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JUDr. MATOUŠ MANDL SEDMDESÁTNÍKEM.
V y slo v ili se jméno Dra.
M atouše M andla, bezděky
se hned vynoří obraz naší
kulturní Plzně. O b é jestspo*
lu nerozlučně spojeno, ne*
lze jedno od druhého od*
děliti. Ať již máme na mysli
život společenský nebo po*
litický, ať umění či vědu, ať
všechny jiné kulturní snahy
jednotlivců a spolků, vždy
jest osoba D ra Mat. Mandla
jakýmsi vyvrcholením, opo*
rou i útočištěm. A je*li dneš*
ní doba všem kultur, sna*
hám opravdovou macechou,
tu význam osobnosti D ra
M atouše M andla jest dvojí
násob důležitý. — Ta šerá
kancelář ve Fodermayerově
ulici mohla by vyprávěti, co
se zde již vystřídalo žadatelů
a prosebníků, co přerozma*
nitých kultur, otázek bylo
zde řešeno. N ení snad funk*
cionáře plzeňských spolků,
který by zde nebyl postál a
poseděl, tu v napjatém oče*
kávání, dostaneďi se mu
podp o ry mravní i hmotné,
jindy zas aby poděkoval za dobrý výsledek. A proto
též oslava s e d m d e s á t ý c h n a r o z e n i n Dra M atouše
M andla dne 27. ledna 1935 stala se opravdovou ma*
nifestací Plzně, které nechybělo na srdečnosti i okáza*
losti. Sešlo se nejen m noho osobních přátel oslaven*
cových, ale dostavili se zástupcové přerůzných spolků

a korporací, ve kterých Dr.
M. M andl jest b u ď členem,
anebo kam zasahuje svojí
všestrannou činností a pod*
porou všeho k u l t u r n í h o
dění. Řečníci závodili v pro*
jevech uznání, ale zvláště
s r d e č n ý p r o s l o v starosty
města Luďka Pika vyvolal
tu vzácnou dnes náladu, kdy
se zapomíná na politické
rozdíly a všichni se cítí pří*
slušníky jedné rodiny na
poli lidském a kulturním,
ku blahu našeho města, ná*
roda i státu. A tento vzác*
ný zjev způsobilo jedině to
pravé »plzeňáctví«, to čemu
dnes moderně říkáme regio*
nalism, abychom zůstali věr*
nými národní oblibě v ci*
zim názvosloví. — A bylo
to snad poprvé po válce,
kdy se projevilo tak mohut*
ně a spontánně, pozdě sice,
ale přece jen ještě v pravý
čas, neboť chm urnou bu*
doucnost Plzně zachrání jen
praví, věrní a městu duší i
tělem oddaní Plzeňané. —
Samo oslavence překvapilo, co kouzla a podmanivosti
skrývá v sobě tento pocit lásky k vlastnímu hnízdu,
a toto poznání bylo mu jistě nejlepší odm ěnou za vy*
konanou životní práci. — Kéž jest D ru M andloví po*
přáno ještě mnoha let ve zdraví i duševní svěžesti, kéž
jest i našemu milému městu zachován kulturní vůdce.

POŽÁR VÉŽĚ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
V PLZNI 6. ÚNORA 1835.
Rytina znač. C. Hönnig — Klinisch V.

S T O L E T É V Ý R O Č Í P O Ž Á R U V É Ž E C H R Á M U SV. B A R T O L O *
M È JE ( d n e 6. ú n o r a 1 8 3 5 ) .
Truchlivá událost, které jest tak často v Plzni vzpomínáno, má letos
své stoleté, ale smutné jubileum. I dnes by byl požár věže událostí mimo*
řádného významu i těžkých finančních následků, a tím více znamenal
v tehdejší poměrně malé Plzni, která svým rozsahem byla sotva desetinou
Plzně nynější. Dramatičnost zvyšovala řídká zimní bouře i temná noc
a neméně i skrovné a nedokonalé hasící pomůcky. Jest opravdu divém,
že se přes to podařilo nadlidské námaze hajitelů zachrániti vlastní kostel
od jisté zkázy. Bylo tu tenkráte ještě plno starého inventáře, zejména
vysoký renaissanční oltář a mnohé jiné, což vzalo pohříchu přece za

své při pozdějších opravách Mo*
krových. Požár zničil starobylé
zvony, i krásnou krytinu, mno*
hem vyšší i ušlechtilejší, nezdi je
nynější. Plzeňští pozvali si k ob*
nově Václava Seiferta, stavitele ze
Stoda a zlé jazyky po městě tvr*
dily, že nová věž n epodobá se
žádné jiné na světě, nýbrž jest
v původním »stodském slohu«.
Žalost Plzeňanů nad zohaveným
kostelem dotvrzují jednak básně,
i připojené soudobé rytiny. »Jako
by nám byl někdo jazyk z ůst vy*
trhl«, poznamenává pisatel kro*
niky gymnasialní. Ä měšťanky
samy se svými dcerkami pustily
se do čištění zpustošené svatyně,
kam potom postupné přinášeno
vše, co nalezlo po celém městě
úkrytu před zhoubným živlem.
N o v á věž b udována byla velmi
rychle. Již v květnu byla stavba
v plném p ro u d u a v červnu osa*
zeny prvé dva nové zvony na pro*
zatímní dřevěnou zvonici poblíže
Šternberské kaple. V té době vy*
nořila se otázka znovuvybudová*
ní i druhé věže chrámové, která
již od X V I. století, kdy se stala
rovněž obětí požáru, stála zde
kusá. — Ale touha Plzeňanů, aby
chrám sv. Bartoloměje podobal
se proslulému chrámu T ýnském u
v Praze, nedošla splnění. N a na*
šich vyobrazeních vidíme kostel
ještě ve staré p o d o b ě s velikým
vykrajovaným renaissančním ští=
tem nad presbyteři a postraními
trojicemi rovněž oštítkovaných
vikýřů po o b o u stranách velké
střechy. Zvláště prostoduše i la*
pidárně podán jest děj na dolej =
ším obrázku. O h e ň s dýmem va*
lí se přes kostel k východu, což
bylo štěstím pro okolní domy
ještě hojně šindelem kryté. Hase*
ní primitivními stříkačkami ome*
zuje se na ulévání ohně spadlých
zbytků krovu na náměstí. Voda
čerpá se z kašny u morového slou*
pu do voznic pomocí hasících
košíků.
KOLOROVANÁ SOUDOBÁ KAMENORYTINA.
Znač. S. B Konyard.

ZÁKOUTÍ NA ROHU JUNGMANNOVY A
PROKOPOVY TŘÍDY V I.ETECH SEDM DE*
SÁTÝCH.

M I Z Í S T A R O P L Z E Ň S K É ZÁ*
K O U T Í N A K O N C I JU N G *
M A N N O VY T Ř ÍD Y .
Krásné v pravdě nebylo a ni*
kdo jej nelituje. N ež připomíná*
lo nám, ku podivu velmi dlouho,
že stará Plzeň končila již v dnes*
nich sadech Kopeckého a že Jung*
mannova třída ještě před sto lety
byla p o u h o u širokou polní ces*
tou, vroubenou stodolami a sýp*
kami měšťanů, kteří sem sváželi
úrodu s horských polí. O d tu d
také nazývána až do r. 1873 ulicí
Stodolní. Z de na konci cesty, po*
blíže P rokopovy třídy, nechyběl
rybníček, kde se proháněla per*
natá havěť z blízkých dvorů. Ne*
daleko, výše do kopce stávala ko*
várna, kam dojížděla chasa pře*
kovávat koně a opravovat hospo*
dářské nářadí. N a našem obrázku
— ještě z velmi idylických dob —
všimněme si staré, již zmizelé sýp*
ky i »přírodního dláždění«. —
A dnes právě v těchto místech jde
často o život, aneb alespoň o zdra*
vé údy, které jsou zde v nebezpečí.
S T A R Á »B Ě L Á N KA«
Z M IZ E L A .
Po vystavění první železniční
trati plzeňské (r. 1861) počalo se
město Plzeň rozšiřovati i za »Sv.
Trojici«, kdysi cíl velmi »dale*
kých« procházek za městské hrad*
by. — Bylo to těsně před pruskou
okupací roku 1866, kdy bratři
Josef a František Belaniové po*
stavili těsně za dráhou na bývá*
lých městských polích vlevo od
silnice Klatovské novou strojírnu
a následujícího roku též slévárnu.
T o m u to počátku velikého zakla*
datelského ruchu předcházela již
roku 1850 filiálka Valdštejnské
strojírny v Sedlci, v nynější Vald*
štejnské a Tovární ulici, kde mia*
dý inženýr E. Škoda, pozdější je*
jí majitel, pracoval společně s Jos.
Belanim. — Belaniové byli lidé
BÝVALÁ STROJÍRNA BRATŘÍ BELANIÚ ^ !
Z ROKU 1866.
Foto E. Balley.

nadmíru prozíraví i podnikaví a protože svůj závod spravovali osobně,
též dobře prosperoval. — Roku 1872, v době ohrom né hospodářské
krise, která skončila vídeňským »krachem«, přeměněn závod na akciovou
společnost a podařilo se udržeti jej i přes všechny těžké svízele doby.
T ovární b u d o v y — iiž zmizelé — byly na svoji d o b u velmi slušně archi*
tektonicky řešeny. Stavěl je proslulý plzeňský stavitel M artin Stelzer,
zejména v letech šedesátých úžasně činný. Zbyl po něm i název M artinské
ulice, kterou též ve svém celku na místě býv. zahrad zbudoval. Josef Běláni
postavil si rodinný dům v Prokopově tř., pozdější »Řemeslnickou besedu«.

STARÝ KAMENNÝ MOST PRAŽSKÝ SE SOCHOU SV. JANA NEPOM.
Foto Jos. Böttinger kol r. 1870.

méně vhodné, ale přes to postačující. Jak dlouho
bude socha zde státi v klidu, nelze říci při prudkém
tempu dnešního života. Jisto však jest, že jde o pa*
mátku pro Plzeň velmi významnou. Padá*li doměnka
o větším stáří a též o nejstarším dokladu úcty sváto*
janské na Plzeňsku, zůstává socha dobrým dílem
domácího umění. Jejím vzorem bylo proslulé dílo
Brokovovo na mostě Karlově v Praze, jak v podání
světce, tak i v architektuře vysokého podstavce. Socha
pro Prahu byla ulita z bronzu v N o rim b e rk u roku
1683. Svojí nákladností způsobila jistě nemalý roz*
ruch a protože do té d o b y zapadá i velmi rozsáhlá
akce pro svatořečení Jana N epom uckého, stala se
socha bezděky typem, dle kterého bylo dříve či
později zhotoveno nesčetně soch světcových po Če*
chách i v cizině. Že pak v Plzni pouze o dvě léta
později tesána jest jedna z prvních replik originálu,
svědčí nejen o vyvinutém kultu svatojanském, ale
též o živých vzpomínkách na dopravu díla Broko*
vova přes Plzeň, které zde tenkráte jistě celé město
obdivovalo. Plzeňský sochař přidržel se věrně své
předlohy, jen bronzové reliefy na podstavci odpad*
ly, ač se zdá, že i na ně bylo pomýšleno.

P Ř E N E S E N Í S O C H Y SV. TA N A N E P O M U C *
K É H O V N Á D R A Ž N Í T Ř ÍD Ě V PLZN I.
O této, na pohled nepatrné záležitosti, bylo Ion*
ského roku vešmi m noho debatováno. Šlo jednak
o vhodné umístění, a také o zjištění stáří a původu
sochy, která nese zdánlivý letopočet 1605. Socha po*
stavena byla původně na kamenném pilíři starého
mostu r. 1685 (jak správně má zníti letopočet později
nesprávně opravený). V letech padesátých minulého
století nestačila již úzká jízdní dráha vzrůstající frek*
věnci a proto bylo roku 1862 odstraněno kamenné
zábradlí a nahraženo dřevěným. Při tom socha sv.
Jana se dostala na kraj zbývajícího kamenného pa*
žení před mostem, jak svědčí náš velmi vzácný při*
pojený snímek. Jiné dvě sochy zde stávající posta*
vény před dvorem Gradlovým. Když pak roku 1888
postaven byl nový most železný, a to o značný kus
dolů po vodě, musela socha ustoupiti na volné pro*
stranství opodál mostu, kde zůstala až do roku 1934.
N ejvhodnější návrh na její dnešní přemístění dopro*
střed dlouhé a velmi jednotvárné ohradili zdi Měšf.
pivovaru, neuskutečnil se pro o d p o r závodu. Proto
bylo nalezeno dnešní místo u masných krámů, sice
.SOCHA SV. JANA NEP. Z R. 1685 PŘED SVÝM PŘEMÍSTĚNÍM R. 1954.

