhým názvem mohla tu býti pojmenována nová zde vzniklá ulice,
zámožnějších rodičů, vyjma J. De- řada domů, nazvaná »Na vyhlídce«. Byl by se zachoval tím starý výstižný po
soldy ze Švihová*), který byl též místný název. Dnešní ulička, pojmenovaná »Na Špitálkách«, je již od přísluš
z chudých českých rodičů. Seděli ného místa příliš odlehlá.
spolu v nejzadnějších lavicích. Ni
Málo více než 2 km od Vráží lobezských vzdáleno na 
kdo z přednášejících profesorů na
cházelo
se v temných dobách českého dávnověku druhé
nic se jich neptal, a ostatní hoši
pak pro jejich prostý šat se jim staroslovanské božiště, Vr á ž u L e t k o v a ; místo jeho
vysmívali; za to oni vše dobře po- dnes však již vůbec neznámo.
*) Desoída byl o 10 let mladší. Jeli
kož se Šindelářem navštívil několi
kráte Chodsko, považoval ho Buršík
za spolužáka.

Jdeme-li podle potoka, který nedaleko okraje lobezského Povráží do řeky Üslavy vpadá a ubíráme-li se proti
proudu jeho, překročíce osadu Božkov, setkáme se opět

s jeho tokem v lučinatém údolí »Za vsí« zvaným. Tento
potůček přivede nás brzy ke kraji lesa, podél něhož pokra
čuje křivolakým během loukami »Vitovkami« a »Rybovkami« až k hájovně »V Pytli«. I za hájovnou protéká po
tůček, změniv svůj směr napravo, loukou »Plachtou«, na
zvanou tak podle její protáhlé podoby. Zleva zdvíhá se tu
les a i zprava zvyšuje se bok údolí, až přiblížíme se ke
katastrální hranici obce Letkova. Zpola holá stráň, uza
vírající toto údolí »V dolech« zvané, porostlá jest zde
různými listnatými stromy a keři, habry, duby a pod.
A zde nad klikatým svahem vysoké stráně povýšena roz
kládá se naše druhá Vráž.
Pozdvižena jsouc z této sev. západní strany nad hluboké
údolí, splývá z druhých stran plocha její v jedno s mírně
stoupající rovinou záhumenních pozemků obce, s rolemi
i lukami.
Původní jméno této Vráže jest dnes již úplně zapome
nuto a nedoptáme se na ně ani u starých lidí, tak význam
ný název jest již vůbec neznám. I letití sousedé, majitelé
zde ležících pozemků, odpověděli mi na mou otázku zá
porně.
Název Vráž, na Vráži nachází se však posud v seznamu
pozemků v obou katastrech, tereziánském i josefínském,
a naposled ještě v »Rejstříku všech gruntů, veynosků a
platů z gruntů rustikálních i dominikálních v emfyteusi
odevzdaných obce Letkova, Anno 1803«, v Národopisném
museu Plzeňska uloženém. V mapě stabilního katastru
z roku 1838 však již jména toho nenajdeme a území
celé spojeno jest tu s pozemky při vsi v jedno pojmepojmenování »Za humny«, jehož užívá dnes i lid pro celou
tuto na sev.-západ za osadou ležící polohu.
Poloha Vráže letkovské dobře jest však vyznačena ve
zmíněné již první mapě katastrální inženýra Ignáce Hein
richa Kaisera, podle níž přiložen k textu mému nákres
v měřítku poněkud zmenšeném, a k ní z psaného kata
stru, (GeometrischeReal-Ausmessungs-Tabelle), vyčteme
všechny parcely zvané »Na Vráži« i »Pod Vráží«, vedle
ostatních tratí, které je obkličovaly a jejichž jména také
již z map a z části i z úst lidu vymizela. Na západ hraničila
poloha Vráže na sousední obec Božkov v trati její »Bou
dy zadní«,*) dále přiléhaly k ní pole »V kopcích« řečené,
t. j. vykopanými jamami a navršenými kopci ohraničené.
Na sever spadaly Vráže políčkem »U mlází« k božkovské
panské louce »Plachtě« a lesu »V Pytli«. Bývala zde v mi
nulých dobách i malá chmelnička. Pokračující vysoká
stráň, divokým stromovím porostlá, spojovala Vráže s lučinatým údolím, protkaným potůčkem a zvaným »Na do
lech«. Zde totiž jest nejnižší místo celého území katastru
*) Podle jistých známek domnívám se, že zde asi ležela zaniklá ves Dubnice.

j zorovali, a němčinu se naučili tak,
že mohli každou německou otázku
německy zodpovědět.
Jednoho dne dal přednášející
profesor těžkou otázku, že ji ne
mohl nikdo z celé třídy uspoko
jivě zodpověděti. Profesor udivené
pohlížel po žácích a utkvěl svým
zrakem na naše české hochy, pra
vil s úsměškem: »No, ty knoflíkáři
Šindeláři v zadní lavici, pověz nám
to.« Knoflíkář bez rozpaků se po
stavil a zodpověděl otázku tu
v němčině, že p. profesor i celá tří
da žasli. Od té chvíle se myšleni
všech v prospěch knoflíkáře obrá
tilo, a prospěch ten ho provázel po
celá léta jeho studií, a neopustil
ho ani po jeho vysvěcení na bílého
kněze.
Když byl dosazen na fary v Uherci, Touškově a Dobřanech, neopu
stilo jej štěstí ani jako profesora
na gymnasiu v Plzni. Přání a
proroctví jeho otce se vyplnilo. Mo
hli jej rodiče a sestry návštěvo
vati a on sám každoročně o prázd
ninách přijížděl na čas k rodičům
do rodné chaloupky k Janečkovům
v Postřekově.
V. Z jeho pěti sester dostala Ká
ká skutečně chaloupku, ale nebylo
třeba, aby se vyučila ševcem, pro
vdala se za ševče Jakuba Ledvinu
a Barbora za Jana Ledvinu »u Mar
tinů«; měly tedy po bratru. Nejstarší sestra Anna byla provdaná
'Buršíkova »u Kašpárků«*), Doro! ta provdaná Keplova »u Bečvářů«,
i a Marie provdaná za Jakuba Bur
šíka »u Švejdů« v chalupách. Do
čkali se všichni vysokého stáří.
Profesor Arnold Oldřich Šindelář
zemřel v letech padesátých minu
lého století a je pochován v Teplé.
Čest jeho památce!
Dodatek :
Další studující z obce zdejší byli
následovní :
*) Můj praděd, starý písmák, ze
mřel v letech třicátých minulého sto
letí; dle vypravování mé báby Marie
Buršíkové, byl pohřeb v neděli v mě
síci lednu a ten den byl tak třeskutý
mráz, že vrabci padali zmrzlí se stro
mů. A to přišli Klenečtí, ševcovský
cech až do Postřekova s lucernama
v pláštích ku pohřbu, an zemřelý byí
starším řečeného cechu.
J. B.

t P. J. Bittner, děkan v Nové
Kdyni.
t P. J. Kubíček, kancléř biskupa
Budějovického.
t Ján Buršík M. U. Dr. v Praze,
syn sestry Marie u Švejdů, pozů
stavil dva syny Jana Buršíka
M. U. Dr. okres, lékaře v Praze a
t Františka Buršíka, policejního
radu v Praze.
t Jindřich Kostlivý, vikář v Dlážďově.
t P. Karel Pittner, vikář v Jí
lové.
t P. Štěpán Pittner, farář v Lí
beznících.
P. Jakub Pittner, farář na odpo
činku v Postřekově.
+ P. Josef Buršík, farář v Trhanově, vnuk Anny Buršíkové »u
Kašpárků«.
Jindřich Buršík, učitel v Běhařově.
f Ján Heindl, obvod, lékař v Kobylisích.
t Ján Vávřík, bývalý c. k. major
ve výslužbě.
Tím končím.
J. 13.
/armila Skřivánková*Šimerková :

JAK SE ZAPOMÍNÁ.
Prohlížím úhledné drobounké kní
žečky o činnosti »Spolku přátel vě
dy a literatury české v Plzni« (od
roku 1906); jsou to t i š t ě n é
zprávy jednatelské (JUDr. J. Krá
lovec) ; jak přehledně, přesně, ač
velmi stručně je tam referováno
o spolkových událostech; pozorně
a vděčně vzpomenuto všech, kdož
ochotně ve spolku přednášeli nebo
obohatili program hudebním před
nesem; je zajisté snadnější podávati zprávu vždy za jediný rok, než
za celých pět desítek let; tím je
vysvětleno, že v pečlivé práci »Pa
desát let Spolku přátel vědy a lite
ratury české v Plzni« z roku 1828,
sepsané ředitelem Josefem Strna
dem a prof. Felixem Vondruškou,
zcela vypadla část, týkající se hu
debních večerů v letech 1904 až
1910; je to tak prosté: ředitel J.
Strnad, usměvavý, vlídný, milova
ný všemi, spolkový předseda vděč
né paměti, byl v době sepisováni
knihy velmi věkem již nachýlen a

