čem
(ne)
mluví

Nechaničtí
harfenisté

O
se

Stále ještě se
v antikvariátu dají
vyštrachat
piškvornosti, ovšem
z knihy Východočeské
otrokářství činí
piškvornost až
dodatečný časový
odstup od jejího
vydání. V prapodstatě
je to čtení smutné.
Knihu sepsal roku
1906 pobouřený

Kniha dr. Gebauera

novobydžovský C. K.
soudní adjunkt Dr.
Bohuslav Gebauer
o harfenících, kteří se
z východních Čech
vydávali do světa.
Přinášíme vám z ní
ukázky, jak to má být,
pro zábavu i poučení:
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...jaké asi složky musely působit, aby vytvořily takovou fysiognomii, která co
lastním domovem harfeníků je

do oduševnělého výrazu stála hluboko pod

„V

katině nad pravým břehem labským, na se-

vatisuje, nebo si koupí dům a polnosti, zaří-

ver k hranicím okresu hořického. Jádrem

dí hostinec, obchod.“

rayonu je okres nechanický s 19.171 obyvatelů na 186 km2. Přívětivé a čisté městečko

„Při harfenictví uzavře se smlouva o době

chvíli mění se disposice cesty; již v Pardubi-

na Bystřici, Nechanice, jsou středem a oh-

služební a mzdě. měl jsem v ruce smlouvu

cích na nádraží jeden harfenistář místo do

niskem exportu potulných harfeníků obého

sepsanou nechanickým městským tajemní-

Ruska jel na Balkán.

pohlaví po Orientě, nověji dokonce i na nej-

kem F. Skalickým. Obsahem smlouvy jest:

Dříve cestovalo se nejvíce právě do Rus-

vzdálenějším asijském východě. Registroval

harfeník pronajímá se podnikateli, resp.

ka a na Balkán, nyní pouštějí se harfeníci

jsem pro přítomnou neb nedávno minulou

jest rodiči pronajímán, na určitou dobu; bu-

mnohem dále. Polem jejich činnosti jsou Mo-

dobu 55 takových harfenistářů-podnikate-

de šumařiti, peníze pánu odváděti, pán po-

rava, Halič, Uhry, Dalmacie, Bosna, Rumun-

lů; těch bylo z obcí:

skytne mu zaopatření a nástroje, bude hra-

sko, Srbsko, Bulharsko, Černá Hora, Řecko,

území mezi Labem a Cidlinou,

tváří bystrého psa!

rozprostírající se na jihu k pahor-

44

diti cestu tam a zpět a zaplatí určitou mzdu

Turecko, Malá Asie, Palestina, Kypr, Egypt,

St. Nechanice

3

v penězích, někdy také na konec něco přidá

Rusko (a sice: ruské Polsko, Rusko evropské,

Stěžírky

3

(hodinky, náušnice, nástroj). Mzda závisí

Krym, Kavkaz, Turkestan [Samarkand], Si-

Hrádek

2

od výcviku a pokročilosti. začátečník na

biř); jest ve floru Mandžuria i Čína. Příčinou

Kratonohy

2

harfu hrající dostává ročně 80–120 K.

takovéto extense je jednak jakási přirozená

Mokrovousy

1

Mzda pokročilejšího (3., 4., 5. rok) je

rozpínavost, jednak otevření nových komu-

55

20–240, ano i 280 K ročně. Mzdu dostávají

nikací, potom také to, že harfeníci jsouce pro

rodiče harfeníků a v tom právě tkví kořen

svoje neplechy stíháni a vypovídáni hledajíce

Podnikatel, harfenistář, vždy bývalý harfe-

zla: rodiče děti v pravém slova smyslu har-

kraje s poměry laxnějšími. První se tam ob-

ník, sežene tlupu dětí a odrostlých různého

fenistům prodávají a vykořisťují je. 80–180

jevili asi r. 1901 (neboť vypravovali o krás-

počtu, nejčastěji 10–12 hlav, někdy i více

K ročně beze vší práce nabytých je vítaným

ných časech, když se stavěla dráha Char-

(jeden harfenistář byl v Lodži s 22 harfení-

příspěvkem, třeba by bylo jen otci na kořal-

bin–Port Arthur. E. St. Vráz zastihl harfenis-

ky), a znám tlupu o 60 harfenících (30 ho-

ku. Má-li otec více dětí ve světě, pomáhá si

ty v červnu 1901 v Chabarovsku).

ších a 30 dívkách); některý také má několik

tím k blahobytu; znám případ, že vesnický

Tlupa harfeníků kočuje po zemi, táh-

tlup, třeba velice četných, v různých mís-

dělník měl současně 5 dětí ve světě a mzda

nouc od místa k místu; tlupa hraje celá, ne-

tech. Snaží se míti pokud možno v tlupě

mohla obnášeti 700–900 K.

bo rozděluje se na menší houfce, nebo na

město Nechanice

celkem

stejný počet hochů a děvčat, aby mohli tvo-

Harfenistář si zaopatří cestovní pas,

páry, neb i jednotlivce. Ve městech hrají nej-

řiti páry a v párech hráti. Jedou do ciziny,

harfeníci si vyzvednou čelední knížky, do

prve na ulicích, dopoledne neb k polední-

2–3 roky tam šumaří, stěhujíce se z města

nichž dá okresní hejtmanství klausuli, že

mu začínajíce, pravidelně v párech, hoch

do města podnikajíce exkurse po venkově;

platí jako cestovní legitimace.

a děvče; k večeru se soustřeďují a hrají po

vrátí se domů; po krátkém pobytu jdou za-

Když je tlupa po hromadě, nastává ces-

krčmách, kavárnách a bordelech; také cho-

se do světa; harfenistář s novou tlupou, har-

ta. V Nechanicích o jarmarce si koupí, čeho

dí často na zakázku domů a hrají při svat-

feníci se starým neb novým pánem. Harfe-

je potřeba, pak vyjedou. 12členná tlupa har-

bách a zábavách pozdě do noci. Impresario

ník, který několikrát pobyl ve světě, dělá se

feníků s pánem a paní a zavazadly potřebu-

někdy hraje s sebou, povětšinou však tráví

»pro sebe«; ožení se s harfenicí, šumaří sa-

je pro dopravu na nádraží zajisté 4 povozy.

čas v zahálce, kterou si zpříjemňuje pitím.

mi v cizině, přiberou děti z příbuzenstva,

Neradi se příliš blýskají před světem; nejblí-

Někdy je ženat, někdy je od ženy pryč, a ži-

pak jiné až konečně může se etablovati v žá-

že by bylo do N. Bydžova, ale raději jedou

je v konkubinátě se svobodnou nebo se vdo-

doucím rozměru a četné najaté tlupy do ci-

do Král. Hradce neb do Pardubic. Směr ces-

vou po živém; vím o případě, že harfenistář

ziny expedovati. Když nashromáždí jistý

ty pečlivě se tají, ani rodiče harfeníků nevě-

žil v konkubinátě s vlastní dcerou. Pravidel-

majetek, nechá harfenictví, a doma pak pri-

dí, kudy a kam pojedou; nebo v poslední

ně bývá opilec a jeho družka také; co by
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čem
(ne)
mluví
Nuzáci žebrající
s betlémem

ostatně dlouhou chvílí dělali, proto volili tu-

ka, kterého pán teprve večer po příjezdu do

náleželo, že když harfeníci za dne po cestě na

to professi, že se jim práce příčí. Členové

Ruska začal učit na harfu, a druhý večer hrál

voze spali, cpali jim do úst koňské výkaly.

bandy vláčejí se špínou východních měst, ať

už v hospodě. Vzhledem k ku kvalitě výko-

Frant. B. chodil otrhaný. Ve Wengerské

v uličkách istambulských nebo bělokamen-

nu jsou harfeníci nuceni vyhledávati země

Gorce v Haliči utekl principálovi, který mu

né Moskvy, nebo Pekingu, v sedimentár-

s nízkou civilisací a barbarské; v kulturních

zadržel harfu a dal jej hledati četnictvem.

ních vrstvách populace, šumaří, vtírají se,

zemích západních by se svou produkcí ne-

Frant. J. uprchl v Krakově od tlupy s harfe-

žebrají, prostituují, kořalkou opilí a špinaví,

pochodili. V professi pak podle okolností má

nicí Marií Š. ze Smiřic, s níž měl poměr.“

hladoví, odraní, plni hmyzu a venerických

převahu jednou ta, podruhé jiná stránka:

nemocí, brnkajíce při tom na harfu »Kde

někdy šumaření, někdy žebrota, někdy pro-

„Harfenistář H. z Nechanic. Byl v Cařihra-

domov můj«.

stituce, někdy působí stějně všechny.“

dě s bratrem, manželkou, jejími třemi sestrami, dcerami klempíře bydžovského a třemi

Přál bych každému, vidět typ takového
harfeníka. Ošumělý oblek podezřelé elegan-

„Harfenistář A. z Nechanic. Šumaří po

harfenicemi; harfeníka neměl žádného.

ce, nevýslovně spustlý výraz tváře; hnus

Uhrách a Haliči.

Z okolností, že měl personál jenom dámský,

a odpor mnou pobíhal při spatření takové-

Frant. B. ze Stěžer byl s ním třikrát. Šel

je vidět již vlastní podstata podniku. Zemřel

ho povedeného exempláře harfenické visá-

v 15 letech, první čtyři roky 1887–1901 měl

asi r. 1897 v Cařihradě na tuberkulosu, vdo-

že, při představě, jaké asi složky musely pů-

po 160 K ročně, poslední dva po 180 K. Po-

va provdala se tam znova za jakéhosi sládka

sobit, aby vytvořily takovou fysiognomii,

slední cestu nastoupil v dubnu 1901, bylo 7

či sladovnického, Čecha, podnik převzal bra-

která co do oduševnělého výrazu stála hlu-

hochů a děvče.

tr, jenž se oženil se sestřenicí vdovy.“

boko pod tváří bystrého psa!

Vedli cikánský život; měli vůz s párem

Umělecká hodnota hudebních výkonů

koní a tak cestovali. Trpěli hlad; ráno dostali

„Harfenistář K. z Nechanic. Manželka har-

je ovšem pod kritiku. Zedník, truhlář, cihlář,

snídani, a potom až večer nebo v noci jíst.

fenistářova přišla r. 1899 k obchodníku s do-

nádeník, služka chytí se najednou harfy

Hrávali třeba až do 3 hodin ráno. nakládání

bytkem M., nastrojená, plná prstenů, vypra-

a koncertují. Znám případ jistého harfení-

zlé; pán se opíjel a tloukl je; k jeho vtipům

vovala, jak se jí dobře vede, dříve neměli nic,
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a verbovala 18letou Boženu, aby šla s sebou.

kouské mariny mezinárodní posádky. Chyti-

mentálně, jak za jízdy ve vlaku sibiřské drá-

Rozumný otec řekl, že na ni vezme hůl. Asi

la se poddůstojníka Chorváta, potom kormi-

hy pojednou ozval se z vedlejšího kupé čes-

za 14 dnů odjel na trhy a po návratu dcera

delníka; naposled ji námořníci z kasáren vy-

ký zpěv: »A my chceme svobodu / slovan-

byla pryč, utekla s harfeníky; slabomyslná

hodili. Na to ji naverbovala jakási Violetta,

skému národu…« (v Rusku!) zpíval »hoch

matka jí nepřekážela. Pak psala z Ruska, ve-

která měla v Pekingu bordel, nevím s jakým

od Sádové«.“

lice si naříkajíc. Paní, která jí slibovala zlaté

výsledkem. Byla stižena blenorrheou; léčil ji

prsteny a náušnice, za hranicemi jí nadávala

vojenský lékař rakouské mariny, Čech. (Podle

„Anna Č. z Kosic byla dcerou dělníka v ci-

a bila. Hrála hladová, celý den nedostala jíst;

E. St. Vráze byl fregattní lékař dr. Josef Čou-

helně. Chodila do školy velmi zřídka, po-

každodenně dostávali ráno harfeníci butelku

dek r. 1902 vyslaneckým lékařem v Pekingu.)

zději byla docela propuštěna; nenaučila se

vodky ještě v posteli, místo snídaně; po ná-

Posléze odebral jí rakouský konsul pas a po-

ani psát, učitel o ní říkal, že je blbá. Mimo

vratu bývala bita; za to, že málo přinesla,

slal domů postrkem, ale v Taku utekla; kon-

to byla chromá na nohu. Když jí bylo 15 ro-

uhodila ji paní lahví do oka, až oteklo. Pro zlé

sul dal ji oddělením námořnictva vyhledat

ků, přišel k jejím rodičům tchán harfenistá-

nakládání utekla od paní s ostatními (3 har-

a arretovat, načež teprve byla dopravena přes

řův a zjednal ji k tlupě, ač hrát neuměla;

fenice, 3 harfeníci); když se však rozešli (har-

Šanghai, Singapur, Terst domů.

umluvena cesta na dva roky, 140 K rodičům

feníci odjeli domů) vrátila se z nouze k har-

Jan W., cihlářský dělník z Rosic, měl

mimo sustentaci, a po dvou letech ještě 120

fenistářovi; pak harfeníci odjeli do Čech Bo-

ročně 160 K. Hráli po hostincích a borde-

K na šaty. V říjnu 1898 odvezl ji principál

ženu M. v Sibiři nepochybně opustivše. Slou-

lech. Utekl od tlupy a připojil se k tlupě har-

do Egypta. V dubnu 1899 hrála v Port Saïdu

ží nyní v Omsku, nemohouc se domů vrátiti

fenistáře L. ze Stěžírek. V Tien-tsinu v opi-

v Cafè Khedivial. Nalézá se (někdy koncem

pro nedostatek prostředků.“

losti stropil výtržnost, střílel z ručnice, hro-

r. 1904) v Jaffě, kdež »koncertuje« v jakém-

zil zabitím, pokopal hostinského. Německá

si Cafè Zarifich.“

„Harfenistář U., původem z okr. semil-

hlídka jej zatkla.

ského, domovem v Nechanicích, nar.

Byl to zvláštní dojem, slyšet české lidi

„Harfenistář X., král nechanických har-

1874, ženatý. V květnu 1898 odcestovala do

jmenovat Peking, Tien-tsin, Šan-hai-kuan,

fenistářů. Narodil se r. 1856 v Novém Hrad-

Ruska jeho manželka s třemi harfeníky,

tak lhostejně, jako by to byl Tábor nebo

ci. Jeho otec šumařil po Čechách, Moravě,

Ant. H. ze St. Nechanic, Frant. D. a Josefem

Mladá Boleslav. Po dráze mezi Tien-tsinem

Uhrách, Sedmihradsku, kdež zemřel. R.

P.; on sám musil na vojenské cvičení. Frant.

a Pekingem, kde v červnu 1900 »bratři

1880 oženil se s dcerou harfenistáře, který

D. byl synem překupníka peří; zavázal se na

dlouhého meče« zle tísnili mezinárodní

chodil se svými třemi švakry po Rusku (ze-

dva roky po 204 K. Cestovní legitimace by-

sbor generála Seymoura v šesti vlacích z Pe-

jména v baltických provinciích a Finsku,

la falšována tím způsobem, že do legitimace

kingu postupujících, kde podle trati ležely

v Revalu, v Rize), Švédsku (Stockholm) a Nor-

»platí k cestování v rakousko-uherské říši«

bezhlavé mrtvoly boxery porubaných, tam

sku (Christiania – nynější Oslo). Byl r. 1896

bylo připsáno (dost nemotorně): »a ruska«,

projíždí se klidně nějaký Brabec, Honěk,

o korunovaci v Moskvě, maje tlupu 60 hlav

načež ruský konsulát ve Vídni dal visum.“

Hylík, Okrouhlík, Nedvídek, Pekárek z Ne-

silnou; generál Trepov, který se stal po ka-

chanic se svou žebravou bandou!“

tastrofě na chodyňských polích náčelníkem
policie, harfeníky z Moskvy vyhnal. Harfe-

„Harfenistář L. ze Stěžírek. Byl r. 1902
v Charbině se 4 harfenicemi a 5 harfeníky.

„Františka K. z Nechanic vypravovala:

nistář odjel s částí své tlupy přes Tagangor na

harfenice se opíjely (jedna podle udání zem-

Z Irkutska jezdila každodenně po vlacích si-

Kavkaz (Tifilis, Poti); někteří členové tlupy

řela následkem nemírného požití lihovin); vy-

biřské dráhy, na obě strany, do Bajkalu

nastoupili cestu domů, nepochybně nuceně.

dělávaly 100 rublů denně a ještě to bylo pá-

a Suchovska, a hrál ve vlacích; po návratu

Harfenistář před několika lety šumaření za-

novi málo. Dvě harfenice, Marie a Františka

hrála v Irkutsku po hospodách do půl noci.

nechal, a žije v Nechanicích jako značně zá-

Š. a harfeník Frant. Š. (všichni od Nechanic)

Po vlacích vozila se zadarmo tím způsobem,

možný občan; má hostinec a jest členem

pro zlé nakládání utekli a dostali se až do Čí-

že prostituovala konduktérům, kteří ji za to

obecního zastupitelstva. (Potom se ovšem ne-

ny (Peking, Šan-hai-kuan), hrajíce samostat-

na slepo převáželi. Dostala se domů postr-

smíme divit, že město Nechanice odpovědělo

ně. Prostřednictvím agentky Holmanové

kem prostřednictvím konsulátu.

na dotaz okr. výboru královéhradeckého

z Prasku přijala engagement Anna Z. u tlupy,
o které pojednáváme. Tlupa odjela do Tien-si-

Je syfiliticky nakažena (konstatováno

o harfenících, že tam takových osob není.)“

lékařským ohledáním v Čechách).

nu a pak do Pekingu. Tam A. Z. našla krajany,

P. poslanec J. V. Klofáč uvádí v popisu

Připravil

tři námořníky, Čechy, v detachementu ra-

svého výletu do Mandžurie v Političce senti-

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

čem
(ne)
mluví

Pud pohlavní
Neočekával bych, že najdu

Protokol c. k. policejního ředitelství,

něco poetického v regálu

trpěných bordelů v Praze na základě

označeném cedulkou Medicína,

dubna 1854, č. 96., ř. z. nařizuje a za-

většinou ho v antikvariátech
míjím bez povšimnutí.

jímž se veškerým majitelům policejně
§ 7 a pod účinky § 11 císař. nař. z 20.
povídá:
Bordely nesmí býti bez úředního povolení
jinam přenášeny neb rozšiřovány.
Majitelé bordelů nesmějí tak zvaným

Co já vím, proč jsem do něj

přeplácením činže držitele jiných bordelů

tentokrát zabrousil? Bez dlouhého

Každá do bordelu nastoupivší ženština

z míst dosavadních vypuzovati.
musí býti nejdéle do 24 hodin policejnímu

přehrabování mi hned padla

lékaři v odd. IV. c. k. policejního ředitelství

do ruky pozoruhodná příručka

Svádění služek neb osob, jež dříve ne-

od MUDr. Otakara Rožánka,
odborného lékaře chorob
ženských a lékaře ve Františkových

i se svým výkazem předvedena.
byly prostituci oddány, podléhá trestu dle
trest. zákona.
Šat a veškeré věci, jež nevěstka s sebou
do bordelu přinese, musí jí být při odchodu
beze vší výjimky vydány, bez ohledu na stávající poměr dlužní.
Majitelé bordelů nesmějí služkám pod

Lázních. Vydalo ji nakladatelství

dozorem lékařským stojícím ničeho prodá-

Hejda & Tuček roku 1903 a tady

služky ty vše za hotové ve veřejných obcho-

jsou z ní dvě ukázky.
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vati, a mají vždy přihlížeti k tomu, aby si
dech a ne od tak zvaných terminářek zaopatřovaly.

Datum souloží je nejdůležitější část celého obratu
kontrolního lístku, ježto, má-li se nemravnost a hlavně
prostituce účinně obmeziti, je nevyhnutelno nařízení, že
nemanželská soulož smí býti prováděna jen po plynutí určité
doby, po kterouž byla dodržena abstinence soulože, neb
jinak zvaná karenční doba. Nehledě ani k tomu, že

a prostituce

předpisem tím bude zabráněno souložím
výstředně častým, zdraví podrývajícím,
pohlavní choroby vyvolávajícím.

Aby místo zbytečných drahých šatů
a skvostů raději jen potřebné oděvy si ku-

V čas menstruace nesmí nevěstkám trpěno býti, aby s hosty obcovaly.

nesmí (tedy ani osoby vdané) nemanželsky
souložiti, kdož by si dříve nevyzvedl u pří-

povaly a úspory své vhodně ukládaly, aby

Jména navštěvovatelů bordelů nesmí

slušného policejního úřadu (policejního ře-

snadno k pořádnému živobytí se vrátiti

býti nikomu mimo osoby úřední za příči-

ditelství, městského magistrátu, obecního

mohly.

nou úředního vyšetřování sdělována.

úřadu, správy obce atd.) kontrolní lístek, ve

Zpozoruje-li a oznámí-li nevěstka, že

Nížepsaný potvrzuje, že mu byla veške-

jest mimo čas obvyklé prohlídky churava

rá nařízení a zápovědi řádně přečteny, že se

a je-li stížena nemocí syfilitickou, musí býti

dle nich říditi chce a že mu bylo oznámeno,

Kontrolní lístky buďtež opatřeny běž-

ihned do oddělení IV. neb do nemocnice

že jej stihne trest 1–14 dnů vězení neb po-

ným číslem, pod kterýmž lístky zapsány na

diskretně pod zodpovědností majitele bor-

kuta 1–100 zl., kdyby jednal proti oněm

policejním úřadě do seznamů kontrolních

delu a na jeho útraty odevzdána.

ustanovením.

lístků; dále označením, kolikátý již lístek

kterém budou všechny nemanželské soulože přesně a svědomitě zapisovány.

Nevěstkám bylo nařízeno, že nesmějí

byl majiteli vydán, jménem, stavem, bydliš-

bez povolení úředního divadel, arén, hos-

těm, rodištěm a křticím listem, prokáza………………………

tinců, tanečních zábav, redut navštěvovati,
na veřejných ulicích jako: na Příkopech,

ným rokem narození, karenční dobou (jak
dlouho se zdržel soulože), datem vystavení

Ferdinandově třídě, Ovocné ulici, Karlově

majitel bordelu.

lístku, podpisem a pečetí policejního úřadu

a Václavském náměstí, v městských sadech,

Skončeno a podepsáno.

listinu vystavujícího. V dalších rubrikách

na Letné a v Bubenči se procházeti, u oken

budiž zaznamenáno jméno a bydliště oso-

seděti, ve dveřích neb před vchody bytů

by, s kterou bylo souloženo, její podpis a da•••

a domů státi, na okna klepati, posuňky neb
slovy kolemjdoucí lákati, za kterážto naří-

tum, kdy soulož byla vykonána, jakož i datum, kdy zápis do kontrolního lístku byl

zení a jich přísná zachovávání jest majitel

Návrh královského tajemníka německé-

učiněn, což se musí státi nejdéle den po sou-

bordelu zodpovědný a neplatí u něho vý-

ho zemského soudu Biebera-Boehma

loži a k tomu písmem čitelným.

mluva, že jej nevěstky poslouchati nechtěly,

z roku 1895 na regulaci nemanželských

an jest povinen neposlušnost podobnou ih-

souloží:

ned oznámiti.

Datum souloží je nejdůležitější část celého obratu kontrolního lístku, ježto, má-li
se nemravnost a hlavně prostituce účinně

Okna u bordelů a podobných místností

Je žádoucí, aby nemanželská soulož by-

obmeziti, je nevyhnutelno nařízení, že ne-

musí býti hustou neprůhlednou látkou úplně

la podrobena řádné státní úpravě a kontro-

manželská soulož smí býti prováděna jen

zakryta a veškeré místnosti drženy v čistotě.

le, což se provede tím, že se nařídí, že nikdo

po plynutí určité doby, po kterouž byla do-
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držena abstinence soulože, neb jinak zvaná
karenční doba. Nehledě ani k tomu, že

O
se

předpisem tím bude zabráněno souložím
výstředně častým, zdraví podrývajícím, pohlavní choroby vyvolávajícím. Regulace
mohla by se prováděti přímo s mathematickou přesností, a to tím, že by doba karenční, ve které nesmí se souložiti, byla buď prodloužena nebo zkrácena. Nejpřiměřenější
doba karenční byla by pro 20leté 5 dnů, pro

čem

30leté 10 dnů, 40leté 15 dnů, pro 50leté 20
dnů, pro 60leté 30 dnů atd.
Prodlužování abstinenční doby je pří-

mo nutné proto, poněvadž čím je osoba
starší, tím řidčeji má souložiti, nemá-li být

(ne)
mluví

ohroženo její zdraví.
Má-li míti systém kontrolních lístků trvalý blahodárný vliv, nutno trestati veškeré
ukájení pudu pohlavního při nemanželské
souloži, neb již i pokus jeho ukojení cestou
nepřirozenou, jinak než skutečnou souloží,
kdy se manipuluje více rukama atd. než po-

Regulace mohla by se prováděti přímo s mathematickou přesností, a to
tím, že by doba karenční, ve které nesmí se souložiti, byla buď
prodloužena nebo zkrácena. Nejpřiměřenější doba karenční byla by pro
20leté 5 dnů, pro 30leté 10 dnů, 40leté 15 dnů, pro 50leté 20 dnů, pro
60leté 30 dnů atd.
Prodlužování abstinenční doby je přímo nutné proto, poněvadž čím je
osoba starší, tím řidčeji má souložiti, nemá-li být ohroženo její zdraví.
Má-li míti systém kontrolních lístků trvalý blahodárný vliv, nutno trestati
veškeré ukájení pudu pohlavního při nemanželské souloži, neb již
i pokus jeho ukojení cestou nepřirozenou, jinak než skutečnou souloží,
kdy se manipuluje více rukama atd. než pohlavními orgány. Rozčilující
účinky takého pohlavního styku jsou přímo zkázonosné.
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hlavními orgány. Rozčilující účinky takého

hlavními chorobami upozornili, že trpí na-

ží nebo po ní jako odměnu za soulož a jaký

pohlavního styku jsou přímo zkázonosné.

kažlivou chorobou, a aby současně mu od-

obnos. Nalezne-li pak policejní úřad v ode-

Samozřejmo, že musí se současně naří-

ňali kontrolní lístek. Odňatý kontrolní lís-

vzdaném kontrolním lístku jen jediný zá-

diti, že nesmí se nikdo odvážiti nemanželsky

tek musí lékař odevzdati onomu policejní-

pis, svědčící, že žena přijala peníze za sou-

souložiti, pokud neuplynula karenční doba

mu úřadu, kterýž lístek vystavil.

lož, zapíše ji nejen do nového kontrolního

jemu předepsaná. Rovněž, aby před souloží

Kdo neumí napsati slova neb čtyřčlen-

lístku jako nevěstku, ale i do veřejného po-

se přesvědčil osobním nahlédnutím do lístku

ná čísla, jakož i kdo neumí je přečísti, kdo

licejního seznamu. Žena ona povinna pak je

osoby, se kterou hodlá souložiti, že i ona za-

trpí chorobou duševní neb jinou nápadnou

podrobiti se zdravotnímu dohledu.

chovala jí předepsanou karenční dobu.

význačnou chronickou chorobou, jako je

Rozumí se, že zůstanou v platnosti veš-

Žádným jiným prostředkem nelze zniči-

pokročilá tuberkulosa, hluchoněmost, sle-

kerá zákonná ustanovení trestního řádu

ti prostituci a s ní spojené kuplířství, jako

pota, kretenismus, blbost atd., tomu vůbec

o přestupcích proti mravopočestnosti. Rov-

tímto, neboť nevěstce bude povoleno prosti-

nedá se žádný kontrolní lístek.

něž i všeobecná trestní ustanovení o tres-

tuovati se teprve vždy po uplynutí 6 dnů od

Žádá-li osoba již 25letá o vydání kon-

tech, následcích trestů, součinnosti při zlo-

poslední nemanželské soulože, kdy jí bude

trolního lístku, a tvrdí-li, že je to první lís-

činu, navedení k témuž, jakož i předpisy

dovoleno, aby připustila opět jedinou soulož.

tek, o kterýž žádá, musí tvrzení své před po-

o povinnosti policejního úřadu oznamovati

Pro potření pohlavních chorob pomůže

licejním úředníkem pronésti, což platí, jako

nedodržení zákonných předpisů vyšším

nařízení, že žádná osoba jak mužská tak

by přísaha složena byla, a o jednání sepíše

příslušným soudům a hlásiti jim trestné

ženská nesmí nemanželsky souložiti ví-li,

se protokol.

skutky, vzniklé z nedodržení předpisů
o kontrolních lístcích.

že je stižena nakažlivou pohlavní chorobou.

Do kontrolního lístku ženy, ať svobod-

Aby bylo možno potrestati ty, kdo se pro-

né nebo vdané, povinen je muž, který s ní

hřeší proti zmíněným předpisům, musí se

souložil, vepsati do příslušného sloupce,

Připravil

naříditi všem lékařům, aby nemocného po-

zdali žena od něho něco přijala před soulo-

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

O vydře
a ledňáčkovi
Delší čas jsem si
tento materiál šetřil s tím,

řistupujeme ku nejzajímavější kapitole, ku chytání vyder.

P

Našim rybářským spolkům, jich členům a mlynářům naskytuje se pěkná příležitost k nastrahování a k utrácení vyder,

kterýžto způsob lovu do sebe má i něco sportovního a zábavného. Od-

že z něj někdy v budoucnu udělám

ložte přátelé také jednou prut, vezměme místo něj železa a hajdy na vy-

povídku nebo báseň, ale potom mi

mě zpeněžíte kožich vydří dobře, nehledě ovšem ani k tomu, že máte ná-

došlo, že ten text je už sám o sobě

na, abychom zjistili čerstvé stopy, neboť kdo naleznul stopu vydří nebo

tak surreálný, že není třeba ho

Železo na vydry je pohyblivý, ze dvou polovin skládající se rámec,

dotvářet a dělat z něj umění.

dry. Pobavíte se při tom znamenitě, nasbíráte zkušenosti a hlavně v zirok na premii a že si na pečince pochutnáte. Vyjdeme k vodě časně z rávýkal její, jako by chytil vydru samotnu.
silným pérem opatřený a v násadu vybíhající. Talíř uprostřed rámce
neb pouzdro s talířem je pevné.

Pochází z publikace Josef
Bubeníček: O rybách a jich chytáni
s dodatkem O vydře a chytání

vyder. O ledňáčkovi (Tiskem
i nákladem Edvarda Beauforta
v Praze 1898)

Vydra železa

56 • 7 • 2007 • www.dobraadresa.cz

Kladouce železa, čiňme tak časně ráno,
když se rozednívá, aby nás nikdo neviděl.
jsme-li pozorováni, aniž bychom to tušili, přijdeme o železa, která nám ten ukradne, kdo
počínání naše sledoval.
Obyčejně čekáme na vydru 4 noce. Nechytla-li se ještě čtvrté noci do políčených želez,
přeneseme tato na jiné místo. Shledáme-li v železe vydru, nestřílíme po ní, nýbrž hledíme několika ranami přes čumák utlouci ji. Dokud
jsme vydru docela neutloukli, nevyprošťujeme
ji ze želez, neboť mnohdy jest jen zdánlivě mrtvou a buď nás pokouše, neb s vynaložením posledních sil se zvedne, aby ve vodě zmizela.
Železa na vydry stojí 5 až 6 zl. Za kožich
strží se v zimě 8 až 9 zl., v létě 5–6 zl., za maso 3 – 4 zl. Maso vydří nakládáme do osoleného octa, v němž jsme byli svařili cibuli, celý
pepř, nové koření, něco dymianu, bobkový lístek, něco hřebíčku a zázvoru. Maso posypeme
roztlučeným jalovcem promíchaným se solí,
načež se poleje vychladlým v koření svařeným
octem a necháme aspoň 4 neděle močené. Takto naložená a napotom upečená vydra s omáčŽeleza klaďme opatrně, abychom se sami neporanili a nepoužívejme jich

kou z vína je známou pochoutkou.

poleje
vychladlým
v koření
svařeným
octem
a necháme
aspoň 4
neděle
močené.

dříve, dokud s nimi zacházeti neumíme. Místo, kde železa klásti zamýšlíme, vyčistěme od kaménků, kořenů a snětí a upravíme je tak, aby nám

...načež se

•••

Takto

natažené železo i s násadou do něj dobře zapadlo. Klademe-li železa ve
vodě, svlečeme boty a ponožky, vstoupíme do vody, položíme železo

Kdo neznal by ledňáčka, toho pěkně vybarve-

a ukryjeme je pískem nebo bahnem. Neklaďme železa nikdy hluboko,

ného ptáčka, který kolem břehů vod poletuje

aby je vydra nepřeplovala, vydra musí celou tíhou svého těla t. j. před-

s hlasitým tiít, tiít! pozornost naši upoutává?

ními tlapami na železa vstoupiti, načež tato sklapnou. Mnozí lovci oba-

V tomto ptáčku jest něco tajemného, pohádko-

lují je šedým pijavým papírem a na tento teprv sypou drobnou vrstvu

vého. Očička jeho jsou tmavohnědá a v předu

písku. Řetěz asi 3 m. dlouhý, tohoto strážce našich želez, aby nám s ni-

a v zadu rezatým proužkem znamenaná. Hla-

mi vydra neutekla, važme pevným drátem buď ke stromu, buď ke koře-

vička, za koutkem zobáku a krycí péra křídel

nu neb kolíku kruhem opatřenému a do vody hluboko zaraženému.

jsou barvy temně zelené s bledšími skvrnami.
Hrdélko pod zobcem je bílé a obyčejně od skořicově vybarvené hrudi tmavozeleným, napříč
položeným obloukem oddělené. Pod krásně
ultramarínovým, leskle modrozeleným a barvu stále měnícím peřím na ocásku však skrývá se neřád, o jehož škodlivosti promluviti
a k ničení a utracování nabádati chceme.
Ledňáčky chytáme do ok následně upra-

naložená
a napotom
upečená
vydra
s omáčkou
z vína je
známou
pochoutkou.

vených: do ručeje potoku zasadíme as 2
m dlouhý a 2 cm tlustý vrbový prut tak, aby
Vydra stražení želez

nad hladinu vodní 0,5 m díl délky jeho vyční-
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Aby ledňáček s lehkým želízkem
neodletěl uvážeme provázek ke kolíku.
Provázek budiž tak dlouhý, aby ptáček
i s želízkem potopiti se mohl do vody,
neboť jest lépe, když se utopí, než kdyby
se na provázku kratším měl mučiti.
val. Prut opatříme příčkou asi 10 cm dlouhou,

želízko a přikryjeme je mechem. Jakmile ledňáček mechu se dotkne, sk-

aby s hořejším koncem tvořila kříž. Nad touto

lapnou želízka a on chytí se za nohy.

příčkou upevníme dvě žíněná oka, každé oko

Nebo na kůl můžeme připevniti malé prkénko a na toto želízka

točené ze 4 bílých žíní. Ledňáček vletí do oka,

teprve položiti. Želízko pokryjeme kalužním bahnem či mokrým pís-

v němž se oběsí.

kem. Aby ledňáček s lehkým želízkem neodletěl uvážeme provázek ke
kolíku. Provázek budiž tak dlouhý, aby ptáček i s želízkem potopiti se
mohl do vody, neboť jest lépe, když se utopí, než kdyby se na provázku
kratším měl mučiti.
Poněvadž ledňáček je velkým škůdcem rybího potěru, zejména pstruhů a lapá ryby až 10 cm dlouhé, doporučuje se ničení jeho a my doufáme také, že přátelé rybářství všude tam, kde se vyskytne, na něj budou nastrahovati.
Želízka č. 138 stojí bez řetízku 60 kr., čís. 139 1.20 zl. a lze je obdržeti v továrně firmy E. Grell a spol. v Haynavě ve Slezsku.