KAREL POLÁK: SPRÁVCE FRANTIŠEK JAROSLAV
ČECH SE SYNKEM SVATOPLUKEM V BEZDĚKOVĚ
U KLATOV.
»Ohnivý národovec vštěpoval okolnímu lidu svoje svo
bodomyslné a pokrokové idee. Moc, která za tehdejší patrimoniální doby s úřadem správce byla spojena, poklá
dal F. J. Čech za hřivnu Prozřetelnosti sobě svěřenou, aby
z ní všemi silami těžil ve prospěch, na obranu, zušlechtění a mravní povznesení prostého lidu poddaného, z ně
hož sám pocházel. . .«, píše o F. J. Čechovi prof. F. Strej
ček v knize: »O Svatopluku Čechovi«.
A skutečně slova tato plně vystihují význam činnosti
Čechovy za jeho pobytu na statku bezděkovském.
Majitelem panství bezděkovského byl tehdy baron Fran
tišek Korb z Weidenheimu.1) Bylo to brzo po sňatku F. J.
Čecha s Klárou Rakovou, dcerou ředitele panství Skalky.
Čech zabředl sňatkem do některých dluhů a proto se ohlí
žel po některém výnosnějším místě. Dostal jej v Bezdě
kově. Ale ještě, než se odebral na nové působiště, naro
dil se mu dne 21. února 1846 v Ostředku u Benešova syn
Svatopluk. V dubnu uchýlila se matka se svým prvorozencem k rodičům na Skalku a manžel její zamířil do
Bezděkova. V Přešticích se Čech setkal se svým příte
lem Františkem Lamblem, soudním aktuárem, který jej
doprovodil odtud až do nového působiště. Choť dlouho
nemohl Čech k sobě pozvati, poněvadž dřívější správec2) byt nevyprazdňoval. Teprve dne 30. května mohlo
se tak státi a 6. června přijela paní Klára Čechová se
Svatíčkem do Prahy, kde ji »U zlatého anděla« očeká
val bezděkovský kočí.3)
V předtuše příštích neblahých událostí žádal Čech ro
ku 1847 krajský úřad klatovský o potvrzení, že od 1. máje
1846 na statku bezděkovském, až dodnes, k plné spoko
jenosti krajského úřadu vedl úřední správu jako před
stavený úřadu, což také krajský úřad uznal a dne 18.
března 1847 potvrdil (krajský archiv, Pubi. 2, 1844—47).
Ze žádosti Fr. Jar. Čecha je patrno, že se místo na stat
ku bezděkovském Čechovi nelíbilo a proto chtěl se ucházeti o místo jiné.
Dne 22. února 1847 narodila se a 24. února pokřtěna
z Bezděkova č. 4 Božena Alžběta, dcera Františka Čecha
a jeho manželky Kláry Terezie. Za kmotry při křtu byli
1) F ra n tiš e k K o rb z W eidenheim u, p á n n a B ezděkově, koupil s ta te k sm lou
vou dne 12. listo p a d u 1844 od ry tíře Vincence v. S tro h le n d o rfa z a 190.000 z la tý ch .
S yn jeh o K arel, k te rý p ře v za l r. 1861 sta te k , byl v y n ik a jíc ím n á ro dohospodá
řem , m in istre m obchodu v m in iste rstv u T aafo v ě a posléze m ísto d rž ite lem m o
ra v sk ý m .
2) S p rá v c em p ře d C echem byl A n to n ín Schm id, 1845— 1848.
3) F e rd in a n d S tre jč e k : »O S v a to p lu k u Čechovi«.

far. Václav Vacek:

JU LES R U IN A R T.
Často a rád vzpomínám na léta
1890—1893, v nichž mi bylo do
přáno působiti v duchovní správě
na nezapomenutelném Plzeňsku v
Chotěšově a v Dobřanech. V Chotěšově, kde nás byla jen hrstka
uvědomělých Čechů, dlel po delší
dobu bratr představené kláštera
Salesiánek, francouzský akademic
ký malíř Jules Ruinart de Brimont
z rodu proslulého historika Ruinar
ía, jemuž ředitel velkostatků kní
žete Thurn-Taxise Fr. Bonn (zná
mý humorista z Fliegende Blätter
»Miris«) dovolil zařídit si velký
atelier v budově staré prelatury
chotěšovské a to proto, že mistrně
namaloval obraz jeho choti, za kte
rýž dostal mimo žádaný honorář
ještě krabičku naplněnou dukáty.
Bylo to krátce po zaslání velkého
obrazu, jejž maloval pro cara rus
kého Alexandra Eli. Ruinart byl vy
nikajícím umělcem, milým člově
kem, optimistou, milovníkem příro
dy s velice vyvinutým smyslem pro
spravedlnost.
Když jsem tehdy vyhrál při ža
lobě proti sčítacímu komisaři G.,
který za mé nepřítomnosti a bez
mého vědomí mne do sčítacích ar
chů zapsal jako »Němce« a něja
ký Schreinerovec napsal pak do ně
meckých novin plzeňských o mne
zlomyslný článek s nadpisem : »Der
czechische Hetzkaplan«, navštívil
mne Ruinart, stiskl mi upřímně ru
ku a stal se od té doby mým nej
milejším přítelem.
Zajímal se velice o krásný plzeň
ský a domažlický kroj a jezdíval
se mnou často po venkově, do Plzně
a Domažlic, aby studoval svérázné
kroje českých venkovanů a venko
vanek, ba vypůjčil si i jednou v Do
mažlicích celý ženský krojový oblek
pro své nastávající obrazy. Velice
pochvaloval si v Domažlicích tehdy
dlevšího malíře Maška, který sám
se oblékal do tamějšího kroje a
chodil v neděli s venkovany na pro
cházky, aby oživil opět zájem o
tehda již, bohužel, mizivší kroj ná
rodní. Po delších studiích a skizzách, při nichž jsem mu vždy

asistovati musil, namaloval velký
obraz »Trh v Chotěšově« s pestrý
mi kroji z Plzeňska a Domažlic
v barvách živých a výrazných po
hybech prodávajících a kupujících,
který použil, tuším, vlastenecký ří
dící učitel Václav Hataj později
k dopiskám ve zmenšeném formá
tu. Ve »Světozoru« uveřejnil Rui
nart na počátku let devadesátých
obraz »Malé chůvy« v kroji plzeň
ském a ve francouzské obrázkové
Revuii »Velký pátek a uctívání kří
že v Dobřanech«. Kromě toho kres
lil též mnohé »studie« z Plzeňska,
maloval pro kapli v Krukanicích
velký obraz bl. Hroznatý, zaklada
tele klášterů chotěšovského a te
pelského, k němuž byl mu modelem
nemocný chotěšovský kupec Jaklín,
jejž oblékl do mého premonstrát
ského habitu. Brzo na to mu zemřel
na souchotiny.
Později restauroval také obraz
sv. Mikuláše na hlavním oltáři
v Dobřanech, který jsem mu do
vezl na žebřinovém voze z Dobřan
do jeho chotěšovského atelieru, a
rok na to dokončil obraz sv. Marké
ty pro klášter v Chotěšově.
Připomínám si maně jednu zvlá
ště romantickou scénu z doby té.
Jedenkráte zaklepal někdo na mne
za letní noci o půl jedné hodině na
okno. »Kdo je?« tázal jsem se při
běhnuv k oknu. »Ruinart. Prosím
vás, oblečte se hned a vyjděte
ven!« Když jsem se ustrojil a ote
vřel dveře, vybízel mne, abych
s ním šel dolů k Radbuze. »Je to
dnes nádherná noc, tak vlažná,
klidná a krásná shakespearovská !
Vidíte tam černé keříky, kolem
nich nesčíslné množství svatoján
ských mušek a měsíc se odráží tak
malebně v tiché hladině vodní, líbá
ji, osvětluje tak magicky ! A ty růz
nobarevné reflexe; není to půvab
né?« »Ovšem, vše je krásné,« od
větil jsem mu, ale dnes jsem přišel
domů od nemocného o půl 12. ho
dině a byl jsem teprve v prvním
spánku. . .«
Pozoroval jsem za svitu měsíce,
jak se mu zarosily oči slzami. Po
dával mi spěšně ruku a prosil,
abych mu odpustil.
»Je to tak krásné, zítra chci vše

přítomni: František Lambì4), soudní aktuár a účetní
v Přešticích, přítel Fr. Čecha, a Alžběta Raková, direkto
rová ze Skalky, dlažkovického panství. Dítě křtil J. Jan
Vonesch, babou byla Zuzana Tichá (bezděkovská matri
ka, VIII., p. 389).
V téže chalupě bydlil se správcem Čechem i panský
sládek Němec František Friedl (f 1876, 501etý). Malý
Svatíček Svatopluk, otcův nadějný jedináček, neměl
Němce rád. Kolikráte prý mu hrozil, že flintičkou všech
ny Němce postřílí. Tatínek učil synka zpívat vlastenecké
písničky, v té době mezi vlastenci zpívané, i Havlíčkovu
»Šuselka nám píše.. ,«5) Rodina bezděkovského sládka
bydlila v protější světnici nežli rodina Čechova, kterážto
měla 2 místnosti k obývání.
Spor tu p a d s k ý c h zákupníků s v r c h n o s tí
r. 1847-1848 z a s p r á v c e Fr. J a r o š i . Č e c h a .
Dne 12. května 1847 Václav Nováček, Jakub Groskop,
Mates Vachtl, Ondřej Kabát, Antonín Jícha a Jiří Kuneš
z Tupad podali stížnost krajskému úřadu v Klatovech,
v níž prosili o zastání proti vrchnosti bezděkovské, skrze
rušení práva užívání pastvin, což je jim na škodu v je
jich hospodářství. Žalobci tvrdí při tom, že od roku 1803
bez přerušení klidně pastviny užívají, které k panskému
dvoru tupadskému dříve náležely. Pro uznání této pros
by uvádí žalobci následující důvody: »V roce 1803 ně
kdejší bezděkovská vrchnost prodala tupadský dvůr a
všechny k němu náležející grunty emphyteutům, našim
předkům, takže my jejich nástupci celý dvůr v držení
máme a také držení a užívání pastvin nám bylo propůj
čeno.« Žalobci dále přikládají pachtovní smlouvu a pro
hlašují, že jim bylo dáno právo dobytek v přiměřeném
počtu na oněch pastvinách pásti, na kterých dříve z tupadského dvora dobytek se pásl. »Že vrchnost daně platí,
skrze to nám nemůže právo na tyto pastviny vžiti. Spa
sení těchto pastvin skrze vrchnostenský dobytek je zřej
mé rušení našeho práva. Vrchnost pozemky nám náleže
jící, a to: Pahorek, za plasy a vedle Tupad, bezprávně uží
vala.«
Klatovský krajský úřad nařídil proto dne 15. května
1847 bezděkovské vrchnosti předložení všech jednacích
aktů do 6 dní, poněvadž měl býti zaveden protokol. Té
4) J a n L am bì ro k u 1842, vedoucí k n ih a siro tčíc h ú čtů , byl p říte le m Čecho
vým . N aro d il se r. 1787 v H ra d išti. R o k u 1842, k d y v ydával svědectví u k rim i
n á ln íh o soudu v K latovech, byl ž en a t, 551etý, k a to lík , otec 5 n e za o p atře n ý ch
dětí. J a k již prve vzpom enuto, F ra n tiš e k J a ro s la v Čech p ři své cestě z P ra h y
do nového p ůsobiště — B ezděkova — sta v ě l se u svého p říte le L am b ía v P ř e 
šticích.
5) F e rd . S tre jč e k : »O S v a to p lu k u Čechovi«.