letkovského, z něhož bezejmenný potůček odvádí všecky
vody ke vzdálené řece TJslavě, kdysi Bradava zvané.
Místo toto, Vráží kdysi zvané, zůstávalo asi ze šetrnosti
k bývalému vážnému účelu, zděděné po předcích, dlouho
neobděláno, trvalo jako les neb porostlina, později pastvi
na a jen postupně, jak zanikala pamět na minulost, rozdě 
lována byla půda mezi usedlíky obce a vzdělávána. Může
me tak soudit již ze zápisů, obsažených v tereziánském
katastru.
Za času první visitace mají zde čtyři sedláci a jeden
chalupník pole v celku pod 29 strychů českých, půdy špat
né, dobré i prostřední, z čehož největší plochu, 18 strychů
dobré půdy, zabíral Jiří Cechura, hospodář na č. 11. Při
druhé visitaci léta 1715 se však vynašlo na Vráži polí již
téměř pod 40 strychů. V přírůstku tom opět připadl nej
větší podíl na Jiřího Čechuru, jemuž napočítáno zde již
27 strychů. Přes toto měření, jež bylo konáno více odha
dem, aneb určováno na základě vlastního přiznání držitelů
půdy, zůstávala ještě velká část plochy dále ladem. Doko 
nalejší využitkování půdy shledáváme však v pozdějším
přesnějším vyměření katastru josefínského. Obdělaná
plocha podle výpočtů inž. Ig. Jind. Kaisera narostla tu
již na výměru rovnající se okrouhle 72 měrám dolnorak.,
což předeveno na starou českou míru činí asi 48 strychů.
Poděleni tu byli všichni starousedlíci, vyjma držitele dvo
ra č. 1, který již měl zde s dostatek půdy při svém staveni
za humny. Za to největší část držel zde hospodář na č. 11,
(Čechura, »u Krčmářů«, jsou to na plánku obě velké par
cely po obou stranách střední cesty), který v ostatních
polohách měl pozemků méně.
Ves Letkov, chtěli-li bychom přibližně stanovití její
stáří, jeví se býti osadou starého založení, přes to, že osady
níže při řece ležící, Lobzy, Božkov, věkem nad ni předčí.
Jistou značkou pro starý rodový původ její jest nejen
půdorysný tvar vsi, uzavřený obdélník, (dnes ovšem pře
ložením dvora č. 4 a pastušky č. 3 za původní ves zůstala
severní strana návsi otevřena), ale i rozdělení půdy pů
vodním asi šesti držitelům. Toto stalo se rovnoprávně tak,
že obdržel každý z nich pole v každé trati neb poloze, stej
ně dobré a stejně vzdálené.
Pozemky své měli ve čtyřech polohách: Za humny, Ve
vrších, U Lísku a Na podhůří. V poloze Ve vrších za role
mi rozkládají se selské lesy. I pozemky bývalého zemanského statku, ležící u panského lesa Lísku, byly později
v poměru takovém rozděleny, (louky zvané Lůsy, V lúsích,
t. j. losem přidělené).
Přijmeme-li toto rozdělení veškeré orné půdy za počá
teční, tu můžeme s odůvodněnou jistotou souditi, že nebylo

na stranu, kde Vraž leží, kromě nevelkých oraných i trav
natých zahumenic obdělávané půdy, spíše lesní porostlina,
zachovávaná tu k účelům náboženským. Vysoké, divoce
porostlé, k potoku spadající stráně její připomínají ještě
dnes bývalý stav. Když však staré zvyky pohanské v po
kročilé době křesťanství pomalu zanikaly, obrácovány
byly i tyto pozemky k účelům hospodářským. Z lesa staly
se napřed pastviny, z pastvin pak postupem pole a změna
povahy místa přispěla tu na konec i ke změně a zániku
pomístného názvu.
Shromaždiště k radovánkám o letním slunovratu a
v příležitostných chvílích i jindy nebyly snad vyhrazeny
jen obyvatelům Letkova. Jistě zde tito sbližovali se i se
sousedy z nedalekých, dnes však již zaniklých vsí, Dub
nice a Buksic, s kterými v přátelských okamžicích nava
zovali a utužovali zde svazky příbuzenské.
Shrneme-li nabyté poznatky, čerpané z archivů i z vlast
ního místního pozorování, můžeme vytknouti charakte
ristické znaky obou našich Vráží v tento posudek: Obě
místa nejsou dnes v původním zalesnění, neupíráme však
možnost jeho v minulosti. Vzdálenost Vráží od osad v obou
případech jest nevelká, ležíť docela blízko za osadou, již
za nevelkými zahumenicemi, a to ve směru, že mohou
sloužiti za schůzky náboženských oslav i účastníkům nejbližších osad, leží vždy na společných hranicích jejich.
Poloha v obou našich případech není na vrších, neboť
kolem nich jsou vždy místa výše položena, v Lobzích vy
stouplý hřbet na Švábinách, a v Letkově na př. na výšině
v lese Pytli, na Jandově skále,*) snad i na Kolešovce, ny
nějších Hájích směrem ke Koterovu, nebo i na Stradišti
u Tymákova. Všecka tu jmenovaná místa byla obyvate
lům vsí asi již příliš vzdálena, ač leží vesměs při hranicích
letkovského území. Jistě tedy rozhodujícím byl tu poža
davek blízkosti, přístupné vzdálenosti od osady spíše, než
povznesená poloha. Co do ostatních požadavků byla skry
tá poloha a divoký ráz místa Vráží u Lobez vzhledem k ta
jemným úkonům přímo žádoucí, ideální.
Jelikož nevyžadovala cesta k nim přílišné námahy, za
stávala místa ona i později, když se kultu pohanského
zapomenulo, úlohu vhodných výletišť a společenských
shromaždišť, užívaných k občanským zábavám v době let
ní, v jakých konají se posud mnohde slavnosti lidové
novodobého rázu.
Kult specielně křesťanský nechal obě místa bez po
všimnutí, nevyuživ jich nijak ke svým účelům.
(Poctěno cenou z Kostincova fondu.)
*) Jandové, v 18. stol. usedlíci na dvoře č. 18 v Letkové.

prof. F. Vondruška nemohl se opirati o vlastní zážitky z uvedených
let, protože tehdy ještě v Plzni ne
byl; zápisy pak se patrně ztratily;
souhlasit se mnou mnoho zúčast
něných i nezúčastněných v názoru,
že jinak nemohlo k opomenutí ne
vítanému dojiti. Než k věci!
Spolek, krátce jen »literární«
(Jdete do »literárního«?), churavěl
po slavných dobách prvního čtvrt
století svého trvání (do r. 1903)
slabou návštěvou; uhasínal téměř;
nepatrné předsálí síně vějířové
v Měst. besedě zdálo se ohromné
pro několik posluchačů, jichž ne
účast byla stále patrnější; tu se
ozval nesmělý návrh, pokusiti se
o větší přitažlivost večírků připo
jením hudební části; zatím jen bez
příprav. Prvním překvapením, do
slovně, byl přednes Dvořákových
»Biblických písní« dne 31. října
1904; zpěv byl přijat s nelíčeným
nadšením a netajeno, že by se tak
to zájem o spolek vzpružoval a za
jišťoval; zatím však v zimním ob
dobí 1904—1905 byly hudební »pří
lohy« pouze občasnými; teprve ode
dne 16. října 1905 stala se hudební
část pravidelnou a brán zřetel,
aby se, pokud možno, vztahovala
k přednášce; jako účinkující byli
zváni výhradně neprofesionálové,
ale s určitou, vážnou uměleckou
průpravou a většinou velmi osvěd
čení a oblíbení. Jaký zájem vzbu
dily večery hudbou zpestřené, o tom
svědčí, že již r. 1905 přestěhoval
se »literární« z předsálí do síně
vějířové, která ani nedostačovala;
zpozdilému bylo nutno vžiti za vděk
v předsálí nebo státi. Stoupající
pozornost vznítila přirozeně i hor
livost přednášejících; pondělní ve
čery, které jižjiž měly na mále
státi se jen určitou povinností, na
byly netušeného kouzla i přitažli
vosti; a co hlavního: »zápasy pěv
ců« v »literárním« vzbudily zájem
mládeže a tím skvěle dosaženo
účelu, dodati spolku nového života,
nové mízy.
Není místa, abych uváděla jed
notlivé programy, třeba je mož
no nazvati koncertními; zásluhou
skromných pěvců dostaly se mno
hé skladby v »literárním« k první
mu poslechu. Zmíním se jen o pěti

vskutku slavnostních večerech; byl
to večer J i n d ř i c h ů v dne 8. led
na 1906 za přítomnosti skladate
lovy ; večer Mo z a r t ů v dne 29.
ledna 1906 ku cti 150. narozenin
Mistrových; ředitel I. české reálky
Ladislav Dolanský přednesl pou
tavý, duchaplný, obsažný přehled
života a díla W. A. Mozarta; ná
sledoval přebohatý program hu
dební, nadšeně přijatý a ředitelem
J. Strnadem v doslovu oceněný dí
kem všem účinkujícím. Dne 19. a
26. března 1906 dva večery na
oslavu šedesátin S v a t o p l u k a
Čecha; přednášel prof. M. Re
gál ; písně na slova Čechova od
Floriana, Jindřicha, Pivody, Weisse. Dne 18. dubna 1910 zasněný
večer Ch o p i n ů v s přednáškou
kapel. Městského divadla J. Ka
ráska, který pak zahrál několik
piěc na klavíru; výběr písní velmi
bohatý.
Zdržujíc se všech superlativů, ji
miž oplývají novinové kritiky, vy
brala jsem ukázky ony na důkaz,
jak krásně se žilo v »literárním«;
a jak významná byla léta, zahalená
tmou ve výkazu souborném spol
kové činnosti. Proč však hlavně
stavím své pero do služeb osvětlení
oněch zapadlých let, je fakt, že
mnoho z horlivých oněch p ů v o d 
ní c h průkopníků hudebních ve
čerů »literárních« se z Plzně od
stěhovalo, nebo dokonce zemřelo, a
bylo by trpkým nevděkem přejiti
jména jejich mlčením a tak je vymazati z paměti. Jsou to: Zpěv:
pí. Zdeňka Boušková, pí. Pavla Šimerková; slečny: Karla Černá,
Pavla Hambergerová, Růžena Hru
bá, Hana Kieswetterová, Jarmila
Šimerková, Pravomila Tyšlerová ;
harfa: sl. Amálie Helmová; klavír
ní doprovod: paní: J. Hrubá, M.
Juránková, M. Pokorná. Zpěv só
lový, sborový, housle, klavír, reci
tace, klavírní doprovod : Pánové :
J. Branžovský, J. Císař, prof. Zd.
Černý, C. Dus, J. Florian, prof. H.
Hrubý, inž. J. Juránek, J. Krofta,
V. Lažanský, V. Mazal, J. Mečíř,
M. Pokorný, Dr. J. Sieger, Dr. Č.
Šimerka. Smyčcové kvartetto: Dr.
Kolda, Kosař, Talich a Dr. Zelinka.
Členové »Hlaholu« za řízení ředit.
Norberta Kubáta: Bělohlavý, Dítě,