•••
Upevníme-li na prkénko temně zbarvené a ně-

Příště ctěnému čtenářstvu Dobré adresy přineseme navedení kte-

kolik centimetrů hluboko ponořené rybku,

rak na bobra, ondatru, volavku, kormorána. S mnoha vyobrazení-

vrhne se na ni ledňáček, narazí zobákem na

mi. Illustrovaný cenník pastí, želez, jedů, flint a patron zdarma

prkénko a zabije se.

a franko.

Též chytáme ledňáčky do želízek. Poněvadž ledňáček rád sedá na kůly ven vyčnívající,

Připravil

narážíme takové kůly do vody, položíme na ně

Michal Šanda

58 • 7 • 2007 • www.dobraadresa.cz
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Krása
našeho domova
O činnosti spolku krátce toto:
Nejprve upraveny některé cesty

P

ři opisování těchto novinových sloupků do počítače mi
v mysli vytanula scéna z filmu Páni kluci. V periferním městečku Levín kolem roku 1900 se koná slavnost, snad dokon-

ce květinová. Při ní školní dítka vedená řídícím učitelem Lopatou zin-

v místě; zřízeno pod mostem na

scenují v pavilonu pod vzrostlými lipami dramatickou scénu Dobytí

obou březích Orlice nábřeží;

a Pokštejn a Potštejn se jenom rýmujou, tak na to kašli a domovinu

v obecním lese pořízeny klikaté
cesty jednak k místu, které si oblíbil
Karel Bendl a jež odtud slove
Bendlovka, jednak na Letnou, kde
postavena vyhlídková besídka.
Rovněž okrašlovací spolek upravuje
a udržuje promenádu pod Lipami,
jejíž vchod osázen keři. Zvláštním
komitétem postaven za hlavního
spolupůsobení okrašlovacího
spolku r. 1899 vkusný pavillon,
určený jednak za arenu...
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hradu Pokštejna. Vzpomínáš, ctěný čtenáři? Možná je to ale náhoda
krášli!

Okrašlovací spolek v Potštýně byl založen

budoucnosti, přes to však cíl, kterým by

nevysazujme na jeden pozemek stromoví

na můj popud koncem roku 1881. Stanovy

okrašlovací spolek činnost svou na povzne-

buď jen jehličnaté neb pouze listnaté. Při-

pořízeny dle stanov spolku okrašlovacího

sení návštěvy letních hostí rád dovršil.

měšujme proto k jehličnatým sazenicím
i listnaté a k těmto opět ony. Míšením prá-

v Blansku na Moravě a užívalo se jich téměř
po 20 roků, teprve 16. září 1900 usnesla se

Nápisy do sadů. Okrašlovací spolek pražský

vě popsaným nabude barva stromů jedněch

valná hromada na změně některých člán-

usnesl se na návrh p. K. Skaláka, poříditi na

životnosti protihrou barvy stromů dru-

ků. O činnosti spolku krátce toto: Nejprve

vhodná místa do škol, do výletních restau-

hých.

upraveny některé cesty v místě; zřízeno

rací a míst v okolí pražském, na parníky,

pod mostem na obou březích Orlice nábře-

nádraží příhodné nápisy, kterými by byla

ží; v obecním lese pořízeny klikaté cesty

buzena láska ke květinám. Uvádíme tu

jednak k místu, které si oblíbil Karel Bendl

všecky tyto nápisy i venkovským spolkům

a jež odtud slove Bendlovka, jednak na Let-

připomínajíce, že Svaz jest ochoten přene-

nou, kde postavena vyhlídková besídka.

chati jim první dva nápisy na bílých karto-

Rovněž okrašlovací spolek upravuje a udr-

nech (formátu 35 x 50 cm.) sytě zelenou

žuje promenádu pod Lipami, jejíž vchod

barvou tištěné za výrobní cenu (20 h za kus

osázen keři. Zvláštním komitétem postaven

i pošt. zásilkou). Všecky nápisy dal okrašlo-

za hlavního spolupůsobení okrašlovacího

vací spolek pražský tisknouti také na lístky

spolku r. 1899 vkusný pavillon, určený jed-

pro sklepníky. Kdo by si nápisů nebo lístků

nak za arenu, jednak za řečniště při růz-

přál, nechť si dopíše do Vodičkovy ul.

ných příležitostech, o tři roky později pak

Rostlina cítí jako člověk.

okrášlena budova ta pěknou oponou, před-

Květina zlomena žalostí hyne.

stavující dvě podoby Potštýna, dílem to mla-

Nelámej, netrhej a nešlap.

dých malířů Fr. Ženýška a J. Kočího. Pod Li-

Měj srdce k přírodě těšíce se její krásou

pami rovněž upravena dvě hřiště lawn-tennisová, jedno před pavillonem. Aby se obecenstvo dovídalo o existenci letního zatiší

živoucí.
Posvátno budiž tobě, co jest k potěše
ostatním!

potštýnského, pěstoval spolek též v značné

Nad otlučeným stromem, nad poláma-

míře činnost vydavatelskou. Počátek učinil

ným keřem, nad pošlapanou travou za-

r. 1886, uveřejniv za prvních pět let zprávu

truchlí člověk, který má cit a srdce dobré.

úhrnnou, od té doby pak každoročně vydá-

Větvemi, listy a květem rostlina dýše

vá svou výroční zprávu se seznamem let-

a žije; kdo je láme a trhá, údů ji zbavuje

ních hostí. Větší podnik druhu toho byl al-

a hladem ji týrá.

manach »Potštýn«, na podnět redaktora t. l.

Přejte život květu, přejte život listu!
Rádce spolků okrašlovacích. K čemu při-

a redakcí jeho sl. Marie Habeltové. Podnik
se zdařil neobyčejně jak morálně, tak

Několik slov o lesní estetice. Jak všeobecně

pevňovati přenosné lavičky? Obyčejně se

i hmotně, takže z výtěžku mohly býti zříze-

známo, spočívá smysl pro krásno ve vníma-

věc provádí tak, že se lavičky přivazují drá-

ny lázně vanové. Druhý podnik bylo otiště-

vosti, která v nás dle zákonů rozumových

tem ke kolům. Poněvadž zlomyslnou rukou

ní dramatické scény sepsané k otevření pa-

jen tenkrát uspokojující pocit vyvolá, sho-

bývají tyto koly ze země vytaženy, byl navr-

villonu od Kudrny Vážného »Pan Půta Pot-

duje-li se s rozumem. V ohledu estetickém

žen jiný způsob, jak se zdá skutečně dopo-

štýnský«, jakož i rok na to trojbarevná re-

jest nám též známo, že rozdělení barev

ručení hodný. Místo kolů zakopávají se do

produkce nové opony, což obé spolku vyne-

u rostlin není pouze nahodilé, nýbrž že ur-

země pařezy pokud možno dlouhé. Utlape-

slo 1350 K 53 h. Úkolů přitom zbývá ještě

čité barvy sloužívají v jednotlivých přípa-

li se takový pařez náležitě do země, není již

mnoho. Hlavním plánem pro dohlednou

dech různému účelu. Lze to tvrditi o každé

snadno jej vytrhnouti.

dobu, kterého ovšem okrašlovací spolek

barvě. Mají-li sloužiti tudíž barvy určitým

bez účinné pomoci sousedního K. Č. T. by

úkolům životním, musí býti též působivější-

První stromová slavnost v Potštýně, která

neprovedl, jest postavení rozhledny na Kar-

mi. Jen tak lze krásného souladu docíliti.

byla v čís. 3. t. l. ohlášena, konala se dne

pati nad Potštýnem, dílo snad ještě daleké

Estetice má se věnovati zvláštní pozornost,

22.března t. r. Za překrásného počasí vyšel
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průvod úplného počtu svátečně ustrojených školních dítek učitelstvem vedených rázem 1 hod. odpol. ze školní budovy. V čele kráčeli praporečníci a dítky s ověnčenými a fábory ozdobenými nástroji zahradnickými. Ve vzorném pořádku a za povznesené nálady
prošel průvod městečkem, načež polní cestou stoupal k místu, kde
pan hostinský, místopředseda okrašlovacího spolku, nový sad zakládá. Cestou připojilo se k průvodu velmi četné obecenstvo. Také
obecní zastupitelstvo potštýnské a místní školní rada byly zastoupeny. Na pokraji zakládaného sadu uvítal pan majitel účastníky
slavnosti a podělil značný počet žactva ovocnými stromky, které byly dětmi radostně neseny, až dospěl průvod na místo ku zahájení
slavnosti příhodné. Zde rozestaveno žactvo v kruhu, načež za napjaté pozornosti mládeže i četných hostí předneseny byly básně

stromky k vykopaným jamkám a pokud

»Stará lípa« od Fr. Vacka Kamenického, »Práce, heslo naše« od Aloi-

stačila zásoba nástrojů, činně účastnily se

sa Potěhníka a z »Moudrosti otcovské« Bol. Jablonského »Jak tu, sy-

sázení. Po té shromáždili se všichni pozno-

nu, klidně stojí jabloň«. Potom řídící učitel Em. Veselík v delší řeči

vu v kruhu a zapěvše »Kde domov můj?«

poukázal k užitečnosti stromoví vůbec a ovocného zvlášť a nabádal

ubírali se domů. Celkový dojem této po-

dítky, by stromoví šetřili a dospěvše je sázely a pěstovaly k užitku

vznášející slavnosti byl velmi příznivý; ve

svému i pokolení příštích a okrase rodného kraje. Na to zapěly dít-

vnímavé mysli utkví vzpomínka na »stro-

ky píseň »Kde můj je kraj?« a když ještě řídící učitel poděkoval p.

movou slavnost« zajisté trvale.

hostinskému za jeho uznání hodné přičinění o uskutečnění krásné
slavnosti a ctným hostům za laskavé účastenství, provoláno třikrá-

Chceme tu upozorniti – odkazujíce v ostat-

te nadšené »Na zdar!« nastávající práci. Potom přikročily dítky se

ním na inserty v t. č. na českou firmu vídeňskou Fr. Nechvíle, největší tuším závod toho

Nechvílův universální
rozstřikovač Stromovka
při práci

druhu v Rakousku, jejíž rozprašovače získaly
první ceny ve veřejné soutěži pořádané na jaře r. 1903 na Mělníce, dle zprávy o činnosti
ovocnického spolku pro král. České.
Ze zalesňovacího a okrašlovacího spolku
pro král. hlav. město Prahu a okolí. V odboru pro velebení hostinství jsou pp. Dr. Baštýř, L. Čupr, prof. Klíma, rada z. v. Mareš,
delegáti klubu čes. turistů, »Spolku pro povznesení návštěvy cizinců«. Předsedou jmenován p. L. Čupr, referentem Dr. Baštýř.
Sneseno obeslati zábavné zvláště turistické
a cyklistické spolky oběžníkem, aby nám
oznamovaly závady, které seznaly na svých
cestách v letních restauracích, a označovaly
takové restaurace, jež úplně obecenstvu vyhovují a jsou doporučení hodny. Pan prof.
Klíma slibuje opatřiti krátký výtah článků
o zvelebování hostinství z francouzského
časopisu »Revue mensuelle Touring Club de
France«, abychom ze zkušenosti cizích
mohli těžiti.

46 • 1 • 2007 • www.dobraadresa.cz

Z Králové Městce. Dne 16. července uspořádán byl »Květinový průvod«, který navrhl a pořádal MUDr. Stan. Rejthárek s tímto pořadem: 1. Heroldi na koních. 2. Květinové kočáry dámské representace buffetní 3. I. vůz. Kytice květů zahradních. Kol »Růže« seskupeny byly lilie, narcis, tulipán, pivoňka, karafiát, hyacinth, svlačec,
klematis, sedmikráska, maceška, fiala, jiřinka, měsíček a slunečnice. 4. Květinami zdobené kočáry hostí. 5. II. vůz Hold »Floře« královně květeny. Floře holdují kvetoucí keře: šeřík, červený agát,
hloh, mandlovník, hortensie, jasmín, kvetoucí jabloň a kvetoucí
třešeň. 6. Hudba. 7. Květinové korso: »Mladost radost«. Dívky
a chlapci ověnčeni kvítím, pod červenobílým praporcem, zpívajíce
národní písně. Za nimi studentstvo v poděbradkách a akademici
v hstorických krojích. 8. III. vůz Květy luční. Na voze senem naplněném kvetou: kopretina, kozí brada, kosatec, orsej, blatouch, pomněnka a prvosenka. 9. Městská rada jako protektor slavnosti. 10.
IV. vůz Květy polní. V obilí pyšní se červený mák, chrpa, koukol, orliček. 11. Pořadatelé. Průvod prošel náměstím ke »staré poště«,
kdež za překrásné pohody při zvucích chlumecké hudby konána byla slavnost s různými zábavami a dětskými hrami. Večer v zahradě
»benátská noc«, v sále pro tancechtivé »věneček«.

připravil

...aby nám oznamovaly závady, které
seznaly na svých cestách v letních
restauracích, a označovaly takové
restaurace, jež úplně obecenstvu
vyhovují a jsou doporučení hodny.

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Choceň
za války a po válce
Autorem této pozoruhodné knihy
vydané Osvětovou komisí města
Chocně roku 1936 byl Václav
Marel. Podařilo se mi o něm zjistit,
že se narodil 25. září 1883
v Městci u Nového Města nad
Metují. Byl oficiálem
československých státních drah
a ve výslužbě žil v Chocni
v Nerudově ulici č. p. 755. V knize
se toho dozvíme opravdu hodně,
a nejenom o Chocni.
Titulní list

V

neděli 28. června 1914 bylo oficiel-

ní zahájení živnostensko-průmyslové
a hospodářské výstavy. Podnět k ní

vzešel z porad členů Řemeslnické besedy, sousedského spolku místních řemeslníků, kteří se
každý čtvrtek scházeli v hostinci Na Ostrově.
Slavnostní famfáry ozývaly se městem a výstavní hymna s melodií kapelníka Kubíčka:
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Naše choceňská výstava

čet záložníků, než se očekávalo. Na lokálce

automobilů, které vyvážejí do Ruska veliká

krásná jest jak luzný sen,

jezdil vlak za vlakem, všechny přeplněny.

množství zlata. V těchto automobilech byly

v ní se život básní stává,

Malé nádražíčko bylo přímo ucpáno. Bu-

zpozorovány též dámy. Četnictvu ukládá se

sem spěcháme každý den.

doucí vojáci s černými kufříky zaplavili

za povinnost, aby spolu s finanční stráží co

město. Mnozí přijížděli na povozech i se

možno nejrychleji obsadilo silnice ve svém

Výstavo ty naše drahá,

svými známými, jiní šli pěšky, protože se

obvodu, aby zadrželo všechny cizí jakož

ve skvostném zámečku,

nemohli dostat do vlaku. Měli obavy, aby

i podezřelé automobily, podrobilo je pro-

jsi nám zdrojem krásy, blaha,

nepřišli pozdě. Kasárny a hostince nestačily

hlídce a v případu, že by osoby v nich je-

matkou našich flámečků.

k ubytování všech. Bylo mnoho těch, kdo

doucí ukázaly se býti podezřelými, tyto ih-

museli tráviti noci venku na náměstí, v uli-

ned zatklo. Při takovéto prohlídce budiž po-

Výstava četně byla navštívena, výstavní sály

cích, v sadech nebo i v polích za městem.

stupováno bezohledně.“

ve škole a v pivovaře byly přeplněny. Všude

V přeplněných hostincích pilo se na rozlou-

hudba a veselí, když o 4. hodině odpolední

čenou i na brzký návrat. Mnozí záložníci

ší telegram:

došla zpráva o atentátu v Sarajevě: Násled-

nechali doma ženy, děti, matky a otce.

jsou přestrojeni za zedníky. Zadržet všech-

ník trůnu arcivévoda František Ferdinand

Opustili svá hospodářství, dílny, kanceláře.

ny cyklisty!“

d’Este a jeho choť Žofie byli zavražděni. Na-

Nevěděli, co je čeká a kdy se vrátí. Nádraží

stalo vzrušení, tvořily se hloučky a živě se

je obestřeno smutkem. Vyměňují se posled-

Udavačství rozmohlo se takovou měrou, že

rokovalo. Hudba zahrála Zachovej nám

ní polibky a pohledy. Jiní zase posedávají

samo hejtmanství vydalo proti němu pro-

Hospodine, načež přestala hrát a na hudeb-

na černých kufřících zamlklí a se slzami

jev.

ním pavilonu vztyčen černý prapor. Jen

v očích.

Druhý den dostala četnická stanice dal„Francouzští automobilisté

První transporty s raněnými projíždějí

zvolna se výstaviště prázdnilo, většina návštěvníků setrvala do pozdních nočních ho-

Četnická stanice dostala od okresního čet-

Chocní. Již z dálky od tunelu bělají se jejich

din.

nického velitelství tento telegram: „Fran-

obvazy, jak sedí nebo leží v dobytčích vago-

couzské automobily pokoušejí se pronik-

nech. Na šatech mají zaschlou krev. Bojova-

Už první den po vyhlášení částečné mobili-

nouti s velkými obnosy přes Rakousko do

li na Haliči, kdesi u Lublína. Někteří jsou ve-

sace se dostavil do Chocně dvojnásobný po-

Ruska. Přes Bernský kanton odjelo asi 80

selí, těší je zvědavá pozornost choceňských

Odchod vojska z Chocně na frontu
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dam a zevlounů. Je však slyšet i sténání těžce raněných, rozlože-

za podnapilé nálady. Měl říci, že jeho vlast

ných na slámě nebo na holé podlaze. Jsou zkřehlí, hladoví a zablá-

je všude tam, kde se má dobře. A za to zů-

cení, tak jak se připlazili z bojiště. Mnozí mají obvazy z útržků špi-

stal přes dva měsíce ve vazbě. Udal ho něja-

navého prádla, prosáknuté krví. Pohled na ně byl hrozný. Ovázané

ký špicl, jichž bylo na drahách dosti a byl

hlavy, prostřelená prsa, uražené nohy nebo ruce a rty staženy bo-

teprve po dobrozdání soudních lékařů pro-

lestí a oči hrůzně vypoulené. Často se stalo, že z vagonu byl někte-

puštěn.

rý raněný vynesen, protože již umíral. Díval se na nás ztrnule horečnatýma očima, jakoby z onoho světa.

Prvním květnem 1916 byl ministerským
nařízením u nás zaveden „letní čas“, který

Městský úřad obdržel z okresního hejtmanství tuto tištěnou výzvu:

se nesetkal se zvláštní oblibou. Okresní

„C. k. okr. hejtmanství ve Vysokém Mýtě.

hejtmanství zaslalo o něm všem obcím

Akce pro záměnu mosazných hmoždířů (kuchyňských hmoždí-

v okrese tento přípis:

řů) za hmoždíře železné.

„Ministerským nařízením nařízeno by-

K výnosu c. k. ministerstva vnitra ze dne 1. září 1915

lo zavedení t. z. letního času tím způsobem,

Purkmistrovskému úřadu v Chocni.

že dnem 30. dubna 1916 o 11. hodině noční

Podle sdělení c. a k. ministerstva války provádí se jako pokra-

veškeré hodiny v celé říši rakousko-uher-

čování vlastenecké sbírky akce pro záměnu mosazných hmoždířů

ské, v Německu i v celém obsazeném území

za železné. Úřad pro válečnou péči dal k tomu účelu zhotoviti že-

pošinou se o 1 hodinu ku předu a dne

lezné hmoždíře úhledného tvaru ve 3 velikostech (velikost I. po 2

30. září 1916 o 12. hodině noční o 1 hodinu

až 2,5 kg, velikost II. po 3 až 3,5 kg, a velikost III. po 4 až 5 kg) a dá-

se pozdrží za účelem vyrovnání.

vá je všem obcím Rakouska k použití za hmoždíře mosazné.
Aby se získal podklad k provedení této akce, jest třeba nejprve
zjistiti, kolik stran v jednotlivých obcích je ochotno své hmoždíře
náhradou odevzdati. Za tím účelem žádám pana starostu, aby provedl příslušné šetření. Opis tohoto seznamu budiž pro případnou
potřebu u tamního úřadu uschován.
Tato akce jest velice důležitá, neboť má zaopatřiti vojenskou
správu dostatečným množstvím surovin na výrobu střeliva, a kladu
proto panu starostovi co nejdůtklivěji na srdce, aby tuto akci zvlášť
urychlil a účinně podporoval.
C. k. správce úřadu Dr. Bayer.“
Hned na to došlo k rekvisici všech možných předmětů kovových v domácnostech. Byly zabaveny hmoždíře, koupací vany, noční stolice, plivátka, různé nářadí, pípy z hostinců a jiné.
Hovězí maso stouplo už na 8 K, máslo, tvaroh a vejce se do trhu ani
nedostaly a na venkově selky požadovaly přemrštěné ceny. V mnoha rodinách se usídlila bída. Jen čilejší podnikavci dělali dobré obchody, které jsme později nazvali keťasováním (Kettengeschäft = řetězový obchod). Skupovali vše, co se koupit dalo a prodávali zase
dále nebo vyčkávali, až ceny ještě stoupnou. Za drahé peníze dalo se
od nich koupit ještě předválečné mýdlo, čokoláda, konservy, tabák
i látky. Obchody prováděli tajně a pokud možno beze svědků, kupující byl vždy v nevýhodě.
Poslední den v roce 1915 byl zatčen zdejší poštmistr Tauchmann
a odvezen k vojenskému soudu do Josefova pro výrok, který učinil
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Nově zavedený čas od každého bezpod-

stala katanská práce – rozbíjení zvonu. Dě-

ním, že se mohou papírové dvoukoruny

mínečně zachován býti musí, což zejména

lo se tak velkým kovářským kladivem, jímž

stříhati na půlky a čtvrtky.

o dodržení hodin dostavení se k soudu, od-

vždy jeden z dělníků tloukl do nitra (ne

jezdů vlaků a pošt platí.

zvenčí) povaleného zvonu na nejslabším

Hospodářům béřou se poslední zbytky obi-

místě. Bylo to hrozné podívání i poslechnu-

lí, a to v malých chalupách třebas jen po ně-

Válka se začala točit kolem chleba. Rozjíž-

tí! Těžké kladivo odskakovalo od litiny té

kolika kg, ostatní lid trpí nedostatkem, ba

děli jsme se vlaky na všechny strany, puto-

jako od kaučuku, zvon temně hučel a po

hladem. Některé rodiny z Jehničkových děl-

vali od vesnice k vesnici a nabízeli věci na

každé ráně visící dva zvony se rozzvučely

nických domků trhají jetel, suší, melou a tu-

výměnu. Na nádražích a po cestách patrolo-

slabým souzvukem jako tichým pláčem. Tři

to jetelovou mouku přidávají do té trochy

vali četníci a prohledávali každý ranec nebo

lidé střídali se v nepřetržitém bití do zvonu,

mouky, jež se dosud na lístky dostane, jen

baťoch. Sedláci neradi brali papírové peníze

jenž poznenáhlu vydával zvuky méně a mé-

aby žaludek poněkud zaplnili; rovněž tak

a tak jsme odnášeli na vesnice prádlo, látky.

ně jasné, stále křaplavější, až po dlouhé ná-

melou slupky z brambor. Dělají takové jíd-

Později i šperky, obrazy, všechno, co mělo

maze objevil se na nejtenčím místě šrám

lo, že smíchají jetelovou nebo bramborovou

nějakou cenu se proměnilo v chleba, mou-

a konečně díra. Další rozbíjení šlo již velmi

mouku s aprovisační a s krví a vaří z toho

ku, máslo, vejce.

rychle. Rány do zvonu kladivem bylo slyšet

jakési knedlíky. Samo hejtmanství doporu-

daleko do polí a lidé si zacpávali uši, aby

čovalo používání mladého jetele jako poži-

těch zvuků neslyšeli.“

vatiny. Učinilo tak přípisem tohoto znění:

Karel Prudič zaznamenal v městské kronice:

„Obecnímu úřadu v Chocni.

„Ničení zvonů zabavených pro účely válečné dělo se velmi primitivním způsobem.

Nedostatek drobných peněz, trvající od vy-

Vzhledem ku nastávajícímu nedostatku

Zvon ve věži povalen byl na bok a nyní na-

puknutí války, měl býti zmírněn dovole-

poživatin vybízím na základě oběžníku c. k.
Rekvisiční komise
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Uprchlíci u řeky Orlice

„Ničení zvonů zabavených

místodržitelství z 19. května 1917 obecní úřad, by s používáním

pro účely válečné dělo se velmi

donášen na trh svěží a nezapařený. Při nákupu jetele jest jeho ce-

primitivním způsobem. Zvon ve věži

dříve stanoví dle § 15. cís. nař. ze dne 24. března 1917 prodejní

povalen byl na bok a nyní nastala

jetele co poživatiny učiněn pokus. Jest ovšem nutno, aby jetel byl
na stanovena na 16 K za 100 kg; obecní úřad pak nechť co nejceny pro obchod v malém.
C. k. správce úřadu Dr. Bayer“

katanská práce – rozbíjení zvonu.

Úřady každé chvíle nařizovaly vyvěšení praporů, zvonění a služ-

Dělo se tak velkým kovářským

úřady byly tak málo poučeny, že ze strachu před skvrnitým tyfem

kladivem, jímž vždy jeden z dělníků

tech svléci a muži jim holili vlasy na stydlivých místech, takže

tloukl do nitra (ne zvenčí)

jenž zná dělnickou bídu již z mládí, tak rozčililo, že byl zachvácen

povaleného zvonu na nejslabším

by Boží, když Rakousko vyhrávalo. Nařízení bylo tolik a přesto
nakázaly ženám a děvčatům, že musí se ve studených místnosubohé ženy omdlévaly studem a hanbou. To poslance Pittoniho,
křečemi a vynesen ze dvorany.
Když bylo ohlášeno další zdražení tabákových výrobků, každý se

místě. Bylo to hrozné podívání

snažil nějaké kuřivo nakoupit. Po fasování jakmile přijeli trafi-

i poslechnutí! Těžké kladivo

se trafika otevřela, nastalo pravé závodění. Lidé se začali tlačit,

odskakovalo od litiny té jako od

ti oděvů, zašlapané v blátě. Nebylo času je zvedat. Bylo viděti pa-

kaučuku, zvon temně hučel...

vážnou a usedlou dámu. Pan K. prodírající se lokty kupředu, po-
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kanti z Vys. Mýta, shromáždily se před trafikami zástupy. Když
křičeli, hádali se a rvali. Na zemi ležely čepice, zástěry a jiné čásní P. jak šermuje rukama a nadává a přece jsme ji znali jako rozčínal si hrubě a neurvale. Snad se ti lidé budou ještě fackovat?

Chocenští vojíni strážní služby u tunelu
a drážních objektů

Museli přijíti četníci, aby udělali pořádek. Jungmannově třídě trafiku zavřeli. U těch ostatních, kde už byly tabulky skla vymačkány a u jedné i dveře vyvráceny, nařídili
utvoření řad, fronty se roztáhly daleko po chodnících.
Pondělí 14. října 1918: den nesmírně vzrušující. Po celých
Čechách ve městech konají se dnes protestní schůze proti
vývozu potravin z Čech a jakožto zdůraznění vyslovených
protestů provedena úplná jednodenní stávka. V nedělních
novinách sice bylo otisknuto vyzvání k této manifestaci, ale
censura jej nepustila. Zde v Chocni chodili pak v neděli odpoledne dva a dva ze zdejších dělníků od domu k domu
a oznamovali, že zítra od 9 hod. bude na náměstí protestní
schůze a zároveň, že všechny dílny a obchody zůstanou po
celý den zavřeny. Manifestace se zdařila, den byl krásný
a na náměstí sešel se velký zástup lidí, k němuž z radničního okna promluvil nejdříve starosta města. Po něm promluvil k lidu řečník vybraný místními dělnickými organisacemi a to pan Merta, účetní fy Mráz. Nejprve přečetl resoluci, která byla souhlasná pro všechna města a potom
pronesl krátkou, ale výstižnou řeč. Po jeho řeči častým souhlasem provázené, vypukl lid v jásot a zapěl písně Hej Slované a Kde domov můj?

Vzhledem ku nastávajícímu
nedostatku poživatin vybízím na
základě oběžníku c. k. místodržitelství
z 19. května 1917 obecní úřad, by
s používáním jetele co poživatiny
učiněn pokus. Jest ovšem nutno, aby
jetel byl donášen na trh svěží
a nezapařený. Při nákupu jetele jest
jeho cena stanovena na 16 K za 100
kg; obecní úřad pak nechť co
nejdříve stanoví dle § 15. cís. nař. ze
dne 24. března 1917 prodejní ceny

Připravil
Michal Šanda

pro obchod v malém.
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Z antikvariátních

banánovek

Výkrm drůbeže
Chov drůbeže vůbec a výkrm
této zvláště má veliký význam
národohospodářský s ohledem
na to, že se jím rodina
hospodáře snadno
zaměstnávati může a s ohledem
na vysoké ceny zpeněžení
výroby. Vzhledem k tomu, jakým
zbožím naše trhy v tomto směru
zásobovány a jaké ceny
soukromník za živou a zabitou
drůbež pochybné mnohdy
jakosti z Haliče a Uher platí,
možno nám směle tvrditi, že
podnik takový byl by u nás
velmi výnosným.
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Titulní list

ž samotný název říká o knize všechno pod-

U

statné. Podle povahy textu by se snad mohlo zdát, že je autor kdovíjaký ukrutník,

ovšem dedikace svědčí o opaku, Jan Krützner byl cituplný muž se srdcem na pravém místě:
Paní Janě Krütznerové, vdově po inspektoru panství
v Zásmukách. Z vděčnosti věnuje Tobě, matičko, své skrovné dílko Tvůj syn.