hož dne byl na úřadě v Bezděkově u přítomnosti nížepsaných sepsán protokol, jehož znění uvádíme. Předmět: Ve
dle zdejšího trestního protokolu pro poddané č. prot. 32
byl dne 12. května t. r. Jiří Kuneš z Tupad za tou příči
nou, podle patentu trestního pro poddané, odsouzen k vě
zení na jeden den, poněvadž přes úřední zápověď vrch
nostenské ovčáky z vrchnostenských pastvišť tupadských odehnal. Z ohledu toho, že Jiří Kuneš dne 12. květ
na se sázením bramborů zaměstnán byl, odložil úřad ten
to trest podle § 8 trest. patentu pro poddané na den 13.
května a nařídil Jiřímu Kunešovi, aby se k vytrpění to
hoto trestu dne 13. května dopoledne k úřadu dostavil.
Než ten samý tomuto nařízení zadost neučinil a k úřadu
se nedostavil.
Skrze tuto neposlušnost byl jest zpět k úřadu předvo
lán a před dvěma Zachovalými sousedy vyzván, aby se
zodpovídal, proč se tomuto úřednímu nařízení nepodrobil a k vytrpění trestu se nedostavil. Načež on se takto
vyjádřil: »Poněvadž se mně dříve rozsudek úřední nedo
ručil, tedy jsem si to rozmyslil, že se k vytrpění trestu
nedostavím. Já ani dnes do arestu nepůjdu, dokud mně
úřad rozsudek nedoručí. Jestli mně úřad mocně do arestu
strčit dá, já se s ním prát nebudu, ale beru si přítomný
sousedy Matěje Kuličku a Václava Baxu za svědky.« Podepsán: Jiří Kuneš.
Skrze tuto novou neposlušnost odsuzuje se Jiří Kuneš
podle §§ 1, 2, 3 a 8 trestního patentu pro poddané k vě
zení na dva dny s vložením želez se zostřuje. Tento trest
se ihned na Jiřím Kuneši vyplnil. Nato byl protokol uza
vřen a od všech přítomných podepsán, od: Frant. Čecha,
správce, Václava Baxy, Matěje Kuličky a Jana Waďtosche, aktuára. Dne 18. května 1847 si stěžoval samotný
Jiří Kuneš krajskému úřadu klatovskému. V žalobě své
Kuneš tvrdí, že on s tupadskými zákupníky je v držení
a užívání polností a pastvin tupadského dvora. Mnoho
stranná potupa jest prý na něho a na jeho rodinu na celý
život uvalena a tato jej bude na vždycky mrzeti. »V té
to palčivé věci« Kuneš žádal proti tomu mimoprávnímu
jednání, které úřední vedení sotva by si dovoliti mohlo,
o ochranu a zadostiučinění, o čemž stížnost v hluboké a
ponížené prosbě přednáší. Ve stížnosti, kterou mu ně
který z právních poradců psal, jest doslovně uvedeno:
»Slavný k. k. krajský úřade! Račte mne proti nepřístoj
nému udání bezděkovského správce Čecha v ochranu
vžiti, zastávati a milostivě tu působiti, aby dostalo se
mně zadostučinění. . .« V stížnosti se uvádí i to, že vrch
nost pase emphyteutům na jejich pastvině »na vrbovce«.
Kuneš prý šel okolo a řekl, že ta pastvina je naše, na to
správce bezděkovský Čech předvolal ho na 12. května

mal ovati, přijďte ke mně, odpo
ledne se můžete vyspati. Takových
nocí je málo. Lidé chodí s otevře
nýma očima a nevidí nic, pranic a
a co tu kolem krásy!« Au dieu
bonn!
Když jsem byl přeložen z Do
břan do poutního místa Marián
ských Stok u Žlutíc, přijel Ruinart
mne i tam navštíviti a často sedá
vali jsme spolu v rozkošné farní
zahradě, kdež tak rád zpívával
s průvodem kytary staré francouz
ské a italské písně. Na konec vždy
ještě přidal s dobrou českou vý
slovností dvě naše písně »Kde do
mov můj?« a »Hej, Slované«. Na
učil se jim kdys ode mne.
Naposled navštívil mne i v klá
šteře Teplé a odnesl si odtud ně
kolik skizz do svého domova: Rilly
la Montagne (Marne), kamž po
srdečném rozloučení v r. 1894 se
odebral. Odtud posílal mi četné do
pisy a fotografie svých nových
studií uměleckých a vzpomínal vře
le na svůj pobyt v Čechách, krás
né chvíle, jež jsme spolu zažili, na
koncerty v Dobřanech, kdy jsem
hrával s dragounským rytmistrem
Schwarzem (Chorvatem) a nadpo
ručíkem Piehlerem Griegovy a Mendelssohnovy sonáty.
Tehda jej ani naše hra tolik ne
zajímala, jako malebné uniformy
důstojnické, kontrastující s mým
řeholním hábitem. S tužkou v ruce
kreslil pilně vše, co se mu zdálo
býti zajímavé.
Zemřel na počátku tohoto století
ve své domovině. Dopisy jeho ulo
žil jsem v Národopisném museu
plzeňském.
Josef Volf:

K V Y B ÍR Á N Í K O N TRIBU C E
N A PLZEŇSKU roku 1634.
Z bývalého archivu na zámku
v Opočně získal jsem kdysi 2 listi
ny, které jsou dnes uloženy v ar
chivu Národního musea. Prvá týká
se vybírání kontribuce, t. j. dávek
na vydržování vojska obilím a ma
sem, jakož i prací na šancích, dru
há »těch arestýrovaných osob a
pánů«. Prvá z nich jest proto zají-

mává, poněvadž podává zprávu, že
obyvatelstvo Plzeňska bylo v plně
ní sněmovních usnesení liknavé, že
výběrčí dával přísně na ně proto
doléhati a že si toto v Praze u místodržících na hejtmany stěžovalo.
Místodržící to výběrčím vytkli a
doporučili jim, aby »pěkným způ
sobem o vymáhání kontribucí a
o lid na šance s obyvatelstvem jed
nali«.
Na sněmu či sjezdu obecném po
čátkem nového roku 1634 žádal to
tiž císař Ferdinand kontribuci pro
vojsko v zemi ležící. »Poněvadž
vždy ještě toho nevyhnutelná po
třeba ukazuje, aby lid J. M. C. vo
jenský, kterýž se nyní zde v krá
lovství českém nachází a pro obha
jování jeho že by zde dále zůstávati musil, dalším vychováváním
náležitě a časně opatřen byl a aby
oni obyvatelé to povážíce, mezi sebou na ty prostředky pomyslili,
kterak by na vychovávání téhož li
du kontribucí svolená a uložená
býti mohla,« stálo v poslání císaře
Ferdinanda ke sněmu. A ten při
rozeně kontribucí povolil, při čemž
si posteskl, že by císař a jeho ro
dina měli sídliti v Čechách na Hra
dě pražském, aby se mohlo obyva
telstvo v čas potřeby k nim utíkati ;
a nemůže-li prý tu císař sám dlíti,
prosí aspoň o syna Ferdinanda IH.
a o jeho choť. Počátek neštěstí byl
prý vůbec odjezd císaře Matyáše
z Prahy do Vídně a pod následky
tohoto odstěhování trpí prý Čechy
dodnes. Paprocký chválil kdysi ve
svém Zrcadle (předmluva k roku
1593, 1. A7) cis. Rudolfa IL, že do
bře udělal, že se v Čechách usídlil,
»nebo jste sobě stolici oblíbiti rá
čil mezi národem dobrým, upřím
ným a z dávna věrným pánům
svým, plným pravdy, z čehož je
sláva dalece roznáší. Nebo Čechove
a Moravané králům a knížatům
svým věrně sloužíce, hrdly svými
víru svou pečetili . . .« Císař kontri
bucí dostal, ale do Čech syna ne
poslal.
Výběrčí odpověděli místodržícím
na stížnost Plzeňských 3. července
1634 takto:
Vysoce urození páni, páni, svaté
římské říše hrabata, urození páni,

1847 na kancelář a tu zle s ním nakládal a pak na 2 dny
do vězení vzal.
Tu každý snad pozná, porovná-li obě stížnosti, že Kuneš příhodu ve své stížnosti nepravdivě uvedl.
Krajský úřad věc postoupil klatovskému magistrátu
k vyšetření, ale k prosbě Čechově vyšetřoval ji sám. Svěd
kové však obsah stížnosti Kunešovy neprokázali. Stíž
nost byla proto zamítnuta, ale Čechovi doporučeno klid
nější rozvažování, jelikož úřad má i jiných případů více.
Rozkazem krajského úřadu komisařem Peterkou mají
býti emphyteuti v jich držbě chráněni a statek bezděkovský byl odkázán na pořad práva.
Abychom blíže poznali průběh sporu, uvádím jej, jak
se vyvíjel. Dne 9. června 1847 František Jaroslav Čech
posílá zprávu klatovskému krajskému úřadu, v níž tvrdí,
že stížnost tupadských pachtýřů Václava Nováčka, Jo
sefa Vachtla, Ondřeje Kabáta a Jiřího Kuneše je nespráv
ná. Dokazuje, že v kontraktě pod § 2 je výslovně vyti
štěno, že předává vrchnost dědičným pachtýřům na tom
to statku propachtovaném oprávnění, aby byl dobytek
držen v přiměřeném počtu a na oněch pastvinách pasen
býti mohl, na kterých předtím z tupadského dvora doby
tek vrchnostenský byl pásán. Z toho je dosti zřetelno, že
smlouvou pastviny bezděkovské vrchnosti náleží. Z to
hoto žádná pochybnost povstati nemůže, neboť tyto past
viny má zdejší vrchnost v deskách zapsány. Zákupníci
mají pouze právo služebnosti spolupasení na těchto past
vinách, které nadále zůstaly v majetku vrchnosti. Služebnostní právo těchto pachtýřů dřívější vrchností bylo
přijato, čímž proti nynější vrchnosti tohoto statku není
zákonného způsobu v uplatňování. Stěžující sami, kdyby
byli předvoláni, nemohli by říci, že oni od roku 1803 bez
přerušení v právním držení a užívání řečených pastvin se
nalézají. Právo pastvy na těchto gruntech jest přes 30
let vydrženo. Právo pastvy s vyhražením vlastnického
práva na těchto pastvinách a také s právem spolupasení
bez dalšího právního pohledávání propůjčila vrchnost
pachtýřům. Zdejší vrchnost pastviny užívala a až dosud
užívá a vrchnostenští služebníci, jak je svědky proká
záno, na nich dobytek pásli.
Dne 12. července 1847 byl vyslechnut na úřadě bezděkovském Jiří Bílý, jehož svědectví bylo zapsáno do pro
tokolu komise, jak následuje: »Georg Bílý, 52 let starý,
z Bezděkova rozen, katolického náboženství, ženatý, otec
jednoho dítěte, sloužím od narození u milostivý bezděkovský vrchnosti. Byl jsem 9 roků ovčáckým mistrem a
nyní sloužím jako skoták u milostivý bezděkovský vrch
nosti, u který jsem já také dříve jako ovčácký pacholek,
tedy docela 26 roků při bezděkovským vrchnostenským

ovčínu sloužil. Nebyl jsem nikda vyšetřován, nikda po
trestán a jsem Zachovalý.
Já s přísahou potvrdit můžu, že u vysokej bezděkovskej vrchnosti a sice skrze 26 let při ovčínu sloužím, milo
stivá bezděkovská vrchnost, a sice pan Ludvík a pan ry
tíř ze Strohlendorfu panskej dobytek nikdy na těch pastvišťatech nepásli, že také nynější milostivá vrchnost na
těch pastvišťatech nepásla, že jsem já jen v letošním roku
na poukázání slavného úřadu dvakrát skopový dobytek na
ty pastvišťata hnal, s dobytkem ale od tupadských emphyteutů odehnán byl.
Jiří Bílý.«
(P o k ra čo v á n i.)