LUDVÍK JEHL:
IN MARGINE SMRTI JOSEFA ABRAHAMA.
Básník, toť slovo závažné a plné a nelze jím označovat
jen tak kde koho, kdo napsal někdy pár veršů, byť jich
na množství byl značný počet. Aniž bychom se pouštěli
do rozboru tohoto pojmu a zkoumali, jak různě bylo po
jímáno a formulováno poslání básníka v jednotlivých
obdobích vývoje kultury, nacházíme v básníku člověka
obdařeného — není pro nás rozhodno, zda trvale či do
časně, toliko v některém období — zvláštním darem, jejž
bychom snad nazvali milostí.
To jsme si uvědomovali, čtouce zprávu o úmrtí Josefa
Abrahama, neprávem zapomínaného a nedoceněného bás
níka Chodska, kteréhožto epitheta tu užíváme nikoli
v tom smyslu slova, který snad tu leží nejvíce na dosali
ruky a chtějícího takto označili zkratkou inspirační zá
kladnu básníkovy tvorby.
Dílo Abrahamovo, byť nebylo rozsáhlé, zasluhuje da
leko více pozornosti, než se mu jí dostává; ukáže se pak,
jak mu bylo ublíženo zlehčujícími hodnotícími soudy, jež
nedovedly postihnout osobitosti básníkovy a nemohly se
svou řemeslnou povrchností dobrati jádra této poesie, jež
je jistě poesií v nejčistším slova smyslu. V této posmrtné
vzpomínce nechceme podati úhrnného obrazu Abraha
movy tvorby, ani líčili podrobně životní osudy básníkovy,
ale přičlenili jen několik poznámek, jež snad pomohou tro
chu osvětliti některé stránky tvorby i osobnosti jeho, tak
těsně spjaté s jeho milovaným krajem, Chodskem.
*
Josef Abraham se narodil v Osvračíně u Domažlic —
lid říká Osvračínu Vostračín — dne 19. února 1890 a vy
chodil tu také obecnou školu, již navštěvoval osm let. Otec
i patrně chtěl mít syna rolníkem — Abrahamovi měli sta
tek v Osvračíně při silnici ke Staňkovu a v kraji měli po
věst dobrých, své věci znalých hospodářů — a teprve
značně pozdě změnil svoje rozhodnutí. Tak po vykonání
zkoušky do druhého ročníku měšťanské školy přichází
Abraham do Domažlic a dokončuje tu měšťanskou školu,
z níž odchází na učitelský ústav do Plzně. Zde v Plzni se
podrobuje dne 11. června 1909 zkoušce dospělosti pro uči
telství na obecných školách, odborné zkoušky z oboru gramaticko-historického koná roku 1915 v Příbrami. Učí pak
od 24. února do 15. dubna v Lobzích, od 10. června do 15
července 1910 v Dlažově na Klatovsku, potom od 28. listo
padu 1910 jeden měsíc v Trhanově, sedm měsíců na Peci,
znova šest měsíců v Dlažově, šest měsíců v Úboči, čtyři
měsíce v Osvračíně a osm měsíců v Přívozci. Dostává pak

definitivu v Srbicích, kde byl od 1. září 1913 do 18. září
1917 a odtud přichází na měšťanskou školu do Domažlic.
Na školní rok 1921—1922 odchází z Domažlic do Zvolenu
na Slovensko, poté se vrací zpět do Domažlic a ve školním
roce 1924—1925 zastupuje na nově otevřené měšťanské
škole v Klenci pod Čerchovem ředitele. Dne 1. září 1925 se
vrací zpět do Domažlic, učí plný rok, 26. září 1926 žádá
dovolenou na tři dny pro ochuravění, ale do školy se již
nevrací. Dnem 1. prosince 1927 je dán na dočasný odpo
činek pro vážnou srdeční chorobu, k níž se po čase přidru
žila i tuberkulosa plic.
O své chorobě Abraham věděl a snášel ji v pravdě muž
ně a s tichou resignací, jsa si příliš vědom jejích konců.
Přátelům se se svými obavami nesdílel, prožívaje za to
tím intensivněji vnitřní nejistoty, spory a úzkosti, z nichž
vysvobozením a útěchou nejvydatnější mu byla poesie.
Svou srdeční chorobu léčil v Poděbradech, kam zajížděl
na léto.
Byl také mezi těmi, kteří založili plzeňské Dnešní Dílo,
ač se společných porad v Plzni nikdy nezúčastnil. Když
v několika krajinských listech byly založeny hlídky
»D. D.«, jež měly otiskovat práce členů a jejichž trvání
nebylo dlouhé, redigoval Abraham tuto hlídku v Domažli
ckém »Poslu od Čerchova«. Přispěl také do almanachu
Dnešního Díla, ale později oznámil svoje vystoupení ze
spolku, patrně proto, že se nemohl účastniti spolkové prá
ce a nechtěl být toliko papírovým, matrikovým členem.
Zemřel tiše v pátek dne 21. července 1933 a jeho pohřeb
na osvračínský hřbitůvek se konal v neděli 23. července.
Nad rakví, na níž mezi květinami podle přání zesnulého
byl položen i prostý věneček z obilných klasů, promluvil
ředitel domažlické měšťanské školy František Rádi.
Toť ve stručnosti běh básníkova lidského osudu, osudu
trpkého, kterému nakonec básník podlehl v nejlepším
věku zralosti.
»Tvorba je věc krvavé vážná, i když se provozuje
s úsměvem na rtu a s tryskající jiskrou nepochybující
jistoty v zraku«, praví F. X. Salda ve své studii »O t. zv.
nesmrtelnosti díla básnického«. A u Abrahama lze dobře
vidět toto vědomí tvůrčí odpovědnosti, s níž přistupuje —
v zralém již věku — k vlastní tvorbě a s níž rozvážně a
kriticky potlačuje mladické pokusy své poesie. František
Rádi v nekrologu v Poslu od Čerchova (29. července 1933 )
soudí, že »vydané jeho obě sbírky »V měsíčním kruhu« i
»Chodské sonety« rozhodně nejsou jeho první začáteč
nické pokusy, jistě jim předcházelo mnoho prací, jež pa
dly asi za oběť plamenům po vlastní kritice básníkově.«

Kaňka, Kraus, Krofta, Kučera,
Motlík, Rozmara, Schwarz, Waszmuth, Vavřínek, Vilím.
Z českých autorů předneseny
skladby Bendlovy, Dvořákovy, Fi
bichovy, Florianovy (rukopisné, po
prvé), Foersterovy, Frimlovy (po
prvé [»Nové písně Závišovy«, jež
má pisatelka darem od autora]),
Harfnerovy (po prvé), Hlaváčovy,
Hrazdierovy, Hoffmeisterovy, Hor
níkovy, Jindřichovy (autor příto
men), Jiránkovy, Kubátovy, Malátovy, Nešverovy, Novákovy, No
votného, Pivodovy, Procházkovy,
Smetanovy, Šiklovy. Tovačovského,
Weissovy. Z cizích uvedeni: Beetho
ven, Brahms, Goldmark, Grieg,
Hasselmann, Chopin, Jensen, Loewe, Mendelssohn, Mayerbeer, Schu
bert, Schumann. Tedy výběr pe
strý; připojuji několik slov z refe
rátu: »... podobných přednesů ne
jsme svědky ani na mnohých kon
certech, pro které se činí přípravy
a reklama týdenní, měsíční; hluč
ný potlesk vděčného uznání odmě
ňuje skrovně vzácné umění, tím
větší, oč je skromnější« — Atd.
Z doložených faktů vysvítá, že je
omylem, uvedeno-li v jubilejním
spise, že t e p r v e r. 1919 oživen
byl spolkový ruch hudbou ; ano, byl
oživen, protože byl znovu v úpad
ku, který pomalu nastával po roce
1910, kdy nejmladší mládež odvíval život z Plzně. Nikdo ze jmeno
vaných není již účasten hudebních
produkcí v Plzni; těm, kteří jsou
na »onom břehu«, pro památku,
oněm druhým, pamětníkům krás
ných dob, jež se nevrátí, pro po
těchu je tento pokus o připomenutí
chvil milých, o nichž posud rádi
vyprávějí.
A ještě vzpomínku na konec, ni
koliv na posledním místě však •
v letošním březnu (1933) uplynulo
d e s e t let od úmrtí učitele Jos.
F l o r i a n a , skladatele, klavíristy,
sbormistra v Plzni; bylo mu sotva
čtyřicet let; na programu jarního
koncertu Osvětového svazu plzeň
ského byly Florianovy skladby;
ale žel, dnešní doba již tohoto citu
plného, jemného skladatele zcela
zapomněla. Není to člověk dneška !