Pro úplnost je třeba dodat, že Kürtzer

bežnické školy v Cambais každé dvě hodiny

sepsal další dvě skrovná dílka a obě opět

a každý den o jednu více, tak že 6. den ob-

s drůbežnickou tematikou. ABC našeho

drží husa 60 šišek. Je-li říjen teplý, kdy prá-

drůbežnictví : Prostonárodní pojednání

vě s výkrmem se počíná, zvyšuje se dále až

o významu racionelního drůbežnictví a pra-

dosáhne 72 kusů, kteréžto množství po tři

vidla zdárného chovu drůbeže (Reinwart

neděle se krmí, pak zmírňuje se dávka na

Praha, 1906) a Drůbežnictví : Pro české hos-

54–48 šišek. U nás při zasazení cpeme

podáře a hospodyně (Reinwart Praha, 1911)

8–10 šišek na jedno krmení, až spotřebujeme 120–130 šišek pro husu a den. Ku kon-

Chov drůbeže vůbec a výkrm této zvláště

ci výkrmu opět dávku zmírníme. Cpaní mu-

má veliký význam národohospodářský

sí se dít pravidelně a sice v 6 hod. ráno, pak

s ohledem na to, že se jím rodina hospodá-

v 9 a 12 dopoledne, ve 3, 6 odpoledne a v 9,

ře snadno zaměstnávati může a s ohledem

12 večer; vždy však musí mít husa vytráve-

na vysoké ceny zpeněžení výroby. Vzhle-

no.

dem k tomu, jakým zbožím naše trhy v tomto směru zásobovány a jaké ceny soukrom-

Způsoby výkrmu

ník za živou a zabitou drůbež pochybné

K umístění hus ke krmení užíváme různých

mnohdy jakosti z Haliče a Uher platí, mož-

posad, z nichž jen hlavu a krk prostrčiti mo-

no nám směle tvrditi, že podnik takový byl

hou (obr. 1). Jiný pohyb než postaviti nebo

by u nás velmi výnosným. Jedná se pak

sednouti není možný. V zadu nalézá se

o dodávání zboží dobrého, velmi dobré ja-

otvor, aby trus volně odpadati mohl. Způso-

kosti a důsledek toho zcela přirozený jest

bem tím dosahuje se velice tučných hus

zvýšení ceny. Náš konsument uvykne zvý-

a váží-li zastavená husa 8–9 liber, váží po

šení cen, zdražení výrobků, které dosáhnou

ukončení výkrmu 16–20 liber.

jakosti těch, jež z ciziny k nám se dovážejí

právě s výkrmem se
počíná, zvyšuje se
dále až dosáhne 72
kusů, kteréžto
množství po tři
neděle se krmí, pak
zmírňuje se dávka na
54–48 šišek. U nás
při zasazení cpeme
8–10 šišek na jedno
krmení, až
spotřebujeme

a toho docíliti můžeme – jen trochu dobré
vůle a chuti k věci samé. Různá křiklavá re-

120–130 šišek pro

klama, jíž se v Německu v tak hojné míře
užívá, upozorňuje nás na četné takové drů-

husu a den. Ku konci

bežnické regiony. V okolí Strassburgu výroba paštik z husích jater jest rozšířena a výrobky tyto světového jména požívají. U po-

Je-li říjen teplý, kdy

Obr. 1

mořanské krmené husy zas uzená prsa jsou

Nejjednodušší způsob je cpaní kukuřicí mo-

opravdovou delikatesou. K výrobě, jež ani

čenou, vařenou nebo surovou a cpaní šiška-

zdaleka nedosahuje poptávky, skupuje se

mi. Při způsobu tomto jest třeba jisté zruč-

ohromné množství hus z provincií Němec-

nosti. Příprava šišek jest následující: šrot

ka a tisíce a tisíce hus od nás, z Uher a Ra-

nebo mouka se zadělá, někdy i s přídavkem

kouska. Z naší říše dovezeno do Německa r.

vařených mačkaných bramborů buď vodou

1905 bylo 219.210 q živých hus. Na podzim

nebo mlékem sbíraným neb syrovátkou na

jest příhon hus ohromný, zvláště na ruské

tužší těsto, které se osolí. Někdy přidává se

hranici u Stalkova, kudy ony nesčetné hou-

trochu pepře tlučeného a na špičku nože

fy hloupých ptáků přes hranice se ubírají.

prášku antimonového. Pepř a prášek antimonový slouží jako dráždivý prostředek

Výkrmná dávka

k povzbuzení žízně; přirozeným následkem

Jakmile uplyne doba pastvy, ihned počíná

jest nepoměrné zvětšení jater a využívá se

výkrm šiškami. Husy jimi cpou se pět neděl

toho prostředku výhradně u hus. Z těsta vy-

a sice dle výzkumů francouzské státní drů-

válí se pak šišky v síle malíku.

výkrmu opět dávku
zmírníme. Cpaní musí
se dít pravidelně
a sice v 6 hod. ráno,
pak v 9 a 12
dopoledne, ve 3, 6
odpoledne a v 9, 12
večer; vždy však musí
mít husa vytráveno.
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Ruční cpaní

Gaweusa anglická (obr. 3); základní myš-

děje se tím způsobem, že drůbež vezmeme

lenka tohoto strojku jest vlastně tatáž, jen

děje se tím

opatrně mezi obě kolena, krk se natáhne,

provedením se od předešlé liší. Z vyobra-

levou rukou otevře se zobák, pravou rukou

zení patrna jest poloha při krmení, pro

způsobem, že drůbež

vpraví se krmivo do něho, ukazováčkem se

zvíře nepříliš příznivá. Do nádoby na dře-

dále po jícnu posune a pak palcem a ukazo-

věném podstavci upevněné zapadá píst

vezmeme opatrně

váčkem ve voleti urovná. Jakmile se vole na-

upevněný na tyči a okem na dolejším

plní, nechá se zvíře napíti a usadí se do po-

svém konci obepíná šlapadlo, jímž se tlak

mezi obě kolena, krk

sady, kde v klidu očekává příští krmení. Při

pouhým šlápnutím provádí. Jakési zruč-

cpaní nutno si počínati opatrně, aby drůbež

nosti jest zajisté třeba při odměřování

se natáhne, levou

nebyla pomačkána nebo zadušena. Při neo-

dávky, nejlépe ponechati vždy při strojku

patrném zacházení a špatně upravenými

osobu, jež nabyla této zručnosti v zachá-

šiškami se i vole protrhne.

zení s gaweusou a druhou přikázati k obs-

Ruční cpaní

rukou otevře se
zobák, pravou rukou

luze, k přinášení drůbeže a odnášení naCpaní gaweusou

cpané.

Gaweusa francouzská (obr. 2) sestavena jest

vpraví se krmivo do

následovně: na dřevěném stojanu upevněna

něho, ukazováčkem

ho se krmivo nalije. Píst upevněn jest na ty-

se dále po jícnu

dyšně prochází a na dolejším konci opatře-

posune a pak

právě nutný tlak vyvozuje; píst visí na řetíz-

palcem

li. Hřídel opatřena jest na jedné straně klič-

a ukazováčkem ve

plniti, na druhé jest růžička, která na cifer-

voleti urovná. Jakmile

miva pro jedno zvíře. Hadice, kterou krmi-

se vole naplní, nechá

tou rourkou s pérovou uzávěrou. Ohnutý

Zabíjení a příprava drůbeže na trh

konec vpraví se do jícnu husy, otevře se pé-

Podmínkou dobrého zpeněžení hotového

se zvíře napíti a usadí

rová uzávěra, kontroluje na hodinách

zboží jest jeho čistota a úprava, na kterou

množství krmiva a jakmile dostatečná dáv-

zvláště dbáti musíme. Co by nám bylo plat-

se do posady, kde

ka vtlačena, ihned se uzavře. Krmení touto

no umíme-li vykrmovati nejlepší exemplá-

gaweusou jest velmi pohodlné, zvláště jsou-

ry, nedovedeme-li dáti řádnou úpravou ze-

li krmelce ve způsobu kolotoče zřízeny.

vnější lákavý vzhled.

v klidu očekává příští

jest nádoba v podobě dutého válce do kteréči, která otvorem ve dnu válce těsně, neprona jest závažím 45 – 50 kg těžkým, které
ku, který jest připevněn a navinut na hřídekou, kterou se vytáčí jakmile se má nádoba
níku ukazuje množství spotřebovaného krObr. 3

vo prochází, opatřena jest na konci zahnu-

Drůbež nesmí nikdy býti zabíjena na-

krmení. Při cpaní

žraná s plným voletem. Předně zbytečně

nutno si počínati

24 hod před zabíjením necpeme.

plýtváme krmivem, pročež je nejlépe 12 –
Zabíjení samo děje se různým způso-

opatrně, aby drůbež

bem. Doporučuje se prováděti je pokud

nebyla pomačkána

v létě a při delších transportech jest velmi

nebo zadušena.
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možno bez patrné rány zevnější, což zvláště
důležitým, aby mouchy do povstalé otevřené rány vajíčka nenakladly.
Obr. 2

I. Zabíjení zlomením vazu užívá se nejvíce v Italii a v Anglii téměř výhradně. Ptáka, hřbetem nahoru obráceného, uchopíme levou rukou za stehna a pravou za hlavu. Vložíme palec pravé ruky
mezi lebku a první krční obratel. Na to tělo zvířete prudce a silně
natáhneme a v tomtéž okamžiku zvrátíme hlavu do zadu.
II. Druhý způsob jest řez mozkem, který provádí se dlouhým,
dobře nabroušeným nožem. Zobák se otevře, nůž vrazíme pod lebím do mozku a rozřízneme mozek drůbeže po celé délce. Způsobu
toho užívá se nejvíce ve Francii. Někde se dříve drůbež omráčí, pak
zobák vyšpejluje a potom teprve se řez provede.
III. Zabíjení nůžkami Bergmanovými (obr 4). Levou rukou otevřeme zobák drůbeže, pravou vpravíme skrytě nůžky do zobáku. Jakmile jsou ve správné posici stačí stisknutí, čímž prořízne se mozek po celé délce a obě hlavní tepny. Tak jako u předešle popsaných způsobů položí se drůbež, aby vykrvácela. Způsob tento jest praktický a rána zůstane úplně skrytou. Účelné zařízení toto nemělo by nikde chyběti.

II. Druhý způsob jest řez mozkem,
který provádí se dlouhým, dobře
nabroušeným nožem. Zobák se
otevře, nůž vrazíme pod lebím do
mozku a rozřízneme mozek
drůbeže po celé délce. Způsobu
toho užívá se nejvíce ve Francii.
Někde se dříve drůbež omráčí, pak
zobák vyšpejluje a potom teprve se
řez provede.

Obr. 4 drůbeže
Úprava a balení

Ve Francii, v La Fl?che, užívá se k dressuře drůbeže zvláštního prkna, které jest 28–45 cm dlouhé, 12–20 cm široké, dle velikosti kusů. Oškubané drůbeži očistí se řádně běháky a zobák a položí se
hřbetem vzhůru na prkno a silně rukou se stlačí, že kostra křupe
a se od masa odděluje. Potom se drůbež silnějším papírem vypodloží, až leží v úplně vodorovné poloze, načež se pevně plátnem
v mléce namočeným k prknu za kolíky přiváže (obr. 5).

III. Zabíjení nůžkami Bergmanovými
(obr 4). Levou rukou otevřeme zobák
drůbeže, pravou vpravíme skrytě
nůžky do zobáku. Jakmile jsou ve
správné posici stačí stisknutí, čímž
prořízne se mozek po celé délce

Obr. 5

Balení drůbeže; i při poslední této práci nutno dbáti slušné úpravy.
Každý kus zabalí se do bílého hedvábného papíru. Koš do kterého
chceme drůbež ukládati vyložíme čistou slamou nebo dřevitou vlnou.

Připravil
Michal Šanda

Příště ctěnému čtenářstvu Dobré adresy přineseme Králikářský katechismus. Populární poučení pro každého, kdož se chovem králíků zabývá neb zabývati hodlá obsahující zevrubné pokyny ku chovu, a krmení králíků, zužitkování, barvení, vydělávání koží, jakož i četné předpisy kuchařské o přípravě králíků za pokrm. S mnoha vyobrazeními.
70 hal., váz. 1 K 10 hal.

a obě hlavní tepny. Tak jako
u předešle popsaných způsobů
položí se drůbež, aby vykrvácela.
Způsob tento jest praktický a rána
zůstane úplně skrytou. Účelné
zařízení toto nemělo by nikde
chyběti.
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Z antikvariátních

banánovek

Hypnotismus
a suggesce
Karel Sezemský: Hypnotismus
a suggesce, vyšlo nákladem
knihovny Nových směrů v Nové
Pace roku 1919.

Titulní list
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Karel Sezemský se narodil 27. 10. 1860
v rakouském Mariazellu, zemřel 30. 11. 1936
v Nové Pace. Redaktor, překladatel, okultní
spisovatel. Budete-li mít zájem o podrobný
životopis, je na webových stránkách Městského
muzea Nová Paka
www.muzeum.cz/sezemsky_en.htm. Z jeho rozsáhlé
bibliografie jmenujme: O lidském magnetismu, jeho
účincích a jevech (1902), Strašidla ve dvacátém
století: Příspěvky ku rozluštění záhad duševních
(1906), Hlavní základové frenologie (1909),
Rukoznalství a čtení v ní: Soubor. studie pro zábavu
i pouč. pro všechny, jež touží poznati dle rýh
v lidské ruce vlastní neb jiného osud (1911), Písně
spiritické původu medijního (1914), Hypnotické
zločiny: Jak možno se ochrániti před zneužitím
hypnotismu (1916), Myšlenkové síly a bytosti:
Tvorba astrálních bytostí a jich činnost (1916),
Zákon odplaty, neb, Karmy v příkladech: Medijní
sdělení M. M. (1919), Jak se stanu jasnovidcem?:
Praktický rádce k vývinu jasnovidnosti (1932).
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Hypnolog.

Hypnotisér vezme do pravé ruky lesklý předmět, zlatý prsten,
třpytný brilant, nový lesklý peníz, prohloubené zrcátko skleněné
nebo plechové (způsob německý) neb i třeba skleněnou kuličku

Mnoho záleží na zevnějšku, na úpravě šatu, na mluvě a na pohybu.

uvnitř s hlavičkou špendlíkovou (způsob americký), postaví se před

Zkrátka, kdo chce za dnešních dnů učiniti dojem, ten jest nucen

osobu, kterou chce uspat ve vzdálenosti asi dvou kroků a drže ten-

dbáti vnějších forem, ovšem jen do jisté míry, aby neučinil ze sebe

to předmět před sebou působí na tuto pevnou, ale klidnou myšlen-

hastroše, nebo loutkového panáčka z humorů. Z těchto příčin bude

kou: „Spi, musíš usnouti!“ Je-li osoba dosti citlivou a vlivům cizím

každý člověk, jenž působiti chce na jiné svým osobním neb dušev-

přístupna, počne se jí po nějaké chvíli zmáhat únava, zrakový nerv

ním vlivem, dbát na čistotu myšlenek i těla, čímž udrží nejjistěji zla-

hleděním na lesklý bod se vyčerpává a přivádí s sebou pozvolna

děné své harmonické síly.

únavu celé nervové soustavy. Osoba klidně usíná, hlava jí klesá zpět

Týž bude držeti své ruce a hlavně nehty v čistotě.

a sebevědomí ustupuje, ponechávajíc nadvládu vlivu cizímu, vlivu

Svůj dech každodenním vymýváním úst ráno i večer učiní svě-

hypnotiséra.

žím. Oděv jeho bude však jednoduchým a ne výstředním.

Máme-li hypnotisovati více osob společně, posadíme si je co nej-

Přičiní se o to, by v theorii (četbou a rozhovorem), jakož i hlav-

pohodlněji, aby byly zády ke světlu obráceny. Nato ustoupíme od

ně pokusmo, získal co nejvíce poznatků z oboru hypnotismu, sug-

nich na tři kroky zpět, vezmeme do pravé ruky lesklý předmět

gesce a duševních sil vůbec.

a držme jej o něco výše, než hlava přísedících dosahuje. Při tom sledujme působící účinek a dbejme toho, aby v místnosti zachován byl

Různost stupňů hypnotických
spánků.

úplný klid, čistý vzduch (by se nekouřilo) a mírné teplo. Po uplynutí
3, nejdéle 10 minut, přítomné osoby usínají.
Jiný, neméně cenný způsob jest používání rotačního zrcadla
dra Lusga. Tento muž vynalezl strojek sestávající ze dvou zrcátek
v protilehlých směrech rychle se otáčející. Hlavní výhoda strojku

Hypnotický stav a vyvolaný v něm spánek byl od různých lékařů

spočívá v tom, že jej můžeme použíti v každé společnosti a za kaž-

a znalců rozdělen na více stupňů. Zda a jaký význam toto rozdělení

dých poměrů, poněvadž s ním nemá hypnolog žádného přímého

má, nechť každý pozorovatel během času sám posoudí a různosti

osobního spojení.

ony si osvojí. Forel dělil hypnotický spánek na tři, Libeaut na šest
a Bernheim na devět stupňů. Zdá se nejvýhodnějším rozdělení třístupňové a sice podle následujícího způsobu:
I. stupeň
Jistá únava a ospalost, ochablost, jest mu vše lhostejno.
II. stupeň
Citlivost a sebevědomí skoro úplně mizí, svaly tuhnou, pohyb
zvednuté paže stává se mechanickým. Zrak vůbec otevříti nemožno
a použití vlastní vůle uspaného bez svolení hypnotizéra, jest nemožno.
III. stupeň
Katalepsie neb ztuhlost zvaná vyznamenává se tím, že osoba
uspaná je úplně ztuhlá a otupělá.

Způsoby hypnotisační.
Od té doby, co hypnotismus byl uveden na jeviště světové působnosti, byl již celou řadou učenců prozkoumán a z různých stran pozorován. Každý z nich používal buď úplně své vlastní methody, nebo způsobu od jiného vydluženého. Všickni však přišli ke stejným
výsledkům, ač mnohdy za zcela jiných okolností.

28 • 11 • 2007 • www.dobraadresa.cz

Ano, může jej i jednotlivec k autosuggesci používati.

Máme-li hypnotisovati
více osob společně,
posadíme si je co
nejpohodlněji, aby byly
zády ke světlu
obráceny. Nato
ustoupíme od nich na
tři kroky zpět,
vezmeme do pravé
ruky lesklý předmět
a držme jej o něco
výše, než hlava
přísedících dosahuje.
Při tom sledujme
Léčba z opilství.
Poněvadž nemírné pití alkoholu působí velmi rušivě na nervstvo, seslabuje se tím zároveň vůle člověka a proto bývá mnohdy za
těžko takovou osobu přivést do hypnotického spánku, má-li býti podobná osoba trvale
vyléčena. Odstranění pijáctví, zvlášť je-li toto již zakořeněné, vyžaduje vždy delšího
a bedlivého ošetřování.
Když podařilo se nám, že osoba usíná
a podléhá našemu vlivu, tu v suggesci jí
předvádějme škodlivost tohoto zlozvyku.
Různé scény jí můžeme v obraznosti vyvolat jako: „Vidíte tuto se opilý člověk zabil
pádem na ostrý předmět. Má rozbitou hlavu. Totéž se může stát i vám. Proto se chraňte pití.“

působící účinek
a dbejme toho, aby
v místnosti zachován
byl úplný klid, čistý
vzduch (by se
nekouřilo) a mírné
teplo. Po uplynutí 3,
nejdéle 10 minut,
přítomné osoby
usínají.
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Vezmeme ji za ruku a jda s ní po pokoji, řekne: „Zde je celá řa-

nohách až přes konec chodidel. Když učinili jsme několik takových

da mužů v blázinci. Byli to dříve samí opilci a nyní musí následkem

tahů, tak přiložíme ruce na pudová místa a vsugerujeme osobě, že

nerozvážnosti své tolik trpět. Slibte mi, že nikdy nebudete více pít.

dráždivost již zmizela. Ústroje nebudou na napříště ihned při kaž-

Za to vám budu nápomocen, byste lépe odolal.“

dé myšlence podrážděny a že všechnu krev z těchto míst odvádíme

Při léčení vysokého stupně opilství nebo šílenství z opilství buďme připraveni na obtížnou práci.
Je-li hypnolog sám pijanem, tu ovšem bylo by jeho léčení alko-

do nohou. Myšlenky dráždivé se nebudou více dostavovat.
Při častém opakování spěje rychlé vyléčení ke zdárnému zakončení, zvláště tehdy, není-li hypnolog sám vášnivým pudovcem.

holika bezúčelným, a místo odstranění vášně, tuto svým ovlivněním by jen sesiloval.

Léčba kuřáctví.

Léčba bázlivosti.
Zcela jednoduchý prostředek, tento nervový proud do pořádku
uvést, má při pravidelném použití přímo překvapující výsledek.
Každý může jej sám na sobě vyzkoušeti. Spočívá v následujícím:

Při velkém a zastaralém návyku kuřáckém, nutno osobu uvést do

vtáhneme do sebe (do plic) co nejvíce vzduchu, pak jej v sobě zadr-

hlubokého spánku a řekneme jí, že se nejedná o to, abychom ji od-

žíme a zatlačíme jej do dolení části plic, jako bychom jej chtěli vtla-

navykli kouření, nýbrž pouze o zmírnění. Když osoba vykouřila na-

čit do žaludku a ke slunečnímu důlku (pupku) teprve tehdy, když

příklad 25 cigaret denně, tak ji přimluvme v suggesci, že příští den

jsme tak 4–5krát učinili, vypustíme jej zvolna ven (vydechneme).

bude kouřit jen 20, dalším týdnem 15 a vždy se pocítí odpor, jak-

Již při třetím a čtvrtém výdechu pocítí každý úplné zmizení bázně

mile dostoupil počet vykouřených cigaret svého čísla. Při žvýkání

a strachu.

tabáku, nebo kouření doutníků, je postup léčby tentýž. Vhodno bývá, když dáme uspané osobě náhradou za tabák něco jiného. Buď

Scény s jednou osobou.

hořčičná nebo jalovcová zrnka ke kousání, an člověk si na ně velmi
lehce navykne a mimo to jsou zdraví lidskému velice užitečna.

Předvádíme zde velkou řadu scén, jichž působením hypnosy lze si-

Léčení onanie.

ce docíliti, z nichž však nutno vždy a všady volit jen to, co účelno
a k všeobecnému blahu prospěšno býti může.
Jízda na kole.

Onanie je jeden z hrozných zlozvyků sebeprznění a má svůj hlavní
základ v myšlenkové a astrální pláni.

Posadíme uspanou osobu na židli tak, aby měla její lenoch před se-

Vzdor tomu, že většina onanistů je si toho vědoma, že jejich po-

bou a nařídíme jí, že se nalézá na kole, by učinila si nějaký výlet.

čínání je jim nad míru škodlivým a trpí velice následky toho, přece

Osoba počne nohama šlapat a tělem pohybovat, jakoby vyjížděla na

po většině nejsou již sami schopni, by se zdarem proti tomu čeliti

kole.

mohli a učiní-li přece nějaký pokus, tu obyčejně tento selže, a ubohý člověk ztrácí pak v sebe důvěru a podléhá tím více děsnému zvy-

Jízda automobilem.

ku, což ho přivádí v zoufalství. Oni chtí namnoze tomu zlu čeliti, cí-

Posadíme uspanou osobu na židli jak výše uvedeno, dáme jí do ru-

tí se však již slabými, by zdolali tento děsný pud. Málo pomáhá zde

ky mlýnek na kávu a namluvíme jí, že automobil tento otáčením dr-

poučení a předhůzky. Není-li zlozvyk příliš zakořeněn, tu stačí pou-

žátka u mlýnku dá se říditi.

há suggesce. Když osoba dostala se pod náš vliv a usnula, přikažme
jí, že nemá více zapotřebí podobného výkonu, že pud již zmizel

Poddůstojníkem.

a pečujme o to, by v noci neměla ruce pod přikrývkou, aby nespala

Vsuggerujeme uspané osobě: „Jste poddůstojníkem Blažkem, není-

na zádech a hlavně upoutejme její myšlenky něčím mravně cen-

liž pravda?“ Když osoba přisvědčila, necháme jí nováčky execírovat.

ným.
Při zastaralých případech můžeme postupovat následovně,

Ve schůzi voličů.

řkouce: „Spěte hluboce a tiše, by můj magnetický vliv plnou mocí

Uspané osobě vsuggerujeme, že se nalézá ve schůzi voličů, a že bu-

na vás působiti mohl.“ Pak položíme svých rukou osobě na hlavu

de volena za poslance, že má přednést poslaneckou řeč a hájit stra-

a činíme tahy od hlavy až v místa pudu a táhneme dále pozvolna po

nu kapitalistickou. Když tak se stalo, tu jí namluvíme, že ji bude vo-
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lit druhá strana, strana svobodomyslná nebo sociální, aby řečnila pro tu stranu. Tato
bude ve své řeči mluviti opak.
Kukačka.
Osobě v hypnose namluvíme, že se proměnila v hodiny s kukačkou, a za 5 minut, že
bude 12, tu že musí tento počet řádně dvanáctkrát zakukáním ohlásit, uspaná osoba
pak po uplynulé době skutečně tak učiní.

Scény s více
osobami.
Hudební kapela.
Posadíme do řady více osob a dáme jim suggesci, že jsou hudební kapelou. Jednomu dá-

Mezi včelami

a od srdce smát, až všechny se rozesmějí a se budou ohýbati. Když

me do ruky hůl a židli, řkouce, že je to basa.

jsou v největším proudu, tu jim namluvíme, že nemohou více za-

Druhému deštník a kus dřeva s nařízením,

vříti ústa, a že tato zůstanou dokořán otevřena (viz obrazec).

že to má housle a smyčec. Třetímu kus stočeného papíru s vnuknutím, že hraje na klarinet. Čtvrtému kus dřeva s nařízením, že je

Posthypnotická suggesce.

to flétna atd. Pak je ponecháme společně se-

Posthypnotickou suggesci sluje v hypnotickém spánku daný roz-

hrat několik kousků a řekneme tomu, co má

kaz, který až po probuzení v obyčejném stavu splniti se má. Byl-li

domnělé housle, že mu praskla struna, basi-

vliv suggesce silný, tu ve chvíli, kdy má daný slib vykonat, ztrácí do-

stovi, že mu od smyčce povolily žíně a tak

časné sebevědomí a ocitá se v jakémsi polovědomém stavu, v po-

docílíme velkého úspěchu zábavného.

losnění, kde jde a vykonává, co jí bylo nařízeno.

Směšná komedie.

Přeměněné hlavy.

Vsuggerujeme osobám, že jak zatleskáme

Činíme tak, jako bychom uspané dámě a uspanému pánovi vyšroubovali hlavy a přesadili je, a sice dámy nasadíme pánovi a pánovu

do rukou musí se všechny najednou hodně
Směšná komedie

zase dámě. Nyní je fouknutím náhle probudíme. Tito budou v úžasu jeden na druhého hleděti, jak je to možné, že jedna osoba má hlavu druhé osoby na hlavě. Po chvíli je uvedeme do obyčejného stavu
s příkazem, že vliv úplně zmizel, a hlavy jsou zase na svých místech.
Různé jiné příkazy.
Jedné v hypnose uspané osobě přikážeme, až se probudíte, po
uplynutí 10 minut zvoláte:
„Ať žijí výšedvorští hasiči!“

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

O Josefu Káparovi se neví nic
víc, než co o sobě prozradil ve
svých deníkových záznamech,
které knižně vyšly pod názvem
Cestou kamenitou. Pocházel
z vesnice poblíž Českých
Budějovic. Na vojně sloužil ve
Ferdinandských kasárnách
v Karlíně a k propuštění do civilu
mu zbýval necelý měsíc, když
v srpnu 1914 vypukla světová
válka. V bitvě na Ceru na samém
jejím začátku byl Kápar zajat. Spolu s ustupující srbskou armádou
stíhanou bulharským vojskem prošel Balkánem až na jih do Albánie. Zde
na konci roku 1915 byli zajatci předáni pod dočasnou italskou správu.
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Josef Kápar:
Cestou kamenitou
Od ledna do května 1916 pobývali na ostrově Asinara mezi Korsikou
a Sardinií, odkud byli převezeni do Francie. V letech 1916–1918 byl
Kápar v táboře Camp de Carpiagne poblíž Cassis, v Prémery a Perrecy.
V únoru 1918 vstoupil v Nevers do právě vzniknuvších legií.

Kápar nebyl spisovatelem, jeho deníkové záznamy nemají literární ambice.
Byl pouhým řadovým vojínem a posléze zajatcem. Sukus knihy tvoří srbské
zajetí. Záznamy z let 1914–1915 jsou nejpodrobnější a právě z nich
přetiskujeme ukázku. Opisoval jsem je ze třetího vydání, měl jsem ovšem
v ruce i vydání první, které už notnou dobu čeká na svého kupce
v antikvariátu v Růžové ulici. Zajímavé je, že Cestou kamenitou poprvé
nevyšlo v Čechách, jak by se dalo předpokládat, nýbrž v USA. Stalo se tak
záhy po skončení války, roku 1919, v Clevelandu nákladem Amerických
dělnických listů. Pro úplnost: druhé vydání je z roku 1920 (nakl. Památník
odboje Praha) a třetí z roku 1933 (nakl. Pokrok Praha).
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Podle onoho prvního
vydání to vypadá, že

V Bosně

o nepříteli, jak je silný, jak opevněn, aeroplánů bylo málo. Vyrazili jsme ze zákopů
jeden za druhým. Kamarádi tvrdili stále

6. srpna 1914 Za ranního šera vyjeli jsme

»jdem na jistou smrt« a skutečně již na nej-

Kápar svoje záznamy

z Bryčky na parníku. Nedaleko srbských

bližším návrší jsme byli v ohni. Museli

hranic byli jsme vyloděni. Slunce počalo sil-

jsme kupředu přes otevřený svah, kde vza-

ze sešitku, který měl

ně hřát a za našeho pochodu se změnilo

li si nás na mušku dělostřelci. Tři z mých

v hrozné vedro. Byla to cesta – lidé padali

mužů ukrytí za stohem byli zabiti graná-

s sebou na frontě,

jako mouchy, pít vodu nám bylo zakázáno,

tem. Zastavili jsme se ve vesnici. Ovoce,

je prý otrávená. Konečně byl nařízen odpo-

kterého bylo hojně na stromech, nám při-

přepsal a uspořádal už

činek v zahradě jedné selské usedlosti, jejíž

šlo velmi vhod, též sýr a slanina, což zde za-

majitel se před námi skryl jako před nepří-

nechali Srbové patrně zde nocovavší. Ves-

v Prémery roku 1916.

telem. Když jej našli, třásl se celý, bál se, že

nice byla opuštěna narychlo, v poště byly

jej zabijí. Byl se nucen napít vody ze své

v zásuvkách peníze, v kovárně spousta

Další zápisy z Francie

studně, není-li otrávena, a prodat nám vola,

zbraní. Přítel Alsinger byl raněn, záviděl

jenž byl ihned zabit a připraven nám oběd.

jsem mu.

jsou občasné

Však jsme již měli u setniny osm mrtvých
na sluneční úžeh přes všecku lékařskou po-

19. srpna Ustoupili jsme asi 2 km a ve 3 ho-

a povětšinou je tvoří

moc. Večer jsme procházeli Bělinou. Všude

diny ráno jsme zaujali nové posice. Naše zá-

plno vojska. Na náměstí vztyčena šibenice.

loha byla umístěna tak nešťastně, že v ho-

zobecňující úvahy nebo

Právě kohos věšeli.

dině bylo nás o třetinu méně. Zákopy byly

reflexe na aktuální

11. srpna Právě jsme obědvali, když byl dán

novém boji umlčeli všecka naše děla. Viděli

alarm. Nastoupili jsme hned pochod k Dri-

naše postavení jako na talíři. Náš prapor ja-

mezinárodní situaci.

ně. Brandýští dragouni pod vedením Felixe

ko zadní voj měl zdržovat Srby. Rozkaz zněl

ze Švarzenberků stáli tu už v pohotovosti.

jasně: »Do posledního muže.« Děla vůbec

Kanonáda byla prudká. Zasáhla strojní puš-

již nevystřelila. Vše prchalo. Byl jsem vyslán

ky a hned na to oheň pěchoty. 102. pluk byl

zjistit, jsou-li naše křídla chráněna – neby-

v boji, kryje sapeury, budující most. Srbové

la. Major byl raněn, kule zůstala mu v břiše.

se hájili dobře. Byli skryti v korunách stro-

Měl jsem jej dopravit na obvaziště, as 300

mů, metajíce bomby a oheň z kulometů do

kroků vzdálené. Skočil jsem do výmolu, ra-

řad postupujícího 102. pluku. Do boje zasá-

něného dali mně na ramena. Zabořil jsem

hl i pluk 11., písecký. Srbové s večerem

se pod jeho tíhou do hustého bahna. Střelba

ustoupili. Na bojišti zůstalo 300 mrtvých

z pušek se stále blížila. Po stráních sem tam

a raněných. Zajat byl jeden Srb s ručními

pobíhali zmatení vojáci. Kolem mne pře-

granáty, jež měl ve vaku, se zavázanýma oči-

hnal se zbytek našeho oddílu. Marně jsem

ma, s rukama svázanýma na zad vedli ho

volal »vytáhněte nás, vemte nás sebou, je

čtyři vojáci s nasazenými bodáky. V okolí za-

zde major«. Neměli času. Srbové byli jim už

týkán každý, kdo se nemohl vykázat legiti-

v patách. Raněný chtěl vody, podal jsem mu

mací. Bez dlouhého soudu byli v Bělině vě-

kalné vody z bahna, jiné nebylo. Cítil, že

šeni a později stříleni – oprátek bylo málo.

zemře. Co se dělo v jeho duši, nevím, jen

plny vody. Srbští dělostřelci v několikahodi-

mně tiskl ruku, jsa rád, že jsem s ním. Ne-

Bitva na Ceru

viděl jsem v něm důstojníka – viděl jsem
v něm jen trpícího člověka... Trpěl... První
voje srbské se přehnaly kolem nás za proni-
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17. srpna Alsinger a já byli jsme vysláni ja-

kavého »urá«. Nás však nespatřily. Když

ko velitelé hlídek, abychom přinesli zprávy

přicházela záloha, rozhodl jsem se volati

o pomoc. »Pomoc?« vzkřikl jeden – »tu-

stráže. Odpověď zněla: »Proč jste se nechal

máš!« a vystřelil na mne se stráně. Kule

zajmout? Co sem lezete?«

mně projela mezi vlasy, ale nezranila. Srbové začali shromažďovat kořist na opuště-

27. ledna 1915 Zajatci zmírají ve stájích,

ném bojišti. Vzali v bitvě na Ceru 17.000 za-

kde leží na ztuchlé slámě. Dva tam leží již

jatců a 70 děl, mimo jinou kořist. Došlo i na

tři dny mezi nemocnými. Každý den ně-

mne. Dva vojáci se přiblížili a vyzvali mě,

kdo umře. Nemocní jsou vždy po pěti na

abych zahodil bomby i pušku, naházeli ro-

dvou postelích. Lékař má na starost jednu

ští na bahno a podali mně hůl. »Haj do go-

nemocnici a mimo to musí přehlížet den-

re,« řekli; co jsem se škrábal nahoru do strá-

ně ještě alespoň 500 nemocných. Nejčas-

ně, obrali raněného o peníze a hodinky. Na-

tější nemoci jsou tyfus, dysenterie, horeč-

hoře se mně naskytl děsný pohled. Pro-

ka.

stranství bylo poseto mrtvolami mých kamarádů, jež byly děsně zohavené. Ranění

4. března Chléb absolutně není k pozření.

prosili o pomoc, mnozí byli však rozezlený-

Polévka se vaří jen když je dříví a fazole

mi vojáky dobiti.

jsou nedovařeny. Je nedostatek všeho,
i soli. Kdo má peníze, koupí však vše.