JOS. BROŽ: POVĚSTI Z LEDEČ A OKOLÍ.
Místní pověsti určité oblasti mají značný význam pro
seznání povahy lidu a duševních názorů jeho, hlavně po
kud se týká minulosti, kdy obzor jeho myšlenek omezen
byl úzkým kruhem území a nebyl ještě rušen novodobými
pokroky. Proto snůška pověstí jistého okruhu zavčas po
řízená, pokud tyto ještě žily ve věrných pamětech lidu,
bývá pak důležitým materialem pro národopis.
O takovou sbírku místních bájí a pověstí z Ledecka na
Plzeňsku získal si nepopiratelnou zásluhu pilný pracovník
na tomto poli, zemřelý již řídící učitel Hulá, který v této
osadě dlouhým působením seznámil se s obyvatelstvem.
K sebrání různých těch báchorek přistoupil již v létech
80tých min. stol., kdy mohl čerpati ještě z živého pra
mene, pokud život jejich ještě nedohasínal a neutonul
v přívalu nové doby. Zapsal je do pamětní knihy své školy.
Ve vypravování různých těch tajemných příběhů vy
nikal v Ledcích a byl zde široce znám bývalý ovčák Bernátek, který takřka tvořil celou kroniku v ohledu pověstí
a pohádek místních. Z nich čerpal i řídící Hulá.
Některá místní označení v nich a staré poměry, do nichž
vypravování bývá vloženo, dávají pověstem jisté dobové
ohraničení, určují přibližně čas jejich vzniku. Jsou na př.
mnohé z dob, kdy z nedostatku kasáren bývali vojáci uby
továni po vsích v selských dvorech a chalupách, a ordonance chodili do Plzně pro rozkazy, jindy pomáhá víře
v ně podaná tu schopnost předků osob dosud žijících,
mnohá pověst připomíná dále zle příhody chudáků obec
ních a j. Jindy bývají pramenem jejich jen náhlé, jinak
nevysvětlené zjevy, kde pověrčivost měla plnou sílu
životnosti.
Tyto čarovné kousky bývaly předmětem vypravování
při večerních besedách a sousedských schůzkách, na nichž

páni, urození a stateční rytíři, pá
ni a patronové nám. milostiví.
Vašim Milostem služby naše
vzkazujíce od všemohoucího pána
Boha Vašim Milostem věrně rady,
zdraví i jiné všecko nejlepší dobré
přejeme.
Z milostivého V. M. poručení sub
dato 31. Julii jsme poslušně vyroz
uměli, že ráčíte chtíti zpraveni býti, zdali sobě o tom od J. M. C. neb
J. M. Král., abychme v kraji plzeň
ském jakou veřejnost nařizovati
měli, poručeno máme, a abychme
na pány obyvatele ne tak něco
mocně a bezděk ukládali, nýbrž
pěkným způsobem o túž věc s ni
mi jednali. Načež V. M. poslušně
tajiti nemůžeme, že jsme mu až posavád (čehož Bůh uchovej) nikdy
nic o své ujmě, nýbrž všecko aneb
na poručení V. M. C. a Královské,
Vašich Milostí a Jich Mil. pánův
generálův nařizovali. Jakož pak i
v tomto pokřiku a vpádu nepřátel
ském, jaké nám J. M. páni generál
a feldmaršálek psaní učiniti a co
v něm při nás naříditi ráčili, toho
i také jak jsme to při páních oby
vatelích vyhledávali, jsme V. Milo
stem přípisy odeslali. Nic méně je
ště tuto pro vyrozumění (pokudž
první V. Milostem dodáno není)
připiš téhož psaní V. Milosti při
kládáme. Že jsme pak poněkud ta 
kové listy naše pozostřili, to se
z příčiny té stalo, že páni obyva
telé na mnohé naše přátelské jmé
nem J. M. Císařské a Královské na
pomínání, jak skrze listy otevřené,
tak i partikulární psaní v příčině
dodávání vedle sněmovního svolení
kontribucí obilné i masité, též vy
sílání lidí poddaných na šance v ni
čemž takměř parýrovati neráčili,
nýbrž to vše za hřbet kladeno bylo.
Pročež V. Milosti poslušně žádá
me, že nás netoliko při V. Milo
stech omluvné jmíti, ale také tuto
naši péči pro dobré J. M. C. a Kr.
i této vlasti naší milé sobě milosti
vě oblíbiti ráčíte. A my Vašich Mi
lostí zůstáváme každého času po
slušní služebníci.
Diviš Koc z Dobrše, m. p.
Jiří Petr z Kokořova m. p.
Datum v Plzni, 3. Julii 1634.

[Adresa na rubu: Vysoce uroze
ným pánům, pánům svaté římské
říše hrabatům, urozeným pánům,
pánům, urozeným a statečným ry
tířům, J. M. C. tejným i jiným ra 
dám, komorníkům, královským místodržícím, nejvyšším úředníkům a
soudcům zemským v království
Českém, pánům a patronům nám
milostivým, J. Milostím. — Došlo 7.
srpna a zapsáno 16. srpna s po
známkou : Psaní omluvčí p. hejt
manů kraje plzeňského o kontri
bucí.]
Druhý list ze 4. srpna 1634 po
tvrzuje prostě dodání psaní » v pří
čině těch arestýrovaných osob a
pánův«, patrně ve věci valdštýnské ,a slib, že bude profiant pro cí
sařské vojsko pohotově, jak gene
rální komisař z Valmerode 30. čer
vence na nich žádá. List zní:
Vysoce urození páni, páni, svaté
římské říše hrabata, urození páni,
páni, urození a stateční rytíři, pá
ni a patronové nám milostiví.
Vedle vzkázání Vašim Milostem
našich poslušných služeb před Vaš.
Mil. netajíme, že nám psaní od Váš.
Mil. v příčině těch arestýrovaných
osob a pánův dodáno jest. Také co
nám J. M. pan generál-komisař
z Valmerode sub dato 30. Julii psáti ráčí, pro vyrozumění toho Vaš.
Milostem připiš odsíláme.
Podle kteréhožto psaní nepomi
neme, co nejvejš možné, profiantův shlédati a ty pro J. M. C. lid
vojenský pohotově jmíti. Co jsme
před Vaš. Mil. poslušně tajiti ne
mohli. Zůstávajíce s tím Váš. Mil
každého času poslušní služebníci
Diviš Koc z Dobrše, m. p.
Jiří Petr z Kokořova, m. p.
Datum v Plzni, 4. Augusti 1634.
[Adresa: Vysoce urozeným pá
nům, pánům, svaté římské říše hra
batům, urozeným pánům, pánům,
urozeným a statečným rytířům, J.
M. C. tajným a jiným raddám, ko
morníkům, královským místodržícím, nejvyšším úředníkům a soud
cům zemským v království českém,
pánům a patronům nám milosti
vým. — Došlo 7. srpna a zapsáno
16. srpna 1634 s poznámkou: Psa-

fantasie lidu byla živena ještě náladou, vzbuzenou mi*
havou září ohniště, rozlévanou z otevřeného krbu po polo
šeré jizbě, a nalézaly ve svých dobách u prostého lidu
úplné víry. Bylo tak ještě za našich starých otců a dědů.
Tehdy věřilo se ještě o lidech, kteří z čarodějných knih
věděli a uměli na místě přimrazit, moc tohoto kouzla znal
na př. starý Švejda z Ledeč, vypravovalo se i jistém Šká
loví ze Žilová, jehož se kule nedotkla, o mysliveckém mlá
denci a jeho kouscích, o nešťastné bábě »Žemličce«, ba
i o nebožtíkovi hraběti z Vrtby, jenž po smrti objížděl
v kočáře s koňmi, snad za trest spáchaného násilí odně
tím pozemku. Častým předmětem bájí bylo dobývání po
kladů na jistých místech, zkazky o mnohých zlých zna
meních, a nemálo látky znali vyprávěči o strašidlech, blu
dičkách, ohnivých mužích a jiných záhadných světlech.
Podáváme pověsti ty co možno ve věrném opisu, seřaděné a seskupené jen podle obsahu jejich.
I. P o v ě s t i o b l u d i č k á c h .
B l u d i č k y L e d e c k é . Kardátovo strýček ze Žilová
šel kdysi na roráty. U nynějšího silničního kanálu ledeckého k Žilovu, kde se vzala, tu se vzala, zjevila se mu svě
télka. Ta ho zavedla, že chodil až v Třemošenském luhu
a přišel domů až v devět hodin dopoledne. Na rorátech
nebyl.
P o v ě s t i o Ž i l o v s k o - S t ý s k a l s k ý c h blu
d i č k á c h a o h n i v ý c h m u ž í c h . Na pravé straně
vozové cesty od Příšova k Žilovu, tam kde křížek a houšti
na, vzal prý vojenský trubač za své, což pravda bude.
Když totiž ze Žilová z námluv jel, byl prý střelen z okna
nynější Žilovské staré hospody od jistého Škály ze Žilová,
za jehož ženou jezdil, a dojel prý na dříve zmíněné místo,
kde spadl s koně a skonal. — Dle jiných měl si Škala na
místě samém na toho trubače počkati a tam jej zastřeliti.
Byly tam z toho trubače nalezeny, ale později, od ovčác
kých psů jen ohryzané zbytky. Tam odtud prý vychází to
žilovské světýlko. Trubák (trubač) prý tam troubívá. Po
sud se na tom místě říká »U trubáka«.
Více o Škálovi a jiných:
Toho Škály (11. číslo v Žilově) prý se rána nechytla.
Jednou tropili vojáci se ženskými hlouposti. Škala je při
mrazil, zašel si pro důtky a vysekal vojákům. Jeden voják
byl zlostný a řekl, že Škálu zastřelí. Střelil, ale netrefil.
Škala prý ránu chytil a řekl: »Tu máš, ty jsi si dobře ne
nabil, střel znova!«
Stará Machová z Příšova »od Jeníků« hrabala prý se
strýčkem, když byla ještě svobodná, u Lužiny v Červen
kách mrvu s jinými ještě ženskými, a tyto svléknuvše
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své šerky (sukně), hodily je na ten křížek, co tam stojí,
Za hodinu byly z něj ty hadry nápadně dole. Kdyby tam
nebyl býval strýček, nebyly by tam strachem zůstaly.
Otec ledeckého pokrývače Jiřího Soukupa č. 65 bydlíval
v Kokořově. Jednou šel ze Žilová domů. Na cestě viděl
prý u Stýskal kohosi pomalu jdoucího. Přišel k němu
blíže a poznal v něm františkána bez hlavy a ten konečné
s hráze do rybníka Stýskalského skočil a zmizel.
Na příkopě u cesty od Žilová k Nebřemi jest obrázek
Panny Marie, Dříve tam býval obrázek sv. Tří králů.
K tomu obrázku se vedle uvedených věcí i toto vztahuje:
Kokořovský šafář Jan Skoula povídal Josefu Hnátovi
z č. 1 v Žilově: Myslivecký mládenec nekmířský Čadek byl
kdesi na večer ve dvoře Příšovském. Ačkoliv ho před stra
šidly varovali, šel předce v 10 hodin večer domů. Přijda
do verpánů (mezi lesní stromy modříny) slyšel kolem
svých nohou šustiti papír. Strhl ručnici, chtěl po tom střeliti, nikoho ale neviděl. Přišel domů až ráno s hlavou od
strachu prý oteklou. — Při tomto vyprávění byl také ne
božtík hajný z Příšova Michal Moti a ten povídal, že to
tam také s tím papírem slyšel, ničeho ale neviděl, na to
pak dlouho s nohou vyležel. Les ten měl prý vžiti neprávě
Ledeckým nebožtík hrabě z Vrtby, pán Nekmířský, a
proto prý tam potom po smrti na kočáru jezdil. Asi ten
podvržený zápis strašil.
Otec Motla, Michal Moti, hajný z Příšova, nesměl prý
ke Kokořovskému obrázku za Stýskaly, vídal prý tam
kočár s koňmi a pánem, vše bez hlavy. Jistá Rézl ze Stýs
kal prý to tam s tím kočárem také vídala.
Stará Křenka a Zámečník ze Žilová šli do Nebřemi.
Na cestě u obrázku nebřemského viděli prý ohnivý kočár,
který rychle ujížděl, až chvoje v lese porážel a se pak na
jednou, neví kam, ztratil.
Kliková, takto Tesaříková, pásávala pode vsí u rybníka
Žilovského husy a strašívala lidi tvrzením, že tam viděla
choditi ohnivého muže.
Na Pepíkoic chalupě v Ledcích č. 45 viděl prý ponocný
Šafařík ohnivého muže, takže potom již jen z okna pono
coval a brzo na to umřel.
Od b l u d i č e k z a v e d e n . Bertoloměj Záveský,
domkář č. 5 v Ledcích, vulgo »Bártík«, šel na námluvy
za svou ženou do Horní Břízy. Bludičky ho zavedly až
k Bouchaleckému kříži, kdež ho ženské ráno potkaly.
II. P o v ě s t i o s t r a š i d l e u b ý v a l é L e d e c k é
lávky.
Jestli kdo po desáté hodině večer přišel na tu neb onu
stranu bývalé lávky, kde nyní železný most postaven, ne

ní p. hejtmanů plzeňských o arestýrované oficíry.]
Současný záznam kanceláře místodržících pro expedit zní: »dátl
pánům hejtmanům za odpověď, že
se při J. M. Kr. nařízení zůstavuje
a sukursu brzkému se těšili ráčí.«1)
Marie Poppeová:

T R ŽN IC E N Á R O D N ÍC H
JE D N O T V PLZNI.
Nevím určitě, kterým rokem by
la otevřena Tržnice národních jed
not pošumavské a severočeské. Tu
ším, že r. 1894. Paní Klot. Vuršrová se obírala jejím plánem už dáv
no předtím. Chtěla, aby v Plzni byl
obchod, který by měl na skladě vý
hradně české zboží, čerpané z na
šich pramenů, vyhotovené našimi
lidmi. A do těchže rukou se měi
zisk zase vracet. Bylo výslovným
přáním manželů Vuršrových, aby
výtěžek z tržnice byl rozdělován
našim oběma obranným jednotám.
Zakladatelé se chtěli spokojiti jen
starostmi a prací.
Paní Vuršrová se netajila vý
strahami, které dostávala od osob,
dobře zasvěcených do tehdejších
poměrů národních i hospodářských.
Byl to především pozdější plzeňský
purkmistr Dr. V. Peták, který va
roval před zřízením obchodu. Ří
kával: »Ztratíte v tom hromadu
peněz a nevykonáte nic.« Ale na
dšení vítězilo — bylo silnější kaž
dého rozumového uvažování. Čím
více se mluvilo »proti«, tím proni
kavější bylo »pro«. »A tržnice bu
de,« jistí vaia pevně budoucí maji
telka.
Zdá se, že pravým iniciátorem
obchodu byl Dr. Vil. Kurz, nadše
ný národní pracovník. Přednášel
kdysi v Besedě o naší hospodářské
situaci a zmínil se mezi jiným
o tom, že by mohl v Plzni dobře
prospívati obchod ryze český —
s českými jen produkty. Vypočetl,
že by k tomu stačilo 600 zl. do za
čátku.
»Šest set zlatých,« pravil, »to
přece nic není.«
1 ) Obě lis tin y b y ly o p sá n y p ro zem 
sk ý archiv, ja k p říp isek p ra v í. '

Manželům Vuršrovým se také
zdálo, »že to nic není«. Jejich
úmysl už dávno předtím uzrál, pa
trně při častém styku s rodinou
Kurzových na letním pobytu v Čes
ké Kubici, tehdy ještě v malém do
mečku, v opravdové kovárně pod
šindelovou střechou.
Tržnice byla umístěna v Solní
ulici v domě Portových proti poš
tě. Neveliká, ale vlídná místnost
se naplnila našimi výrobky, z po
čátku sice nečetnými druhy, ale
pečlivě vybranými a vkusně uspo
řádanými. Později se plnil sklad i
výklad předměty rozmanitějšími,
čím dál v hojnějším počtu i výbě
ru. Každý český výrobce mohl
býti jist, že bude v tržnici jeho
zboží přijato a doporučováno.
Všecky drobné dodavatele znali
pouze zakladatelé obchodu; nikdo
jiný se po nich neptal ani přímo,
ani nepřímo. Známo bylo všeobec
ně, že na př. vyšívky jsou z továr
ny Tšídovy v Nové Kdyni, tkalcov
ské zboží z Podkrkonoší, houpací
koně z Üstí n. Lab., košíkářské vý
robky z Turč. Sv. Martina a rov
něž odtud krásné vyšívky sloven
ské, které opatřovala M. H. Moštěnanová. Byla tu pestrá směsice zví
řátek, nádobíčka, loutek — všech
možných hraček — pravých pokla
dů pro maličké — ovšem nenároč
né — občánky. Zvláště pokud se
týče figurek bylo možno říci, že
»fantasii se meze nekladou«. Z obo
ru keramiky bylo na skladě ozdob
né zboží pro domácnost, potom ru
kodělné pošumavské krajky a užit
kové věci trikotové.
Komu opravdu záleželo na trž
nici, podivoval se obsáhlému sou
boru rozmanitostí. Dámy, které
nejvíce přály podniku, tázávaly se :
»Copak v tržnici ještě mají, abych
si to opatřila?« A často upozornily
zase na nový obor. Z nejlepších by
lo harrachovské sklo. K tomuto se
poutá rázovitá vzpomínka.
Byla jsem při objednávce ve
sklárnách. Paní Vuršrová vezla
s sebou tehdy hned některé zakou
pené věci. Když platila, vytkla po
kladníkovi, proč že jí podává účet
německý a ne český. Podíval se na

směl prý přejít tam a sem a proto nechtěl tehdáž k vůli
tomu strašidlu nikdo v Ledcích býti ponocným.
Původ strašidla u bývalé Ledecké lávky. Kdysi o masopustě při taneční zábavě u Vočadlů v Ledcích chtěli vo
jáci, kteří tu leželi, pochovávat masopust. Vzali psa, dali
mu svíčku do huby , vzali též pometlo a podobné a šli po
chovávat. Přišli na lávku, která prý tehdáž výš k soše
sv. Jana Nepomuckého stála a strkali se na ni, takže jeden
spadl a zabil se. Od toho času lehával prý na té lávce pes
se svíčkou v hubě a strašil lidi, takže Manetinští tudy ani
na výroční trh do Plzně choditi nechtěli a proto také prý
zde sedm ponocných a to: Šnajdr, Kračl, Legát, Šafařík,
Matěj Krauz a švec Tomáš Holub zemřelo. Byla prý pak
lávka ke Kocandě, tedy níže, kdež stávala až do nynějšího
mostu, přeložena.
III. Č a r o v n é k o u s k y m y s l i v e c k é h o
mládence.
Do skupiny lidí, o nichž jest víra, že znají tajemné pro
středky, jimiž dovedou lidem škoditi, neb aspoň tajemně
působiti, patří vedle ovčáků a pastýřů i myslivci. Myslivci
znali magické prostředky, které je činily nezranitelnými,
jim se připisuje i zvláštní moc nad zvěří, ba dovedli své
škůdce i přimrazit.
O č a r o v a n ý k o h o u t . U třemošenského lesního
Grubra, který později ve výslužbě v Ledcích u rolníka
Josefa Kočandrle č. 54 bydlel, býval prý myslivecký mlá
denec. Vacková v Nebřemi jest prý jeho nemanželská
dcera. Jednou ve svátek obědvali prý u onoho lesního.
Paní lesní přinesla na stůl upečeného kohouta. Mládenec,
který rozličné čarovné kousky uměl, pravil: »Copak, aby
tento upečený kohout vyletěl!« — Lesní na to: »To né!«
— Kohout zatřepal prý se nato na míse a oknem ven.
I poručil na to mládenec znovu kohoutu, kohout přiletěl
zpět na mísu a mládenec ho snědl.
P ř i m r a ž e n ý d ž b á n e k . Tentýž myslivecký mlá
denec přimrazil prý otci nynějšího hrobníka Martina
Kumpy, tehdáž ještě pasáku Janu Kumpovi, k ústům
džbánek s pivem a tento ho musel až do myslivny třemošenské za pokutu tak nésti, neboť mu z něj potají píval
pivo, pro nějž poslán býval.
J i n é č a r o v n é k o u s k y toho mysliveckého mlá
dence. Uchopil prý košili za límeček u rukávu a svlékl jí
tak celou z kteréhokoliv člověka.
Zapískal prý a přiběhla mu zvěř dle libosti.
Člověk, který mu v lese škodu tropil, nemohl dříve z lesa
ven, až mládenec dovolil.

IV. J i n é p o v ě s t i o p o k l a d e c h , s t r a š i d l e c h
a k o u z l e c h z L e d e č a okolí.
B á b a p r o d v ě g r e š l e z a b i t á . Za Horní Břízou
k Záluží neb Třemošné »na Žemličce« jest veliký kámen,
u něhož prý byla stará žebrácká od kohosi v domnění,
že má u sebe více peněz, zabita. Nalezly se pak u ní však
jen dvě grešle. Tatáž žebračka nosívala lidem věnce s je
telovými »žemličkami« (medulkami) a proto tam říkají
»na Žemličce«. —
D o b ý v á n í p o k l a d u . Pod tímto kamenem »na
Žemličce« má býti veliký poklad. Jistému hospodáři z Křimic zjevil se ve snách černý muž, řka, aby zapřáhl čtyři
koně a jel ten poklad vyzdvihnouti. Hospodář přijel tam
a uslyšev veliký rachot, vykřikl: »Ježíš Maria!« Rachot
na to přestal a hospodář přijel domů bez pokladu.
D o j i l o , co c h y t i l a . Čarodějnice dovedly odnímati
kravám mléko různým způsobem. V blízké vsi Bolevci na
př. Seděla čarodějnice u kamen a měla zástěru pověšenou
na bidle. Za kalouny tahala a nadojila mlíko. Také v Ledcích. Co prý Frýdalová chytila »u Hubků«, to dojila a
měla mléka dosti. Proto ale předce trpěli v této rodině
nouzi s bídou.
S v ě t l o u b ý v a l é k o l n i č k y . Jistý Štěpán ze
Stýskal viděl v noci o půldvanácté hodině u bývalé obecní
kolničky v Ledcích, (tam, kde bylo r. 1884 nové obecní
stavení s kůlnou na voznici, stříkačku a pod. u stavení
p. Frant. Brantnera a pod kostelní zdí postaveno), světlo.
Když k tomu s cesty přišel a do staré kolničky vraty
koukal, praskla rána, světlo shaslo, a on z toho dvanáct
neděl stonal.
Poznámka. Bývala tam stará kostnice a r. 1884 se tam
z toho místa při stavbě silnice veliké množství lidských
kostí vykopalo a na dvou místech u kostela pak zakopalo.
S t r a š i d l o u B e r á n k ů v L e d c í c h . Majitelé —
předkové Beránkovic dvora č. 4 v Ledcích — pocházeli od
Polcarů z Bolevce, kde tehdáž měli dva syny. Starší z těch
to synů, jsa krejčím, šel do světa na zkušenou a než domů
přišel, odkázala matka jeho, vdova, dvůr bolevecký »U
Polcarů« druhému, mladšímu synu. Starší přišed z té cesty
domů, oženil se a zakoupil se v Ledcích na nynějším Be
ránkovic dvoře č. 4, který jest teď již rozdělen (as kol
r. 1840). Později stal se tento starší syn, krejčí a majitel
tehdáž ještě celého Beránkovic dvora, rychtářem, a když
zemřel, měl se tam zjevovati. — Na dvoře tom ženat byl
pak téhož syn Štekl. První noc v 11 hodin po pohřbu onoho
otce, krejčího, rozbito bylo tam v misníku všecko hliněné
nádobí. Myslili, že to udělala kočka. Tak bylo druhou

ni užasle a pravil: »Protože ho ne
mám.«
»Tak? A to jsme v Čechách?«
otázala se pí. Vuršová dosti ostře.
»0, prosím,« vysvětloval klidně
pokladník, »náš pán je český kava
lír, všecky naše knihy jsou vedeny
česky, ale českých účtů — ne, těch
nemáme, nikdo jich u nás nikdy ne
chtěl.«
Tehdy, cestujíce Pojizeřím, vi
děly jsme řadu německých tová
ren, chrlících černé mraky kouře,
všecky pracovaly o překot. Jen jed
na byla česká, a ta stála tiše, zni
čená nepřátelskými podnikateli.
Všude tkalcovny a zase jen tkal
covny, hrobařky ručních stavů
v horských chalupách. Ale do trž
nice přicházelo jen zboží rukoděl
né, které opatřoval přímo od tkal
ců František Sucharda, švakr paní
Vuršrové. Usadil se jako obchodník
v Jablonci nad Jizerou. Uvědomělý
Čech, inteligentní člověk, sokol,
nadšený vlastenec, pustil se stateč
ně v boj proti přesile nepřátel v na
šem pohraničí. Probíjel se několik
let, ale nezvítězil. Štvali, ubíjeli a
ničili ho tak dlouho, až se zastřelil.
Přípravy k vyšívání (bavlnky,
atd.) dodávala firma Zlatník a Tlapák. Bohužel nebyly to tehdy vý
robky dnešní kvality, a proto byly
neprodejné. Ani tužky Národního
podniku nemohly ještě tenkrát konkurovati se starými, osvědčenými
továrnami.
Nevím, odkud byl porculán, ale
rozkošné věci zdobívaly často vý
klad i krámské skříně. Nebylo vů
bec předmětu, jímž by se oči —•
zvláště dětské — nebyly potěšily.
Nebylo českého praménku, z něhož
by nebylo bývalo čerpáno.
Očekával-li někdo, že se naše
české obyvatelstvo hrnulo do krá
mu, velice se mýlil. Přicházeli ku
pující, ovšem, ale o nějakém potě
šujícím obratu — byť pouze prů
měrném — nebylo ani řeči. Tržilo
se hlavně jen v čase vánočním, pro
tože byla tržnice považována za ob
chod výhradně hračkářský. Jindy
v ní bývalo až žalostně prázdno,
taáže nebylo divu, když koncem
každého roku vydání převyšovala