Benedikt Brejcha :

VZPOMÍNKY
PL UKO VNÍKA Š VECE NA
RODÁKA Z PLZEŇSKA.
Za svého působení ve Střížovicích jsem zjistil, že v »Deníku plu
kovníka Švece« je na několika mí
stech zmínka o jednom ze střížovických rodáků. Je to Josef Tolar,
nyní štábní četnický strážmistr
u zemského četnického velitelství
v Užhorodě, který pochází ze stat
ku u Tesařů č. 36 a s nímž jsem
za poslední jeho návštěvy ve Střížovicích Švecovy poznámky, týka
jící se jeho osoby, ve zmíněné kni
ze probíral. Zaznamenal jsem ten
to zajímavý vztah národního hrdi
ny k rodáku z našeho kraje do pa
mětní knihy obce Střížovic a u pří
ležitosti převezení ostatků Švecových do vlasti dovoluji si na tuto
zajímavost upozorniti i čtenáře to
hoto listu a veřejnost.
Josef Tolar se vyučil sladov
nictví, pracoval v pivovarech ve
Štěnovicích, v Měšťanském pivo
varu v Plzni i jinde, absolvoval sla
dovnickou školu v Praze a odebral
se pak za svým zaměstnáním do
Ruska, kde ztrávil několik let, do
čkal se i světové války, vstoupil ja
ko dobrovolník do České Družiny,
v níž prožil doby nadšení, bojů, ví
tězství i obav o budoucnost drahé
domoviny, do níž se po válce vrá
til a věnoval se službě četnické.
V Rusku si našel před válkou
místo v Jekatěrinodaru (na sever
ním Kavkaze) a pracoval v pivo
varu Novaja Bavaria. I Jos. J. Švec
působil od r. 1911 v Jekatěrino
daru jako učitel tělocviku a ve
svém deníku několikráte zazname
nal, že v pivovaře Novaja Bavaria
se stýkal s ostatními Čechy tam
usazenými.
Dále uvedu z »Deníku plukovníka
Švece« ony věty, jimiž Švec vzpo
míná svého dobrého kamaráda. Či
ním tak z V. úplného vydání zmí
něné knihy upravené Dr. Josefem
Kudelou a vydané v r. 1929 péči
»Památníku Odboje« nakladatel
stvím »Za svobodu« v Praze:
Str. 49. — Zároveň jsme se do
věděli o organisaci České Družiny
(Čechů dobrovolníků v Rusku žijí-

V tom lze jistě tvrzení Abrahamova dobrého osobního
přítele brati za svědectví. Svědomitost, odpovědnost a dů
kladnost byly také z významných lidských stránek Abra
hamovy povahy, jak dosvědčuje F. Rádi tamtéž: »Konal
vše plánovitě, po zevrubné rozvaze, a když se ke skutku
rozhodl, šel k cíli neústupně, že zdál se těm, kteří jen
povrchně posuzovali jeho jednání, i umíněným.«
Ty, kteří nevěděli o těžké chorobě básníkově a psychofysických předpokladech jeho tvorby, překvapovala velká
tvůrčí intensita jeho, jež nebyla často a nemohla ani býti
pochopitelnou bez znalosti pravého stavu věci. Tu si pak
ovšem, znajíce okolnosti, dovedeme vysvětliti tvůrčí
chvat, podmíněný nepochybně biologickým destruktivním
procesem organismu, bránícího se všemi směry proti zá
niku. Tento stimulus mortis, těm, kteří s Abrahamem ne
žili v blízkém styku, dlouho utajený, i když leckterý verš
z jeho sbírek napovídal a dával tušit lidskou tragedii bás
níkovu, ten působil zintensivnění a chvat v tvorbě, jehož
příklady nacházíme v naší literární historii bohužel příliš
často. Dvacetičtyřletý Wolker a dvacetiosmiletý Rudolf
Mayer jsou dokladem nad jiné závažným.
Abraham tiskl svoje verše v krajinských listech, v »Po
slu od Čerchova«, ve »Staňkovsku« a jiných, leckdy pod
průhledným pseudonymem O. Sv. Račín, zúčastnil se al
manachu Dnešního Díla (Dnešní Dílo, almanach uměleeko-kulturní skupiny Dnešní Dílo v Plzni) v červnu roku
1929 básní Chodská ves, již pak přejal do knihy »V mě
síčním kruhu« se zcela nepatrnými změnami a bez inter
punkce. Knižně vydal verše »V měsíčním kruhu« v březnu
roku 1930 a »Chodské sonety« v létě 1931, obojí vlastním
nákladem a tiskem Františka Závorky ve Staňkově. Jako
podrobnost sluší uvésti omyl pisatele nekrologu ve »Staň
kovsku«, který pro prvotinu uvádí rok 1929, a nesprávný
údaj v tiráži »Chodských sonetů«, který uvádí, že kniha
vyšla na podzim 1931, ač vyšla nejpozději v červenci, a
dále uvádí (z důvodů, jež jsou, myslím, nasnadě a ostatně
časté), že verše vyšly nákladem Závorkový Edice Sluno
vrat ve Staňkově. Zmíněný už nekrolog »Staňkovska«
uvádí, že Abraham obě knihy vydal vlastním nákladem.
Obě Abrahamovy knihy zůstaly pražskou kritikou sko
ro nepovšimnuty a pokud pražská kritika se o nich vyslo
vila, byly to soudy nezaslouženě negativní a povrchní.
Abraham na soudy kritiky reagoval velmi citlivě a pozor
ně a odmítavá kritika mu dovedla vzít chuť k další práci
a uvrhnout jej v nebývalou resignaci a pesimismus.
V plzeňském tisku vyšly dvě stručné recense, obě kladné
a příznivé. V jedné, otištěné v časopise »Týden« dne 24.
října 1930, jsem napsal, že »debut Abrahamův je značně
jiný, než jak jsme obvykle zvyklí. Přináší mimo několik

pokusů, ovlivněných poetismem, pěknou řádku básní, jež cích) a ihned jsme se rozhodli
jako dobrovolníci. Zprvu
dávají tušit o dobrém úmyslu autorově a opravdu bás vstoupiti
já, Bejček i Válek. Potom se k nám
nické síle. Jsou to hlavně jeho zemité verše, verše s moti přidali hoši z N. Bavarie T o l a r
vy měsíců a z přírody. Jeho verš je tu zralý, mužný, vy i Hamata.
rovnaný a jeho kvalitě by neubrala ani interpunkce, již
Str. 106. — K večeru jsme při
autor opomíjí, ponechávaje jen tu nejnepřirozenější: vy jeli do Szczurové, kde jsme se roz
Hoši se nás na mnohé vy
křičník. Průměr knihy je vyspělý a na debut překvapující. loučili.
ptávali, krmili nás polévkou a chle
Skromnost knížky si opravdu zasluhuje, aby na ni bylo bem, a dobrák Tol ar , jenž měl
upozorněno.« Druhá recense, jež v Plzni vyšla, byla struč ještě několik grošů, dal nám pět
ná, heslovitá recense F. A. Vondrušky v Českém Deníku, rublů.
Str. 107. — T o l a r dal Hamakde bylo zvláště upozorňováno na báseň Medná plástev
rukavice, jichž několik párů
a na bohatost jejího výrazu. Recensent tu vyslovil podiv, tovi
ukradl v Bochni u žida.
jak tak prostá věc, jako je medná plástev, dovede basníka
Str. 114. — Nesl jsem pro ho
inspirovat k vznešenosti až dithyrambické a jak asi by chy jekatěrinodarské, kteří byli ve
jej pak dovedla inspirovat rozbouřená sopka Krakatoa! druhých rotách (Novák v 1., T oTato poněkud kuriosní poznámka zaujala Abrahama tak, 1a r, Tyl i druhý Tyl ve 4.) část
bylo totiž morální povin
že se na mne — ač jsme se osobně vůbec neznali a nikdy posilky;
ností, abychom se o všechno roz
nepoznali — obrátil s písemným dotazem, zda bych mu, dělili, co dostaneme.
znaje plzeňské poměry, nemohl oznámit jméno autora oné
Toto připomenutí vzpomínek plu
kovníka Švece na našeho krajana,
recense, podepsané šifrou, což jsem učinil.
Po vydání druhé jeho knihy, »Chodských sonetů«, otiskl s nímž se Švec znal a stýkal v Rus
ku již před válkou i v době, kdy si
jsem opět v Týdnu 21. srpna 1931 o ní recensi, v níž mimo byli
tím bližší v odhodlání bojovati
jiné jsem psal, že »Abraham jde cestou dobrého vývoje za svobodu
vlastního národa, při
k mužné zkratce a solidnímu obrazu. Leckde zjistíte neho- spěj v době návratu tělesných po
tovosti, zaviněné snad trochu rychlým tempem tvorb}7, zůstatků plukovníka Švece k uctě
(tehdy jsem nevěděl ovšem o básníkově chorobě, jak jsem ní jeho památky!
již výše napsal), ale větším dílem máte co dělat se zralým Alois l'hýn:
veršem, za nímž cítíte básníka silné vise a bezprostřední FINANČNÍ STAV
noetiky, který se dovede zmocnit nahé podstaty věci bez
KLÁŠTERA PLASSKÉHO
ostychu a úspěšně. Jeho »Chodské sonety« mají v sobě
PŘED JEHO ZRUŠENÍM.
hodně z moudrosti kraje a hrdosti rodu a v obrazných Podle
zpráv předposledního opata
zkratkách tají se mnoho naučného z historie kraje; není to
Fortunata Hartmanna.
však nějaká didaktika nebo lokálně patriotské veršování.
Šest stanic od Plzně na Duch
I zde opakuji: interpunkce by tu jistě nevadila, naopak. covské
dráze leží v překrásné kra
Už forma (sonet!) po ní volá, čtenář nad to ji tam sám jině obec Plasy.
Při pohledu na Plasy upoutá nás
cítí. »Chodské sonety« je sbírka poctivá, plná kladu a
obrovská
barokní budova, vysta
jasu. V tom je její těžiště.«
věná dle plánu Santiniho v letech
A po otištění této recense dostal jsem od Abrahama 1711—1736.
dopis, jehož podstatnou část tuto pro její dokumentární
Budova stojí zde zasmušile, jako
by snila o své dávné zašlé slávě.
význam otiskuji:
ovšem také o čem přemýšleti,
»Co se týká interpunkce, dovolím si v Vámi nesouhla- Má
neboť klášter cisterciácký, zrušený
siti. Ani teď skutečně nevím, jaká že jsou neodchylná pra roku 1785 císařem Josefem II., stá
vidla v této věci, ačkoliv dříve sám ve svém odboru jsem val zde plných 640 let a v jeho
neomylnost a nepřestupnost jejich hlásal a do »útlých správě vystřídalo se 59 opatů.
Druhá polovice XV1JLL století
myslí« svých žáků je přečasto bez přílišné útlosti vštěpo stala
se klášterům tragickou. Již
val a upevňoval. — Ale došel jsem k jinému názoru, pokud za vlády
Marie Terezie
se týče interpunkce v básni. Neodvažuje se porušovati cti po zrušenícísařovny
jesuitského řádu roku
hodná pravidla teček, čárek a pod. v próze a naprosto ne 1773 papežem Klementem XIV.
souhlase s novotáři a extrémisty, přece pokud se týká byly u nás zrušeny jako první —