20. srpna Asi v 7 hodin ráno vedli kolem 30

V naší stáji spí 1200 zajatců všech rakous-

Rakušanů – připojili mne k nim. Byli mezi

kých národností. Z bídy jeden druhého bi-

nimi i známí. Naposled jsem vrhl pohled na

je a okrádá. Leží zde nemocní mezi zdra-

opuštěné bojiště, na němž pobíhali vepři,

vými, vlastně zdráv není nikdo. Denně vy-

ohlodávajíce nezakopané zčernalé mrtvoly

nášíme až 20 mrtvých z jedné stáje a ta-

a poletovaly vrány, hrabající usedlou krev li-

kových je zde osm. Dvě jsou přeměněny

dí i koní.

na nemocnice. Nemocní na pokálených
slamnících, postele není vůbec. Kdo do

V Prištině

nemocnic přijde, živ z nich nevyjde. Peklo

Dne 25. dubna 1918
si Kápar naposled
zaznamenal: Doufáme
pevně v naše vítězství
a demokratický ráz
naší armády uhájíme
proti každému. Končím
tímto své zápisky. Kdo
bude je čísti, udělá si
správnější úsudek
o stavu našem v zajetí.
Uvidí lépe na dráhu,
která vedla do

hotové.

revoluční armády

4. září Já, přítel Matoušek a Samšuk staví-

9. března Našel jsem tu přítele Alsingra, ale

me váhu, zatímco ostatní pracují na silnici,

v jakém stavu. Byl prvně raněn při bitvě na

československé...

k práci poháněni bitím. Někteří straní se

Ceru, po druhé u Bělehradu, při tom byl za-

práce, za to trpí pak celek. Jsou mezi námi

jat a nevyhojený přivezen do těchto hroz-

Češi, Chorváti, Poláci, Rusíni, Maďaři, Ru-

ných stájí.

muni, Němci. Navzájem se nenávidíme. Je
mezi námi též více vzdělaných lidí, již mu-

16. března Můj dobrý přítel zemřel. Teď če-

sejí kopat a dělat lopatou jako jiní.

kám, přijde-li i na mne řada. Vedle chléva
házejí na hromadu hnoje mrtvoly zajatců

1. října Přišel nový transport 250 zajatců.

na hromadu. Do večera je vždy slušná...

Byl mezi nimi i feldpáter zeměbrany, který

S mrtvých stahují boty a oděv a jsou o to

na Ceru nabádal vojáky ke statečnosti. Při

pranice. Pak obyčejně přijede 6 až 8 vozů

rakouské porážce na Drině sta rakouských

a několik zdravějších zajatců je nahází

vojáků se utopila. Zoufale volal o pomoc,

ztuhlé na vozy. A dělají to rádi; která mrt-

ale vojáci naň pokřikovali: »Pusť se boha,

vola ještě co má, je jimi obrána.Jsou větši-

chyť se vrby.«

nou již úplně nahé. Prší-li a pak zas mrzne, je nutno mrtvoly od sebe odtrhat. Čas-

8. prosince Zajatec Chorvát si stěžoval srb-

to se stane, že ruka nebo noha uletí od tě-

skému majorovi na surové zacházení stran

la. (Když jsem tuto kapitolu přepisoval,

www.dobraadresa.cz • 2007 • 12 • 31

30. července Nemů-

bylo mně nevolno, nechtěl jsem sám sobě

vat za každého počasí. Musel bych každého

věřit, že jsem na vše musel hledět vlastní-

dne psát, jak byl kdo ztlučen od Rončeviče;

ma očima.)

raději to pomíjím.

uloženou práci, je bit

1. července Denně jsou bouře. Též dnes. Byl

29. září Hrozné věci se dějí s námi, kde zů-

jsem schován v tunelu, když nablízko uho-

stala humanita? Na dešti, na příkré skále

holí, až je samá

dilo. Seděl jsem na kolejnici, a to div se mně

mezi nebem a vodou pracují zajatci a trhají

nestalo osudným. Elektrický proud projel

skály dynamitem. Nádzorník Rodževič cho-

podlitina. Vogel rozbil

jako střela mým tělem, takže delší dobu

dí mezi námi s holí v ruce a nemine chvíle,

jsem byl úplně práce neschopen.

aby někoho neudeřil.

že-li zajatec vykonat

jednomu zajatci hlavu
V Kněževaci

kamenem. Hází po nás

14. října Pracujeme na železničním náspu.
Prší nám do toho. Byl jsem poslán na Ragošku, kde hasíme vápno. Nasloucháme

kamením, což

30. července Nemůže-li zajatec vykonat ulo-

stálému hřmění děl. Proslýchá se, že Srbové

ženou práci, je bit holí, až je samá podlitina.

odrazili Bulhary. Však střelba povídá něco

doprovází nadávkami,

Vogel rozbil jednomu zajatci hlavu kame-

jiného. Je slyšet salvy z pušek a kulomety.

nem. Hází po nás kamením, což doprovází

Z Kněževace se množí utečenci, po cestách

nejhoršího druhu,

nadávkami, nejhoršího druhu, zloději, lum-

je vidět vozy, dobytek, děti a ženy prchají

pe, vrahu, ve všech možných řečích, které

do vnitra země.

zloději, lumpe, vrahu,

zná. Jeden c. a k. rakouský oberleutnant bije zajatce holí na potkání, nejobyčejnější na-

22. října Dali nám snídani a chléb a pak

ve všech možných

dávkou je »ty pse« a facku nebo kopnutí

»hajde« v dešti a blátě 46 km do Kuršumlie.

vždycky přidá.

Za nám táhnou srbští nováčkové (16 let) na-

řečích, které zná.
Jeden c. a k. rakouský
oberleutnant bije
zajatce holí na potkání,
nejobyčejnější
nadávkou je »ty pse«
a facku nebo kopnutí
vždycky přidá.

rychlo svolaní. Slyšet střelbu. Ubytovali nás
9. září Došly nové oddíly stráží. Patroly

v rozbitých kafanách. Spali jsme bídně. Pů-

střeží stále okolí trati. Na kopcích umísťují

vodně jsme měli jít do Skoplji vlakem z Ni-

kanony pro případ přepadení Bulhary.

še; praví se však, že Bulhaři přeřízli trať
u Vranje. Jsme dirigováni do Prištiny a to je

10. září Dva opět chtěli utéci., jeden byl za-

zas pochod 76 km.

střelen a druhý ubit holemi.
2. listopadu Náš komandýr nám ukradl prá11. září Dva zajatci zabiti. Každý den ne-

dlo, které jsme si koupili na zimu za vlastní

štěstí.

peníze. Též vzal boty, opánky, kalhoty
a pod. Jak bude s námi dál, budeme-li ustu-

12. září Dnes šest lidí zasypáno v tunelu.
13. září Pan doktor Gottlieb je mnohem horší, než srbští lékaři. Ti s námi zacházejí jako

povat Albánií, nevím.

V Albanii

s nemocnými, ale Gottlieb nadává, vyhání
a vyhrožuje bitím těm, kdož hledají pomo-

12. listopadu Chytil jsem želvu a uvařil; veli-

ci. Nemocného druhý den zahrabou někde

ce jsem si pochutnal. Kolega přinesl játra

v stráni.

z koně, který byl zastřelen. Byla to bohatá
večeře, jen chleba jsme neměli.

24. září Vykopali jsme si brloh jak jezevci, je
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nám tak přece trochu teplo a jsme chráněni

17. listopadu Ráno jsme byli rozděleni a my

před deštěm v noci. Ve dne musíme praco-

museli dále do hor. V poledne jsme dorazili

na místo. Zde jsme začali stavět zemunice

trní pro zahřátí v noci. Město samo

ve kterých máme přezimovat zimu. Vši za-

leží pod horami v malé rovince, vzdá-

počaly opět svoje dílo, vždyť už jsme zase

lené as 46 kilometrů od moře. Je síd-

kolik neděl neprali vůbec prádlo. Srbští vo-

lem úřadů a Essada paši. Odtud vede

jáci obírají zajatce o obuv a prádlo, které

silnice do Drače. Žádný zajatec do

pak prodávají Albáncům za chléb. My pak

města nesměl, ani srbské vojsko ne.

se sebe stahujeme poslední, jen abychom

Všecky ulice byly uzavřeny Essadový-

měli co jíst.

mi strážemi. Hladové tisíce byly postrachem celého města. Darmo jsme

19. listopadu Postavili jsme si díru v zemi

se pokoušeli vniknout do něj. Našel

pro pět osob. Já, Samšuk, Slanina, Tupý

jsem zde své dávné známé: Hofhanz-

a Markvart. Máme hlad. Hoši přinesli

la, Fuchse i Kadlece. Umluvili jsme

koňské hnáty, ještě krvavé a dali jsme se

se, že zbytek cesty dokončíme společ-

do vaření. Srbové za velkého proklínání

ně. Chleba nebylo zde rovněž, ale kdo

nám je vzali a zahodili. Hleděli jsme smut-

měl peníze, koupil dosti tabáku

ně do ohně. Teprve když nastala tma od-

»oka«, asi 1150 gramů po 50 halé-

vážili jsme se poházené hnáty sebrat, očis-

řích.

schůdné cestě, je naší stravou, strhne se
o něj pranice. Stáváme se horší dravé zvěře.

postrachem celého
města. Darmo jsme se
pokoušeli vniknout do
něj. Našel jsem zde své
dávné známé:
Hofhanzla, Fuchse
i Kadlece. Umluvili jsme
se, že zbytek cesty

tit a uvařit. Chutnalo nám bez soli a chleba. Jak padne kůň nebo mezek na ne-

Hladové tisíce byly

Od Drače

dokončíme společně.

do Valony

Chleba nebylo zde

24. listopadu Došli jsme na prošlapanou

16. prosince Ustal vítr i déšť a jitřní

stezku ve sněhu a připojili se k houfům,

hvězda zazářila k nám shůry. Zřetelně

jež právě táhly. Kdo dále nemohl, toho vy-

jsme rozeznávali velké lodi houpající

svobodila rána z pušky. »Šta kad nemože

se na dosud rozbouřených vlnách. Na-

moram, da něga ubiju!« Viděl jsem však

stal den. My poznali, že jsme zachrá-

ještě horší případy. Namáhavě se vlekouce

něni. V moři plavalo několik mrtvol.

došli jsme k srbským vojákům. Jednomu

Dva říšští Němci seděli na břehu vedle

vypadla puška z ruky, neměl ani tolik síly,

sebe, jako by se dosud chtěli chránit

aby ji zvedl. Prosil kolemjdoucí kamarády,

před deštěm. Byli mrtvi. U jednoho

aby mu ji donesli do nejbližší vesnice. Ti

domku házeli se schodů hladovějícím

však s něj strhli tlumok a utekli, sám zů-

chléb. Jaký pohled na tyto šílené hla-

stal se svou puškou ležet ve sněhu. Jiní se

dem! Oči vypoulené, obličeje ztrhané.

na něho vrhli,zuli mu boty, svlékli kabát,

Nemohl jsem už učinit kroku s místa,

vzali torbu s potravinami. Hrozné utrpení

přítel mě musel podporovat. Konečně

vytiskovalo cit i rozum. Nic nepomáhal

jsem se dostal k nástupišti. Přijelo šest

pláč a prosby nešťastného, nechali ho po-

lodic, odpočítávali nás do každé po čty-

lonahého ve sněhu. A kolem táhla sta a sta

řiceti. Italové spínali ruce nad námi,

jiných nebožáků, jen na něho vzhlédli –

plakali otrlí vojáci nad svým bezmoc-

byl odsouzen k smrti.

ným nepřítelem, když viděli, jak uboze

rovněž, ale kdo měl
peníze, koupil dosti
tabáku »oka«, asi 1150
gramů po 50 haléřích.

vypadáme. Nás vzala loď »America Ge3. prosince V dáli houkají kanony, známka

neva«, osobní loď italská.

to,že Bulhaři stále jsou nám v patách. Večer jsme přišli před Tiranu. Zde jsme byli

Připravil

utábořeni na mokrých lukách. Pálili jsme

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Dětská
zabijačka

ypasený čuník mrzutě chrochtal.

V

shonu lidí okolo něho. Každý na něho tak podivně hledí a všichni

Divil se asi, že ho tak záhy po rá-

ti lidé mají takové hrozivé nástroje v rukou. Náhle ten nejsilnější

nu vyhnali na mráz. To nikdy ne-

z nic se k němu blíží, zvedá ruce, v nich se zaleskne čepel sekyry...

bývalo, aby se směl v době, když tloustl,

Dopadla prudce na střed čela tučného a zlenivělého krmníka.

proběhnout. Jinak tomu bylo v létě nebo ba

A to už nikdo nedbá jeho zachrochtání, zoufalého kvičení a hrabá-

podzim. To jej nechali běhat a skotačit celé

ní nohama v slámě a sněhu. Jasno v očích prasátka se změnilo v ru-

odpoledne až do večera a chodíval spat se

dou výheň a zvířátko za chvíli oněmělo, protože dědeček zkušeným

slepicemi. A najednou, v takovém štiplavém

hmatem vpíchl nůž, dlouhý jako ruka až k lokti, přímo do srdeční

mrazu, ho vyženou z teplého pelechu, kde

komory. A z rozchlípené rány v tučném krku se řine rudá barva kr-

je tak ticho v slaměném hnízdě. Tam se da-

ve, teplé, až se z ní kouří. Krev je vzácná tekutina a nesmí se s ní

lo o lecčems přemýšlet. A nyní se čuník diví

plýtvat. Budou z ní chutná jelítka, naditá kroupami a rozsekaným
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První letošní číslo Dobré adresy si zaslouží mimořádnou knihu

Alois Bohumil Kohout se narodil roku 1897 v Krucemburku u Hlinska.
Autodidakt, pro chudobu nemohl chodit do školy, pouze poslední rok
povinné školní docházky dojížděl do měšťanky do Chotěboře. Poté se ve
Znojmě vyučil obchodním příručím. Ve světové válce byl těžce raněn. Po
jejím skončení pracoval jako soudní advokátní úředník a redaktor
v nakladatelstvích Sfinx, Mazáč a Družstevní práce. Zemřel roku 1977
v Praze. Jeho pozůstalost uložená v Památníku národního písemnictví
obsahuje řadu rukopisů význačných osobností tehdejšího kulturního
života (Václav Černý, František Halas, Adolf Hoffmeister, Philippe
Soupault, Karel Teige, Jiří Voskovec, Jan Werich) a obsáhlou
korespondenci (Konstantin Biebl, Max Brod, Bohumil Mathesius,
Vítězslav Nezval, Ivan Olbracht, Jaroslav Seifert, Jindřich Štyrský, Karel
Teige, Vladislav Vančura).

Už zmíněnou mimořádnou knihou je Dědečkův rok (Nová Osvěta, Praha
1946). Do regálů s literaturou pro děti nahlížím sporadicky, a tudíž o ní
nemám valný přehled, nicméně si nevybavuji, že bych někdy viděl něco
obdobného. De facto můžeme tuto knihu považovat za instruktážní
příručku pro malé Řezníčky. A. B. Kohout ji věnoval památce svého dědy
Josefa Ficbauera, kováře, podkováře a dobrého člověka. Za Dobrou
adresu si dovolím následující kapitolku věnovat Jakubu Šofarovi, znalci
a milovníkovi vesnických zabijaček.
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ovarem tlustého střeva. Tatínek Kutilů ji za-

a obnažil a povytáhl pevné šlachy. Strýček

tek jater rozkrájel nožem a dvěma ostrými

chycuje na mísu, míchá stále měchačkou

s otcem Kutilem do nich pak navlékli dře-

sekáčky, rytmicky klapajícími o vál, rozse-

a krev se v míse pění.

věnou rozporku a vytáhli tělo prasete pro-

kal na rudohnědou kaši, kterou pak nožem

Prasátko dodělává a dědeček ještě nůž

vazem, zaklesnutým v kruhu u stropu, na-

shrábl do dřezu, určeného na prejt.

v ráně obrací, aby krev mohla lépe vytéci.

horu, kde pak provaz smyčkou dobře upev-

Na stůl byla dána střeva, která dědeček

Potom rychle s mísou pryč; matka ji popad-

nili. Od této chvíle dědeček nosil svoji bílou

zbavil nožem střevního sádla. Matka sádlo

la a hbitě utíkala s místa hrůzy.

řeznickou zástěru. Rukávy košile měl stále

uklidila do spíže. Bude vyškvařeno s ostat-

Dědeček náhle rozkazuje:

vyhrnuté, a nyní začal hrát svou řeznickou

ním sádlem v následujících dnech. Střeva

„Gusto, přivez sem saně, naložíme ho

roli. Rozřízl kůži na břiše prasete. Z rozchlí-

zbavil dědeček obsahu vymačkáním do pu-

a rychle odvezeme do kovárny, aby nám ne-

pené rány v prasečím krku vyteklo trochu

týnky a pak je začal obracet naruby. Při této

vychladl.“

krve a potřísnilo dno škopíku, připravené-

práci se Karel uplatnil jako pomocník, při-

ho na vnitřnosti.

léval hrnečkem do střeva vody, která svou

Strýček hbitě odskočil, odložil mohutnou sekeru a přivezl saně. Naklonil je, mrt-

Nejprve dědeček vyňal z břicha močový

tíhou obracela střevo na ruby. Nastalo pra-

vé tělo prasete na ně navalil, pak saně pře-

měchýř. Vyprázdnil ho a zatím pověsil na

ní a máchání střev v několika vodách, až by-

klopili, postavili na sanice a strýc s nimi pá-

skobu u dveří a začal vyvrhovat vnitřnosti.

la střeva čistá.

dil s kopečka po sněhu až ke kovárně. V ko-

Nasekl kost u řitě, vyřízl konečník, zavázal

V hrncích kolotala voda, zpod pokliček

várně se již od časného rána hřála nad oh-

jej motouzem a pak se vyhrnuly vnitřnosti

unikala pára, která voněla masem a rozlé-

ništěm výhně voda v litinovém začazeném

a visely nad škopíkem. Tenká střívka byla

vala vůni po celé kuchyni a unikala i dveř-

kotli, posazeném na kovové třínožce. Strý-

zarostlá bělounkými krajkami sádla a ve

mi.

ček Gustav topil pod kotlem štěpinami a ob-

střevech byl zamotán mohutný žaludek, kte-

čas pod ně zadmychal, aby se dostal větší

rý se zanedlouho stane schránou chutné tla-

žár. Na rezavém plechu byla utřena kalafů-

čenky. Děda pak oddělil játra, z nichž opatr-

Děda již byl hotov s přípravnými prace-

na, jak se říkalo smole jíž se prasátko před

ně vyřízl modrý váček žluče, který musel

mi k dělání jaternic a co chvíli zkoušel

pařením poprášilo, aby mu po opaření lépe

Karel ihned odnést na hnojiště, kde se do

a ochutnával maso v hrncích, zda už je va-

slezly štětiny. Strýc Gustav s otcem Kutilem

něho pustily slepice. Potom děda rozsekl

řené.

složili zabité prase do necek. V neckách le-

hrudník, vyňal plíce a srdce – a útroby pra-

Nastala nejslavnější chvíle dne. Dědou-

žel napříč slabší řetěz, který měl na obou

sete byly prázdné. Nitro hrudi bylo prorost-

šek si vyžádal od dcery Julie velké vidlice,

koncích kruhová držadla, aby bylo možno

lé tukem se zamodralými žilkami a pomaza-

kterými vyndával kusy masa, nařezané

řetízkem tahati sem a tam. Řetízek měl v ce-

né krví. Všechen obsah útrob byl uložen do

z vepřové hlavy a krku, na vál a svolával

lém tom počínání svůj zvláštní úkol.

škopku, který otec Kutil odnesl do kuchyně.

všechny přítomné k pochoutce:

Blížilo se k poledni. Venku tichounce
padal bílý sníh.

„Ovar je hotov! Máte doma pivo a je

Kutil si přinesl velkou putnu, z níž byly

Dědeček za pomoci svého zetě Toníka

napájeny krávy, a nabíral do ní starým ple-

uřízl praseti hlavu. Potom ji zvážili na deci-

cháčem vřící vodu z kotle a nosil ji k ne-

málce a její váhu zapsali křídou na prkno.

V kuchyni se hodovalo. Každý dostal

ckám. Dědeček opatrně poléval vařící vodou

Bezhlavý trup prasečího těla zůstal viset na

krajíc chleba a pěkný kousek libového ma-

jednotlivé části těla a strýc musil kleštěmi

rozporce v kovárně až do večera.

sa; jenom dospělí si potrpěli na prorostlé.

křen nastrouhaný?“

podržet jednu nohu po druhé, aby se voda

Kuchyně Kutilů ožila, všichni byli za-

Mso máčeli v soli a křenu na talířku. Děde-

dostala všude. Paznehty pak děda svlékl ští-

městnáni různými pracemi. Dědeček rozse-

ček se již najedl. Zapálil si doutníček, labuž-

pacími kleštěni a pohodil je vedle necek.

kl hlavu, vyňal z ní mozek, položil jej na

nicky do sebe vtahoval kouř a první sáhl

Opařené tělo začali mužští oškrabovat oby-

misku, uřízl pak obě uši, vyčistil z nich kaž-

pro sklenici s pivem. Musil býti první hotov

čejnými plechovými lžicemi a odstraňovali

dý záhyb od chlupů a nečistoty a vše s mat-

s jídlem, čeká na něho do večera ještě mno-

chlupy a štětiny s pokožky. Občas si přilíva-

kou Kutilovou uložili do dvou velkých že-

ho práce.

li z putýnky horkou vodu na ty části, které

lezňáků, plných vroucí vody.

Po chvíli již shrnoval kupky masa na vá-

vzdorovaly. Strýc několika tahy řetízkem

Ovar se záhy vařil klokotem.

lu na jednu velkou hromadu, bral do rukou

svlékl prasátku štětiny se zad a boků a zane-

Nyní přišla na řadu játra. Děda vzal do

těžká třínožová kolíbadla a za chvíli z té ku-

práce krásné dva kusy podobné rudému sa-

py masa nadělal sekanici jemnou jako hrá-

Děda uchopil jeden z ostrých nožů a na-

metu. Kus jich odřízl a vhodil k vařícímu se

šek. A znovu a znovu kolébal, že to byla už

řízl jím na zadních nohách prasátku kůži

ovaru – pochoutka na niž se děti těšily. Zby-

jenom kaše.

dlouho bylo prasátko jako vymydlené.
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Matka jednu jaternici vyndala vařečkou na vál a nechala ji
vystydnout a pak ji podala dědovi k ochutnání. Dědeček vytáhl
špejlek a vyssál trochu vařeného prejtu z jaternice. Pochválil si
vlastní výrobek a dal najevo, jak mu výtečně chutná:
„Dobré jsou, Julinko. Ochutnej taky!“
Matka použila drátěného cedítka, opatrně zalovila v hrnci
a kladla jaternice na vál, odkud si je brali Karel a Marie a rovnali je na prkénka.
Konečně byly všechny jaternice uvařeny a zbyl po nich veliký železný dvouušňák, plný chutné jaternicové polévky, kterou otec Kutil dal do síně na spíži, aby vychladla. Později bude
ovarová i jaternicová polévka odnesena na sýpku a matka bude
vždy před polednem pro ni chodit s hrnkem a sběračkou, ohřeje ji a dá d ní trochu vařených krup. Obě polévky vydrží čerstvé
až do Nového roku a někdy ještě déle.
Nakonec děda udělal tlačenku, do níž nakrájel obě vařené
uši, dal do ní trochu krve a sám zašpejloval. Naposledy dělal
kroupová jelita s krví. Když byl se vším hotov, umyl si ruce,
osušil je a pak ještě snědl jednu studenou jaternici bez chleba
a bez příkrmu. Napil se piva, odložil svou bílou zástěru, notně
umazanou a zapálil si dnes již potřetí portoriko a dýmal. Ještě
se řádně napil piva, utřel si vousy a chystal se k odchodu. Matka k němu přistoupila a vlídným tónem mu srdečně děkovala:
„Dědečku, děkujeme ti za vydatnou pomoc, a babičce donese
Lidunka výslužku, jen co to trochu poklidíme a umyjeme nádobí.“
Dědeček ani večer nezahálel. Zavolal si zetě Toníka a šli do
Pro Karlíka byla přichystána další práce. Měl nařezat střívka na
jaternice.

kovárny rozčtvrtit zbytek prasete. Mužští pracovali při světle
petrolejové lampy. Děda rozsekal a rozkrájel masité části a pil-

Dědeček končil přípravu prejtu. Rozsekal všechno maso, shrnul

kou přeřezal kosti a Kutil mu pomáhal. Všechno maso pak od-

do dřezu, kde byla už játra, nalil na to polévku z ovaru s rozmoče-

vážili, číslice napsali na prkénko, sečetli, zjistili, že Kutilovic

nou v ní buchtou. Na řadu přišlo kořenění prejtu. Některého koře-

krmník vážil letos přes metrák mrtvé váhy.

ní více, jiného jenom špetku. Pak zamíchal všechno dlaní, olízl trochu s prstu a ochutnával, zda to správně okořenil.
„Karlíčku, podávej mi střívka!“ volal děda na vnuka a hrabal se
rukama v prejtu, promíchával a znova jej ochutnával. Pak vzal do

Otec Kutil odnesl kusy masa nahoru do kuchyně a uložili je
zatím do dřevěné vany. Příštího dne je děda upraví k naložení
a za měsíc se dají do komína udit.
V kovárně zůstala na kruhu u stropu viset pouze rozporka.

ruky růžek, vyrobený z rohu dobytčete, nastrčil jej do střívka, na

Nazítří odpoledne přišel děda do kuchyně ke Kutilům a při-

jednom konci zašpejlovaného, a druhou rukou mačkavým hma-

nesl si sebou ostrý nůž. To byla již připravena káď k nasolení

tem cpal prejt do střívka. Když bylo plné, vyňal růžek a podal ja-

masa. Dědoušek nařezal vhodné kousky masa, vyžádal si pak

ternici zeti k zašpejlování. Práce jim šla hbitě od rukou. Matka po-

hrnec s bílou solí, matka mi jej dodala a dědeček ukládal s její

zorně přihlížela, a když byla určitá dávka jaternic hotova, dala je

pomocí do kádě. Konečně bylo maso nasoleno a naloženo, káď

do hrnce, v němž se již vařila voda. Při tom se podívala na ku-

přikryta dřevěným dýnkem, pak odnesena a postavena do kou-

chyňské hodiny, aby věděla, kdy jaternice vyndat z hrnce. Kdyby

ta ve stodole. Za měsíc bude maso dostatečně uleželé a poputu-

tu chvíli promeškala, střívka by popraskala a prejt by vytekl do vo-

je do komína.

dy.
Za chvíli upozorňuje děda dceru:
„Juli, dej pozor. Snad už budou uvařené. Podívej se!“

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Rozhledy
po lidumilství
Měsíčník
k povzbuzení
a podpoře
lásky
k bližnímu
Rozhledy po lidumilství

List ze zápisníku vychovatele mladých pobloudilců

vycházely v rozmezí let

2. prosince 189*. Již jsem se obával, že cesta k nám zaroste

1893–1906. Vydavatelem byl

Nezarostla cestička travou, ale zapadala sněhem. Však kdo

filantropický spolek Družina

ké našel ten šedivý staroch, který nám dnes ráno svého

blahoslavené Anežky České,

šestnáctiletý výrostek, v jehož tváři darmo hledáme stopu

založený roku 1890 v Praze.

mračný pohled příliš zřejmě svědčí o zarputilém vzdoru,

travou. Čtvrt roku nepřekročil žádný nováček náš práh.
nás opravdu potřebuje, najde nás i pod závějí. Proto nás tasynka přivedl. Nováček není žádným dítětem; je to statný
nějaké vlídnosti. Jeho sevřené rty a stranou obrácený
s jakým poslouchá otcovo napomenutí na rozchodnou.
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16. prosince. Sprostota trčí z každého je-

„Vždyť jsem už nevěděl, kam s tebou,

Sama jeho matka přišla si učiteli stěžovati,

nebyla už jiná pomoc,“ omlouval se stařec

že hoch si urputně vůči ní vede, a onehdy

tonem z kterého vyznívala utajená prosba:

ve zlosti jí rozbil několik kusů nádobí. Na

28. prosince. Tvrdý je tvrdým špalkem,

„Nesmíš se proto na mě hněvat!“ a se slza-

ulici nevidět ho jinak než s doutníkem v ús-

a je potřeba naň tvrdého klínu. Dnes ho by-

mi v očích podával mu ruku na rozlouče-

tech a ve společnosti spustlých výrostků.

lo užito. Po několikeré hrozbě bylo sáhnuto

nou.

Nechodívají naprázdno. Tvrdý prodával

po metle, ale zdá se, že nenašla citlivého

9. prosince. Došly dnes spisy jednající

onehdy v kteréms domě žehličku. Odbyli

místa.

o přijetí svěřence Tvrdého. Jest jich slušný

ho. Přibral si dvě nůše, jež se mu na chodbě

svazeček a nejsou bez zajímavosti. Hned

namanuly a prodal za chvilku žehličku

Skálův sirotčinec v Turnově

pod křestním listem školní zpráva. Známky

i s nůšemi u kterés hokyně. Ředitel povolal

Denní pořádek sirotkův: vstávají v zimě v 6

4 nebo 5 střídají se dosti pravidelně. Ukáz-

jej k sobě a s katechetou mu promluvili do

hodin, v létě v 6 hod. Po společné hlasité

ky jeho rozpustilých kousků, kterými ve

duše. Nenašli sluch otevřený. Protokol jest

modlitbě chlapci od 6–7 hod. ministrují ve

škole stále vyrušuje, jsou pestré, ale ještě

uzavřen naléhavou žádostí, by dán byl do

všech zdejších chrámech Páně, dívky zatím

bohatší je výkaz jeho činnosti mimo školu.

vychovatelny.