příjem, bohužel čím dál větší mě
rou.
Někteří příznivci se sice namá
hali, aby upozornili na tržnici a je
jí význam, ale s prospěchem neval
ným. Nepomáhaly občasné rekla
my, ani vkusný výklad, ani vnitřní
vzorné uspořádání krámu, na němž
se leckdy pracovalo dlouho do no
ci. Manželé Vuršrovi věnovali pod
niku každičkou svoji volnou chvíli.
Jejich horlivost by marně hledala
podobného příkladu.
Bylo nesporno, že tu jsou přece
jen chybičky, kterých se neuvaruje
ani zapracovaný odborník, neřku
člověk, jenž obchodníkem nikdy ne
byl a jemuž každé »kšeftování« zů
stane na věky cizí. První vadou
tržnice byly pevné ceny zboží. To
byl veliký kámen úrazu. Lidé jsou
smlouvání tolik zvyklí, že jsou na
plněni nesmírnou radostí, ba pý
chou, mohou-li říci, že dostali něco
o 5 haléřů levněji. O tržnici šel
brzy nepříznivý hlas: »Tam neku
pujte, nesleví vám ani krejcaru.«
Často odešel kupující jen proto, že
nedosáhl slevy.
Jiná závada vězela v tom, že do
davatelé hřešili na neinformova
nost Vuršrových. Zjistilo se nejed
nou, že jiným firmám prodávali
levněji než jim. Obecenstvo si po
tom — tentokrát právem — stěžo
valo, že ceny v tržnici jsou větší
než jinde. Někteří zákazníci dokon
ce vytkli, že majitelé obchodu dů
věřují příliš některým pražským
velkozávodům, od nichž kupují zbo
ží: že jim platí zboží draho a že
to ani nejsou samé české výrobky.
Dále: pan Vurš usiloval kdysi o to,
aby mu kterási nová česká továrna
svěřila výhradní prodej svých pro
duktů, tak aby mohl ze svého skla
diště zásobovati ostatní obchodní
ky. Bylo mu vyhověno, smlouva
uzavřena, ale takřka obratem ruky
zásobovala továrna celou Plzeň pří
mo a ohromný nákup tržnice se
nikdy nerozprodal.
Byla tu i nedůvěra k českým vý
robkům. Když se na př. začaly prodávati první české jehly, řekly
o nich dámy hnedle: »Jsou asi
horší než jiné.« »Naopak, jsou
lepší.« »Potom budou jistě dražší.«

i třetí noc, až tomu přivykli. Když to tak zas jednou hrašilo, pravila žena hospodářova: »Komu jste pomohl, ať
vám také pomůže,« Nato to šlo s vrchu dolů a plakalo to.
Voják, »ordinace«, to potkal plačící v plzeňských lesích.
Říkali, že to byl nebožtík otec Polcar (Štekl), který se
zjevoval proto, že mu měli dáti jako staršímu synu dvůr
v Bolevci. —
Otec Matěje Dobrého, výměnkáře v Žilově, rodilého
z Ledeč č. 3, sedával prý za svobodna večer mezi vraty
hospodářství »U Jandů« č. 8 v Ledcích. Jednou sedě tam
opět, slyšel u Pepíkovic rokle pískat radvanec*), načež
se mu zdálo, že tam kdosi onen radvanec s kamením zvrhl.
Šel tam, neviděl však nikoho a ničeho. I jiní lidé prý to
tam slýchávali.
Za Jandoic vezli mandele a přimrzli na cestě u křížku
k Horní Bříze, takže tam museli nechat ten přimrzlý vůz
přes neděli stát.
C h l é v č e r t e m p o s e d l ý . Matěj Dobrý, výměn
kář v Žilově, rodem z Ledeč č. 8, sdělil sběrateli, sepisovateli těchto pověstí, také toto: Muž tety mé matky měl
čtyři koně, kteří nechtěli žráti, ač měli na sobě masa dost.
Proto hledal šest mil daleko u pohodného pomoc. Pohodný
přišel, vzal zrcadlo, díval se do něho a ukázal tam majiteli
těchto koní člověka z Ledeč, který těm koním udělal. Za
20 tolarů z každého koně pomohl tento pohodný na krátký
čas. Pak zase koně nežrali. — Pacholek jejich, Bernard
Šmíd, říkal, že je čert krmí. Koně měli zas od onoho
člověka, škůdce z Ledeč, uděláno. Tehdejší ledecký farář
Halla přišed, kropil po chlévě, aby čerta z chléva vyhnal.
Čert z chléva vyhnati se nedal, řka, že farář není spra
vedlivý, poněvadž prý jako hoch doma svému otci pár
krejcarů ukradl. — I nechtěl s tím farář Halla více ničeho
miti.
Nato vyzván byl praděd nynějšího domkáře Tomáše
Suchého č. 34 v Ledcích (vulgo »Švejda«), aby toho čerta
vyhnal. Přišel starý Švejda a řeknuv »s Pánem Bohem«,
zavřel se do chléva. Kropil svěcenou vodou po chlévě a
počínal si vůbec stále tak, jak ze svých zvláštních knih
uměl. Čert byl tak až do rohu chléva zahnán, vyletěl v rohu
s takovou silou, že tam ještě dlouho díra zůstala a urazil
při tom roh u stodoly. Potom měl onen hospodář s koňmi
pokoj.
Douška: Když měl ten praděd Švejda umříti, hodil
všecky ty své knihy do pece.
P o k l a d h o r n o b ř í z s k ý . U kovářů v Horní Bříze,
kdež je teď hospodářem, vlastníkem Václav Beránek č. 7,
*) Vozící kolečko ruční.

měl nést kdysi pacholek pytel ovsa ze stodoly na sýpku.
Pod sýpkou u dvorské louže vysypaly se mu peníze, kteréž
on ale sebrati chtěl, až ze sýpky zpět přijde. Když přišel
zpět, udělaly ty peníze »hrc do země!« a pacholek nedostal
ničeho.
V ů z s r o u c h e m z a m r z l ý . Z Kobzovic dvora
v Ledcích č. 40 se vdávala dcera Markéta Rozumová,
provdaná Chmelířová, k »Novým«. Když vezli její roucho,
tak zamrzli u sv. Jana oprostřed potoku. Starého »Švejdy«
(Tomáše Suchého č. 34) dědeček vykřikl, dívaje se na to
z okna: »Aha, pojedete hnedle!« Vyšel, vlezl na voj, udělal
něco mezi koňmi, práskl do nich a hned zajeli opět dobře.
ALEXANDR BERNDORF: POVĚSTI O KLÁŠTEŘE
NEPOMUCKÉM A O JEHO ZÁNIKU.
Úvod:
Delší doba než celých pět věků uplynula již od zkázy
kláštera nepomuckého; pět dlouhých století, přemnoho
času, v jehož toku vzešlo, vyžilo se i vznikalo mnoho oněch
článků tajemného řetězu lidských generací, kteréž se vine
odedávna z mlžin tajemné budoucnosti přes kratičkou a
těkavou přítomnost do bezedné tůně navždy zaniklé mi
nulosti. Je přirozeno, že v době tak dlouhé utonulo v lid
ské paměti a v zapomenutí mnoho, přemnoho z rozličných
bájí, legend a pověstí, jimiž byl klášter opředen, tajůplný život v něm, jeho podivuhodné stavby, budovy i jich
zařízení, zejména pak jeho zkáza, zánik staveb tak veli
kých a okázalých, jakož i nepřirozená, násilná smrt jeho
obyvatelů. Vždyť i ponuré trosky klášterní jsou jakoby
zakryty neodhalitelnou rouškou tajemné minulosti.
Nepomucký klášter byl zničen vojskem Žižkovým, snad
již v r. 1420, nejpozději však r. 1421. Pravda, pouhým
vypálením nebyly zcela zničeny všechny jeho stavby, roz
sáhlé budovy, kaple a kostely, ba víme, že mniši, ustano
vení tu podle závazku cis. Zikmunda při zápise jmění
klášterního Švamberkům, žili tu ještě r. 1555.
V zříceninách, to je v klášterních budovách bez střech
a krytů, počali se zajisté dosti záhy usazovati lidé, jež
měli tu vzdělávati okolní pole, a přizpůsobovali si po
zůstalé stavby i jich zařízení svým účelům a způsobu své
ho života. Pokud zříceniny budov klášterních byly mohut
nější a zřetelnější — ještě za Balbína stávala tu na návsi
zcela uchovalá gotická kaple sv. Bernarda — potud více
vábily mysl prostého lidu a svým pitoreskním zjevem
oplodňovaly i jeho obrazotvornost a přirozenou bájivost.
Lidé, kteří ještě pamatovali klášter v plné své slávě, i ži
vot jeho mnichů a konvršů, krásné stavby jeho kostelů

Strašilo tedy dvojí: buď nedůvěra
ke kvalitě nebo obava před cenou.
Ale nejhorší věc přišla později.
Naše »vrchní vrstvy« byly by rády
koupily všelicos dětem, zvláště
k vánocům, ale předměty jim ne
vyhovovaly. Prý jsou primitivní.
Čelný národní pracovník, dobrý
Čech od kosti, upozornil sám na
ten nedostatek: »Nebude vám kaž
dý kupovat špalíčkových loutek,
míčků a malovaných truhliček —
tohle už našim dětem nestačí. Jen
se podívejte svým loutkám na hla
vičky, jsou-li dnes možné. Sám
bych koupil, ale těchto věcí ne.«
Objednal si strojky k natahová
ní, vozíčky, kočárky, vlaky. Přišla
dáma: že chce pejska, který by bě
hal, vrtěl ohonem a štěkal, nebo
prasátko, aby také běželo, kroutilo
hlavou a křičelo »uj, uj«. Nebo ji
ný chtěl opičku, která dělá ko
trmelce. Pan Vurš se vymlouval:
»A nedostanu-li toho?«
»Potom nechceme nic. Nemůžete-li snad žádaného zboží ofojednati? To jste obchodník?«
Poslední výtka byla dobře namí
řená. Pan Vurš uznal, že jest jeho
povinností, aby svým zákazníkům
vyhověl. Arciť — žádané hračky
nebyly českého původu. Bylo tedy
nutno, aby kousl do kyselého jabl
ka a objednal různé »mašinérie«
z Norimberka. Soubor hraček se
krásně doplnil, nákup se i vyplatil,
ale ani přesto nebyl kasovní úspěch
tak značný, aby stačil k uhrazeni
jiných schodků.
Už stará známá bajka dosvěd
čuje, že se člověk všem lidem ne
zachová. Plzeňanům už snad nej
méně. Nebylo málo občanů, jimž
tržnice překážela. Kromě obchod
níků, kteří v ní viděli konkurenta,
byli to lidé, kteří by ji byli měli
podporovati všemi silami. Snad by
se to i bylo stalo, kdyby zaklada
teli jejími nebyli bývali ti, o nichž
se říkalo, že jsou »bohatí měšťa
né«. Později se vynašel název »buržousti«.
Když postranní sočení dosti ne
pomáhalo, přišla na pomoc žurna
listika. Musím říci »tak zvaná žur
nalistika«. Bylo to vlastně nezod
povědné ostouzení v novinách —