kláštery jesuitské. Krátce po na verše, považuji tuto smeť za skoro nepotřebnou, bera ji
stoupení vlády císařem Josefem JI. na milost ještě mezi veršem k vůli srozumitelnosti. Ale
došlo i na kláštery jiných řádů,
jichž činnost nesrovnávala se s přá uvažte: Je potřebí dělati tečku za nadpisem? Čeká někdo
ním a vůlí císaře. Hned na jaře i bez tečky za tímto nějaké jeho pokračování? Mne tečka
roku 1782 počal císař rušiti klá za nadpisem skutečně ruší. Anebo je snad potřebí na konci
štery menší, ženských řádů, těm verše, totiž řádku, dělat tečku anebo čárku? Není už sám
pak postupně následovaly kláštery sebou konec verše dostatečnou náhradou za rozdělovači
řádů mužských. Než však došlo
k zrušení toho neb onoho kláštera, znaménko? Něco jiného je v obyčejném písmě, kdy řádky
předcházelo dříve úřední šetřeni běží bez ohledu na svůj zvláštní smysl od kraje ke konci,
o činnosti a o stavu klášterního tam jsou znaménka nutná, ale v básni, nač to zatečkovat,
jmění a důchodů, které nařizovala začárkovat, když je to tam už pouhým uspořádáním řádek
dvorská kancelář ve Vídni pro samozřejmé. Sám řeknete, že to čtenář vycítí, tak vidíte,
střednictvím zemského gubernia a
že to ani pro čtenáře není tak těžké, scházejí-li tam zna
krajských úřadů.
Šťastnou náhodou dochovala se ménka. Prostě si je domyslí, a uzná, že jsou zbytečná,
nám zpráva o šetření poměrů a fi poněvadž smysl i bez nich hravě chápe, jen když si na to
nančního stavu později zrušeného zvykne. A že by forma sonetu vyžadovala interpunkce,
kláštera plasského, kterou zde po já nevím, snad ten uhlazený starý sonet, slavný krásou
dávám :
Představeným cisterc. kláštera a láskou, to bych nechtěl popírat a neodvážil bych se, ale
v Plasech od roku 1755 do roku ten můj, tomu je vše dovoleno, to je taková čečeratá anka,
1779 byl Plzeňák, pocházející z bo která se ani nemyje, ani nečeše a hlavu má jako vrabčí
haté rodiny kupecké, výborný ná hnízdo. — Tedy už mu promiňte, je to kluk na písku,
rodohospodář, který nechal vysta- usmolený a nedá se s ním nic jiného dělat, nežli se nad ním
věti, bohužel dnes tak zpustošené shovívavě usmát anebo se s odporem a opovržením od něj
probošství v Mariánské Tejnici —
opat F o r t u n á t Ha r t ma n n . odvrátit. — Já bych se docela i snad smířil s těmi, kteří
Jeho obraz, skorém v životní veli by odvrhli velká písmena. Při nejmenším alespoň chápu,
kosti, je zachován v sále zámku proč je jim za obtíž je psáti. Snad máte sám tu zkušenost.
plasského. Byl statný, obtloustlý Píšete-li rychle na stroji, zajisté Vám působí zdržování
pán, kulatého obličeje, červených používání vypínače pro velká písmena. Myšlenka jde
tváří, slabě zaokrouhlého, silného
rychle do předu a Vy kodrcnete o vypínač, abyste vyklepli
nosu, pohledu mírného.
Krajský úřad rakovnický, tehda velké. Zatím se Vám to v hlavě také nějak překotí a pů
se sídlem v Praze, jemuž byly Pla vodní představa je snad už někde zapadlá. Tedy je to po
sy podřízeny, vyzval přípisem opa žadavek moderní techniky psaní, který se ovšem asi ho
ta Hartmanna o předložení pře
hledu o stavu jmění a důchodů je nem neuskuteční, poněvadž nemůžeme přece sebe připraho kláštera, jakož i ku klášteru viti o tuto rozmanitost a jakýsi půvab pravopisu a ušněpatřících probošství v Mariánské rovat ho do ovinovaček jednotvárnosti, kterých bychom
Tejnici a v České Lípě.
se brzy nabažili a v nichž by nám bylo těsno. —«
Opat odpovídá po dvou měsících
Z dopisu je vidět vážnost, s níž Abraham tvořil, nepod
po obdržení vyzvání.
léhaje
módním manýrám, jak by se bylo mohlo soudit
Nejprve vypočítává v seznamu
z
jeho
způsobu psaní bez interpunkce, i skromnost, tak
veškeré j mě n í ne movi t é , a
sice: 37 — dvorů, zámků, vesnic, řídkou u autorů této doby.
domů atd. Jejich cenu neudává.
To je jen malý příspěvek a několik poznámek k osvětle
Potom podotýká, že řeholní kněž ní psychologie a tvorby Abrahamovy. Snad se časem
stvo nemá ž á d n ý c h d u c h o v  najde někdo, kdo nám podá souhrnný obraz a kritické
ní ch nadací .
Pak následují p o h l e d á v k y , zhodnocení její, neboť Abraham není nejmenším z básníků
jež má klášter u svých dlužníků: svého kraje.
Klášter Žďár na Moravě dluhuje
mu 27.000 zl.} klášter Zlatá Koru
PRAMENY: N e k r o l o g y : Staňkovsksko, 29. července 1933, anonymní.
na 11.500 zl., klášter chotěšovský
od Čerchova, 29. července 1933, Fr. Rádi. Západočeský Život, 5. srpna 1933,
3.000 zl., klášter Tišnovice na Mo Posel
V. J. Krýsa. — J o s e f A b r a h a m : V měsíčním kruhu. Básně. Domažlice 1930.
ravě 9.000 zl., panství Liblínské J o s e f A b r a h a m : Chodské sonety. Staňkov 1931.

ALEXANDR BERNDORF: JAKÉ BYLY POMĚRY
V NAŠEM KRAJI V XVII. STOLETÍ.

(List z historie obce Podhůří.)

Nepatrná vesnička Pohůří leží v nejvýchodnějším zá
koutí nepomuckého okresu, při samém rozhraní okresu
blatenského a horažďovického, tedy na pomezí někdejších
krajů klatovského — časem také p l z e ň s k é h o — a
prácheňského ; již samo její jméno nám napovídá, že stu
lena jest na úpatí hory — tedy pod horou — jejíž mohutný
masiv (hora ta jmenuje se Skalkou, později »Na nivce«,
je porostlá lesem a dostupuje výše 580 m. m.) spojený
s vrchy položenými na sever, chrání sice Podhůří od stu
dených větrů i od bouří a vánic, působil však ode dávna
k tomu, že nečetní obyvatelé této nepatrné vísky měli
spád spíše do středisk ležících již na území sousedních
okresů, především tedy s blízkým Kasejovicům, staroby
lému to městečku panství lnářského, a nejvíce ke Kotouňi (na území panství oseleckého), kamž patřívalo Podhůří
farou i školou.
V Podhůří byl od nepaměti samostatný zemanský
statek s prostičkým zámečkem, který ve skromnějších
rozměrech uchoval se tu do dnes. (Podle posledního sčítání
lidu čítá Podhůří 126 obyvatel.)
O vzniku vesničky i statku nezachovalo se nám žád
ných bezpečných zpráv, ani pověstí; snad založeno bylo
v temné dávnověkosti, snad vzniklo tu zásluhou kláštera
nepomuckého v poloze zvlášť výhodné a poblíže staré,
zemské stezky, vedoucí tudy od Plzně k Blatné a k Písku,
a dále na jih ; vždyť již Jan Lucemburský obdařil písecké
privilegií vybírati cla na této osadě. (Srovnej můj článek
»Z historie našich silnic« v »Plzeňském Kraji« ze dne 16.
října 1926, č. 78.)
Také další dějiny obce i statku Podhůří ztajeny jsou
v nejasných mlžinách minulosti ; statek i obec byly potom
majetkem pánů ze Žďáru, později obce blovické, a ještě
později různých šlechtických rodů, z nichž někteří vlast
nili jen nějakou část Podhůří, a jež začasté měnili se tu
téměř každým rokem ...
Až mé badání o osudech obce i statku i jejich držitelů
v minulosti nabude konkrétnějších forem, rozepíši se
tu o nich poněkud obšírněji, poněvadž až dosud nebylo
o minulosti této obce psáno vůbec.
Dnes zmíním se tu pouze o nejstarším bezpečném pí
semném dokladu o stavu této obce na sklonku XVII. stole
tí. V pražském Zemském archivu« ve spise »Revisitace
plzeňského kraje v r. 1683« (Rolla č. 35 fol. 57—58) za
chován jest popis této obce s přípisem poznámky, dato
vané v Podhůří dne 10. října 1676.