činí doma pořádek; o 8. hodině společná

ho slova.

snídaně a od 8–11 jsou všickni ve škole.
O 12. hod. společný oběd. Do 1 hod. oddech a od 2–4 h. ve škole. Od 4–5 hod. oddech nebo vycházka, od 5–6 hod. dívky ruční práce, v létě práce v zahradě; po 6. hod.
společná večeře, od 7–9. se učí školním úlohám a po společné hlasité modlitbě v 9
ulehnou.
Do Skálova sirotčince přijímají se sirotci obojího pohlaví od 4 do 14 let. Jsou to děti buď osiřelé neb takové, jimž zemřel otec,
a jejich matka pro chudobu není s to aby
svých dětí náležitě vychovala. Chovancům,
v 14. roce ústav opouštějícím, dostane se
výbavy; kufřík, troje šaty, potřebné prádlo
a nastřádané peníze.
Hrob Slovákův v Březnici
K městu Březnici blížil se povoz, a na něm
na trošce slámy ubohý cizinec, na smrt nemocný. Byl to dráteník Jan Galík z Kolárovic od Trenčína. V tom naskytl se šlechetný
lidumil, který zhlédnuv ubožáka v takovém
stavu žalostném, pokynul – a vůz obrátil
přímo do zámku Březnického. Lidumil ten
byl Hanuš hrabě Kolovrat–Krakovský. Ubohý Slovák alespoň před smrtí měl okusiti
štěstí. Položen do nádherného pokoje zámeckého, měkkými peřinami zabalen a sílícím pokrmem opatřen, bylo mu před zhasnutím dopřáno, aby byl si vědom, jaká pozoruhodná změna s ním se stala a mohl poslední pohled na rozloučenou na svého do-
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by ubohé matce velice a zbavil by ji starostí.
Protož vy všichni, komu Bůh udělil prostředků, komu dal srdce soucitné, ujměte se
ubohých, pamětlivi výroku Krista: Cožkoli
učiníte jednomu z bratří svých nejmenších,
Mně jste učinili.“
(Ctěné dotazy ochotně zodpoví a bližší
zprávu podá slečna Emilie Jehličková v Tisu
u Habrů, p. p. Kámen.)
Veřejných ohříváren ve Vídni
použito v posledním období zimním (od
brodince upříti. Zesnul 27. února ve 44. ro-

tvím 10 mužů, 14 žen; košíkářstvím 13 mu-

15. listop.) celkem 2.056.806 lidí (143.577

ce věku svého. Za hlučného vyzvánění po-

žů; dekařstvím 8 mužů, 3 ženy; pletením

mužů, 161.334 žen a 751.691 dětí); těm do-

chován na hřbitově Březnickém, obličejem

židlí 4 muži, 8 žen;

ženskými pracemi

stalo se i částečně stravy. – A v Praze již po

k zámku, kde byl skonal smrtí blaženou. –

1 muž, 46 žen; tkaním kalounů 2 ženské;

dva roky neměli jsme žádných veřejných

Básník Karel Vinařický prostinkou básnič-

nic neumí 3 ženské; rozličné 3 muži. – Nej-

ohříváren pro nezaměstnanou chudinu.

kou oslavil hrob toho Slováka, a nápěv k ní

starší žena jest 76 let, v ústavě 57 let; nej-

složil Karel Pícha z Kutné hory. Čí srdce ne-

starší z mužů jest 68 roků, a v ústavě 43 ro-

List ze zápisníku vychovatele mladých

bylo by dojato tolikými důkazy nejčistší lás-

ky.

pobloudilců
15. ledna 189*. Každý den takřka nové zá-

ky k bližnímu?
Šlechetní lidumilové!

vady vynášel najevo. Dnes nečistota, zítra

Chovanci Klárova ústavu slepých

Chudá vdova, matka devíti dítek (hošíků),

lenivost, pak zase vzpurnost věstily, že nás

Všech chovanců nyní jest 108; z těch

těžkou nemocí ledvin již od vánoc stižena,

očekává kus práce s tímto chovancem.

40 mužů, 68 žen. Dle národnosti: Čechů

nejen krutými bolestmi, ale i starostí o bu-

Dobré slovo nenalézalo u něho víry,

24 muži, 41 žena; Němců 14 mužů, 27 žen;

doucnost dítek sklíčená, když je vidí plačící

a hrozby odrážely se o jeho sluch bez účin-

1 Rumun, 1 Srb (Bosňák). Dle náboženství

kolem sebe, prosí Vás, šlechetní lidumilové,

ku. A jak ho trestat? Kde nalézti místo na

katolíků 38 mužů, 68 žen; 1 pravoslavný,

o zpomožení. Kdo by chtěl přijmouti někte-

tom zchátralém těle, kam bylo by lze met-

1 protestant. – Zaměstnáni jsou: kartáčnic-

rého z hošíků, zdravých a čiperných, ulehčil

lu přiložiti? Však nezbylo konečně leč vzíti
na pomoc svižný prut, neboť svévole nezvedence neznala mez. Teprve nyní ukázal
se celý jeho vzdor a nebylo vyhnutí novému, tentokráte opravdu přísnému trestu.
Vykonání jeho nebylo snadným úkolem
Mladý zbojník zpozorovav nebezpečí, připravil se k obraně, i podstoupil s pěstounem tuhý zápas o každou ránu. To nebyl
prostý výkon trestu, jak se provádí v rodinné výchově. Bylo to krocení mladé šelmy, která se bránila zuby i drápy. Tento
trapný dojem byl zvyšován ještě zvláštním
zjevem: byl v tváři všecek proměněn. Jeho
rty neobyčejně vyvinuté naběhly tak, že
znetvořily tvář až na úkor lidské podoby.
Zvláštní ten úkaz býval i později pozorován, když se hoch tou nebo onou příčinou
rozvášnil.
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střední Sliač. Jako by ji Stvořitel chtěl zlobě
světa nepřístupnou učinit, obložil ji se
všech stran vrchy. Obec tuto obývá, jako vůbec Horno-Uhersko lid chudobný, lid holubičí, bědná Slovač. Zem skalnatá, mnohý
rok není s to vyživiti majitele svého; jeden
prudký déšť a je po práci.
Oheň zastihl obec výš jmenovanou a to
právě v den piéty křesťanské, na den Všech
věrných dušiček. Asi o druhé hodině odpolední zavzněl bolný hlas zvonu a ze sta hrdel ozvalo se mozek prorážející: „Hoří!“
Z příčiny jedině Všemohoucímu známé vypukl oheň, který vichrem vzrostl v ohromný požár.
Ruka se třese, když to musí psát; 56 rodin, které jsou dnes bez přístřeší, jest odkázáno na lásku jiných.
Milosrdné duše, v nichž nevyhasla poslední jiskra naděje na budoucí odměnu,
když z jedné strany přivolává se vám:
„Opatrujte světlo, oheň,“ z druhé strany
přivoláváme vám: „Dejte a bude vám dáno
– buďte milosrdní a milosrdenství dojdete!“
Andrej Hlinka, farář.
Vojenské hudby
dle nařízení velitelství nesmějí hráti, jde-li
vojsko, před nemocnicemi, jakož i v nejbližším jich okolí, aby zbytečně nebyl rušen
klid, potřebný nemocným; též nesmí bubeník bubnovati a trubači troubiti.
Poukázky na práci
Že nerozumné rozdávání almužny je největším nepřítelem pravé dobročinnosti, uznává
Roztomilý žert

a v ruce ani stříbrňáku. Přesto liboval si, že

se stále více. Kdo chce opravdově pomoci

Při letošních dostizích v Praze J. Exc. paní

jakživ tak dobře nepochodil.

podomním žebrákům, ať podporuje zřízení
pracovny, nechť přispívá na její udržování

Anna hrab. Thunová, roz. kněžna ze Schwarzenbergu, choť místodržitele král. Českého,

Prosba ze Slovenska

a také práci jí svěřuje. Pak směle může kaž-

koupila si preclík, ochutnala a nabídla kou-

Vaše milosrdenstvo a všestranná dobrosr-

dého žebráka, který jeho dům navštíví, do

sek též J. c. Výs. arcikníž. Frant. Ferdinan-

dečnost k nám zašla a ona je to, která nám

ní odkázati. V Rychnově obdrží každý člen

dovi. Pan arcikníže přijal preclík a ochutnav

péro klade do ruky a posměluje nás, aby-

místního spolku ku podpoře chudých od

ho, pobídl kolem stojící šlechtice, by také

chom v nouzi své se obrátili k Vám. Vyslyš-

spolku blok v podobě útržkového kalendá-

koupili si preclíky. Starý prodavač byl jako

te tedy bědné hlasy naše!

ře, obsahující 200 lístků, jež jsou poukázky

u vidění, když šlechta počala jeho preclíky

V stolici Liptov zvané, je obec malá, asi

na práci v měšťanské pracovně. Tento blok

rozebírati. V malé chvíli měl košík prázdný

500 obyvatelův počítající, jménem Pro-

zavěsí se v bytě blíže dveří, a přijde-li žebrák,
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flegmatik. V ústavě jest 11 let. Svou roli hraje dobře, má paměť pro slova i čte slušně.
Ale kdyby se měl před tebou pochlubiti
uměním písařským nebo dokonce kreslířským, neobstál by ani jako poslední žáček
I. třídy. O sluchu hudebním, a tedy o zpěvu,
nelze u něho ani mluviti.
Hlavní podíl na celém kuse má „pan
učitel“, po matce potomek staročeské hraběcí rodiny, chovanec ústavu již po 24 léta.
Je to ohnivý cholerik slušného literárního
vzdělání v obou zemských jazycích, hraje
dobře na klavír a doprovází dobře na harmoniku kostelní zpěv chovanců v domácí
kapli.
„Pan myslivec“ vypadá švihácky. V ústavě jest 8 let. Povaha lichotivá i úslužná, ale
také vypočítavá i úskočná.
Ostatní herci, „žactvo“, jsou dítky růz-

nedostane jiné almužny, než jednoho útrž-

Znáte ústav slabomyslných v Praze na Hrad-

ku. Lístek ten v pracovně odevzdaný oprav-

čanech, dílo zasloužilého dr. Amerlinga a je-

ňuje doručitele k práci, za niž se mu dostane

ho choti? Bývalý palác hrabat Šternberků

Hra skončena k všeobecné spokojenosti;

zaopatření a mnohdy i peněz. Tulák z ře-

jest obydlím těch nešťastníků. Chceš-li slyše-

ale zajisté s největším účastenstvím hru sle-

mesla pak, neobdržev v domech, kde žebral,

ti umělý harmonický zpěv, jdi raději do Ná-

dovali ti z chovanců, jimž nebylo dopřáno,

mimo poukázky jiných podpor, zahodí líst-

rodního divadla nebo do Rudolfina; máš

vystoupiti na jevišti. Za to mohou vystoupi-

ky a nevkročí již v tento nehostinný kraj.

před sebou děti, třeba některé měly již holé

ti teď. A byla to podívaná, když piano vyzva-

hlavy a prokvetlý vous.

lo k tanci! Tu mladý párek, ale každý tem-

ného stupně pokroku.

Takové staré dítě je také sám „Krako-

pem svým; tam dvě osobičky potřásají se

Slabomyslní budou prý hráti „Krakonoše“;

noš“. Má již svých 29 let, a dle celého cho-

proti sobě; zde vousáč s roztaženýma ruka-

to může býti dosti zajímavé a proto jsem šel.

vání vidíš na něm, že jest chladnokrevný

ma kroutí se sám; tu 40letá s malinkou hla-

Z Prahy (V ústavě idiotův)

vičkou roztomile si hopkuje. Chovanci chápou se též svých slečen učitelek, a ty ovšem
nemohou jim dáti košíčkem. – Mrzouta sem
poslati, a musil by se vyléčiti pohledem na
vířivou tu veselost. Šťastní nešťastní!
Nadání Klausovské
Zřízeno bylo od Václava Klause, bednáře
a měšťana v Roudnici a manželky jeho, kteří r. 1855. za živobytí svého složili 1.200 zl.,
aby zřízeno bylo nadání pro chudé. Z úroků
této jistiny dostává dle úmyslu zakladatele
šest chudých měsíční podporu. Jistina tohoto nadání vzrostla na 2.115,71 zl., za pětiletí pak vydáno úhrnem 382 zl.

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

omovinu svoji mají dráteníci hlav-

D

ně v župě Trenčanské, a to v severním konci jejím. Ryze dráte-

nické osady jsou Brvniště, Púchov, Štiavnik,
Setechov, Pšurnovice, Petrovice, Kolárovice,
Bytča, Kočešová, Rovné, Makov, Dolná Kysuc, Čatca, Svedernik, Oblazov, Hričov Horní, i od Žiliny jsou dráteníci, z Rudiny, Zákopčí Horního. I ze Stolice Liptovské a z Turce je prý něco dráteníků.
Je nám dobře povědomo, že dráteníci

území jisté části Kolárovických dráteníků. Odtud výjimkou ještě jinam zabočí.

z Kolárovic chodí na zárobky do Vídně, na
Moravu, do Prahy počtem as 45, bytujíce na

Málo je toho, co s sebou brává dráteník z domova. Palicu, brašnu,

Liborce, na Obálce, na Panenské, vesměs

něco nářadí, drát u nás koupí. Pečlivá žena uchystá na cestu pagač,

u Markyty, dále na Plátenici v Košířích, na Zá-

tvaroh, máslo. Vezme něco peněz na dráhu i na pálené. Podají si ru-

věrce, na Kešnerce – chodí i jinam na fraj-

ku, poboskají se, děti popláčou, muž zachmuří čelo.

mach. My však v dalším líčení budeme míti
na zřeteli pouze dráteníky, zdržující se hlavně

»Já při loučení nemohu plakat,« pravil mi P. H., ale čtrnáct dní
mne pak srdce bolí.« – A byl vojákem!

v hejtmanství Slánském, Lounském, Rakov-

Je i ten zvláštní obyčej v Kolárovicích, že při odchodu muže

nickém, Kladenském a Smíchovském. Toť jest

do Čech postaví žena putnu přede dvéře a droťar do ní kopne pra-
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Karel Procházka: Kolárovičtí dráteníci (Nakladatelství V. Kotrba 1905)

Karel Procházka byl český kulturní historik, národopisec
a numismatik. Narodil se 19. 11. 1865 v Noutonicích. Po ukončení
gymnázia studoval od r. 1884 bohosloví na arcibiskupském semináři
v Praze, 1888 vysvěcen na kněze, působil jako katecheta ve Slaném,
poté kaplan v Manětíně, Loukově, Noutonicích, Středoklukách a ve
Svárově. Od 1894 profesor náboženství na gymnáziu v Praze,
1897–1911 farář ve Stochově, od 1912 farář a městský vikář v kostele
sv. Prokopa na Žižkově, 1930 kanovník ve Staré Boleslavi. Vydal
O dětech na Novostrašecku (1901), Stochov (1902), O betlemech
(1908), Lid český s hlediska prostonárodně náboženského (1910),
Památky žižkovské (1924) a Pragensia svatojanská (1929). Zemřel
v den svých osmdesátin, 19. 11. 1945 v Praze.

vou nohou a vodička prý všechno splách-

Anebo vešedše do příbytku žebroní: »Co

drátenickým bývaly šparáky (žengle) pro

ne.

majů maminko dratuat?« nebo »dajů mi ni-

kuřáky, jimiž sa vyšparajú fajky a jež se za-

eco dratuat – vyhledajú si nieco!« – Začne

věšují k pajtlíku s duhanem (tabákem).

se drátovat teprve tuplovanou obroučkou.

Kromě toho odjakživa hotovili dráteníci

Křížkem požehnat čelo Kolárovec nikdy neopomene.

Potom se drátuje na způsob všelikerý. Oby-

prohazovačky, zadrátovali okénka u špý-

stanici Bytča-Predmier a přes Vlárský prů-

čajno do kostky neboli do saku

, do kříže

charů a okolo plotů robívalo hati. K tomu

smyk a Olomouc přijíždějí do Prahy. Odtud

či do mřížek

, na rjecazku, do hvězdy (na

všemu potřebují jediného nástroje: kliešče,

se rozcházejí. Málokdy jedou přes Žilinu

dně). S prací jsa hotov dráteník, zaklepe na

jež nosívají v torbě zavěšené s ramene na

a Bohumín.

dno hrnce, a zvoní-li jako zvon, je dobře od-

bok splývajícím řemenem, který rádi zdobí-

rátován. Používá se drátu co do síly desítky

vají gombíky, křížky, medailkami, panen-

Vlastní a nejobyčejnější prací Kolárovců

nebo jedenáctky. Podle příležitosti kupují

kou Marií z mosazu. Kromě kleští, prohra-

u nás jest drátování. Toho se dožadují hlás-

drát ve Slaném, v Kladně, v Praze i jinde.

buješ-li se zvědavě v torbě dráteníkově, na-

ným voláním po domech »Dratuat« nebo

Vzácně drátují mosazným drátem, že je dra-

jdeš i šídlo na správku krbců, nůž, aj penja-

do dvora volávají: »Majů rozbité hrnce?«

hý – tak nějaký porcelán. Jiným produktem

ze, pismo od žen, fajku, dohan, ližicu, nož-

Obyčejně dráteníci sedají do vlaku ve
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nice (nůžky), nici (nit), ihlu. Staří dráteníci
vesměs jen drátují.
Ale mladší vedle drátování i letují. Z příčiny té nosívají na zádech skříňku, zvanou
»klamfu«, a v ní k letování potřebný cín,
pušku i nýty, přídržku, kladivo, pilník, nožnice, sekáč, šídlo, kulmu, salmiak, salcgajst
a tabulky plechu.
Mimo to hotoví někteří dráteníci i pasti
na myši zvané dzierovačky, strunovačky,
kulaté pasci, prajzačky, pasci na potkany.
Hotoví i rozličné pokličky plechové, kartáče, lopatky a jiné, což sami neb i za pomoci
hochů prodávají.
Za všechnu tu práci výdělky dráteníků
u nás jsou v celku hubené. A přece, pravil
mi jeden, skapeme od hladu, kdybychom
nešli na zárobek.
Každému dráteníku je především opatřiti se legitimací, opatřenou kolkem 30 h.
a platící na rok. Zní takto: Magyaroszag. R.

Bernard M. 3 neděle hlídal višňovku

jí sem obyčejně na neděli. V pondělí zas od-

Antal. Ragja, foglalkozása, drotos. Lakhelye

v Libšicích za mzdu 6 zl. týdně a za stravu.

cházejí. I během týdne přijde si sem jeden

Kollarowicz. Kora 1887 kelt novemb 19. Az

K tomu na vysvědčení na odchodnou dostal

nebo druhý pospat. V plynárně je jim byt

igazolasi jegynek minden hamisitása vagy

poznamenáno:

dopřán z milosrdí zdarma. Neškodí, že se

azzal elkövetet vissaélés.

i zdráv odchází.«

»K

úplné

spokojenosti

trochu začerní. Tu si zašívají, perou někteří,

Který dráteník chce zboží prodávati,

Proč raději něčeho jiného se nechopí

někdy si zahrají i dudáka. Jednou do roka

musí míti i »Hausírbuch«, kolkovaný kol-

dráteníci, více by si vydělali? Zkusili to něk-

plynmistr dovolí jim se opíti o posvícení Mi-

kem 2 kor. a vystavený v řeči maďarské

teří, na př. ve službě u koní a podobně, ale

kulášském. A tu zpívají, tančí spolu a nako-

a německé.

dlouho to nevydrželi. »naturam si expellas

nec i se pasujou, po česku křížkují se.

K otázce, co vydělává, odpověděl 66letý

furca«, mají to již v krvi dráteničit.

Lůžko v plynárně snadno si upraví: Dají tašku pod hlavu nebo pytel se slamou, vy-

O. D., jenž toliko drátuje, že za týden vydělá 50–60 kr., kdežto za starších dob přišel

Smutnou kapitolou jsou noclehy Kolárovic-

stelou zemi svlečenými šaty a přikryjí se

až na 5–6 zl.

kých dráteníků. Nejraději chodívají na jistý,

huňou. Onehda však starému G. M. zdálo

Naproti tomu Imrich G. se mnou sdělil,

známý nocleh. V Slaném je to placený

se, že si pro něj jde čert. Zburcoval své spící

že denně vydělá aspoň 30 kr. (Drátuje, letu-

»quartir« v bývalém cukrovaru. Je to pod-

kamarády a povídá jim: »Vidím 3 čerty.«

je, prodává zboží.)

zemní světnice s okny do dvora, bez stolu,

A jednoho popadl za rohy a s ním zápasil.

bez židlí, tu a tam pohozen nějaký batuožek

Byl už celý zpocený. Konejší kamaráda noc-

(ranec). Bydlí tu několik dráteníků již asi po

ležníci: »Nechej toho, držíš za rohy kovadli-

Z toho všeho je patrno, že výdělky drá-

7 let a domovnice, šlechetná a zbožná žena,

nu.« (u pece plynárenské stojící)

teníků jsou různé. Dráteníci obzvláště rádi

si je pochvaluje, že jsou pořád hodní. Jak

Když ráno vstane dráteník, umyje se,

u nás získávají nějaký groš hlídáním za-

přijde 1., přinesou nájmu vždy 7 zl. Přecho-

políbí křížek nebo panenku Marii na řeme-

hrad. 74letý Židek ukázal mi recepis na 40

vává jim i peníze, a z vděčnosti přinesli jí

nu od tašky. Na místo snídaně si zafajčí

korun, jež si vyhlídal a ženě poslal.

z domova pecen sýra.

a vyrazí ze dveří křížkem se přežehnav. Je-

Přičinlivý 20letý M. G. – letuje a drátuje – vydělá »jak kdy« 2–21/2 zl. za týden.

den druhého chce obyčejně předejíti.

Jiný v Lánech sušívá již po 50 let ovoce.

Druhým stálým »quartirem« as po 8 let

Za sušení (den a noc) mívá 1 zl. 30 kr. – za

je dráteníkům Slánská plynárna. Bydlívá

Stálý »quartir« mají Kolárovičtí drátení-

hlídání (den a noc) 70 kr.

jich tu 8–10. Jako do cukrovaru přicházíva-

ci i v Krušovicích v ovčíně. Jsou to: Pavel
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»Pisany listek dna
18 decimbra, Já
M. pozdravujem
pekne a libezne
mojho mileho
a drohomilovaneh
o manžela J. na
mnohokrat razy aj
z našimi milimi
dietkami: duša
Miko, syn jeho Pavel, Ignác Miko, Gabriel
Miko, a Franz Kaštan. Všichni jsou přátelé,

Dráteník Mirko Ignác P. p. krupa nadraží v Čechách

jakož vůbec společné byty obývají většinou

pan Jan Škoruba, poslejna počta Libo-

přátelé. Dávají si tu i práti, a od košile

chovice v Čechách (k) dodani Daniš do jeho

a podvlékaček platí 15 kr., od kapesníku

ruki

1 kr., utěrky 2 kr.

Pan Josef Hantich, domovnik cukrovar
slane Čechy. prinaleži Franc dadlik

Hořkosti denního života oslazují drátení-

V jednom dopisu téměř pravidelně jsou

kům dopisy, které z domova dostávají. Vý-

psaní více adresátům, patrně kvůli úspoře.

jimkou jest 74letý V. B., jenž k dotazu mé-

Stereotypní bývá začátek dopisů, oby-

mu: »Píšete si seženou?« odpověděl: »Nač
pak? Ona ví, že jsem tady.«

čejně takto:
»Pisany listek dna 18 decimbra, Já M.

Pravidlem po 3–4 nedělích dostávají

pozdravujem pekne a libezne mojho mileho

psaní. Hantychová předává v Slánském

a drohomilovaneho manžela J. na mnoho-

cukrovaru dráteníkům psaní z domova s vy-

krat razy aj z našimi milimi dietkami: duša

zváním: »Polibte je – je z domova!« Zajisté

moja ja som bud Bohu chvala na tento čas

že mnohý tak učiní.

dobře zdrava, aj z našimi dzievčenci, které-

Ne každá Kolárovka umí psát. Proto

ho zdravja aj tebe duša moja nejmilejčí

často dávají si psaní napsat rychtářovi, uči-

z srdca vinšujem a prajem. to pismo od teba

teli, notariusové, školákovi a také jedné ži-

aj penjaze obdržala, za co pekne dakujem.«

dovce v krčmě. Za napsání bývá jim zaplatit

Dále ve psaních se mluví, jak si stojí obi-

10 kr.

lí, dobytek, táží se z domova, co s tím či

Již bývá charakteristickou adresa:

oním počít, vyzvání k přičinění: »staraj sa

An Herrn imrich Gašek.

na poživu – len sa usiluj lebo sa ca stroja-

Pan Josef Brodecki šla-nem (tj. v Sla-

predac.« Prosí se ve psaní o peníze: »pošli

ném) čechi.

mi něco lebo mamekmotru na vyleženi, te-

moja ja som bud
Bohu chvala na
tento čas dobře
zdrava, aj z našimi
dzievčenci,
kterého zdravja aj
tebe duša moja
nejmilejčí z srdca
vinšujem
a prajem. to
pismo od teba aj
penjaze obdržala,
za co pekne
dakujem.«
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da budzem potrebuvac par zlatých.« Nebo:

a s tim pismom som sa velmi zarmucel, keď som počul, že mi ten

»Len sa postaraj o ty porcije, lebo orliki pri-

chlapec umrel. No ale z teho si nerob niš, šak mal sa trapic ve svece

bijajú.« (exekuce)

tak jako ja tak je lepšej, že si ho Pan Boh vzal. Malženka moja, tu

V dopisech děkují z domova za zaslané

s?mrazy ale bez sňahu. Poslal bych ci par zlatek, ale len nemožem

peníze: »Niech ci len Ocec nebeski dobře

niš zarobic. Sotva sa tu vychovam. Odpiš mi, jaké sú tam časy u nás,

zdravie a šasje (štěstí), kelo (kolik) je v tej

či je tam sňah lebo len bez sňahu. Při tem pozdravujem aj mamku,

pacce (pětce) rajcary.«

aj švagrovů a švagrovej aj švagra a jeho dietki. Ešče ca raz malžen-

V jednom dopisu žena píše muži, že
k němu na Vánoce přijede syn, aby se neo-

ka moja pozdravujem a ostávám Tvoj verný manžel do našeho vi-

chodívají
dráteníci
jednou,

denia. Sbohem sa maj dobře.«

dvakrát

Každý téměř drotar, jenž umí čísti, buď v torbě nebo na bytě mívá

i třikráte

píjel, takže by ani nevěděl, že u něho byl!
Z bohatého svého epistuláře psaní slovác-

»modlijacú knihu« těchto na př. názvů: »Ragadská růže okrášlená

kých ukázkou:

pridanými modlitbami k predivným zázračným obrazům Panny

»List pisani dna 12 Oktobra

Maryje.« (V Budapešti 1901.) Tato knížka je ozdobená řadou mari-

pismo som obdržala aj peniaze, za to ci

ánských obrázků v Uhrách ctěných, jako v Šimeku, na Nitranských

pekne dekujem – aj som tak urobela jako si

Domů

vrchoch, Dubnici aj.

kazal – neostal ani grejcar ot teho pisma –
a pišeš mi, že sa hnevam, kde ci nepišem –

Ale přece o »páleném« se musím ještě zmíniti. Někdy, ač celkem

ja sa malzeň moj nehnevam, ale penasi ne-

málokdy, pijí Kolárovci u nás pálené. Pozvolna odvykají.

za rok –
na hlavní
svátky.
Největší

mam ot pisem a sama pisat neviem – tu ce-

»Už nesmim pijac – som z tela preč,« povzdechl si mi jistý drá-

li rok prši zemiaki pohnili, malo sa nako-

teník. Větší část proto nepije pálené, že odprisahli, že nebudou více

pe – včil sú mrazi aj prši ani zemiakov ne-

píti. Dva Kolárovci na Kladně u sochy P. Marie na rynku, opivše se

vikope – a temu rosochovi (darebákovi) ne-

den před tím, na druhý den odpřísáhli, že nebudou více již píti. Sli-

ver, že mi dava 50 zl. – zapluj mu oči – to

bují, že do jisté doby zdrží se páleného, ale sotva »vynde termin«,

von posmechi robel – on mi daval 15 zl. –

hned se opijí. Zavazují se slibem mnozí na 2, 3, 5 let a podobně,

to som ja pitala padesatku – včil kde pridež

a stanoví si, jakou míru nejvýše budou píti za den. P. D. odpřísáhl

jako chceš urob – toj mam staros nat zemi-

prý, že 3 sklenice piva bude píti nejvýše za den.

léto bývá

30 štvrtek nakopane, ale ešte mam kopat

Domů chodívají dráteníci jednou, dvakrát i třikráte za rok – na

ve dvoje a ja bich bola raciej, abys bol na ti

hlavní svátky. Největší část dráteníků po celé léto bývá doma a jen

doma

porcie (daně) poslal, nu ale som to dala

na zimu k nám přicházejí. Naopak jiní na zimu pospíchají domů,

všetko tim židom – musim ca posluchat –

zvlášť staří, neradi zakoušejíce psotu v Čechách. Někdy k žalu ženy

kapustu mame tež peknu, len kde tu zima

celá léta muž nepřijde domů. Jistý Kolárovec za celých 16 let dva-

moc priliha – hadam, prepadne aj zemaki

krát přišel domů. Konečně, když zase dlouho nepřicházel, žena se

aj kapustu – bude škoda. Na zimu tam

vydala za ním do Čech – zastihla jej v nemocnici u Milosrdných

ostac nemusíš – ke svatkom pridi – zbožia

v Praze – a pochovala jej a osiřelá se vrátila domů.

akoma, že hich nevikopem – už mam ze

(obilí) som ešte nemlacela mimo tatarku

Druhdy chodívali dráteníci domů pěšky. Cesta prý jim trvala

(menší než proso : obilnina) – ešte ca raz

osm dní. Nyní jezdívají z Prahy přes Olomouc a Vlárský průsmyk

pozdravujem srdečně na stokrac malžen

do Velké Bytče. Odtud to mají do Kolárovic asi hodinu.

moj drahi a piš mi spatki či si pismo dostal

»Co nosíváte domů?« ptal jsem se I. D.

lebo nié.«

»Penjaze. Cukroví dětem a bochník chleba nebo dva.«

»Moja drahá malženka! Ja ca pozdravu-

veni.
»Poboskáme se,« pravil I. D. … žena volá: »Vítaj muž moj.«

jem na stokrac aj svoja diecča pozdravujem.
malženka moja, to pismo, čo si mi poslala,

Připravil

som obdržal, za kere ci pekne ďakujem

Michal Šanda
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dráteníků
po celé

a jen na
zimu
k nám
přicházejí.
Naopak

Když domů přijdou, ani o tom doma kolikrát nebyli dříve zpraDopis dráteníka od nás do Kolárovic:

část

jiní na
zimu
pospíchají
domů...

Z antikvariátních

Hochstapleři

banánovek
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Pro Špatnou adresu přetiskujeme
Rožánkovo pojednání o špatných
lidech. A jeho portrét, který
s obsahem spisku nesouvisí.

Před rokem odstartovala rubriku Z antikvár-

a odposlouchané fráse o divadle, hudbě, li-

podmíněno pohlavní volbou, kteráž má vliv

ních banánovek kniha Pud pohlavní a prosti-

teratuře, někdy i o sportu. Rád dressiruje

na jakost tělesných vlastností potomstva.

tuce. Od té doby jsem se setkal v antikvariátech

psy, ale surovou methodou – sbitím. Při ře-

Přes to však z pravidla význačné známky

i s dalšími tituly od stejného autora, ale po sa-

či klade stále otázky po způsobu nějaké jas-

jsou tyto: malá, drobná hlava, nižší čelo, ži-

motném MUDr. Otakaru Rožánkovi jako by se

nosti, v domněnce, že je to u něho ducha-

vé oči, nos velký, poněkud odstávající uši,

až na pár základních životopisných údajů sle-

plné. Vykládá-li něco, provází výklad po-

vyčnívající hořejší čelist, následkem čehož

hla zem, respektive Google. Narodil se 20. 7.

mlčkami, jež však neznačí řečnickou doved-

nos s bradou tvoří vyklenutou linii, vyniká

1862 v Praze. Byl císařským radou a lázeňským

nost, nýbrž dle pracného svrašťování čela,

veverčí profil; živá mimika obličeje ještě ví-

doktorem ve Františkových Lázních. Podle Ot-

prozrazují úsilovnou a namáhavou pro ně-

ce přivádí k platnosti onu podobnost.

tovy encyklopedie nové doby naposledy působil

ho duševní práci, aby si uvědomil a předne-

Chlubné plíce, příval řečí, v nichž teprve

v Poděbradech. Zemřel 29. 8. 1931. Národní

sl to, co mu tane na mysli. Ziskuchtivý je až

každé desáté slovo je pravdivé. Také miluje

knihovna jako místo jeho úmrtí uvádí Muka-

do krajnosti. Na uhlazenou formu klade vel-

krajní eleganci. Naučené fráse, affektované

čevo.

kou váhu a nemůže do smrti odpustiti sa-

citoslovce, vypočítavý způsob mluvy a po-

morostlému poctivci přímé slovo nehleda-

hybů.