krátkými, ale peprnými lokálkami.
Kterýsi místní časopis (bohudík
jen jeden, ale bylo ho dost) uhodil
zprvu na strunu sociální : »ujímati se potlačovaných, vykořisťo
vaných«.
Dva roky po zařízení tržnice byl
totiž v České Rubici otevřen pen
sionát Krásnohorská a obětaví
manželé Vuršrovi měli i s ním plno
práce. Protože pak v létě nebylo
— bohužel — třeba v obchodu dvou
prodavaček, brávali s sebou do Ku
bice od polovičky května do konce
září sl. Slavíkovou jako správkyni
kuchyně a ponechali sl. Vyslyšelovou v tržnici samotnou. Stalo se
však jednou v neděli, že si vyjela
do Kubice sl. Vyslyšelová na výlet
a mluvila tam ovšem se sl. Slaví
kovou. Snad že s ní pobyla i chvil
ku ve špíži. Nějaký čiperný lokálkář udělal z toho sensační událost :
že Vuršrovi zaměstnávají svůj per
sonál dvojím způsobem — všední
ho dne v tržnici, ve sváteční dni
v Rubici, a tak jej připravují o za
sloužený sváteční odpočinek.
Napadených se ovšem taková
nespravedlnost dotkla bolestně a
slečny prodavačky přímo zuřily.
Očekávaly, že p. Vurš tomu lokálkáři pořádně »poví« — ale on nic;
mlčel. Pravily: »Jaká je to drzost,
psáti takovou lež. Neozve-li se pán,
vysvětlíme v novinách my samy,
kterak se věci mají.« Ale p. Vušr
jim to rozmluvil: »Vy jste napa
deny nebyly, tedy se do toho nemí
chejte.«
Taktiku: »nebrániti se veřejně«
poradil mu (jako tehdy každému,
tím způsobem zostouzenému) pan
Dr. Peták. Věděl ze zkušenosti, že
každý »hafálek« dělá tím větší
hluk, čím důrazněji jest okřikován.
Nepokouše sice, ale rámus je tu.
Nechat ho být — však on přestane.
Jenže plzeňský »zpravodaj« ne
přestal. Zaryl znovu do tržnice:
»K čemu že obchod vlastně jest,
když ani Pošumavská, ani Severo
česká jednota dosud ze zisku nic ne
dostaly? Slouží patrně k obohacení
jednotlivce.«
Pan Vušr mlčel zase — aniž by
se tentokrát s někým radil — vždyť
by byl musil přiznati, že »Tržnice«

i slavné bohoslužby v nich, a přežili zkázu i zánik všeho
toho, vyprávěli zajisté v podzimu svého života svým dě
tem nebo vnukům, jak bývalo za jejich mládí, a jaké po
drobnosti provázely záhubu konventu tak velikého a nád
herného.
V odstupu let ponuré a tesklivé zříceniny nítily v mys
lích lidu nově pověsti i báje, vyvěrajících ze starších po
věstí i dohadů, a ovlivňované a posilované různými ná
hodnými nálezy jednotlivců zde se usídlivších. Trosky
jednotlivých budov, zvláště podivné v tajůplném svitu mě
síce, záhadné dunění podzemních chodeb a sklepení, nálezy
i objevy mnišských rakví i jiných pozůstatků, to vše silně
působilo na obrazotvornost a mysl lidí, kteří tu žili a kteří
začasté pátrali po s k r y t ý c h p o k l a d e c h neb ji
ných pozůstatcích.
Domnívám se proto, že většina pověstí o klášteře i o ži
votě v něm (kláštery řádu cisterciáckého nebyly zpravi
dla přístupny prostým lidem, ba, ani kostely klášterní,
kteréž otvíraly své dvéře prostým věřícím jen o některých
svátcích do roka) vznikla až po zániku kláštera a udržo
vala se jen ústním podáním. A čím více mizely s očí lidu
zřetelné viditelné pozůstatky někdejších budov klášter
ních, tím více umdléval mezi lidem i zájem o tyto pověsti
a bajky...
Pět set dlouhých let hlodalo již na troskách klášterních
— více jak pět set zim krušilo tu zdi, kdysi mohutné a sil
né svými mrazy i sněhem, po pět věků dral je vítr, krutý
severák, a tutéž dobu hlodaly v nich stejně všetečně kap
ky dešťů, jako rozpínavé paprsky sluneční. Nejvíc půso
bila lidská hrabivost a bezohledné sobectví. A po pět sto
letí vymazávala doba z myslí lidu pohádky starých dědů
a babiček, jak druhdy tu bývalo___
Po pět set let se tedy vzpomínalo a ještě více — zapo
mínalo ! Nová doba přinesla vždy nové tíže i nové starosti.
A přečkaly-li některé z pověstí, bájí i legend přece celé
půlstoletí, lze nyní těžko se dohadovati, kdy která z nich
asi vznikla a které z nich mají alespoň základ pravdivý,
a které jsou zcela výtvorem lidové bájivosti...
Když před nemnohými lety chystal jsem do tisku svoji
knihu »Klášter pod Zelenou Horou« (vyšla v r. 1929 jako
14. svazek plzeň, knižnice »Památná místa našeho kraje),
snažil jsem se sebrati a zaznamenati tyto báje a pověsti
— jakž píši o tom na st. 8. vzpomenuté knihy. Nedařilo
se mi to však tak, jak bych si byl přál ; přesvědčil jsem se,
že staří pamětníci v Klášteře i v okolí kromě několika
povšechných a všeobecně známých pověstí neznají již
mnoho z oněch lidových zkazek a vzpomínek, jimiž opře
dena byla vlastní existence kláštera i jeho zánik.
Zcela náhodou doslechl jsem tehdy, že některé pověsti

0 klášteře i o nepomuckám okolí sebral p. Jan Herout,
nepomucký malíř pokojů, nyní již zemřelý.
Pan Jan Herout byl typickou figurkou nepomuckou,
podle veřejného mínění nejen samotář, ale i tak trochu
»podivín«; oblékal se a snad i žil poněkud neobvyklým
způsobem, zejména jeho vous připomínal »švédskou mó
du« ze XVII. století; říkalo se o něm, že má doma staré
knihy, zejména prý jednu o zakopaných pokladech.
Budiž tu po pravdě konstatováno, že pan Herout již od
svého chlapectví všímal si starých lidových pověstí, a že
při vykonávání svého řemesla dotazoval se po svém způsobě starých lidí na to neb ono, a vše co slyšel, pilně za
znamenával do svých zápisů. Byl to v jádru hodný, byt
1 trochu podivný člověk, v jehož srdci bylo hodně lásky
k minulosti našeho kraje, i neméně píle zachovati vše to,
co zvěděl, před zapomenutím. Vlastní pílí propracoval se
tak daleko, že stal se přispívatelem i některých časopisů
a novin, jakž zmíním se ještě níže.
Rozmlouval jsem s ním tehdy o pověstech v Klášteře
a požádal jsem ho o zapůjčení jeho zápisů. Pan Herout
neprojevil však ochotu zapůjčiti mi své poznámky a na
značil mi, že pověsti tyto hodlá sám po různu otisknouti,
jakž z části prý již učinil; jmenoval mi tehdy několik de
níků, jimž poslal své články, já však i při pozdějším nej
bedlivějším hledání, zjistil jsem, že pouze jediný jeho člá
nek byl otištěn pod nadpisem »Legendy a historie o klá
šteře nepomuckém« v »Nové Době« r. 1925, v č. 337.
Tehdy vyprávěl mi ve stručnosti dvě pověsti, a to o klá
šterním životě i o zkáze kláštera, kteréž níže uvádím;
proto ve své knize zmiňuji se o nich jen velmi stručně.
Na můj dotaz, jak pověsti ty získal, vyprávěl mi celou
pohádku o jakési staré, středověké knize, kterou prý měl
stařičký »Fenclíček (správně Fencl; byl to velmi dovedný,
přímo znamenitý mistr truhlářský, který uměl správovati i starý, umělecky vykládaný nábytek; umřel již —
v Nepomuku — před mnohými lety a v jeho rodě ucho
valy se prý skutečně některé znamenité staré památky).
Kniha ta, prý bible s volně přivázanými čistými listy
vzadu, byla prý psána některým mnichem kláštera, do
konce prý česky, a obsahovala bezpečný zápis událostí
těchto pověstí.
Odpověděl jsem mu, že v podobné legendy nevěřím;
mnich kláštera nepomuckého psal by spíše latinsky než
česky, ale nechť by tomu bylo jakoliv, je jisto, že češtině
z XV. století — i z věků pozdějších — by neporozumněl
ani on, Herout, ani Fenclíček, a latině z té doby také jen
nemnohý ze všech kněží našeho kraje ; zejména tehdejším
značkám a zkratkám, nehledě ani k čitelnosti písma. I vy
slovil jsem domněnku, že třeba jedná se o knihu snad

jest pasivní — k tomu se zatím ne
chtěl přiznati, aspoň ne veřejně.
Kdožpak poví rád, že se mu v ně
čem nedaří? Ostatně: pan Dr. Peták byl by setrval i tentokrát při
svém názoru. Nepouštěl se vůbec
nikdy do nízké klepařské, malo
městské polemiky — byl k tomu
příliš noblesní — a také každého
před ní varoval.
Na konec přišly norimberské
hračky. To byla výborná zbraň pro
útočníka. Co všecko pověděl, ani už
nevím, jen to si pamatuji, že byli
manželé Vuršrovi líčeni jako pod
vodníci, kteří německé hračky pře
dělávají na české. Tahle dávka by
la i pro Plzeň příliš silná. Zákaz
níků ubývalo čím dál víc a spodina
občanstva dávala najevo svoje opo
vržení tím, že výkladní sklo po
plivala.
Největší »zásluhu« o deficit
»Tržnice« měla však Sulislav. Ta
byla tehdy ve stříbrském okrese
obcí úplně ztracenou pro český ži
vel. Proto tam zakoupili manželé
Vuršrovi více pozemků a tyto pře
nechávali za těžkých finančních
ztrát svým známým jen proto, aby
noví majitelé měli právo volební do
obce (III. třídy). Také při nejbližších volbách tu Češi vyhráli a sta
rostou byl zvolen známý Králenec.
To však nepostačilo pro existenci
tamějších drobných lidí. Kupovaly
se tedy od nich z počátku tkalcov
ské výroby, později se jim dodával
materiál a surovina na úvěr i pro
tiúčet, až konečně financování celé
Sulislavi — totiž tkalcovny i tkal
ců — zůstalo »Tržnici«.
Věci šly dosti těžko na odbyt,
stále jich přibývalo, právě jako
proseb o práci, o posečkání splá
tek za zakoupený materiál — ko
nečně po zrušení zbyly toho pravé
spousty. Jak výrobků, které se už
prodat nedaly, tak i pohledávek,
které bylo nutno vůbec stornovat.
Podporována však byla Sulislav
i dále nadílkami pro děti matiční
školu navštěvující, pomohl se jí
vystavět kostelík atd. atd. — to
však nepatří již do kapitoly o
»Tržnici«.
Také jednou z příčin deficitu by
la i továrna dřevěných výrobků po-

šumavských v Nezdících, řízená,
tuším, Pražákem A. Králem.
I tu se takřka celá historie sulislavská opakovala.
Je to konečně přirozené — drob
ní čeští lidé neměli možnosti opatřiti si moderní stroje a konkuren
ce byla velice těžká proti němec
kým boháčům, kteří vyráběli da
leko levněji.
Nicméně se udržovala »Tržnice«
houževnatě do r. 1900. Vydržeti
všecka opomíjení, neporozumění a
nájezdy plných šest let, bylo přímo
heroické. Bývalé slečny prodavač
ky souhlasně ještě dnes doznávají,
že zásluhy Vuršrových o »Tržnici«
nemohou býti nejen odměněny, ale
ani ne dosti oceněny.
Uzavření »Tržnice« končilo defi
citem 10.000 zlat. Tehdy to byla
ohromná suma, která značně zatí
žila jmění Vuršrových, která brzdi
la i rozkvět pensionátu a měla vliv
na jeho pozdější peněžní tíseň. Te
prve při rozprodeji povzdechla
mnohá dobrá hospodyňka: že už
neobdrží nikde tak trvalých výrob
ků tkalcovských, jaké dodávalo na
še Podkrkonoší. Jiní litovali jiných
věcí, ale k nápravě se strany obe
censtva bylo už pozdě.
Dobrá vůle a snaha manželů
Vuršrových se rozbila o neúčast a
vlažnost těch, kteří by byli mohli
beze všech obětí na práci, času a
penězích přispěti tam, kde jiní obě
tovali všecko.
Josef Brož:

V Y D R B A L -M IT T E R W A L D .
Chronologicky správně měl by
tento nadpis zníti obráceně, neboť
jest jisto, že oba názory jsou v etymologické souvislosti a jen život
nost řeči způsobila zde převod z jed
noho do druhého.
Ze starých pamětí známo, že za
dávných časů, snad již v prvních
dobách existence Nové Plzně a je
ště v XV. století, nazývala se část
okolí města Plzně na jihovýchod
podél kotliny říční ležící »Mitterwald«. Byl to jihozápadní svah vypnuliny, prostírající se mezi řekou
Radbuzou a Oslavou, který sklání
se tu náhleji a příkřeji, tu zase mír-

i hodně starou, přece však jen novověkou, o nějaký starý
zápis kteréhosi písmáka neb prostičkého sběratele lido
vých pověstí.
Pan Herout trval však na svém, že onu knihu prý sám
viděl a v ní četl a mé námitky nebyly mu nikterak po
chuti; a po vydání mé zmíněné již knihy, v níž zmínil
jsem se kriticky i o těchto pověstech, vyhýbal se mi,
a musel-li již mě potkati, díval se úmyslně jinam. Je přirozeno, že jsem ho již více nepožádal, aby mi půjčil své
zápisy o těchto pověstech.
A tak uplynulo několik let; vyptával jsem se tu i onde
starých pamětníků, v nichž někteří rozpomněli se na ně
jaké podrobnosti z toho, co sami kdysi slýchávali, o so
chách v klášteře s pohyblivými údy, o pokladech a kle
notech v kostele, ale soustavně vyprávěti mi tu celé tyto
pověsti nedovedl nikdo; a panu Heroutovi jsem se už
neodvážil. Ignoroval mě okázale, zřejmě jsa rozhorlen, že
nevěřím v pravost jeho tajemných zápisů.
Když o Vánocích r. 1931 dlel jsem v Nepomuku, poslal
mi Karel Auersperk, bývalý spolumajitel nedlouho před
tím prodané Zelené Hory, dva prostinké svazečky psané
rukou p. Vojt. Silovského, dnes již také zemřelého (nar.
18./6. 1856, zemř. 15./4. 1928) se vzkazem, že jsou to ně
jaké pověsti, které bych snad mohl někdy upotřebiti ve
své literární činnosti.
Těšila mi tato pozornost býv. kavalíra, s nímž jsem
v celém životě nepromluvil jediného slovíčka ; jen dva, tři
dopisy jsme vyměnili spolu v době, když pracoval jsem
na svém spise o Zelené Hoře (r. 1924-25). I prohlédl jsem
se zájmem ony svazečky, z nichž prvý nesl nadpis: »Po
věsti o Nepomuku, sebrané p. Ludvíkem Králem«, druhý
pak »Pověsti z okolí Nepomuka, které sebral p. J. Herout.«
Tímto způsobem dostal jsem se k těmto pověstem, dík
p. Karlu Auespergovi, a nyní, po nepředvídané smrti p.
J. Herou ta, podávám je na konci tohoto pojednání naší
veřejnosti; podávám je tu ovšem ve svém vlastním zpra
cování, doplněné tím, co podařilo se mi vypátrati jinde
i s kratičkými kritickými poznámkami.
(P o k ra čo v á n í.)

FRANK WENIG:
Řík a d l a a r o z p o č it a d l a p l z e ň s k ý c h d é t í .
(Poslední část.)
C. Č í s e 1k y.
Končím soupis říkadel a rozpočitadel plzeňských dětí
skupinou rozpočitadel, opírajících se o číslice nebo řady
číslic. V této skupině je zvláště nápadné množství variaci
jednotlivých motivů, mnohem početnější než u skupin

předchozích. Nejen různé části města, ale téměř každé dítě
mělo svou vlastní variaci základního motivu. Obměny ně
kdy nepatrné, jindy dosti podstatné, nelze pro jejich po
četnost prozatím vyčerpati úplně, zaznamenávám jen nej
typičtější.
I. M o t i v: P r c e k .
10, 20, 30,
narodil se prcek,
překová šla pro vodu,

táhla prcka za nohu.
Prcek křičí: h u - h u - h u ,
netahej mě za nohu!

B, C: Velmi hojné. — V B místo »prcek« — někdy
»freek«, »picek«, »Vincek«, »Fricek«, »Icek«.
B: Variace počínajíc III. veršem:
»Překová ho měla ráda, prcek křičí du - du - du,
zpívala mu traíala,
netahej mě za nohu!«

C: Variace závěru:
»Prcek křičí, co může,
že to bolí do kůže.«
1, 2, 3, 4, 5,
pod kovárnou roste květ,
dítě pláče bude den.

Pumprlíčku, vyskoč ven!
Pumprlíček vyskočil,
zahradníčka porazil,
zahradníček se ho lek,
pumprlíček sebou flek.

B: Ojediněle. C. Ojediněle (s obměnou »pumprlátko«).
III. Mo t i v : B r a t ř i v j á m ě .
1, 2, 3,
my jsme bratři,
kterej je to mezi námi,

co se schoval do tý jámy,
je to ten nebo ten?
Je to zrovna tudleten.

A, B, C: Velmi často. —
A: Variace:
1, 2, 3,
my jsme bratři,

mezi námi sestřička,
ukradla nám jablíčka.

C : Místo »jámy« někdy »slámy«. Místo posledního verše
někdy: »Shodíme ho s okna ven«.
IV. M o t i v : 2 T u r c i.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, s rozbitými hrnci,
nula, evangula.
na koho to slovo padne,
Prali se dva Turci
ten musí jít z kola pryč.

Pouze v C, dosti časté. N ě k d y p r v n í v e r š :
»Jedna — devět — nula . . .«
V. M o t i v : D ě v č a t a .
1, 2, 3, 4, půl pátá,
hrály si děvčata,
první byla Moravanka,

V C řídké. Jinde vůbec ne.

druhá byla Rakušanka,
třetí byla Rus,
pojď má milá, už!

něji k řece Radbuze a táhne se až
k vrchu Homolce, kde jest nyní vo
dárna. Z německého jména vysví
tá, že tato místa pokryta byla pů
vodně lesem. Les ten táhl se i dá
le a pokračoval za vrškem Homol
kou, kde pokrýval v dávných do
bách rozsáhlou písčitou plochu me
zi osadami tu ležícími, neboť polní
tratě mezi Božkovem, Koterovem
a Černicemi, v této oblasti rozlo
žené, zovou se nejen ve starých
knihách gruntovních, ale dosud
v mluvě domácího lidu dnešního
»na Bořích«. Pozemky na Mitterwaldě byly brzy k potřebám oby
vatelstva města Plzně vzdělány a
z lesní plochy v kulturní půdu or
nou proměněny.
Dle prof. Mart. Koláře »Mitterwald« slula část předměstí v Plzni
u sv. Mikuláše. Ve XIV. století stá
val zde hrad neb tvrz rodu Drslavických a na ní Oldřich z Mitterwaldu roku 1343.
Další připomínka v Pamětech
Plzeňských M. Šimona Plachého
z Třebnice, radního písaře pří obci
města Plzně, kde stojí: »Léta 1406
opatrný muž Vít malíř, soused
v městě Plzni, maje úmysl pobožný
a k pánu Bohu vroucný, aby mohl
na vlastní náklad svůj vystavěti a
vyzdvihnouti na vinici své, kterouž
měl na Mitrwaldě, kostelík ke cti
pána Boha všemohoucího a obzvlá
ště na památku sv. Jana Křtitele
božího a sv. Mikuláše, k takovému
pobožnému předsevzetí svému žá
dal za dovolení krále Václava, od
něhožto nadepsanému Vítovi malíři
taková milost dána a propůjčena
jest, aby takový kostel vyzdvi
hnouti mohl.«
Ještě roku 1606 jest starý název
živý: V témž roce koupil dědinu
»na Mitrwaldě« Fridrich del Winci
(Winš) za 80 kop. (Strnad: Vla
chové v Plzni, 21.)
Název »Mittrwald« zůstával ve
správném znění potud, pokud v mě
stě udržovala se mluva prvních
osadníků města Plzně, kteří byli,
jako v jiných městech králov
ských, převážně německého půvo
du. V mluvě českého lidu podléhal
však německý výraz, pro jazyk do
mácího lidu málo způsobilý, pone-

náhlé změně, lid si jej upravoval
a komolil dle své libosti. Jaký vý
voj postupně prožil, jest neznámo,
na konec však našel si jazyk lidu
tvar, jaký si jen obecný lid pro
svou mluvu přáti může.
V katastrální mapě z roku 1880
nacházíme totiž již jen poslední vý
vojový tvar a slabou ozvěnu pů
vodního znění. Svahovitá trať za
nynější papírnou, dříve Pietteovou,
podél řeky Radbuzy až k Homol
ce označena jest v mapě té (po
dvakráte) traťovým názvem »V yd r b a 1«.
A zeptáte-li se staršího obyva
tele Pražského předměstí po exi
stenci názvu, vzpomene si, že v mla
dých letech jako chlapec, chtěl-li
se se svými druhy volně proskotačit dále v přírodě, zašli si až na
Vydrbal, nebo i na Vydrbalci, tam
za Piettovou továrnou na kopco
vitých svazích neplodné půdy, kte
ré zbyly ještě mezi ornou plochou
poblíž řeky. Dnes jest většina roz
lohy zastavěna již rodinnými dom
ky. Zemřelý ředitel Josef Strnad,
historik města Plzně, jako člen ná
zvosloví komise obecní pro pojme
nování nových částí rozvíjejícího
se města, aby zachoval aspoň po
jmem bývalý starodávný název
Mittrwald, určil pro tuto novou
čtvrť až k zalesněné Homolce ná
zev »Podhájí«. Teprve po válce za
nové obecní vlády přezvána čtvrť
méně odůvodněným úředním po
jmenováním »Slovany«.
»PL Z EŇ SK O « v y d á v á »S polečnost
p ro n á ro d o p is a o c h ra n u p a m á te k
v P lzni. Vede re d a k č n í k ru h , z a o b sah
zodpovídá L ad isla v L ábek.
»PL Z EŇ SK O « v y ch ází š e s tk r á t ro č 
ně. Je d n o tliv é se šity sto jí K č 4.— ,
p o što u K č 4.50. — A d m in istra c e:
V lastivědné n a k la d a te lstv í a k n ih k u 
p e ctv í M arie L ábkové v Plzni, T říd a
č esk ý ch le g io n á řů 2. — R ed ak ce v N á 
rodopisném m u seu P lz eň sk a, dům G erlach o v sk ý , — T isk em G ra fick ý c h z á 
vodů, Plzeň, H a n k o v a 6. — N o v in á ř
sk é z n á m k y povoleny výnosem řed.
p o št a tele g r. v P ra z e ze dne 27. ú n o ra
1929 pod číslem 45.463-VII.

VI. M o t i v : D ě v č a t a .
První, druhá, třetí,
poslouchejte děti:
povídala vrána

předevčírem zrána,
že má tenhleten
jiti z kola ven.

C: V jednom případě.
VII. M o t i v : M e d v ě d i .
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ty jsi starý medvěd
a já stará medvědice,

ukraď jsi mi itmice.
Kolik si jich sněd?

(Na koho padne slovo »sněd«, vyřkne číslici a tolikátý
pak musí z kola.) A, B, C: Dosti časté.
V C variace (ojedinělá) :
1, 2, 3, 4, 5,
ty jsi starý medvěd,

6, 7, 8, 9, 10,
zejtra tě budou věšet!

VIII. M o t i v : J a b l k o .
1, 2, 3, 4, 5,
pověz, kdo to jabko sněd,

ať ho sněd ten nebo ten,
musí hned jít z kola ven.

V C: V několika málo případech.
IX. M o t i v : T a j n á ř eč.
Jengo, dvongo, tryngo,
čtyrgo, págo, lágo,

ičman, čičman, ťalala.

V B ojediněle. Velmi časté v Černicích.
Anda, dvanda, třinda,
čtvrnda, pádě, ládě,

souká, bouka, do klobouka,
čtyři voči — ven.

Jako u předchozího.
Dodatek: Do této skupiny patří také oblíbená dětská
říkadla s číselnými řadami. Je v nich velká rozmanitost,
v Plzni (B, C) jsem zastihl tuto formu:
1, 2, Honza jde,
3, 4, z hospody,
5, 6, nemá čest,

7, 8, nemá rozum,
9, 10, bude viset,
11, 12, jako paňác.

Někdy s dodatkem: »15, 20, jako klacek«.
Příbuzné říkadlo:
1, 2, Honza jde,
nese pytel mouky,

máma se raduje,
že bude pec vdolky.

1, 2, Honza jde,

3, 4, vlez do psí díry.

C: Hojné.

C : V jednom případě tohoto kusého říkadla pokračová
ní však se nepodařilo zjistit. Snad šlo taky jen o okamži
tou improvisaci a chlapci došel brzy dech, tvrdil však,
že je to ještě »moc dlouhé«.
Dopsáno 29. XI. 1934.