500 zl., město Plzeň 10.000 zl., pan
Petráš v Plzni 500 zl.
Proboštství v Mariánské Tejnici
dluhují :
Hrabě Walis 3.300 zl., hrabě Lažanský na Manětíně 10.000 zl., ba
ron Ledebur 2.000 zl., klášter Žďár
na Moravě 9.000 zl., pan Petsch
v Praze 1.000 zl., pan Bohuslav
Přehorský, měšťan v Rokycanech
100 zl., město Klatovy 300 zl.
Opat připomíná, že uvedení dluž
níci úroky správně platí. Jen mě
sto Vodňany, které dluhuje klá
šteru 14.200 zl., po léta neplatí ani
úroků ani kapitálu.
To jsou aktiva, píše opat Hart
mann, kromě těch, jež má klášter
u Jejího Veličenstva cířařovny a
pánů stavů zemských.
Z pasiv uvádí jediný obnos 7.000
zl., který dluhuje klášter na pan
ství v Bělé.
Roč ní v ý n o s y k l á š t e r a
jsou: Z panství:
plasského . . . 16.153 zl. 37 kr.
krašovského
. . 1.075 zl. 41 kr
B ě l á ................. 2.476 zl. 54 kr.
z probošt. Č. Lípě 385 zl. 11 kr.
Roční da ně obnáší :
Z panství:
plasského . . . 4.684 zl. 33 kr.
krašovského
. . 294 zl. 32kr.
kacerovského . . 1.681 zl. 10kr.
bělského . . . .
718 zl. 18 kr.
České Lípy . . .
96 zl. 17 kr.
Z pražského domu
22 zl. 14 kr.
Z plzeň. domu . .
7 zl. 15kr.
Jiné roční dávky kláštera jsou:
Kořalečné . . . . 8 zl. — kr.
Vojenské platy . . 229 zl. 34 kr.
Accademie nobiline . 153 zl. — kr.
Quota papali . . . 459 zl. 07 kr.
Masný krejcar . . . 127 zl. — kr.
Tabák.........................28 zl. 40 kr.
Paušál mýtný . . . 24 zl. 06 kr.
Klášter má úhrnný
roční příjem . . 25.828 zl. 27 kr
Roč. úhrnné vydání 8.578 zl. 49 kr.
Činí roční č i s t ý
výnos klá
š t e r a . . . 17.249 zl. 88 kr.
Z tohoto čistého výnosu vydržu
je klášter svého opata a 60 bratří
kněží a laiků a celé služebnictvo.
Z peněz těch platí opat kostelní a
sakristní výlohy, jakož i výlohy.

116
spojené s opravami budov kostel
ních a hospodářských, což činí roč
ně 4000 zl.
Na almužnách a chlebu pro chudé
podané, jichž je denně 220 osob,
vydává klášter ročně taktéž znač
ný peníz, začež tito chudí prosí
o požehnání a o udržení kláštera.
Tím končí opat Hartmann svou
odpověď na obdržený rozkaz kraj
ského úřadu. Starosti o udržení
kláštera na čas utichly, oživly
však vbrzku opět, neboť nezůstalo
tajemstvím, že císař má pevnou
vůli provésti předsevzaté úmysly,
to jest zrušiti celé řady klášterů.
Dne 10. srpna 1779 umírá v Plasech opat Fortunát Hartmann a
byl s velkou okázalostí pohřben
do hrobky opatské v presbytáři
klášterního — nyní farního kostela
v Plasech.
Milosrdný osud uchránil opata
před největší ranou, které se ku
konci svého života nejvíce obával,
totiž před zrušením svého milova
ného kláštera. Osud ten nebyl
však tak milostiv k jeho nástupci
opatu Celestinu Wernerovi.
Sotva uplynulo šest let jeho opatování, dostavila se 9. listopadu
1785 císařská komise v čele s před
sedou baronem Langendorffem,
který na rozkaz císaře Josefa n.
ze dne 24. září 1785 klášter nelí
tostně zrušil.
Jar. J anata :

ČERTOVA HRÁZ.
Dvě pověsti z Kralovicka.
V údolí, kterým protéká Kočínský potůček, lemovaný s obou
stran jehličnatým lesem, stál kdysi
malý zámeček, obývaný majitelem
se ženou. Ten zapsal jednou svou
duši čertu, který mu za to slíbil, že
mu vystaví nejnádhernější palác na
světě. Čert začal stavětí hned od
půlnoci nedaleko na potůčku. Žena
majitele zámečku byla však chytrá
a navedla kohouta, aby zakokrhal
dříve, než bude čert se stavbou ho
tov. Čert pospíchal, aby byl hotov
do svítání, než kohouti zakokrhají.
Vtom kohout zakokrhal. Čert
myslel, že je už svítání, nedosta
věný zámek se s velikým rachotem

Majitelem Podhůří byl tehdy Jiří Vilém Kunáš z Machovic, jehož rod držel občasně i jiné statky v okolí, ba
i v samém sousedství Podhůří. Zápis zní takto :
»ARCHIV ZEMĚ ČESKÉ.

Revisitace plzeňského kraje v roce 1683.

Rolla číslo 35, folio 57,58.
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Při této vesnici jsou lidé všichni samospasitelného katolického
náboženství službami božími dobře zaopatřeni; položení její jest na
vrchu a v přívrší; kterak se pak ve svém nynějším esse vynachází,
do těchto rozepsaných columen vše jsme uvedli, role takové, jakž
classis ukazuje, a jsou vršité, luka i stavení špatné; dříví k palivu ze
svých porostlin mají, ke stavění žádného, který by s to býti mohl a něco
stavětí dáti chtěl, na půl a čtvrt míle odjinud sobě i sama vrchnost

objednávati musí. Vrchnost, chce-li je zdržeti, sama za ně jak mili
timi tak kamerální kontribuci odvozuje, neméně i obilím napomáhá;
živnost jejich z toho špatného a vršitého rolí a namále majícího do
bytka, který větším dílem nájemní jest, jakž tuto přiložený registřík
ukazuje. Podhůří leží od městys Nepomuku % a od Kasejovic V2
míle. I považujíce my jejich velkou chudobu ruinu a tak pak od vrch
nosti ad proprium commodum užíváni a potahováni jsou za jednoho
a tři achtle je eventualiter colulirujeme.
Actum na Podhůří dne 10. gbris No 1676.«

Záznam tento je v mnohém směru velmi zajímavý.
Především dosvědčuje nám, že v naší celé krajině (a jin
de nebylo tomu lépe) bylo tehdy mnoho gruntů prázd
ných a opuštěných, a že i stav zemědělců osedlých byl
velmi bídný; chtěla-li vrchnost, aby poddaní alespoň
trochu mohli obhospodařovati své pozemky, to jest je
»udržeti«, musela za ně nejen plniti všechny veřejné po
vinnosti, »sama za ně jak militární tak kamerální kontri
buci odvozuje«, nýbrž musela jim zapůjčovati i dobytek
(nájemné voly, krávy i ovce), ba, vypomáhati jim i obilím
k obživě, zvláště pak k setí, aby pozemky neležely pouze
úhorem, kterýž byl tehdy součástí obvyklého hospodář
ského způsobu, ale i dlouholetým ladem.
Není věru čemu se diviti, neboť celá země česká byla
před tím zmořena nejen krutými a dlouhými válkami, a
jejich strašlivými důsledky, ale i hrůznými nemocemi,
zvláště morem, který řádil v naší oblasti zvláště krůtě
v r. 1680; tehdy vymřely tu celé rody a proto i mnoho
statků bylo opuštěných a prázdných, a velmi sešlých (po
bořených, sesutých). Polností jejich užívala pak vrchnost,
což bylo později přísně zakázáno císařskými dekrety.
Je třeba připomenouti si, že tehdy téměř všechna
obydlí i ostatní hospodářské budovy venkovských obci
(i měst) byly ze dřeva. Vojáci — císařští i nepřátelští —
chtěli-li se v táboře ohřáti, rozebrali dřevěná stavení
(zvláště opuštěná) až do základů. Lesy byly pokácené,
takže skýtaly stěží palivo, nikoliv však stavivo, na kteréž
bylo nutno jezditi až půl míle i dále — na území jiného
panství.
Ani jediný statek v celém Podhůří nebyl oceněn celou
tehdejší (jen pomyslnou) jednotkou zdaňovací, nýbrž
pouze na 3/s (tři achtle).
Listina, sestavovaná úřední komisí, je psána v celku
jadrnou a dosti správnou češtinou, zajisté lepší než jaké
se používalo o sto let později, kdy převážná většina všech
úředních zápisů byla psána v tvrdé a strohé němčině, tak
že jim náš venkovský lid nerozuměl vůbec. Čeština tato
ovšem byla prokládána cizojazyčnými výrazy, užívanými
tehdy všeobecně a označovala místa a obce podle lidového
zvyku (Kasovice, místo Kasejovice).

rozbořil a čert utekl. Zříceniny
zámku padly právě do potůčku a
! zastavily jeho tok. V potůčku vy
tvořil se časem ostrůvek, který
nyní potůček obtéká.