Zasvěcencům jsou dobře známa ona indivi-

ného výrazu, ale koho okrást nebo podvést

Všechny vznešené dámy místní společnosti,

dua, jak mužského tak i ženského pohlaví,

jeho mravnímu útlocitu nepřekáží. Dlužen

mluví-li o nich s jinou osobou, zove důvěr-

jež dovedou se vetříti s obzvláštním jim

je skoro každému, na koho se podívá. Jme-

ně jejich křestními, v rodině zkrácenými

vrozeným nadáním i do kruhů společnosti,

nuje v hovorech křestním jménem všechny

jmény. Nádherné toalety, které platí matin-

kam nikdy nepatřily a nepatří. Znám přípa-

vynikající osobnosti, které zná třeba jen od

ka (tak aspoň tvrdí, aby obecenstvu nasypa-

dy, kdy i nejpřednější osoby naší společnos-

vidění! Zvláštní znamení: bezmezná domýš-

la písek do očí, které nechápe, odkud bere

ti sedly na uměle položenou vějičku. Kdyby

livost a drzost. Přistižen-li při podvodech,

prostředky na onu nádheru). Celý zjev přes

dobrá společnost jen blíže přihlédla k bez-

defraudacích nebo i jiných malversacích,

drahý úbor prozradí přece aspoň v nějaké

mezné jejich chvástavosti, arci provázené

snaží se sladkohloupě usmívavou tváří

maličkosti nízký původ, neb zakrnělý vývoj

vždy s nesmírnou servilností, snadno by

urovnati vše, jako by ani nešlo o zločin.

duševní přes dvě denní »promenées« a nej-

oddělila zrna od plev a odkázala by kreatu-

Vždyť na to neb ono pouze »zapomněl« a vy

jemnější anglické rukavičky. Jí jen sardinky

ry ty, kam patří – za dvéře! Podobny zlaté

přece se nebudete domnívati, že by On byl

od Canota, makarony od Geroule, boty no-

mouše vylétly z kalu a bláta a dříve než si

schopen nějaké krádeže nebo podvodu.

sí jen »chevreot« a klobouk má od slavné Vi-

kdo uvědomí cenu nově přistoupivšího čle-

Stejně chová se, byv zatčen, i na policii, ve-

rotovy. Arci vše to není pravda. Večeři, sklá-

na, dávno již sedí pevně v sedle, díky své-

de si, jako by tam byl doma. Vyšetřujícímu

dající se ze tří chodů zve jednoduchou, ač

mu nadání, jež je vlastní všem »Hochstaple-

soudci podává ruku, hovoří o počasí a o nej-

v pravdě krmí pana manžela i sebe přes ce-

rům« obojího pohlaví.

novějších denních událostech. Na veřejnos-

lý týden večeřemi od uzenáře. Dává se pro-

Mužský typ: přes natírání capillosanem

ti i po takových afferách vystupuje dále přes

vázeti psem nejušlechtilejší (?) racy, s kte-

prořídlé vlasy neb i holohlavost, čelo svraš-

usvědčené a potrefené podvody, jako by se

rým se mazlí, a jenž vyučen ukájeti její de-

tělé a obočí obloukovitě zvednuté, oboje od

nechumelilo, jako by byl vzorem pravého

generované pohlavní choutky.

»námahy při přemýšlení«, uši deformova-

gentlemana. Měl jsem příležitost studovati

Oby typy, mužský i ženské, jsou z vě-

né, obyčejně malé, kníry pečlivě upravené,

dva znamenité typy tohoto druhu. Jeden

deckého stanoviska velmi zajímavé. Ještě

nyní arci přistřihnuté na způsob kartáčku

z darebů pracoval v genealogii, druhý

zajímavější případ pro pozorovatele je, když

na zuby, brada vyčnívající; na krku místo

v oboru ... jiném!

typ mužský nepoměrnou rafinovaností ty-

Renomage

nejhlubšího

kalibru.

límce obligátní manšeta, nákrčník barev

Ženský typ skýtá mnohem méně ze-

pu ženského konečně přece obelstěn, podá

protivně strakatých, šaty dle moderního

vních charakteristických známek, protože

ruku svou domnělé dámě s tradicemi, jmě-

střihu, aby se uplatnily jako znamení mód-

žena je jednoduššího života a není proto ty-

ním a vychováním a uzavře s ní sňatek. Ar-

ní vznešené únavy; vyčouhlý krk, svislá ra-

pická jako muž. Příčina toho spočívá v tom,

ci nemožno, by v užším brzku neprohlédli

mena, vpadlá prsa a vyboulená záda. Zrůd-

že žena vždy bývá méně degenerována, pro-

jeden druhého, a pak vyvine se zvláštní ob-

nosti na nohou; odstávající palce a obzvláš-

to i degenerační známky nejsou tak význač-

raz. O tom j i n d e a v í c e !

tě vyvinuté kotníky u palců jako neklamné

ny. Poněvadž je organicky konservativní,

značky degenerace. Duševní prázdnota

zachovává i v úchylkách fysiognomických,

Připravil

a ubohost. Stále stejné, pracně naučené

podmíněných degenerací, střední typ. Je to

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Prof. dr. Antonín
Procházka:
Z naší literární tradice
alkoholní
a protialkoholní
tyřicátá léta století devatenáctého

Č

tech“ nalézáme, ač porůznu rozptýlenou, přece však zajímavou hlíd-

znamenají netoliko znatelný vzrůst

ku ciziny. Je vážným svědectvím pro důležitost problému alkoholní-

alkoholního průmyslu u nás, ale také

ho, že v článcích zeměpisných, cestopisných a národopisných, ba

vzrůst zájmu naší společnosti i literatury

i v povídkách a různých črtách jako charakteristikon, význačný rys

o trojici nejvýznamnějších alkoholních poži-

povahy nebo kulturnosti národa uvádí se aspoň stručnou zmínkou,

vatin, jimiž až podnes jsou: víno, pivo a ko-

jak se chová k alkoholu. Tak projdeme tu téměř celým světem.

řalka. Příležitosti a okolnosti, kdy šlo o poží-

Německo slyne jako domovina pijáků. Zpravodaj „Květů“ roku

vání alkoholu, byly tak časté a obecné, že ne-

1947 (332), vyslovuje údiv, že v Mnichově, pravé pokladnici krás-

mohly zůstati bez pronikavého ohlasu a vli-

ného umění a vysoké kultury, panuje v obecním řemesle vesměs

vu ani v produkci literární. Časopisy poučují

nepochopitelný nevkus, a podotýká, že ovšem „jsou v tom městě

nás po této stránce všestranně. Tylovy „Kvě-

obrové ječmenného klasu, kteří na jedno posezení 12–16 i 20 má-

ty“, ale také „Česká včela“, sledují bedlivě

zíčků vyzunknou“.

společenský zjev alkoholní záliby i zvykové-

V „Květech“ 1847 (328) je otištěna statistika „Co Vídeň loňské-

ho alkoholismu své doby. Zvláště v „Kvě-

ho roku (t. 1846) snědla a vypila!“. Nehledě k pokrmům druhu nej-
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rozmanitějšího, jež toho roku strávilo měs-

Runda) hrají.“ Srbům vytýkají se jako vady

to nad Dunajem, uvádí se mezi nápoji:

zvláště: mysl zatvrzelá, urputná, chuť k ná-

279.240 věder vína, 853.500 věder piva

pojům přílišná, chování neuhlazené, ná-

a 13,540.200 pint mléka. Ovoce čerstvého

chylnost k pověrčivosti.

se snědlo 230.460 centů, sušeného 14.240

Valaši v Sedmihradsku (podle článku

centů. Srovnáte-li statistiku dnešní, přihlí-

J. Škody v Kv. 1838, 318) vynikají prý leni-

žejíce ovšem k vzrůstu populace, poznáte

vostí nad Maďary; rádi tráví ze svých zásob,

zřetelně, nastal-li ve Vídni pokrok k lepší-

nestarajíce se o budoucnost a zvláště rádi,

mu a odvrat od alkoholismu někdejšího, ne-

a to prý z trojí příčiny, často navštěvují hos-

bo ne.

pody. „Dílem, že se rádi chmelí a opíjejí, dí-

O poměrech ve Lvově podává zprávu

lem, že z ouzkých chatrčí svých rádi vyklou-

K. L. Zap (Kv. 1837, 372). O selských trzích

závají, dílem, že vypravování rádi poslou-

lvovských, jež bývají v židovské čtvrti, vy-

chajíce po společnostech náruživě baží.“

slovuje se s nechutí: „na všecky smysly člo-

Také V. Filípek, bedlivý pozorovatel

věka dorážejí odporné city; tu v kořaleční

hnutí protialkoholního, horlí (Kv. 1834,

budce pijí sedlky v halenách, bosé a otrha-

200) proti alkoholismu v Londýně, o němž

né, se sedláky o závod; tito, nemajíce též

podává zprávu: „Náklad, jaký se nyní v Lon-

kusu poctivého šatu na sobě, pijí, utírají si

dýně u zřízení a okrášlení hospod na jalov-

vous, bijí se s ženami, a opět pijí, až někdy

covou kořalku vede, skoro až meze míry

poslední krejcar, co utržili, do kapsy úsluž-

přestoupá, jelikož majitelové sebe překona-

né Židovky vklouzne; před budkou zástup

ti chtějí ozdobami. Před nedávnými časy

bradatých Židů s vysokými chlupatými če-

nalézala se jalovcová jenom v úzkých ulič-

picemi na hlavách, ukrutný křik, upro-

kách, ve sklepích a tmavých jámách pod ze-

střed nich bohatý sedlák, Bojek ze stryj-

mí; nyní však se z ní stala poloviční bohyně,

ského kraje, viděti, že vůdka mu již trošek

ježto vládne v každé ulici zřízených chrá-

rozumu na mále zůstavila, kupuje nějaký

mích, v nichžto denně tisíce lidů peníze

oděv, bída z něho jen čouhá, Židé ho pře-

a zdraví svoje na oltář přinášejí.“

křikují a chtivými zraky naň se všech stran

O Islanďanech (v čl. Procházkově „Ost-

dotírají; dvacet, třicet jiných černofousů

rov Island“, Kv. 1839, 238) čteme, že při

zevluje a hoví si v pusté zahálce; v tom se

směnném obchodu s Dány rybák islandský,

motá mladá ztočená Židovka, hnusno se

jenž po celou zimu hlad, mrazy a nepohody

na ni podívat, nosí necičky a v nich dřevě-

byl vystál, jest radostí bez sebe, když sou-

nou lžicí porývá svařené neřestné fizole

dek kořalky uhlídá. Pak pijí nešťastní Is-

(boby) na prodej; všecko křičí, všecko se ji-

landčané pod stanem, na ulicích, aby zapo-

nak a jinak šklebí, druhého škubá, strká,

mněli, co zkusili a ještě zkusiti a vytrpěti

váda a klení luzy v tom onom koutě, bláto

mají. Když se byli notně napili, jeden dru-

nezřídka až nad kotníky, jinde až pod ko-

hému s vroucností podává ruku a pak vse-

lena; nos zažívá veškeré druhy zápachů,

dají na koně a vracejí se domů. V opilství

hlava se točí.“

však zapomínají s sebou vzíti, co jim přiná-

U Srbů lužických zálibu v lihovinách

leží, anebo zaváží zásobní pytle nanic. Podle

konstatuje Dr. H. Meynert (čl. Sirběni v hor-

Marmiera vypravuje se případ opilého ry-

ní Lužici, přel. Jiří Jan ze Staré Prahy; Kv.

báře, jemuž v půlhodince nejen vytekla

1838, 285). Obveselují se obyčejně lezením

všecka kořalka ze soudku, ale vytrousila se

na sloup uhlazený a při podávání konvice

i všecka káva z pytle. Takový konec mívají

první dokola stávají se staří i mladí nejvese-

obchodní výpravy tyto, a rybák se vrátí do-

lejšími, při čemž hudcové tak nazvanou

mů, by opět ztuchlé máslo a na slunci suše-

skočnu (něm. Gefützel) neb dokolnu (něm.

né ryby požíval.“

„Náklad, jaký se nyní
v Londýně u zřízení
a okrášlení hospod
na jalovcovou
kořalku vede, skoro
až meze míry
přestoupá, jelikož
majitelové sebe
překonati chtějí
ozdobami. Před
nedávnými časy
nalézala se jalovcová
jenom v úzkých
uličkách, ve sklepích
a tmavých jámách
pod zemí; nyní však
se z ní stala
poloviční bohyně,
ježto vládne v každé
ulici zřízených
chrámích, v nichžto
denně tisíce lidů
peníze a zdraví svoje
na oltář přinášejí.“
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V našich časopisech byly uveřejňovány i některé zprávy z černé

V „České včele“ (1839, 192) nacházíme

kroniky. Tak „Květy“ ze dne 27. dubna 1837 (135) přinášejí Filíp-

také statistický přehled spotřeby kořalky

námluvčí

kovu zprávu o smrti majetníka hostince „u anjela“ při nehodě, za-

v Londýně. R. 1834 spotřebovalo se kořalky

viněné alkoholem. „Byltě co námluvčí s přáteli z Prahy vyjel, na ces-

za 141,681.000 tolarů.

s přáteli

tě se zastavilo a k vínu přisedlo; víno se nepochybně i vozkovi do

Vřelými slovy doporučily „Květy“

hořejšího poschodí vkouřilo, takže ve spěšné jízdě neopatrně do

(1838, Příl. 19) spis Poučení o pití kořalky.

z Prahy vyjel,

vrat zatáčeje převrhnul, pán z kočáru vylítnul a o kámen u vrat hla-

Podlé Německého sepsáno a ku prospěchu

vu si roztříštil. Nešťastné víno!“

národu

„Byltě co

českoslovanského

v

Čechách,

Proto se uvádějí skutečné případy alkoholiků pro výstrahu pijá-

v Moravě a Uhřích na světlo vydáno.

kům. Z amerických novin cituje se (Kv. 1836, 151) příběh z praxe

V Praze 1838 tiskem a nákladem Jana

zastavilo

doktora Hansona, k němuž přišel muž rumem tak zpitý, že se sot-

Spurného za 6 kr. stř. Recensent (šifr. **)

va na nohou udržel; na radu Hansonovu, aby si dal pustiti žilou, si-

hned v úvodních slovech projevuje sympa-

a k vínu

ce že by se v něm rum snadno chytiti mohl, opilec uposlechl, a když

tie a upřímné zaujetí pro novou knížku

k vypuštěné krvi přiložili oheň, krev chytila a 30 sekund hořela

protialkoholní. Praví: „Málo jest spisů pro

přisedlo; víno

modrým plamenem. Truchlivější případ vylíčil lodní kapitán Lan-

potřebu obecného lidu sepsaných, kteří by

dolphe ve svých pamětech. Jeden jeho důstojník byl náramný piják

jednak pro příjemnost čtení, jednak pro

se

kořalky, takže zpravidla za den vypil dvě láhve, za noc pak ještě

užitečnost obsahu svého všeobecné po-

jednu. Jednoho dne byl k němu zavolán kapitán; právě se nad one-

chvaly tak ouplně zasluhovali, jako tento.“

nepochybně

mocnělým bezvýsledně radili lékaři. V nešťastníku se již vzňala ko-

O obsahu referuje pak dále: „V něm zajisté,

řalka; „zamodralé plamínky, zdélky půl střevíce, celé podobné

ve způsobu kratochvilného vypravování,

i vozkovi do

oněm, když se kořalka zapálí, hubou a nosem mu vyskakovaly. Ješ-

nejen smutní, začasté hrozní následkové,

tě mluvil v tomto hrůzném stavu. Všeliká pomoc lékařská byla na-

ježto z nemírného pití kořalky pro lid

hořejšího

darmo – druhý den shořel nešťastník. Tělo bylo obráceno v popel,

obecný vyplývají, živě před oči se staví:

a nezůstavilo než vápenité hnáty.“

nýbrž i spolu na neomylné prostředky se

poschodí

Opilství bývalo by se však zle vyplatilo jednomu občanu v Mil-

poukazuje, jimiž ohyzdné pijanství, tento

denhausenu v Hanoversku, neboť by býval byl pohřben za živa. Ro-

pramen tolikerých neřestí a bíd, docela za-

vkouřilo,

ku 1823 byl totiž pohřeb chudé ženy a tu když hrobníci spustili její

mezeno, kleslý domácí stav napraven, roz-

rakev, zaslechli vzdychání z hrobu a zpozorovali, že se rakev pohy-

koš a blaženost v lůně rodin rozmnožena

takže ve

buje; otevřevše rakev, shledali, že žena je vskutku mrtva, ale proje-

a nade všecko mravnost, tento jediný pev-

vy života se opakovaly, sotva byla rakev spuštěna do hrobu po dru-

ný základ pozemského štěstí, mezi lidem

spěšné jízdě

hé. Až když neohrožený tesař jeden seskočil do hrobu, a věc vyšet-

zvýšena býti může.“

neopatrně do

přes hřbitov, padl bez smyslu do hrobu.
O alkoholismu žen vypravuje lokálka Filípkovy kroniky (Kv.

které poučení a povzbuzení pro práci naší

vrat zatáčeje

1837, 80). V Novém Yorku jedno děvče žilo se svou pěstounkou

organisace, i když se uvedené výroky netý-

svárlivě, neboť se často opíjely a v opilství nejen do vády, ale i rva-

kají zrovna problému alkoholního. Uveďme

převrhnul,

ček se pouštívaly. Děvče opilé domů přišedši, počalo se s pěstoun-

si např. na mysl výrok J. K-ana: Tu nepro-

kou, nepochybně též podnaraženou, hašteřiti a ji bíti, až konečně ve

spívá jednoho se pachtění, tu musí každý

pán z kočáru

vzteklosti hořící svíci vzalo a na mnoha místech pěstounce oděv za-

krůpěj vláhy snášeti. Zdaliž nemáme si

pálilo. V rozhorlení glosuje náš buditel tuto zprávu: „Nešťastné opil-

v Československém abstinenčním svazu

vylítnul

ství i jemné city, krásné pleti přirozené, zdivočuje!“

všichni do jednoho uvědomiti mravní po-

Samovraždy v Londýně (Čes. vč. 1838, 295) byly vyšetřovány

vinnost, že každý podle sil a schopností

a o kámen

od roku 1770 až do r. 1830 a jako příčina jich uvedeno bylo ožral-

svých má se děliti o práci, již s sebou přiná-

ství a špatné chování v 287 případech u mužů a 208 u žen. Jiné pří-

ší už samo naše buditelské poslání?

u vrat hlavu si

činy byly bída (905 m., 511 ž.), závist a žárlivost (94 m., 53 ž.), zlé

roztříštil.

(155 m., 141 ž.)

na cestě se

řoval, shledali, že v šachtě ležel na mol opilý člověk; v opilství jda

svědomí (47 m., 37 ž.), domácí mrzutosti (728 m., 524 ž.), hra
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Z našich časopisů můžeme si vybrat i lec-

Připravil
Michal Šanda

Z antikvariátních

banánovek

Co píšou
Někdy se mi chce
otráviti se. Otráviti se
tehdy, až se mi toho
zachce. Tuze se mi
nechce jít umírat na
radní dvůr, a to ještě
do vlhkého počasí,
do deštíku. Než
dojdeš, všecek
promokneš. A tak
mokrý viseti není
nijak příjemné. A pak
i to: berou v noci. Jen
se rozespíš a budí,
plaší... Lépe by bylo
otráviti se.
12 • 6 • 2008 • www.dobraadresa.cz

Jak hrozně je mi v tomhle zlověstném tichu. Sotva slyšitelný šelest nutí
mé srdce, že se neklidně zmítá. Zavrznou dvéře...

odsouzení před popravou
Sepsal Vladimír Korolenko, přeložil Stanislav Minařík
Vydáno nákladem Josefa Pelcla v Praze 1912
arským manifestem slíbena konsti-

C

Vidím, že času pro život zbylo mi velmi má-

papíře, jak se za noci mučím! Trochu rych-

tuce a 27. dubna 1906 zahájena prvá

lo. Nemohu sám sebe posouditi, jsem jaksi

leji kdyby!“

říšská duma. Hned v adrese na trůn-

nenormální. Někdy se mi chce otráviti se.

Toto psal týž člověk, který se s počátku di-

ní řeč vyslovila se duma skoro jednohlasně

Otráviti se tehdy, až se mi toho zachce. Tu-

vil, že na něho rozsudek neučinil dojmu a ří-

proti trestu smrti. Dne 12. května došla

ze se mi nechce jít umírat na radní dvůr,

kal, že ho smrt nijak neleká. Dva jeho dopisy,

zpráva, že se šibenice opět chopila své mo-

a to ještě do vlhkého počasí, do deštíku. Než

to jsou dva protipóly v náladě smrtníků: na

ci. V dumě totiž bylo rokování o návrhu zá-

dojdeš, všecek promokneš. A tak mokrý vi-

počátku zmužilost a bodrost. Pak vzrůstající

kona o nedotknutelnosti osoby, podaném

seti není nijak příjemné. A pak i to: berou

úžas před rozuzlením. Iluse a sebevraždy.

konstitučními demokraty, přerušeno pil-

v noci. Jen se rozespíš a budí, plaší... Lépe

Ostatně často se objevují blouznění a naděje.

ným dotazem trudovnikův. Ústavní obno-

by bylo otráviti se.“

„Třebaže víme, že každého z našich sou-

Jeden z odsouzených, který zřejmě trá-

druhů berou a věšejí, přece vlastní nastáva-

vil poslední dni v osamělosti, píše: „Píšu prá-

jící poprava zdá se pravdě nepodobnou.

Náš dopisovatel poznamenává, že prvé

vě toto psaníčko a bojím se, že už se otevřou

Mne, zdravého člověka, plného sil, odvedou

dny po rozsudku cítí se mnozí smrtníci po-

dvéře a já ho nedokončím. Jak hrozně je mi

a pověsí... Někteří očekávají milost. Jiní

měrně dobře. Do svých zasmušilých věž-

v tomhle zlověstném tichu. Sotva slyšitelný

blouzní o podání prosby na nejvyšší jméno

ních cel vnášejí ještě vzruch silných pocitů

šelest nutí mé srdce, že se neklidně zmítá.

a zamýšlejí jak podvésti nějak správu.

a krajního napětí nervů před dopadením.

Zavrznou dvéře... Ale je to dole. Na chodbě

Blouznili jsme o dorozumění se s doktorem

Soud a rozsudek jsou jen poslední vzmach

slyšeti kroky, i běžím ke dveřím. Ne, opět

v době popravy.“

téže vlny. Ve většině dopisů, vztahujících se

marný poplach: to jsou dozorcovy kroky.

Všichni se ovšem neoddávají tak v moc

ku prvým dnům po rozsudku, zní ještě své-

Strašné mrtvé ticho mne dusí. Je mi dusno.

bezmezných ilusí. Touhy mnohých odsou-

rázná bodrost, ba ironie.

Moje hlava je naplněna jakoby olovem a bez-

zenců nejdou dále, než k dobrovolné smrti.

„Napíšu vám, ale připomínám, že jsem

vládně klesá na podušku. Ale psaníčko pře-

Obvyklé obyvatelstvo žaláře usiluje všemi

člověk málo gramotný, nevyvinutý a málo

ce je třeba dokončit. O čem jsem ti chtěl psá-

prostředky o to, aby dostalo „ze svobody“

sčetlý. Je mi velmi pěkně. Smrt mi není ni-

ti? Ano, o životě! Což směšno mluviti o něm,

vodku, tabák nebo karty, smrtníci všemi

čím. Věděl jsem, že je to brzo nebo pozdě,

když tady vedle tebe je smrt. Vstaneš ráno

obratnostmi usilují o jed neb nůž. Noviny za-

ale musí to být. Byl jsem přesvědčen na svo-

a raduješ se, jako dítě z toho, že jsi ještě živ,

znamenávají každou chvíli sebevraždy před

bodě, že mne pověsí nebo zastřelí někde při

že ti zbývá ještě celý den kochati se životem.

popravou. Nejvíce uchylují se odsouzenci

díle. Nevímjak druzí, ale před soudem i po

Ale za to noc! Kolik muk ona přináší těžko

k cyankali, řidčeji k morfiu nebo noži. Jeden

soudě jsem byl v stejné náladě.“

vyprávět. Je čas ukončit; jsou asi dvě hodiny

z odsouzenců otrávil se strychninem a ukon-

v noci. Je možno usnout a být klidný: dnes

čil život v strašných mukách. Tyto sebevraž-

už pro mne nepřijdou.“

dy dějí se před očima ostatních obyvatel cely.

vení dalo ještě novou kategorii, jíž žalářní
jargon přisvojil zlověstný název: smrtníci.

Za nějaký čas týž autor psal: „Tážete se,
jak trávím čas. Těžko určit. Sám sebe nemohu kontrolovat. Na otázku o životě si ně-

„Už jsem teď odsouzen dva měsíce,

„Smrt soudruha J-va – praví se v jednom do-

kdy vzpomenu. Zamyslíš se na několik mi-

a stále mne ještě nevěšejí. Proč mne uscho-

pise – učinila na mne úžasný dojem. Ohrom-

nut a snažíš se zapomenouti, protože pro

vávají? Chtějí snad, abych se každé noci mu-

ná síla vůle. Před smrtí byl vesel, kouřil, roz-

mne už je všechno na této zemi skončeno.

čil v očekávání smrti? Nejsem sto sděliti na

mlouval, smál se. Vzrušení nebylo pozoro-
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vat. Pak nahmatal srdce, přiložil nůž jednou rukou, a druhou udeřil:

na a 22. listopadu v noci asi ve dvanáct ho-

ráz! dva! Pak pravil: Je dobře. Vytáhněte! A počal chroptět a zemřel,

din jsem visel, tím se pyšním, že jsem neze-

ani jednou hlasitě nezasténav.“ Zanechal dopis: „Končím život sebe-

mřel jako zbabělec. To je poslední dopis na

vraždou. Nechci čekati na smrt, kterou vy vykonáte. Rozhodl jsem se

rozloučenou. S bohem, s bohem Kolja Ko-

zemříti dříve. Nemyslete si, nejsem takový zbabělec, jako vy.“

těl.“ Čtenář si snadno představí vagón třetí

Jakýsi Karamyšev sloužil na statku Orlova-Davydova, v atkar-

třídy při čtení těchto dokumentů.

ském újezdě saratovské gubernie. Byl to obyčejný čeledín, byl ve

Jak se to dělá? V loyálním časopise Isto-

službě zmrzačen a měl za to dostat peníze. Zatím však se zúčastnil

ričeskij Věstnik (1909) byly uveřejněny

útoku na kupce. Velmi obyčejná loupež, nicméně byl odsouzen

vzpomínky Georgije Čerekova, kreslící ob-

k trestu smrti. Tu je jeho předsmrtný dopis: „Moji drazí rodiče, ta-

raz popravy pěti vojáků disciplinárního od-

tínku a maminko, i sestřičko Feňo! Píši vám své nejmilejší psaní se

dílu. Už na večer, kdy všechny zavřeli k noč-

slzami v očích; vědomost vám dávám o tom, že jsem odsouzen k tre-

nímu odpočinku, bylo oknem pozorovati

stu smrti provazem. Před smrtí jsem se vyzpovídal a přijímal jsem,

jakési přípravy. Pobíhali lidé s rýči a se sví-

vyhnouti jsem se tomu nemohl. S bohem, již mne neuvidíte, do

tilnami. Všichni pochopili, co dělají. Ve zdi

smrti budete vzpomínat. Prosím, drazí moji rodiče, odslužte za mne

ohrady se otevřela černá vrata, vcházející

panychidu. Ach, jak je těžko takovou smrtí umírat. Napište mému

na step, směrem k hřbitovu a do nich vjel,

bratru Vaňovi, že mne už není na světě. Když jsem psal tento dopis,

rachotě, pohřební vůz s ohromnou černou

srdce se mi krví zalévalo, slzy se kutálely s mých očí a kapaly přímo

bednou. Loučit se! křikl velitel. Čurin, jeden

na stůl. Sdělte mé ženě, aby i ona odsloužila panychidu. Prosím ješ-

z odsouzených se zachvěl Obrátil se k seve-

tě, řekněte mým strýcům a tetám a také kmotře a dědečkovi, že

ru a zvolal, vztahuje ruce do prostoru: Sbo-

jsem už zemřel. Sdělte můj předsmrtný pozdrav Fedorovi, Petrovi,

hem severe! Pokračoval: S bohem jihu! Sou-

Vasilijovi, Mišovi a všem mým známým. Dostanete-li peníze za mé

časně ostatní odsouzenci cosi nesrozumitel-

zmrzačení, tu vás snažně prosím, abyste si za ty peníze postavili

ně mumlali. Ozvalo se strašné zvolání: Po-

pěkný dům a na mne vzpomínali. S bohem moje dědino, rodná,

pra-va! rachot deseti bubnů naplnil vzduch.

kde jsem se narodil a strávil své mládí. Odpusťte mi, lupiči haneb-

Nepopisujme další proceduru až do doby,

nému. Odpusťte, že je tak špatně napsán, spěchám. Není mne už.

kdy zazněla salva, po níž klesly u sloupů tři

S bohem! Nemám času. Čekají na mne. Váš milující syn Vasilij Mak-

postavy. Dvě se dále hýbaly. Vyšlo na jevo,

simov Karamyšev.“

že dvěma byla udělena milost a donutili je

Autor jel náhodou 3.–4. ledna r. 1909 večerním vlakem z kav-

psychologicky přežíti úžasný moment po-

kazského Stavropole. Na prvé stanici přistoupil muž v čistém cho-

pravy. To bylo v polovině osmdesátých let.

chlackém oděvu. Jeli lidé, jako obyčejně jezdívají ve voze třetí třídy,

Za našich dob poprava zvulgárněla. 13. pro-

a mluvilo se obvykle. Odkud? Kam? Za jakou věcí? Obchod? Koupě

since 1908 byla vykonána poprava v městě

nebo prodej? Obilí, dobytka, vajec nebo másla? Vyšlo najevo, že

Uralsku nad Lapinem, obviněným z vraždy

muž jede do Tavrije a že nejede za obchodem. Za čím?

generála Choroškina. Kat, najatý pro tento

– Ale tak. Malé neštěstí se stalo.

případ za 50 rublů, byl maskován. Zaplatili

– Což, i to je obvyklá věc. Každému se přihodí neštěstí.

mu dosti málo, proto asi, že byl ještě nová-

– Je někdo nemocen?

ček ve svém zaměstnání. Připravený provaz

– Nikdo není nemocen. Syna pověsili.

ukázal se nevhodným; poslali pro jiný, při-

Všecky překvapil klidný tón této odpovědi. Muž vytáhl z kapsy

nesli opět příliš tlustý. Bylo najíti třetí.

dokumenty a A. P. je pročetl. „Buďte zdrávi drazí rodiče a drazí bra-

Všechno se dělo v přítomnosti odsouzené-

tři a sestry. V přítomné chvíli sedím v osamělosti, v poslední chvíli

ho. Nezkušenost laciného kata přiměla od-

mne odvedli. Je nás na popravu pět: Kotěl, Voskob, Ojnikova, Lav-

souzeného, že mu pomáhal vložiti smyčku

renova a Kičcenka. Dobře snad víte, kdo jsem byl, a nezemru první

a odstrčit stoličku. Při tom celou dobu pro-

ani poslední. Převedli mne do t. zv. temnice, tak že ani na psaní ne-

dloužené procedury odsouzený ujišťoval, že

vidím, ani na písmenka a čárky, které jsou na tomto papíru. Pyšně-

není vinen a že Choroškina nezavraždil.

te se svým synem, umírám hrdě a směle se dívám smrti do očí, ni-

26. listopadu r. 1908 otištěn byl v Nové

jak se jí nebojím, že je skončeno moje utrpení, soudili mne 22. říj-

Rusi telegram: „Dnes na úsvitě byli na dvo-
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ře dle rozsudku soudu pověšeni Aristofidi,

s postelí. Všechno to řinčení pokrývaly hlasité vzlyky. Odsouzené vy-

Kotěl, Voskobojnikov, Lavronov a Kiněnko.

vedli na dvůr a sňali jim okovy, pak je odvedli k místu, kde měli být

Při popravě se provaz přetrhl. Kotěl spadl

pověšeni. Venku byla mrazivá noc. Foukal studený vítr. Podél zdí by-

na zemi a dal se do hrozného křiku. Kat,

li rozestaveni vojáci. Místo pro věšení zvolili takové, že nebylo vidět

chtěje tento křik zameziti, šlápl mu na hrd-

z oken cel. Šibenice nebyla žádná, její úlohu konal prostý požární žeb-

lo nohou. Týrání katovu Kotělje byla učině-

řík, přistavený ke zdi věznice. Odsouzené přivedli, postavili, přečetli

na přítrž prokurátorovým pomocníkem.

jim rozsudek a pobídli je, aby přijímali a vyzpovídali se. Dva odmítli,

Jestli známý nám už muž s nímž se setkal

ale dva přijímali. Surkov stále vzlykal; ostatní tři ho uklidňovali, jak

autor v stavropolskénm vlaku četl tento te-

mohli. 17letý Nořin choval se klidně. No, a pak začali věšet. Věšeli po

legram? Poněvadž tento Kotěl je týž Kolja,

jednom, a ostatním odsouzeným bylo čekat, dokud onen úplně ne-

jehož dopis ukazoval cestujícím.

ztuhne. Říká se, že taky byli dva dozorci z našeho žaláře. Proto, aby

Mně osobně byla doručena tato kopie
dopisu uvězněného sestře nebo nevěstě,

je nepoznali, navlékli jim masky. Po popravě naházeli pověšené na
vůz a odvezli ze žaláře. Poprava působila mocně na všechny.“

v němž se popisují dojmy vězeňského obyva-

V závěru považuji za svou povinnost srdečně poděkovati člově-

telstva po dobu poprav. „Drahá N. N. ... Po-

ku, který v samém centru této hrůzy, v sousedství smrtníků, měl sí-

píši ti podrobně popravu čtyř našich soudru-

lu a mužnost sbírat rys po rysu tento materiál a pomohl mi pro-

hů v noci z 5. na 6. listopadu. Bylo slyšeti

niknouti za meze žalářních zdí a osudných zadních dvorů.