*

Z Lednice do Dol. Hradiště šel
kdysi sedlák Martinec. Šel do mlý
na. Cestička, po které kráčel, vedla
přes Gertovu hráz.
Na zpáteční cestě, když přišel
nedaleko hráze, uviděl před sebou
na cestě ležeti zajíce. Sebral ho a
strčil do pytle; myslil si, že bude
miti z něho dobrý oběd. Když ušel
několik kroků dále, slyší za sebou
volání: »Zajíčku, kde jsi; zajíčku,
kde jsi; zajíčku, kde jsi?« V pytli
počal se zajíc hýbati a volal :
i »Michli, Michli, Michli, já jsem
v Martincovo pytli!« Martinec se
zastavil, ale nikoho neviděl, jen za
jíc v pytli se házel.
Sotva ušel několik kroků dále,
volání se opakovalo. Zase však nij koho neviděl, ale měl už strach. Po
několika krocích se opakovalo vo1 láni po třetí. Martinec uhodil
; pytlem o zem a utíkal co mu nohy
stačily k Lednici. Zajíc vyskočil
z pytle a rovnou do tůňky u hráze.
Martinec již nikdy nechtěl jiti po
hrázi, že je tam čertovo místo.
*
Prvou pověst vyprávěl uč. Fr.
Petřík, 241etý, a slyšel ji od svého
zemřelého učitele Vetengla.
Druhou 231etý krejčí Frant. Habrych, který ji slyšel od svého otce.
Oba pocházejí z Kočína.
K. Polák:

SEZNAM KRADENÝCH
VĚCÍ Z ROKU 1794.
Popsání toto je uloženo ve sbír
kách musea klatovského a je zají
mavým dokumentem i po stránce
národopisné, neboť popisuje různé
šátky, plátno, cejchy i košile, »kte
ré v noci mezi 21. a 22. májem b. r.
Jiřímu Kecovi, sedláku ze vsi
Smržovic v kraji klatovském od
neznámých zlodějů, jenž se střechy
došky odtrhavše do půdy vlezli,
ukradené byly totiž: 1 kopa lně-

ného, na 18 kop předeného plátna
v třech kouskách po 20 loktech,
loket po 24 kr., což činí 24 zl.,
1 kopa tlustého, lněného na 12 kop
předeného plátna ve třech kouskách
po 20 loktech, loket po 15 kr., což
činí 15 zl., 6 bílých tenkých pětičtvrtečních šátků z domácího plát
na, každý s 5 loktema krajek po
1 zl. 45 kr., což činí 10 zl. 30 kr.,
jeden dtto na způsob servitù kost
kovaný, též s pěti loktema krajek,
což činí 2 zl., jeden dtto, tenký z do
mácího plátna s vláknem přes přič
vytáhnutým na způsob mušelínu,
což činí 2 zl., jeden bavlněný šátek
s světločervenýma a žlutýma kvétama 45 kr., jeden dtto, s tmavočervenýma a žlutýma květama 45
kr., jeden černý dvojitý hedvábný
šátek s bílým krajem 3 zl., jeden
tmavočervený šátek s zeleným
krajem, 17 loket modře strakatého
plátna ve dvou kusech, bíle a mo
dře štráfovaného, na povlaka při
praveného, po 30 kr., což činí 8 zl.
30 kr., jedna mo d ř e t i s k n u t á
cejcha osmiloketní z dvacetikopového plátna s červenýma úzkýma harasovýma pentličkama za 1 zl. 30
kr., 24 bílých třírohých tenkých
šátků na čelo s širokýma krajkama po 53 kr., což činí 21 zl. 2 kr.,
a konečně 10 tenkých ženských ko
šil po 1 zl 10 kr.
Nadepsané ukradené věci a ti ne
známí zlodějové mají se pilně vvhledávati, při dostižení zadržeti a
cis. král. guberniu má se o tom
zpráva dáti.«
Odhadnutá cena ukradených
všech těchto věcí činila 90 zl. 12 kr.
Popis tento je datován v Praze dne
31. máje r. 1794 a podepsán je od
cis. král. gubernia Podivínem z Heslingenu.
f Jaroslav Schiebl:

DIVADELNÍ PŮST.
Až do šedesátých let předešlého
století byl v Plzni a také jinde za
chováván zvyk, že v pátek, jako
postní den, zůstala divadla zavře
na a také žádný koncert, taneční
zábava nebo jakákoli produkce ne
byla konána. Teprve po zadání di
vadla Pavlu Švandovi ze Semčic st.
byl zvyk tento zrušen.

I komise, zajisté nikterak přátelská českému národu
a jeho prostému lidu, musela napsati, že všude je »chu
doba a ruiny«, — o naději, jež takořka zázračně byla za
čarována v srdce tohoto lidu, a jež zachvívala se modlit
bou o lepší příští, písní k sv. Václavu, aby nedal zahynouti
nám ni budoucím, a nadějí, jež posilována byla i různými
proroctvími, psáti nemohla, poněvadž necítila s lidem a
neměla ani potuchy o jeho snech a přáních, o nadějích,
v nichž umíraly tehdy i ve století pozdějších celé řetězy
generací českého národa.
P. ALBERT STÁRA:
PLZEŇSKÝ ILLUMINATOR KOLEM ROKU 1500.
Kolem roku 1500 působil v Plzni jako kazatel v klášteře
Františkánů P. J i l j í z R a t i b o ř e z Horního Slezska.
Napsal a malbami vyzdobil roku 1505 pro Ladislava ze
Šternberka, pána na Bechyni a purkrabího na Karlštejně
(fl521), skvostný pergamenový evangelistář. Jmeno
vaný velmož byl totiž velikým přítelem františkánského
řádu. Kniha zachovala se dosud ve sbírce Figdorově ve
Vídni. Jiljí vytvořil pak mezi lety 1505 až 1521 další díle
pro tentýž šlechtický rod, o němž podrobněji pojednává
Josef Nowak ve svých studiích o Františkánech (roč. II.
1915). Jest psáno rovněž na pergamenu a obsahuje české
překlady ze tří děl. Předně ze »Života sv. Františka« od
sv. Bonaventury, dále výňatky z knih Mag. Bartoloměje
Písanského a předmluvu z knihy »Zázraky sv. Františka .<,
rovněž od sv. Bonaventury. Nowak otiskuje ve svém díle
i jednu krásně vyzdobenou stranu kodexu, která ve sku
tečnosti září barevnou nádherou. Zjišťuje též umělecké
vlivy, které na Jiljího z Ratiboře působily, a to práce Giottovy v Assisi a Florencii.
Pozn. redakce. Upozornění našeho váženého spolupracovníka jest do té míry
časové, že prvé dílo mistra Jiljího, po úmrtí majitele dra A. Figdora ve Vídni,
mělo býti před 2 lety prodáno ve veřejné dražbě. Plzeň chystala se všemožně
získati prostředky k zakoupení památky, než dražba byla v poslední chvíli za
stavena. Zatím změnily se podstatně hospodářské poměry a také naděje přátel
plzeňské minulosti klesly na minimum.
Sternberkové projevili svoji uměnímilovnost v Plzni i jiným způsobem, po
stavivše ve stejné době, po roce 1500, překrásnou kapli při chrámu sv. Barto
loměje. I tato památka byla by bezmála zanikla, neboť až do světové války
stála ve zříceninách. Péčí zemřelého již architekta Kamila Hilberta, stavitele
dómu, byla však vrácena bývalé své slávě.

Z NÁRODOPISNÉHO
Popisu sbírek část 6.

Skupina 4. Ob c h o d n í kroj .
Kdysi každý stav měl svůj kroj, neboť stavovská
hrdost byla neobyčejně vyvinuta. Tím spíše i stav
obchodní, který náležel k nejpřednějším, nejen
snad svojí zámožností, ale zejména širokým roz
hledem a bohatými zkušenostmi jednotlivců. Již na
obrazech XV. století pozorujeme výraznou odliš
nost od kroje běžného, měšťanského, dlužno ovšem
rozlišovati též kroj pracovní od kroje representačního či svátečního. Ku práci byla již za stara dů
kladná zástěra z velmi silného sukna, která kryla
i prsa. Na hlavě čapka, u mládenců oblíbený baret.
Na cestách nechyběl pádný meč. U svátečního kro
je principála nejhonosnější byl plášť bohatě řasnatý a pravidelně z drahocenné látky italského neb
jiného dalekého původu. V osmnáctém století při
myká se již sváteční kroj ostatní evropské módě,
jen pracovní zůstává v celku nezměněn a zachoval
se jediný až do doby nedávné. Ještě v letech 90tých
byl kupecký mládenec neb učeník opatřen bez vý
hrady tradiční soukennou tmavou záštěrou se širo
kou záložkou, nahoře sahající až do poloviny prsou.
Vzadu sepjata byla zástěra ozdobným ručně spracovaným mosazným řetízkem. Čapka na hlavě, ku
latá s rovným okolkem byla rovněž z dobrého čer
nošedého sukna a její záložka oblíbenou schránkou
pro rozličné dokumenty. Dnes jest i tato zástěra
a čapka nadobro zaniklou, tak jako i stavovská
hrdost bývalých obchodníků.
Skupina 5. Po d o b i z n y obc hodní ků.
Plzeň nezachovala si pohříchu žádný ze starších
portrétů svých velkých obchodníků doby renaissanční, tak jako zmizel vůbec veškerý starší inven
tář měšťanských domácností téměř beze stopy. A
jest na snadě, že při velmi čilých stycích s Norim
berkem, Augsburkem a při hojných vztazích příbu
zenských bylo takových podobizen i v Plzni hoj
nost. Nejstarší dosud známý portrét jest Václava
Ferdinanda Samra, který měl od roku 1817 dům
i obchod na náměstí čís. pop. 6, kde již v XVI. sto
letí byli význační obchodníci. Z roku 1846 jest ro
dinná krásná podobizna Frant. Vojt. Svátka od ma
líře C. Buchnera. Pak již nastupují fotografické
snímky let 60tých a pozdější. Především jest tu
Eduard Fodermayer z ulice dnes stejného jména,
pak Josef Petr, Karel a Adolf Feyerfeilové, kteří
měli své obchody na náměstí (v císařském domě)
a v Divadelní, později Riegrově ulici. Zúčastnili se
čile národního ruchu doby probuzenecké. Obchod
níci — Němci — starého dobrého zrna, byli Karel

MUSEA

PLZEŇSKA.

Galistl a Josef lg. Klotz, prvý v ulici Dominikán
ské, druhý na rohu ulice Františkánské. Kupci i
podnikatelé zároveň byli Jan Kleissl a Karel Kmínek, jejichž hlavní činnost zapadá do konce let še
desátých.
Skupina 6. Výuč ní l i st y.
Učení-mučení, to platilo v plné míře pro dobu až
do nastoupení nové generace. Učební doba dříve
čtyřletá a za stara i deseti- až čtrnáctiletá byla po
dobna vojenskému výcviku, kde bylo plno přísno
sti a nebylo i nouze o trest. Obchod vyžadoval si
však lidí zkušených a dokonalých, kupec nebyl pou
ze prodavačem jako dnes, ale ještě více podnikate
lem, objevitelem i bedlivým organisátorem veřej! ného zásobování. Již přijímání učně mělo ráz velmi
vážný a slavnostní a tím více ovšem dávání za vy
učenou, kdy dostalo se novému »mládenci« kupec
kému nejen krásně vyzdobeného vysvědčení, ale
též nových práv osobních a společenských. S vý
učním listem vydal se pak obyčejně na zkušenou
(»vandr«) do světa, ponejvíce do ciziny a proto jest
dotyčná listina ve starší době z tuhého pergamenu
a ověřena pečetěmi. Povšechný úpadek obchodu
druhé polovice XIX. století učinil z výučních listů
! pouhý tuctový úřední dokument.
Skupina 7. Kr á my a výl ohy.
V čem jest nová doba značně u předu oproti ča
sům starým, jest zevnější úprava obchodních míst
ností. V počátcích, dokud bvlo obchodů jen několik,
nebylo třeba žádného zvláštního označení, ba ani
firmy. V renaissanci stal se již obvyklým malý »vý
klad«, totiž vyzdívka, do poloviny vchodu uprave
ná, s kamennou deskou nahoře, na kterou se vvkládaly pvtle, koše neb ošatkv se zbožím na ukázku.
Doklad toho zachoval se v Plzni dosud v ulici Per
lové. Příbuzným výkladcem bvlv onatřeny trhové
boudy a Stánky, uzavřené v době, kdy se neprodá
valo, víkem, které se při otevření stánku sklápělo
a podepřené sloužilo jednak za výlohu, jednak za
kupecký pult. Tvto starobylé úpravy zachovaly si
dodnes nezměněné krámky řezníků v masných
krámech. V XVIII. století, kdy stouná konkurence,
jest již třeba účinnější reklamy. Vzniká firma a
vedle ní jest běžným zvláštní vývěsní štít s exotic
kým i jiným označením. Ve vchodu zavěšeny jsou
u kupců věnce jižního ovoce, nad pultem uvnitř
obvyklé velryby. Zboží v pytlech a sudech staví se
na obdiv před krám a věsí na háky na dveřích. Ty
to reklamní prvky uchovávali se i v prvé nolovici
XIX. století, vývěsní štíty u lékáren udržely se až
do dnešního dne. První opravdové krámské výlohy

no
počínají se v letech čtyřicátých. Prvně ovšem jen
skrovné, omezené na tehdy zasklenou polovinu krá
mových dveří. Záhy však vznikají dřevěné »portá
ly«, to jest výkladce zvláštní, skládacími veřejemi
opatřené, které se při otevření vsunovaly do po
stranního výklenku. Zasklení jest omezeno na ma
lé tabule a teprve roku 1864 opatřil si krejčí Jan
Doubek v Říšské ulici velké tabule skleněné, které
budily velikou pozornost. V letech šedesátých a
sedmdesátých rozmáhá se bohatá výzdoba řezbářská na výkladech, ba hořejší část tvoří celé balda
chýny, které vystupují značně do ulice. V osmdesátých letech vznikají železné rolety, které teprve
v novější době nahrazovány jsou buď roletami ze
železného pletiva anebo posuvnými mřížemi. Po
slední stupeň vývoje obchodních skříní tvoří ony
se železnou konstrukcí a skleněnými firmami s neo
novým zářením.
Skupina 8. Obc hodní k o r e s p o n d e n c e .
Na Holbeinově portrétu norimberského obchod
níka z roku 1532 vidíme názorně, jak vyhlížela
obchodní korespondence středověku. Nebylo ji mno
ho a pergamenové blány pečlivě složené uchovával
obchodník v neveliké krabici. To již v XVI. a XVII.
století jest obchodní dopisování velmi hojné, neboť,
se rozmnožil i počet dovážených produktů, zejména
koření a nastává i v nákupu značná specialisace.
Řádná korespondence a obchodní sloh jest však dí
lem baroku, kdy rozvinuté poštovnictví umožňova
lo rychlejší a vydatnější stvky a platilo již heslo:
»Čas jsou peníze«. V té době jsou též vvdávány i
zvláštní příručkv, návody ku psaní normálních ob
chodních listů. Dopisy psaly se vždy na spojeném
dvojlistu papíru, při čemž druhý list sloužil k na
psání adresy i jako obal, neboť zvláštní obálkv jsou
známy teprve málo více než půl století. Důkladné
bylo pečetění, nejdříve voskem a po roce 1800 též
oplatkami. Pečeť se vystřihla o dopis byl otevřen.
Mnoho péče věnováno dříve pečetidlu. Emblémy
obchodu byly pravidlem a ve starší době pojily sc
s rodovým znamením. Kolem poloviny XIX. století
ztrácí se obchodní kotvice a zůstává pouhý mono
gram. K pečetění užívalo se i zvláštních lisů. Odlo
žená korespondence skládala se po délce, na ho
řejší okraj napsalo se datum a za měsíc či rok
ovázala se motouzem. K uložení sloužily namnoze
zvláštní dřevěné truhličky s namalovaným leto
počtem na zasunovacím víku.
Skupina 9. Úč e t n i c t v í .
V Plzni se dochovala účetní kniha již ze XVII.
století, alespoň ve svém zbytku. Náležela vlašské
mu kupci z tehdy velmi četné kolonie těchto při
stěhovalců. Jest nabíledni, že jsou to jen zcela
prosté zápisy o dluzích, totiž tehdy obecně zvaný
»rejstřík«. Ále již záhy vytváří..se i v plzeňských
obchodech účetnictví dokonalejší, jednak pod vli
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vem Norimberka, kde se vyvinul zvláštní jeho sy
stém, zvaný norimberským, a jednak pod vlivem
ještě staršího »dvojitého« účetnictví italského.
Žel z období XVIII. století není zachováno pra
nic, ale autoru bylo možno nahlédnouti před mnoha
lety do účetních knih firmy Bechrovy, později Galistlovy, ze samého počátku minulého století, které
překvapovaly svým dokonalým systémem a vzor 
nou čistotou i úpravou. Žel, tyto knihy vzaly rov
něž za své. Ve starší době nebylo přirozeně po ruce
vytištěných formulářů a knihy se ručně linkovaly.
¡ Zvláštní péči se pak těšily titulní listy, často velmi
j ozdobně vykreslené a vymalované. K pýše dobrého
! obchodníka náleželo též umění vystřihávati velmi
ozdobné štítky, jak jich celou skupinu nalezneme
v musejních sbírkách.
S účetnictvím velmi úzce souvisí počítání na
linkách pomocí tak zvaných grošů početních.
Sloužila k tomu tabulka, na níž vodorovné lin
ky vyznačovaly jednotky, desítky sta a tisíce.
Sečítal-li obchodník různé položky, kladl početní
groše na příslušné linky a měl-li pak na příklad
v jednotkách již 10 grošů, položil na místě nich do
desítek jeden groš atd. Podobně bylo lze kladením
a překládáním grošů též odčítati i násobiti. Byl to
jakýsi primitivní počítací stroj, který by ovšem
našemu tempu života naprosto nestačil. Početní
groše byly měděné a dal-li si je raziti šlechtic, jako
na příklad na Plzeňsku Florian Gryspek z Gryspachu na Kačerově, tu byly opatřeny znakem pány,
i jeho heslem. Plzeňští obchodníci užívali grošů
norimberských všeobecného rázu nebo některého
tamního obchodníka, jak svědčí i malý poklad ta
kových peněz u Plzně nalezených se jménem H.
Schultes. Norimberk.
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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.