řinčení okovů a šoupání nohou po asfaltové
podlaze chodby. Odsouzení šli jen v košilích,

Připravil

bez vrchních teplých šatů. Vzali je přímo

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Hlemýžď
zahradní
a jeho žír
Krátké vylíčení života hlemýždě
zahradního a označení způsobu,
jak lze hlemýždě ku prodeji
chovati, vykrmiti a v zimě zasílat.
Podává prof. Dr. F. Sitenský.
Nakladatelství A. Reinwart,
Praha 1897

M

ezi tím, co jeden přemýšlí
o tom, jak by zbavil se v zahradě hlemýžďů, přemýšlí

druhý o tom, jak by z nich těžil ve prospěch svůj. První kupuje placaté kleště, jimiž je prostě rozmačkává, nacházeje je na
keřích a druhý sbírá je a nasazuje v místa
příhodná, aby je co nejvíce vykrmil a vykr-
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mené dobře zpeněžil. Pohnutkou ku koná-

Na podzim zavírají skořápku svou hle-

ní prvého jest dokázaná zřejmá škodlivost

mýždi bílým vápenným víčkem. Dřív

těchto tvorů, a pohnutkou druhému jest

však, než si otvor skořápky zadělali, zale-

touha mnohých lidí po dobrém jídle, jaké

zou pod mech, neb pod listí, do kypré ze-

tito skořepáči nám zvláště o vánocích po-

mě, až na 15 cm hluboko. Koncem dubna

dávají. V následujících řádcích chceme

neb počátkem května probouzí se spící plž

všimnouti si blíže tohoto tvora, jeho života

ze svých snů. Odmočí a vyzvedne víčko

a nejvhodnějšího ku účelům lidské potravy

a vyleze ven z úkrytu svého a ukájí hlad

žíru.

svůj na mladých listech různých zelin

Hlemýžď zahradní, die grosse Wein-

a ukojiv hlad, hledá si samičku. Spářivše

bergschnecke, Helix pomatia zvaný, je ve-

se kladou plži vajíčka, starají se o svou vý-

liký plž, který má patrnou hlavu a na ní 4

živu dále, až do podzimku. V této době se

tykadla. Tykadla jsou vtažitelná. Pod bři-

sbírají a na žíru krmí.

chem má ploský sval, který nohou jmenu-

Kdo má malý kus zbytečného pole

jeme. Kůže jeho těla je na povrchu lepka-

k disposici, dosti odpadků ze zelinářské za-

vá, a má schopnost vylučovati hmotu vá-

hrady, místa kopřivami porostlá a při tom

penitou v ulitu (mušli) závitkovitou mírně

nemá na odpadky žádného lepšího odběra-

vyvýšenou s otvorem skoro okrouhlým.

tele (ve formě vepře), ten dobře učiní, když

Pochopitelno, že jest k ulitě té přirostlý

maje k tomu záliby, chovati bude na žíru pl-

a že ulitu tu, ať putuje kamkoliv, s sebou

že. Děti mu jich k tomu, dá-li jim na př. za

vléci musí. Také barviva dovede z kůže své

10 kusů 1 kr. , seberou mu na mnohých

vyloučiti, a těmi zbarvuje ulitu svou na po-

místech více než jich bude chtíti a odběrate-

vrchu. Do této své schránky domečkovité

lů na vykrmené plže najde u kupců a ob-

může se plž celý vtáhnouti. Na konci tyka-

chodníků lahůdkami a pak se velkých hos-

del dvou delších má malá očka. Dýchá

tincích dosti. Nechoval jsem sám nikdy pl-

zvláštním plicním vakem, který se nalézá

žů, aniž jsem krmil je na výdělek, viděl jsem

ve hřbetní části těla, po pravé straně v du-

však krmení takové v Bavorsku, které po

tině pláště. Jazyk jejich jest drsný, poněvač

způsobu švýcarském při bavorských větších

na něm nachází se zvláštní průsvitná de-

městech dosti často najdeme. Švýcarský ten

stička, tak zvaná páska jazyková, posetá

způsob líčí velmi přirozeně pan Jakub

příčnými řadami drobných zoubků. Plž

Schneider v brožurce Die Weinbergschne-

chtěje žráti na rostlině, často vyplazuje

cke nákladem K. J. Wysse v Bernu. On do-

a zas vtahuje zpět jazyk, jako by svou po-

poručuje vzíti k žíru plžů přiměřenou plo-

travu olizoval, při čemž ji ale krouhá. Kdo

chu, radí ohraditi ji plotem z prken,

má jemný sluch, může i slyšeti jemné

hustým, as 1 m. vysokým, z laciných třebas

chrupání. Sídlo duševní činnosti těchto

krajin, kraji přes sebou jdoucích postave-

tvorů jest v soustavě nervové, umístěné

ných. Aby plži z ohrady neutíkali, radí ho-

nad zažívací rourou ve dvou malých zauz-

řejší kraj tohoto plotu natříti na 10–20 cm.

linách. Vedle srdce leží ledviny. Ústroje

široko směsí vepřového tuku a sazí, a nátěr

rozplemeňovací vyplňují největší část ži-

ten doporučuje čas od času obnovit. Poně-

votní dutiny, i jsou zde v každém zvířeti

kud pracné jest zamezení útěku plžům na-

oboje pohlavní ústroje samičí a samčí mezi

tloukáním dlouhých hřebíků na hořejším

sebou nápadně propleteny. Jsou proto plži

kraji, vždy nejdále 2 cm od sebe vzdále-

obojetníky neboli cvikýři. Přes to ale mají-

ných, lepší jest již síť drátěná do vnitř ohra-

li klásti vajíčka se musí spářiti. Jestli se při

dy upevněná. Viděl jsem v Bavorsku také

tom páření tak zúrodní navzájem, že oba

kol ohrady příkop vodou naplněný, avšak

vajíčka mohou klásti, jest dosud neurčité.

Schneider neschvaluje tuto ohradu, že úzký

Pochopitelno, že jest
k ulitě té přirostlý a že
ulitu tu, ať putuje
kamkoliv, s sebou vléci
musí. Také barviva
dovede z kůže své
vyloučiti, a těmi zbarvuje
ulitu svou na povrchu.
Do této své schránky
domečkovité může se
plž celý vtáhnouti. Na
konci tykadel dvou
delších má malá očka.
Dýchá zvláštním plicním
vakem, který se nalézá
ve hřbetní části těla, po
pravé straně v dutině
pláště. Jazyk jejich jest
drsný, poněvač na něm
nachází se zvláštní
průsvitná destička, tak
zvaná páska jazyková,
posetá příčnými řadami
drobných zoubků.
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příkop plži přeplavou a v širším se utopí,

žovny všechna stínidla a nasypme na zemi

byť i, skořápkou dolů, nohou nahoru, obrá-

mech. Schneider radí nasypati mech v nás-

ceni, dosti dlouho plovali. Půdu v ohradě je

pech as 2 stopy vysokých a 2 stopy širo-

dobře poseti travou anebo zrýti a osaditi

kých. Tam koncem září utekou se plži před

rannou zeleninou, kapustou, salátem; půda

zimou. Dělají-li se tyto náspy mechové niž-

musí býti dřív povápněna vápencem, k to-

ší, probouzí se plži při prvním teplém deš-

mu cíli dobře učiníme, když sem dáme ku-

ti, vylezou ven, a když potom znovu sko-

sy vápence, opuky nebo slínu. Nekupujme

řápkou vápennou otvor svůj zadělají, bývá

od sběratelů než dospělé, veliké plže, poně-

tato tenká a slabá a takoví plži bývají laci-

vadž chovem malých se zanášeti by se ne-

nější. Když plži víčkem vápenným se při-

vyplácelo. Nasaďme jich do zahrady hodně,

kryli, vybírají se z mechu, očistí se a uloží

tolik, aby počítáno na rozlohu přišlo jich na

se do suchého chladného sklepa nebo do

m. asi 200 kusů. Plži pasou se tu na zby-

suché chladné komory. Nasypou se zlehka

lých chřástech salátu, kapusty, zelí a růz-

na zem ve vrstvě nejvýše 30–40 cm. Uklá-

ných zelinách. Leč to by jim dlouho nestači-

dání to má se díti jen za jasných sluneč-

lo, proto předkládejme jim denně zvláště na

ných dnů, a plži nemají se pohazovati,

večer listí různých rostlin, třeba i bezcen-

nýbrž zlehka se klásti, aby se skořápky ne-

ných kopřiv. Když jest přiměřeně vlhko

rozbily. V létě pohazování plžům neublíží,

a teplo, žerou plži více; když jest sucho, vě-

v zimě ano. To obyčejně v zimě nebo zjara

trno a studeno, žerou méně. Suchu odpo-

pojdou. V komoře kam jsme je uložili, po-

můžeme kropením na noc. Za dne se nedo-

třebujou plži než čerstvý vzduch, a k tomu

poručuje kropiti, poněvač vlhkem plži byv-

účelu jimi častěji rukou mícháme. Pozoru-

še vylákáni ven, bývají sluncem překvapeni.

je-li pěstitel, že mu chtí ze skořápek lézti

Kdo chce pěstovati plže, dobře učiní, když

ven, přikryje se celá vrstva suchou plach-

jim předkládá vinný list a při letním proře-

tou a na ní rozestře se suchá sláma, a na to

závání révy i celé její větve. Plži sebraní na

k vůli zatížení položí se prkna. Tu již se pl-

vinicích jsou nejchutnější k jídlu. Takovýto

ži ani nehnou. Pak musí nalézti pěstitel

způsob provozujeme až do konce srpna! Do

kupce, kteří by zaplatili běžnou cenu a to

té doby dávejme jim na listech zelných, ne-

bývá ve velkém asi za 1000 kusů asi 6–71/2

bo kapusty anebo i na listech tykve otruby.

zl. anebo dle váhy za 1 q 22 zl. až 25 zl.

Otruby plži žerou neobyčejně rádi a svědčí

Plže balí buď do sudů nebo do beden.

jim nejlépe, po těch tloustnou nejvíce. K to-

Za teploty vzduchu 5–10° v době zásilky

mu jim možno přikládati i odpadky z ku-

třeba beden vzdušných, děrami opatře-

chyně, hlavně slupky z ovoce, kousky tykví,

ných a tam se dají dle návodu Schneidero-

odpadky melounů, brambory a odpadky ze-

va plži bez všeho baliva, tak až vyplní úpl-

leniny. Když lezou plži na sebe v celých chu-

ně bednu, aby se při dopravě nekutáleli.

máčích, mají se z lehka od sebe oddělovati,

Hrozí-li mráz dávají se plži do beden vylo-

aby se neudusili a má se přihlížeti k tomu,

žených starým papírem a senem. I nepři-

aby neutekli. Slepic do plžovny nepouštěj-

kryt snáší plž značný stupeň mrazu (až

me ani koček ani psů! První je rozklobou,

i 13° mrazu, však jen kratinkou dobu). Tr-

poslední jimi házejí a si hrajou. Myší netrp-

vá-li takový větší mráz déle nebo je-li mráz

me v plžovně, kdežto brouky, hlavně černé-

ještě větší, zmrzne plž a při roztávání hni-

ho střevlíka velikého (kožníka) a mravence

je, což není žádoucí, aby pro budoucnost

tu můžeme trpěti, poněvač hubí zalezlé tu

se obchod nezkazil.

a tam a pak pošlé hnijící plže.
Na podzim, když vzrůstajícím chladem

Připravil

přestávají hlemýždi žráti, odstraňme z pl-

Michal Šanda
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Poněkud pracné jest
zamezení útěku plžům
natloukáním dlouhých
hřebíků na hořejším
kraji, vždy nejdále
2 cm od sebe
vzdálených, lepší jest
již síť drátěná do vnitř
ohrady upevněná.
Viděl jsem v Bavorsku
také kol ohrady příkop
vodou naplněný, avšak
Schneider neschvaluje
tuto ohradu, že úzký
příkop plži přeplavou
a v širším se utopí, byť
i, skořápkou dolů,
nohou nahoru,
obráceni, dosti dlouho
plovali. Půdu v ohradě
je dobře poseti travou
anebo zrýti a osaditi
rannou zeleninou,
kapustou, salátem...

Z antikvariátních

banánovek

Jean Anthelme Brillant–Savarin
se narodil roku 1755 ve
francouzském městečku Belley.
Stal se venkovským advokátem
v kraji Bugey, za Francouzské
revoluce byl zvolen starostou
rodného Belley a do
Zákonodárného shromáždění.
Když revoluce začala požírat
svoje děti, jak praví další z klasiků, uprchl Brillant–Savarin do USA, kde
strávil tři roky v New Yorku coby violista v orchestru divadla John Street
Theater. Po návratu do Francie byl ustanoven kasačním radou. V této
funkci dožil bez dalších politických vzruchů. Jeho životním dílem se stala
kniha La physiologie du gout. Česky vyšla poprvé roku 1930 v překladu
Rafaely Zachystalové pod názvem Fysiologie chuti.
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O labužnictví
Labužnictví

A hned jest celé vyživovací ústrojí na nohou: žaludek stává se citlivým, žaludeční šťávy se jitří, vnitřní plyny se hlučně přemisťu-

Prolistoval jsem slovníky hledaje slovo gourmandise – labužnost

jí, sliny se sbíhají v ústech a všechny zažívací

a nebyl jsem nikterak spokojen s tím, co jsem nalezl. Smysl tohoto

síly podobají se vojákům, čekajícím jen na

pojmu je stále zaměňován s hltavostí a žravostí: z čehož jsem usou-

povel k útoku. Ještě několik okamžiků a po-

dil, že lexikografové nejsou z oněch roztomilých učenců, kteří pů-

cítíme křečovité stahování, začneme zívati,

vabně nesou k ústům koroptví křídlo, aby je poté zalili sklenicí ví-

trpěti: míti hlad. Všechny odstíny těchto růz-

na Lafitte nebo Clos–Vougeotským.

ných stavů můžeme pozorovati v každém sa-

Definujme tedy a rozumějme dobře.

loně, kde dîner dá na sebe čekati.

Labužnost jest vášnivá, odůvodněná, na zvyku se zakládající zánepřítelkyní přílišnosti; kdo se přejídá nebo opíjí, vydává se nebezpečí, býti vyškrtnut z cechu.
Abychom řekli pravdu, nuže je to labužnictví, které v činnost

citlivým,

Ke kuchyni, uměním připraviti jídla a učiniti je pro chuť pří-

chloubou devatenáctého století. Labužnickými zkumadly rozumíme jídla uznané

meny pro daně a zavádí výměny mezi národy.

chuti a tak nepopiratelné výbornosti, že
pouhé jejich objevení se musí rozrušiti celé
chuťové ústrojí zdravě založeného člověka.
Methoda labužnických zkumadel byla do-

Labužnictví pozoruje chuť v jejích požitcích i utrpeních; ono vy-

konale vyzkoušená a dlouhými poradami

šetřilo různé stupně podráždění, kterých jest chuť schopna: upravi-

uvážená. Podáme nyní seznam pokrmů, jež

lo její činnost a stanovilo hranice, kterých nemá slušný člověk pře-

uznali jsme za způsobilá co zkumadla: roz-

kročiti.

dělili jsme je dle naznačeného pořádku ve

Labužnictví zkoumajíc lidi a věci, aby přineslo z jedné země do

tři vzestupné serie.

druhé vše, co zaslouží si býti poznáno, způsobuje, že dovedně uspoPrvní serie

stoupen svými zástupci.

Přibližný příjem: 200 fr. (střední stav)
Pěkný kus telecího masa vyšpikovaného a ve vlastní šťávě pečeného.
Domácí krocan nadívaný lyonskými
kaštany.

Chuť k jídlu hlásí se trochu malátností v žaludku a lehkým pocitem

Tuční, na slanině pečení holubi.

únavy. Současně zaměstnává se duch představami, paměť vzpomí-

Sníh ušlehaný z bílků.

ná si na věci, které chuti lahodily, představivost má za to, že je vidí,

Mísa kyselého zelí, obložená klobásy

je zde něco, co podobá se snu.
Slyšeli jsme tisíce znalců volati: „Jaké štěstí, míti chuť k jídlu,
máme-li naději na výborný oběd!“

žaludeční
šťávy se jitří,
vnitřní plyny
se hlučně
přemisťují,
sliny se
sbíhají

řádaná hostina jest jako zkratka světa, kde každý díl světa je za-

O chuti k jídlu

nohou:

zkumadla
Objev labužnických zkumadel bude jednou

Konečně k národohospodářství, a sice tím, že poskytuje pra-

ústrojí na

stává se

Labužnictví se vztahuje:

roviny a prodati pokud možno nejlépe.

vyživovací

Labužnická

uvádí rolníky, vinaře, rybáře, myslivce i četnou rodinu kuchařů.

K obchodu, snahou nakoupiti co možná nejlaciněji potřebné su-

celé

žaludek

liba ve věcech, které lahodí chuti. Labužnost či gourmandství jest

jemnými.

A hned jest

a uzenou štrassburskou slaninou.
Výkřik: „U ďasa, jak to pěkně vypadá!
Dejme se do toho a vzdejme tomu čest!“

v ústech
a všechny
zažívací síly
podobají se
vojákům,
čekajícím...
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Přišel,
dělal jsem
mu

Jedl déle
než hodinu
a dostal se
k dva
a třicátému

Špikované, uvnitř krvavé, ve vlastní šťávě pečené filet.

pounu chybí.

Ústřice

Skopová kýta à la provençale.
Krocan s lanýži.

Vzpomínáte si jistě, že druhdy každá jen

Nový hrášek co novinka před sezónou.

poněkud slavnější hostina počínala oby-

Výkřik: „Ach, drahý příteli, jak milý to zjev! Toť věru slavnost-

čejně ústřicemi a že se našel vždy slušný

ní hody!“

počet hostů, kteří neustali, dokud nespolykali jeden veletucet (12 tuctů, čili 144

Třetí serie
Přibližný příjem: 30.000 fr. (bohatství)
Sedmiliberní kapoun s nádivkou z perigordských lanýžů zformovaných do kulovité podoby.

ho nechal

samotného.

hoto kura obsahuje chutný prvek, jenž ka-

Přírodní kambala.

tuctu ústřic,

jísti

Přibližný příjem: 15.000 fr. (blahobyt)

kami.

až ku

načež jsem

kloniti k tomuto náhledu, jelikož maso to-

Srnčí čtvrt s omáčkou s rozsekanými nakládanými okurčič-

společníka

třetímu

Druhá serie

kusů).
Roku 1798 byl jsem ve Versailles v hodnosti komisaře Direktoria, a tu jsem se často stýkal s jistým p. Lapertem, písařem

Obrovská štrassburská paštika z husích jater v podobě tvrze.

u tribunálu v de partmentu; byl vášnivým

Velký rýnský kapr à la Chambord, bohatě obložený a ozdobený.

milovníkem ústřic a stěžoval si, že se jich ni-

Křepelky nadívané lanýži s morkem, na skrojcích chleba na

kdy nenajedl dosyta, čili jak říkával: až na

másle osmažených a s bazalkou.
Špikovaná říční štika nadívaná secundum artem, v omáčce z raků.

prasknutí. I rozhodl jsem se opatřiti mu
ukojení této touhy a pozval jsem ho poobědvat. Přišel, dělal jsem mu společníka až

Uležený, prošpikovaný bažant en toupet, spočívající na topince
osmažené à la sainte alliance.
Sto kusů stonků mladého chřestu v průřezu pěti až šesti milimetrů (novinka před sezonou) s omáčkou z osmazonu.
Dva tucty zahradních strnadů à la provençale, jak jest udáno
v knihách le Secrétaire à le Cuisinier.
Výrazy: „Monsignore, jak obdivuhodný muž jest váš kuchař!
Něco takového jest možno jísti jen u vás!“

ku třetímu tuctu ústřic, načež jsem ho nechal jísti samotného. Jedl déle než hodinu
a dostal se k dva a třicátému tuctu jen proto, že žena, která ústřice otvírala, nebyla
dosti rychlá.
Přerušil jsem svého hosta kdy byl v nejlepším: „Drahý pane,“ řekl jsem mu, „není
Vám souzeno najísti se dnes ústřic na prasknutí, musíme též obědvati.“ A skutečně

Měl jsem častěji příležitost vyzkoušeti účinek labužnických zku-

jsme obědvali a on projevil při tom zdatnost

tuctu jen

madel; stačí uvedu-li jeden příklad. Byl jsem přítomen dîner la-

a vytrvalost, jako by před tím byl vůbec ni-

bužníků třetí kategorie. Po prvním chodu podával se mezi jinými

čeho nepožil.

proto, že

obrovský, nevykleštěný, panický kohout 1 z Barberieux, naditý la-

žena, která

zjev způsobil na shromáždění těžko vylíčitelný účinek, cosi jako ti-

ústřice

boť duše překypovaly; pozornost soustředila se na zručnost kráje-

otvírala,

dati se postupně zápal žádosti, nadšení požitku a dokonalý klid

nebyla

nýži na prasknutí a Gibraltar ze strassburské husí paštiky. Tento
chý smích, o němž zmiňuje se Cooper. Všechna zábava ustala, nečů a když kolovaly kolem mísy, spatřil jsem na všech obličejích stří-

Jsou
lanýže
nestravitelné?

blaženosti.
Můžeme pokládati za jisté, že lanýž jest poLidé, jejichž náhled jest směrodatný, ujistili mne, že maso takového

krm stejně zdravý jako příjemný, jenž

dosti

kohouta jest ne-li jemnější, jistě vzácnější chuti než kapouna. Mám

vklouzne do žaludku jako dopis na poště.

mnohem důležitější práci na tomto světě než zjistiti zmíněné, pře-

Uvedu poučnou příhodu: pozval jsem

rychlá.

nechávám to svým čtenářům; nicméně myslím, že je možno se při-

k obědu p. Simonarda, velmi roztomilého
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starce, prvotřídního labužníka. Nezapo-

bo po částech, bez kostí, sekaná, nadívaná,

mněl jsem na lanýže, které se objevily pod

vždy se stejným úspěchem.

3. Nepozorné, kteří nebyvše obdařeni
posvátným ohněm nadšení, považují jídlo

ochranou mladého nadívaného krocana.

Tři kraje staré Francie závodí o čest, že

za nutnou práci a požívají lhostejně vše, co

Vše zdálo se k úplné spokojenosti a rozešli

pěstují nejlepší drůbež, a sice: Caux, le

je může nasytiti, takže u stolu jsou jako ús-

jsme se dosti pozdě. Ale když p. Simonard

Mans, la Bresse. Co se týče kapounů, mo-

třice na mělčině.

přišel domů, byl zachvácen prudkou žalu-

hou býti pochybnosti, uznáváme za nejlep-

4. Hltavé, kteří jsouce obdařeni velikou

deční kolikou, křečovitým kašlem a po-

šího toho, jejž právě krájíme; ale poulardi

chutí k jídlu, již by rádi zakryli, spěchají aby

všechnou nevolností. Svalovali vinu na ne-

jsou nejlepší z la Bresse, jsou kulatí jako jab-

vrhli do svého žaludku první oběť, jež by

stravitelnost lanýžů, když tu přirozenost

líčko a jest věru škoda, že jsou v Paříži tak

uhasila oheň, zžírající jejich vnitřnosti, a jež

pacientova pomohla si sama, p. Simonard

vzácní, přicházejíce jen co dárek v posví-

má sloužiti za podklad různým jiným zásil-

otevřel svá široká ústa, vyvrhl lanýž, který

cenských košíkách.

kám, které hodlají poslati touž cestou.

vyletěl na čalouny, odkud se prudce odrazil,

Znalci nepojídají nikdy vařeného hově-

ne bez nebezpečenství pro ty, kdož starého

zího masa z úcty k zásadám a nepopiratelné

pána ošetřovali.

Finanční význam

V témže okamžiku ustaly všechny ob-

krocana

tížné příznaky, zažívání se ustálilo.
Příčina nevolnosti byla brzy poznána.

pravdě, kterou hlásají: že vařené maso je
bez šťávy.

Velké chuti

P. Simonard jedl již příliš mnoho let, jeho

V tomto čistě finančním odstavci vyžadují

zuby nemohly zastati práci, kterou jim

si krocani s lanýži obzvláštní pozornosti.

ukládal. V takovém stavu unikl jeden lanýž

Zjistil jsem, že od začátku listopadu do

žvýkání a sklouzl celý do propasti; zažívací

konce února spotřebuje se denně v Paříži

činnost zanesla jej až k žaludkovému vrát-

tři sta krůt s lanýži; v celku třicet šest tisíc

Asi před čtyřiceti lety šel jsem navštívit faráře

níku, kde uvízl.

krůt. Obvyklá cena takto připravené krů-

v Bregnier, jehož chuť k jídlu byla v tamějším

ty činí nejméně 20 franků, tedy dohroma-

okrsku rozhlášená. Ač bylo sotva poledne, na-

dy 720.000 franků, což znamená značný

šel jsem jej již u stolu. Právě odnesli polévku,

pohyb peněz. K tomu nutno ještě připo-

hovězí vývar, a následovala skopová kýta à la

čísti podobnou sumu za ostatní drůbež,

royale, dosti pěkný kapoun, vrchovatá mísa

O drůbeži

k jídlu

příčin

jako bažanty, kuřata a koroptve rovněž

salátu. Jak mne spatřil, poručil, aby mi při-

a proto jsem přesvědčen, že celý kurovitý

s lanýži, které denně vidíme ve výkladech

nesli příbor, já však odmítl a učinil jsem dob-

rod byl stvořen jedině k vyplnění našich

obchodníků k velkému trápení diváků,

ře, neboť jsa sám a bez pomoci, zhostil se fa-

spižíren. Kdykoliv se setkáme při jídle

jichž tobolka nedovoluje takového požit-

rář hbitě všeho, totiž: kýty až na hnát, ka-

s některým členem této četné rodiny, od

ku.

pouna až na kosti a salátu až na dno mísy.

Jsem

přívržencem

druhotných

křepelky počínaje až ke krocanu, jsme jis-

Brzy přinesli dosti velké kolo bílého sý-

ti, že dostane se nám lehkého chutného

ra, do nějž udělal zářez v rozměru devade-

pokrmu vhodného stejně pro rekonvalescenta, jako pro člověka těšícímu se nejlepšímu zdraví; neboť jest někdo mezi námi,

O vařeném
hovězím mase

sáti stupňů; to vše zalil lahví vína a baňkou
vody, načež si odpočinul.
Co mě nejvíce těšilo jest, že během tohoto výkonu, trvajícího téměř tři čtvrti ho-

kdož odsouzen lékařem ke stravě poustevnické, by se neusmál při pohledu na chut-

Rozlišujeme čtyři kategorie lidí, požívají-

diny, nezdál se ctihodný pastýř nijak zvláš-

ně odříznuté křídlo kuřete, které mu zvěs-

cích vařené hovězí maso:

tě zaměstnán. Veliká sousta, která mizela

tuje, že bude konečně vrácen společenskému životu?
Drůbež znamená pro kuchyni totéž, co
plátno pro malíře a Fortunátův klobouk

1. Otroky zvyku, kteří je jedí, protože

v jeho hlubokých ústech, nebránila mu, aby

jejich rodiče tak činívali, podrobujíce se sle-

při jídle nemluvil a všeho, co mu bylo před-

pě tomuto návyku s přesvědčením, že jejich

loženo, zhostil se bez nejmenší práce, jako

děti budou kráčeti v jejich šlépějích.

by požil tři skřivánky.

(s dvojím dnem) pro kejklíře; podává se

2. Netrpělivé, kteří, zprotivivše si ne-

nám vařená, pečená, smažená, studená ne-

činnost u stolu, vrhají se na první podaný

bo teplá, s omáčkou nebo bez ní, v celku ne-

předmět materiam subjectam.

Připravil
Michal Šanda

www.dobraadresa.cz • 2008 • 8 • 17

Z antikvariátních

banánovek

hodila čtvrtá hodina. Do hlavní

U

střední lóže vstoupil předseda
corridy. (Bývá to vyšší hodnosta

nebo generál nebo šlechtic z nejvyšších kruhů). S ním přišel purkmistr (alcalde) a městští radní. Zavzněl hlahol trouby. Do arény
vjíždějí dva alguacilové (policejní strážníci)
na vraných bujných koních. Mají černý sametový oblek – krátký plášť, krátké spodky,
punčochy a střevíce, vesměs černé barvy.
Černé nízké klobouky s býlími vlajícími péry dodávají jim něco rytířského. Lid je provází smíchem a pohrdavými výkřiky. Madridský lid nemá rád policii, tím méně policii
na koni a ještě k tomu při slavnosti, kde je
zcela zbytečna. Ve středověkých turnajích
ohlašovali strážníci počátek boje, a tento
zvyk, tento cop ze středověku, zachoval se
dosud. Pomalu ubírají se alguacilové podél
arény. Zastavili se před vraty, odkud má vyjíti průvod zápasníků, kteří se před námi
boje zúčastní. Družina těchto zápasníků zove se cuadrilla, a každý z nich, nechť má při
tom zápasu úkol jakýkoli, zove se toreadór
neb toréro. Vrata se otvírají a již vidíte qua-

skupinách. Každá skupina má své-

před očima, aby ho dráždili a roz-

drillu vstupující do arény. Starošpanělské

ho espadu. Espada jest hlavní zá-

zuřili. Na hlavě mají podlouhlý

pestrobarevné hedvábné kostymy zápasní-

pasník, jehož úlohou jest prokláti

klobouček, ověšený černým třepe-

ků třpytí se zlatem a stříbrným vyšíváním;

býka kordem. Kráčejí tu před námi

ním. Za nimi se ubírají banderille-

kolem pasu mají hedvábnou šerpu barvy

capeadores (plachetníci); je jich

ros; každý drží v ruce banderillu,

červené neb žluté. Všichni jsou hladce oho-

dvanácte. Každý má přes ruku pře-

tyčku asi půl metru dlouhou, pent-

leni a vlasy na spáncích mají vpřed sčesané

hozenou různé barvy plachtu (ca-

lemi a barevným papírem okrášle-

v podobě šístky. Zápasníci kráčejí ve dvou

pa), kterou budou máchati býkovi

nou se šípovitým hákem na konci.
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Zápas s býky (Corrida de toros)
MUDr. Pavel Durdík se narodil 23. 5. 1843 v Hořicích v rodině
kloboučníka. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, roku 1867
absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze. Poté téměř deset let pobýval na
Ukrajině a v Rusku coby osobní lékař knížete Repnina. Na konci roku
1877 nastoupil do služeb holandských koloniálních vojsk ve Východní
holandské Indiii. Odjel do Batávie a posléze do Padangu na západní
Sumatře, aby provázel třetí válečnou výpravu proti Ačíncům. Po ukončení
služby na bojišti byl přeložen na ostrov Nias západně od Sumatry, kde
působil jako lékař posádky v Gunungsitoli. Roku 1883 byl kvůli trvalým
následkům po prodělané malárii nucen se navrátit do Čech. Bydlel u své
sestry ve Voršilské ulici, lékařskou praxi ovšem už neprovozoval, protože
byl ze služby ve vojsku finančně zajištěn. Roku 1894 podnikl soukromou
cestu do Španělska. Vytěžil z ní pozoruhodnou knihu Zápasy s býky. Širší
veřejnosti je znám v antikvariátech běžně dostupným cestopisem Pět let
na Sumatře s podtitulem Vyprávění vojenského lékaře (1893). Zemřel
17. 8. 1903 v Jaroměři, kam ho sestra zavezla na letní ozdravný pobyt.
Za nimi vykračují dva espadové, hlavní hrdinové při zápasu a zbož-

řat. Tato trojspřež vleče padlé koně a zabitého býka z arény. Cuad-

ňovaní miláčkové lidu. Každý má v pravici obnažený toreadorský

rilla obejde v určitém pořádku arénu. Hudba hraje při tom slav-

kord a křiklavě červený, asi metr dlouhý šátek. Za nimi následují pi-

nostní, mohutnou fanfaru. Konečně se průvod zastaví před hlavní

cadores (pica = píka) na koních. Mají světle žluté kožené tlusté

lóží a vzdá úctu předsedovi corridy. Obecenstvo děkuje dlouhotrva-

spodky, hlavu kryje kulatý klobouk se širokou střechou; píku mají

jícím nadšeným jásotem. Radostné výkřiky ještě se rozléhají, a již

pod páždí, jako by se chystali k útoku. Za průvodem kráčejí sluho-

předseda hodil do arény klíč od stáje (toril), v níž býk je zavřen. Stá-

vé cirku (pacholci) v červených halenách, vedouce trojspřež mla-

je přímo se otvírají na zápasiště. Jeden ze zápasníků zdvihl klíč a jde

dých veselých mezků. Vesele zurčí rolničky při každém pohybu zví-

otevřít býkovi vrata.
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Trojspřež mezkův odjela z arény, algua-

tem o zem. Je ticho. Ohromný zástup jako by přestal dýchat. Vidíš

cilové též. Zbyteční zápasníci a sluhové ode-

dychtivé, zvědavé, rozvášněné obličeje, oči všech jsou upřeny na

šli za ohradu. Plachetníci opatřili si jiné

jedno místo v aréně. Mohutný býk, černý jako kopt, stojí tu v plné

plachty, hrubší a záplatované, na některých

své síle a zmužilosti. On asi netuší, že živ odtud již se nevrátí. Kaž-

místech sešívané a starými krevními skvr-

dý býk, jenž vběhne k zápasu do arény, je syn smrti. Zápas v aréně

nami postříkané. V aréně zůstali i dva pica-

je corrida muerte. Espada bojuje s ním na život a na smrť. Smrtí jed-

dorové na koních. Všichni stojí blíže ohrady

noho protivníka končí se zápas – toť známka zápasů španělských.

(tablas) tiše a nepohnutě. Aréna jest uzavře-

Býk musí vraždit nebo být zavražděn. On vzrostl v Andalusii na svo-

na. Rozlehl se vřeštivý hlas trubky. Býk se

bodě na tučných lukách sevillských, kde od starodávna pěstují chov

zjevil ve vratech. Vidíte jeho ohromnou hla-

býků. Byl vybrán z nejobratnějších a nejprchlivějších, pečlivě byl kr-

vu, slyšíte jeho temné řvaní. Zahlédli jste

men, pro zápasy chován a cvičen. Je mu na šestý rok a kypí buj-

nad vraty toho člověka? On rychle mrštil

ností. Stál přes 500 zl. Nikdy nebyl v stáji, nebyl nikdy přivázán ke

kokardou ze stuh (divisa) a ta se zapíchla

provazu. Je to nezkrocený syn drahé svobody. Proto hledí nyní tak

dolejším ostrým háčkem býkovi do zad.

vzdorně a hrdě kolem sebe v pocitu své nepřekonatelnosti.

Býk, pocítiv bodnou ránu, zpupně hodil

Je ticho jako v kostele. Napnutě každý čeká, jak se býk zachová,

hlavou a již divými skoky vběhl do arény.

bude-li útočit sám a na koho. Než v tom spatřil v písku něco červe-

Zastavil se. Řve. Udiveně ohlíží se kolem.

ného – plachtu hozenou před ním – a nahnuv hlavu, žene se po tom

Byl celý den v temné, nízké stáji a nyní se

rohy svými. Než darmo! Rohy bodají do písku a plachta neporuše-

náhle ocitnul na širokém místě. Jest osle-

na se vznáší ve vzduchu v rukou capeadora. Než tu nová plachta mi-

pen sluncem a otupen neočekávaným po-

hla se kolem něho, i běží vztekle za ní. Vtom uzřel jezdce na koni

hledem na tisíce lidských hlav. Bije kopy-

a již pádí proti němu. Picador, jenž s býka oči nespouštěl, jde mu
s koněm vstříc, a sice tak, aby býk k němu přiběhl s pravé strany.
Pravé oko má totiž kůň páskou zakryté, nesmí strašného býka blízko sebe viděti, aniž jeho funění slyšeti, proto též má nastrkáno koudele do uší. Již je býk u koně, již sehnul hlavu, aby koně se strany
na rohy nabral – vtom dostane od jezdce píkou ránu do znaku. Píka má ostrý konec, asi jehlu dlouhý, může tudíž poraniti býka jen
povrchně, a tím ho ještě více rozdráždí. Býk na okamžik stanul, zatřásl hlavou a nedbaje bolestného píchnutí, již znova se řítí na ko-
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ně. Osten píky ho nezastavil. S koněm je

kán, ruče přiběhli sluhové cirku a pomohli jezdci vylézti zpod koně.

zle. Byl bodnut do břicha, pozdvižen vyso-

Zachráněný picador kráčí stíží a namáhavě k vratům. Hle, ani ne-

ko do vzduchu a překocen. Jezdec vězí jed-

byl raněn, neb již ho opět vidíme, jak vyjíždí z vrat na jiné herce do

nou nohou pod koněm, ostatním tělem leží

arény, klidně očekávaje útok býka s napřaženou píkou. Jeho první

na písku za zády koně, vidí ohromnou hla-

kůň se již na nohy nevzchopil, ač sluhové všemožně se o to přiči-

vu býka, jak tato hlava zuřivě bodá do koně,

ňovali, kopali ho, bušili do něho pěstmi, bičem do něho práskali –

vidí jak z koně teplá krev teče a jak střeva je-

nic naplat. Vzchopil se konečně na přední nohy. Útroby se mu však

ho po zemi se vinou. Ze střev se kouří. Lze

z těla vyhrnuly – je jich velká hromada – snad všecky. I svalil se ny-

na nich pozorovati peristaltický červovitý

ní na dobro, trhá nohami, cuká ohonem. Přikvapil zvláštní zřízenec

pohyb, jak v každém tvoru děje se ustavičně

puntillero (šlachtýř) a ostrým nožem zasadil dodělávajícímu smr-

– v tobě též, pokud budeš živ, čtenáři laska-

telnou ránu do týla. Sluhové rychle s něho stáhli náhlavek a sedlo,

vý. Než tu plachetníci (capeadores) nelení,

odnášejí vše, aby nového koně k boji připravili.

nedávají býku času, aby na místě se rozhlé-

Koně picadorů jsou ubohé vyzáblé herky stářím sešlé, asi ta-

dl a hledí ho od koně v jinou stranu cirku

kové, jak malují chudáka koně, na němž Don Quxote jezdil. Ne-

odlouditi. Obskakují býka, prostírají před
ním své barevné plachty, házejí mu je kolem očí, kolem tlamy a na rohy, až býk rozlícen během se pustí za jednou z nich, aby ji
rozbodal; než plachetník trhne obratně
plachtou a uskočí, kdežto býk běží v přímém směru dále a nežli se obrátí, tu již druhý plachetník běžícímu býku svou plachtu
před očima rozhrne. Býk opět za novou
plachtou pádí a soptě krutostí, stále vzdaluje se od jezdce. Z tlamy řine se mu tolik bílé
pěny, jako kdyby ji do mydlinek strčil. Teď
se pustil za nejbližším plachetníkem, než
ten, vzav nohy na ramena, ještě v čas skočil
hbitě přes ohradu. Hned, jak býk byl odlá-
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chlapíka, již sehnul hlavu, aby ho na rohy
nabral, avšak protivník mžikem mu vetknul
hůlku do svalovitého vazu, s každé strany
jednu a hbitě uskočil. Háky zaryly se býku
jako harpuny hluboko do masa. Od háků
táhne se nyní po jeho těle dolů červená nit,
to krev mu dolů kape z čerstvých a dobře viditelných ran. Cítí bolest, máchá hlavou
a potřásá celým tělem, aby háky se sebe setřásl. Splašeně se prohání po aréně se vztýčeným jako svíčka ohonem. Čím více sebou
metá, tím hlouběji mu háky vnikají do masa, a býk ještě více se sápe a zuří. Samou bolestí dělá podivné, nemotorné skoky –
a obecenstvo z plna hrdla se chechtá těmto
jsou již k ničemu, jsou sedřené, zmrzače-

ho, napnutě sledujíc býka a další boj, jenž

bizarním a nezvyklým pohybům. Šest háků

né, ztržené. Máš lítost s těmito starci.

nesmí býti ani na chvilku přerušen, nechť

již visí býkovi v týle, krev se mu řine po kr-

A přece smrť v cirku, která zdá se býti di-

se děje cokoli.

ku potůčkem. Horký dech valí se mu z noz-

vákům a čtenářům tak ukrutnou je pro ně

Někdy se stává, že býk obdržev od jezd-

der, jeho slabiny se nadýmají od rychlého

dobrodiním, vykoupením. Dlouho si ne-

ce ránu píkou, náhle se zastaví a již nemá

dýchání jako měchy v práci. Vztek jeho do-

hryžou bolestí jazyk uprostřed zápasiště,

chuti k novému útoku. Obecenstvo spílá

stoupil vrcholu. Není s ním žertů. Plachet-

všeho jednu nebo dvě minuty. A v tom

mu zbabělců, ozývají se pohrdlivé výkřiky,

níky a sluhy rozehnal a k útěku přinutil.

předsmrtném strnutí beztak nejsou schop-

na býka se sypou nadávky: tele! (becerillo),

Rozhlíží se po aréně. Vtom zahlídne mrtvé

ny jediné myšlénky. Na štěstí nemáš ani

koza! (cabra), kráva! (vaca), zajíc! (liebre),

koně, pádí k nim, očmuchává je svou hor-

času litovati tragický osud koní těchto,

ovce! (oveja) atd.

kou pěnící se tlamou, znovu je bodá, hází ji-

bezděčně totiž sleduješ očima býka, jenž se

Picadorové odstoupili, a nastává nyní

mi a trhá jim vnitřnosti na kusy. Opět se dal

opět žene na picadora. Picador notně ho

práce jiným zápasníkům – jsou to banderil-

do běhu po aréně. Běda tomu, na koho se

bodnul píkou do zad ze vší síly, než zuřící

leros. Vešli do cirku. Jeden z nich stojí ne-

vrhne zvíře strašlivé!

býk řítí se na koně a co při té srážce se dě-

pohnutě uprostřed arény, drže v každé ruce

je dobře rozeznáváš. Okamžení a již kůň

vzhůru zvláštní hůlku (banderilla). Hůlky,

zděšeně uhání a část střev jako okrouhlý

asi půl metru dlouhé, mají na konci ostrý,

Espada vstupuje do arény. Je švarný,

chuchvalec čouhá mu z břicha, chuchvalec

zahnutý hák. Býk běží přímo na smělého

mladý (Guerritovi je 29 let) elegantní muž.

je stále delší, již se skoro dotýká země. Divíš se, jak tento kůň ještě běžeti může, jak
dovede se s břichem na polo vyprázdněným na nohách udržeti! Plachetníci opět
zaměstnávají býka, a zatím sluhové vyvádějí a násilně strkají koně z arény, aby mu
střeva do břicha zpět vecpali; otvor ucpou
koudelí, dají mu pevný obvaz kolem břicha a kůň opět přijíždí s picadorem na zádech do arény.
Tři koně leželi již mrtví nedaleko od sebe a pouze jeden picador byl pohmožděn,
sluhové mu pomáhali chodit, ale nikdo se
o to nestaral. Jak se chová obecenstvo, je-li
někdo ze zápasníků raněn? Nevšimne si to-
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Zavzněl vřeštivý zvuk trubky. Ten zvuk
tebe do kolbiště volá, toreadóre!

Guerrita, toť umělecké jméno známé po Španělsku. La prima spada
d’Espaňa – první kord (t.j. první zápasník) španělský – tak jeho
mistrovství označují. Zraky všech jsou na něho obráceny. V pravici
má dlouhý, na obou stranách ostrý kord. Drží jej špičkou k zemi
a spolu s rukojetí drží krátkou hůlku, k níž je upevněn červený šátek (muleta). Vážně a klidně kráčí espada, nestaraje se o býka, k lóži předsedy a kordem vzdá mu česť. Býk, jenž dosud běhal v jiné
části arény, kráčí nyní dosti klidně, aby si nezpůsobil bolesti pohybem háků. Espada srdnatě jde mu vstříc pevným krokem a s neobyčejnou chladností. Býk ustupuje před ním zpět na dva kroky
a espada o tolikéž kroků v před vykročil. Chvilku oba protivníci
proti sobě stojí, oči se sebe nespouštějíce. Espada přichází rychle
k útoku. Obnažený kord drží v levé ruce a pravou máchá býkovi
před očima červeným šátkem, povzbuzuje jej a zase ponižuje. Býk
se vyřítí. Espada při útoku hned sehnul šátek k zemi a sám lehkým
pohybem náhle se uhnul. Espada znovu mává šátkem býkovi před
očima, dotýká se mu šátkem nosu, krku a rohů, a dle pohybu toho
šátku býk hází hlavou, a jeho rohy krouží kolem šátku. Espada zahrává si s býkem jako hoch s pejskem. Tak se zdá divákům, a tak se
to opakuje asi dvě minuty. Býk po tomto zahrávání tou měrou se
stal již zkušeným a chápavým, že brzo bude útočit přímo na espadu a ne na šátek. Espada čte býkovi na očích zlý jeho úmysl a šátek
svinul a kordu se chopil. Stojí tu nyní nehybně jako socha. Kord namířil vodorovně proti býkovi a rukojeť drží u pravého svého spánku. Je hrobové ticho. V tom býk sehnuv k útoku hlavu rychlostí
blesku, vpřed se řítí – strašná to chvíle! – a již má kord po rukojeť
vražený mezi lopatkami. Dle přísných zápasnických pravidel kord
má prokláti určité místo mezi levou lopatkou a páteří tak, aby srd-

censtva házejí mu do zápasiště pomoranče, cigarety, tobolky, klo-

ce protknul. Po takovém bodnutí, které se nazývá dobrým (buena

bouky, vějíře, květiny, šátky, rukavičky – je to pravé krupobití. Dár-

estocada), býk se svalí a v okamžení je mrtev – on má hned po rá-

ky si sám se země sbírá, kdežto klobouky a vějíře házejí obecenstvu

ně na místě skonati. Dobré bodnutí svědčí o neobyčejném mistrov-

zpět ostatní zápasníci, kteří si pamatují, odkud který klobouk a vě-

ství, a tím vynikali všichni slavní espadové dob minulých. Guerri-

jíř byl hozen.

tův býk zůstal stát. Oči mu tuhnou, obracejí se v sloup. Smrť při-

Hudba věnovala usmrcenému býku několik smutných akordů,

chází. Z tlamy a nozder mu vyhrkne při každém vydychnutí proud

avšak nyní spustila veselý pochod, a již přijíždí do arény trojspřeží

krve, nejistě se potácí, nohy se mu třesou, hrčí to v něm i pomalu

vyšperkovaných mezků. Rolničky jejích vesele zvučí a vesele nad ni-

otáčí hlavu, jako by hledal místo ke skonání, ohýbá přední nohy

mi biče práskají. Sluhové připevní padlého býka za rohy k potahu,

a pomalu si lehá na zem. Zápasníci přistoupili a mlčky pozorují z ji-

a mezkové tryskem uhánějíce vlekou jej z arény. A co se stane s bý-

sté vzdálenosti skonávajícího. Hodil hlavou, roztáhlo se tělo jeho do

kem pak? táže se soucitný čtenář. Vyvezou ho za arénu na dvoreček,

písku. Bylo po něm. Jeden ze zápasníků (puntillero) vrazí mu pro ji-

tam na něho již čekají řezničtí tovaryši, davy uličníků a chudiny,

stotu v zadu do krku nůž do prodloužené míchy. Z mrtvého vytáhl

s jásotem ho vítajíce. Řezníci stahují kůži. Uličníci kolem se kupí

espada kord, sejmul s jeho zad kokardu s pentlemi (divisa), aby si ji

a průběh stahování stopují s velkou radostí. Býka na místě rozse-

uschoval neb aby ji věnoval – toť vrchol dvornosti – dámě, k níž srd-

kají. Maso prodá se chudině velmi lacině a bezpochyby též putuje

ce jeho láskou plápolá. V této španělské zemi nade vším triumfálně

do hotelů, neboť v té době je v Madridu mnoho cizinců.

láska září, ta jižní, žádoucí, palčivá, po výkonu toužící láska, která
tělo k tělu vábí neodolatelnou silou.

Snad čtenářové politují býka, zabitého v nejkrásnějším věku života? Nelitujte ho! Osud zvířat, v mládí zabitých, není žalostnější

Bravo, bravo, Guerrita! – burácí řev v areně. Bůh tě požehnej,

než osud lidí starších, stižených nevyléčitelnou nemocí a vidoucích

Guerrito! Anděle! Miláčku! Zlatíčko! slyšeti je až šílené hlasy. Z obe-

blížící se smrt teprv po několikaměsíčních bolestech a strašném trá-
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pení, např. při raku hrdla, jater, jazyka atd.
Ostatně když zabíjíme zvířata, abychom je
jedli, tu nám ani na mysl nepřijde, abychom
je litovali.
Půda v aréně jest již rovná a k boji připravená. Zavzněl zvuk trouby, otvírají se
vrata a nový býk, opět s kokardou na zádech, vběhl do arény a opět začíná zápas.

[

K chaloupce
k literatuře

Jedna corrida (jedno představení) záleží ze
šesti zápasů. Šest býků po sobě zápasí a padají v aréně. Naše představení trvalo od čtyř

[ Key word: samizdat

hodin do půl šesté; jeden zápas trvá asi
čtvrt hodiny. Koňů zabito bylo dvacet.
Guerrita je nyní nejslavnějším z espadů. Za
rok 1894 skolil 220 býků, a příjmy jeho za
týž rok páčí se na čtyři sta tisíc peset (pese-

zhledem k tomu, že jsme teď málem utonuli ve

V

vzpomínkách na 21. srpen 1968, tak se klíčové
slovo samizdat samo nabízí jak prostitutka

v Krakovské ulici.

ta = frank). Všech býků po dobu své patnác-

V Úvodu k Slovníku zakázaných autorů. 1948–1980 (Pet-

tileté činnosti skolil 1400. Má nyní jmění

lice, 1978; J. Brabec, J. Lopatka, J. Gruša, P. Kabeš, I. Há-

asi 3 miliony peset. Kromě toho jest záro-

jek) je situace české literatury po roce 1969 (znemožnění

veň majitelem velkého býčince v Andalusii,

publikovat desítkám autorů, vyřazení stovek původních

odkud dodává býky k zápasům do Španěl-

děl z knihoven atd.) popsána jasně: Za těchto podmínek si

ska a Jižní Ameriky, což mu vynáší ročně

literatura vytvořila nové formy společenského uplatnění.

čtvrt milionu franků. Umění zápasnické má

V katalogu k výstavě Samizdat. Alternativní kultura ve

zlaté dno, jen třeba býti toho umění mist-

střední a východní Evropě – šedesátá až osmdesátá léta 20.

rem a míti štěstí. Když mistrovství se štěs-

století, kterou pořádal Výzkumný ústav pro východní Ev-

tím podávají, je výsledek skvělý. Avšak z ko-

ropu, Univerzita Brémy (u nás. 6. 6. až 25. 8. 2002 v Ná-

lika zápasníků se vydaří mistr, jakým jest

rodním muzeu), je publikována i stať Svět českého a slo-

Guerrita!

venského samizdatu Viléma Prečana. Cituji: Pojem „samizdatová literatura“ je poněkud nepřesná zkratka; ve skutečPřipravil

nosti jde o nezávislou literaturu a necenzurované informace

Michal Šanda

všeho druhu, zveřejňované samovydavatelsky (samizdatem)
v „druhém“, paralelním, neoficiálním „oběhu“. Literární dílo, prohlášení Charty 77, souboru vězeňských dopisů, magnetofonový záznam vzdělávacího programu nebo zakázaných protestsongů, pořad Originálního videožurnálu se staly
samizdatovou publikací tím, že byly rozepsány či jinak rozmnoženy a záměrně dány do oběhu. Tady není o čem diskutovat.
Jenže Prečan pak začne uvádět příklady a čtenář zjišťuje, že samizdat je podle něj jen to, co bylo vydáno v edicích, to organizované v rámci onoho výše uvedeného znemožnění publikovat. A naprosté většině případů těmi,
kteří stáli na pódiích a pak se ocitli mimo ně. Když však
někdo na malém městě, na periferii dění, přepsal a „vydal“ pět deset kusů čehokoliv, aby to posléze rozdal nebo
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Z antikvariátních

banánovek

Kniha dějin
a památností,
kterůž jsem sepsal
počnúc od svého
mládí až do šedin,
co jsem kdy viděl,
slyšel, četl, zkusil a konal, já
Jan Dobeš střítežský z čís. 21

Knihu dějin vydali roku 1944
vnuci František Dobeš,
prokurista ve Valašském
Meziříčí, Emil Dobeš, rolník ve
Stříteži čís. 21, Ludvík Dobeš,
rolník ve Valašském Meziříčí
čís. 432, Emil Volek, rolník ve
Stříteži čís. 60, a pravnuci
Jaroslav Dobeš, rolník ve
Stříteži čís. 18, a Jan Křižan,
majitel parní pily ve Valašském Meziříčí.

1852

Nechal jsem v háji dělat příkopy, totiž od zuberské hranice a od Saranového hája. Dělal je Jan Martinek z Pasek a Jan Kočíb No. 18
z dědiny. Dal jsem od nich 36 Fr. W. W.
U Josefa Jadrníčka ve Stříteži No. 30 od Václava začalo cosi klupat
na střechu na chlév; tehdy jen když přišly dívky spat a nejvíc 3 za tý-
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Jana Dobše kniha dějin a památností
Jan Dobeš (8. 11. 1826–24. 11. 1898) rolník ve Stříteži nad Bečvou, si
zapisoval po celý svůj život různé důležitější události. Originál Knihy dějin
je nevázaný sešit, 1 cm silný, rozměru 23x28 cm, čitelně kurentním
písmem popsaný. Zpočátku do sešitu bylo zapisováno vždy hned, když se
ta která událost přihodila. Ale asi od r. 1890 bylo zapisováno dodatečně,
buď za celý uplynulý rok najednou, anebo dokonce za několik roků naráz.
Nasvědčuje tomu stejný inkoust i stejné písmo. Je též nápadné, že Kniha
dějin končí rokem 1893, ač Jan Dobeš zemřel o 5 let později. Kdyby byl
býval rokem 1893 své zápisky skutečně ukončil, jistě by se byl se
čtenářem rozloučil nějakou nábožnou sentencí. Další sešit je nazván
Zápisní knížka mně dlužících lidí od roku 1850. V ní jsou zapsány
pohledávky Jana Dobše proti jeho sousedům a pak jejich postupné
splátky v penězích, naturáliích i pracovních výkonech. Závěrem jeho
pisatelské činnosti je poslední vůle. Psal ji jako výměnkář, neboť svůj
grunt už r. 1882 rozdělil mezi své syny Františka a Ludvíka. Mnoho místa
je v ní věnováno nadaci pro střítežské chudé, ale ještě více se rozepsal
o tom, v jaké truhle chce být pochován, jak má býti vyzděn, vyspárován
a odvodněn jeho hrob, jaký má býti na něm pomník a s jakým nápisem.
den, v pondělí, ve středu a v sobotu. Poklupalo to párukrát a zase se to

mohl, co to bylo. A tak to vždy trvalo až do nového roku a od Nového

ztratilo. Když tomu někdo poručil klupat víc, klupalo to víc, a když ká-

roku již to více nepřišlo. A protož to zůstalo mezi lidem nevyšetřené.

zal ještě víc, tak klupalo ještě víc, a když kázal klupat marš, tak klupa-

Stal se v Hrubé Bystřici neslýchaný mord. Byl tam na fojtstvú

lo vojenský marš takéj. Mnoho lidí, obzvláště chasníků (29), to sků-

přiženěný nějaký N. Kahánek zpoza hor, snad z Velčovic, člověk vel-

malo, co by to asi bylo, ale žádný tomu vystihnúti ani to vyšetřiti ne-

ké a silné i pěkné postavy; měl za manželku Rozínu Michala Sulov-
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čí. A přijela komis a našli na něm, tuším,
okolo 40 ran. Protož ji hned šandamáři vzali. I toho Vrábla kdesi utečeného chytli a dali do Meziříčí a pak do Jičína, kdež i posledně ortelováni byli. A jaký ortel vyřklý měli,
nevím.

1853
Dne 12. ledna o 2 hodinách popoledni vyhořel Jan Macháň (rozený z Kunovic)
z No. 84 u Hříbků a shořely jemu aji jí větším dílem všecky nedělní šaty, poněvadž
byl tuze silný vítr. Jednáč šel hospodář s fajků pro slámu teleti poledně, jednože také že
vynesli horký popel na hůru a od něho že se
to chytlo.
Dne 3. června po poledni zabil hrom
nějakého Zajíčka aneb Palušného, z Vsetínské Bystřičky hospodářa, jak oral za pluhem. Pohůnkovi a volom se nic nestalo. Nechal jsem dělati příkopy přes bařiny od
Švajdového rybníčka až po Martinů háj. Dělal jich Jan Martinek z Pasek a Michal Špurek od Šimčíků; platil jsem 9 kr. W. W. od
síhy, dal jsem od nich přes 22 Fr. W. W.

1856
Nasadil jsem ten řad trní, co se k němu nejského. Páru let byli spolu řádně živi, až ona

oba a vlekli s loža, bili, hrdlili, po něm ská-

dřív přijde, jda do lesa přes Lán, v počtu 39.

se obeznala s Michalem Vráblem, též z Hru-

kali i na přirozeniu ho svícněm náramně ra-

Dne 29ho června o 1 hodině z poledne

bé Bystřice, a tak silně se ho přidržala, až

nili. A když již byl zmordován, vlekli ho na

v Zašové ve Stračce, kde se byli pútníci hod-

v měsíci červni udělali spolu špiksu, aby to-

dvůr ke studni a čistě umyli a oblékli. On se

ně sešli obědvat k dobré vodě, spadlo kus

ho muže Kahánka zamordovali, což se jim

snad ještě trochu hýbal, tož mu dal ten Vrá-

skály asi přes 30 cen. těžká a zabila 2 muž-

i podařilo. Ten galán Vrábel byl jednú v Jičí-

bel ještě kterúsi ránu sochú, a tak ho dora-

ské a ženskú. Jeden mužský byl z Jičína, to-

ně a přivez s sebú gořalky a v sobotu, přijda

zil. Potom, když již byl umytý a oblečený

mu kus hlavy utrhlo; druhý mužský (chla-

domů, napil se i dal své galánce Kahančeně

a cele mrtvý, dovlekli ho do řízně a tam ho

pík) byl rožnovský pasek, tomu hlavu roz-

i chlapečkovi asi 11letému, Kahánkovému.

oběsili s tú nadějí, že lidé mysliti budú, že

praštilo na osúch a mozek hned vystřiknul.

Kahánek nebyl doma. Když pak přišel Ka-

sám se oběsil. Ale ráno šla ona na ranní

Třetí ženská byla (dívka) ze Žiliny; té spad

hánek asi o 10 hodinách večer dom, lehl so-

a velice plakala. A když se jí někdo ptal, co

ten kámen přes prsa na život. Všech třech

bě do loža a nic nevěděl, co se kuje (a Vrábel

pláče, říkala, že se jí muž kdesi ztratil, od

na 1 ranu zabilo. A 7 sedum jich poranilo,

juž ležel tiše pod ložem). Ona si k němu le-

včerejška že ho není. I mrzelo to lidi a hle-

některé víc a míň; snad se všichni vyléčili,

hla do loža a objala ho, což zřídkakdy děla-

dali ho a našli ho v té řízni oběšeného. Že

jen jeden zemřel snad.

la. A když on již spal, podstrčila mu tiše pro-

on se sotva sám oběsil (nebo nebyl taký leh-

Postavil jsem s boží pomocí sýpku. Vy-

vaz na krk a zadrhla a hned zavolala Vrábla

komyslný člověk), prohledali ho a našli na

šlo na ni přes 34 tisíc tihly; platil jsem od ti-

galána, který byl pod ložem, a chopili se ho

něm rány. Tož hned k vrchnosti do Meziří-

síca 4 Fr. 45 kr. W. W. tihlářom. Zedníci by-
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li Jan Santovák z Hrubé Lhoty a Franz
Dvorský z Hrachovca; jim platil jsem denně
1 Fr. W. W. a 4 krát jesť. Tesaté byli nejvíc
z Hrachovce; jim jsem platil 54 kr. a jesť jak
zedníkom. Do gruntů jsem musel vbiť asi
5 kop kůlů olšových, 2 a 3 střevíce dlúhých,
poněvadž nebylo možné dostsť grunt. Asi
20 síh kamení mně vyšlo a 15 měřic vápna.
Pohodlné počasí bylo po celý čas stavení.

1868
V tomto roku se začal evangelický Chrám
Páně stavět. Hřbitov se zřídil, zakúpil od obce za 7 Fr. zlatých a ohradil.
Josefovi bratrovi Wollkovi čís. 60 v dubni zemřely dvě dítky, Anna a František.
Jadrníčkom, sestře Anně čís. 30, zemřela v září dcerka Františka.
Naši milovaní mamulka zemřeli v listopadě.
Franckovi bratrovi čís. 15 dne 15ho listopadu shořela sušérňa. A protož byl tento
rok 1868 veledůležitý pro naši rodinu. Nebo se naše dcera Anna také v tomto roku
18ho srpna narodila.
Dřevo na vazbu Chrámu Páně ve Stříteži se také rubalo v našim lesi v prosinci.
Dne 7ho prosince před večerem byl hrozný
vítr. Mnoho lidem střech strhal, mnoho domů vyvrátil a zlámal, v Jičíně spadl zděný

díle shnily. Ovoce bylo kyselé a malé. Ozi-

žalm 31: Tvéť dúfám, Pane, velebnosti. – Šel

štít, feuermauer, a zabil koňa Valchářovi

my sa seť pro hrozné mokro a deště ne-

domů a pak na muziku do hospody čís. 14

zpod Juřinky, právě tam stál.

mohly. O Všech svatých ještě mnoho zem-

k Michálkovi. V pondělí se opil tamtéž a ve-

Dne 28ho prosince od nešporní strany

ňáků, zelí, řepy, kvaků, mrkvy na poli bylo

čer v pondělí se oběsil. Měl pohřeb 20ho říj-

přišla veliká búřka, velice se blýskalo

a málo na zimu zasetého bylo. Do vánoc by-

na ve čtvrtek. Nebyl otvíraný. Měl mnoho

a hřmělo. Hrom udeřil Janovu Trčkovi v Za-

la zima dost pohodlná, aji sanice dobrá.

lidí na pohřbě. Leží na střítežském hřbitově

šovej do chléva a zapálil. Shořelo celé stave-

Zboží bylo v prostřední ceně. Nejlepší se

v horním úhle vedle samého plota, v počtu

ní, aji stodola. Bylo cele mokro a kopno.

urodilo seno a kvaky a ostatní bambulíny.

24tý. Byl 29 roků starý a zanechal po sobě

Nejhorší zrno všeho druhu.

chlapce 7 let starého. (Později vepsáno: Ten-

Dne 31ho prosince utrhlo ruku nějakému Krupčákovi ze Zubřího na novej dolní

Dne 17ho října asi okolo 7mi hodin ve-

týž chlapec se také 23ho září 1887 oběsil,

pile v Hamroch. Chytlo ho za burnus mezi

čer se oběsil Martin Starýchfojtů, Martinek

jak obšírněji na stránce 111.) Byla to hrozná

kola, jak mazal čepy.

čís. 64, v pondělí v císařské hody na stromě

rána pro obec Střítež, poněvadž byl ve vý-

špendlíku vedle úhla svého stavení, z horní

boře obecním a zpěvákem na pohřbích a na

strany od zahrady, na pásku, kterýmž sebe

nešpoře.

1870

obpasoval. Našla ho předně Mařína Kočíbo-

Dne 25ho října po západu slunce se

Rok 1870 byl přenáramně mokrý a nepo-

va s jeho ženú Alžbětú. Byl v neděli 18tú ne-

udělala na obloze předně za městem, pak za

hodlný takřka celý rok. Zemňáky na větším

děli po svaté Trojici na nešpoře a zpíval

Krhovú a Zašovú hrozná ohnivá zář, která
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vozoch a v každém voze byli zapřáhlé 4 koně. 11 mládenců na koních s prapory a přistrojenými koňmi, pak přes 40 družiček
pod věnci a 8 muzikantů šlo jim naprotivo
až do Krásna proti panskému dvoru, kdež
se s nimi asi o 3 1/2 hodině po poledni setkali, a tak v celém průvodu s muzikú až do
Stříteže šli. A když se přejelo přes Bečvu,
tam již čekalo mnoho lidu domácího.
O slavnosti přivezení zvonů mluví časopisy
–noviny evangelitské reformované, a sice
Stráž na Sionu od 1ho června 1874 číslo 11,
stránka 127 a 128, až se končí na stránce
129, od redaktora evangelitského reformovaného faráře Adolfa Chlumského v Krabčicích v Čechách vydaného.
Dne 1ho června po poledni zemřela
12ti letá děvečka a panna obzvláště nadaného ducha, ostrovtipná Anna, dcera Rozíny
Baroš, hoferkyně z čís. 41 z prvního domku
k polední straně nad kostelem. Tej se ponejprve s zvony zvonilo, jak zemřela.

1877
Dne 19ho listopadu zadusily se 2 děti, chlapec v 6 roku a děvče 3 roky Michalu Kopřivovi, vulgo Vatikovému, hoferovi v té chalůpce u Starýchfojtovej sušérně pod čís. 64.
se někdy pár minut menšíla a zase pár mi-

chati vyrýti a jej dle svého jména František

Podpálily lože sirečkú a byly zamklé; a když

nut se roztáhla až po Radhošť a na Střítež

Josef I. jmenovati. Což Jeho Veličenstvo cí-

k večeru rodiče přišli domů, již byly obě

a tak silně ohnivá byla, jak se cele zatmílo,

sař pán milostivě a vlídně povoliti ráčil tě-

mrtvé. A dne 23ho listopadu byly obě otví-

že se zdálo, že celá obloha je v plameni, ne-

mito slovy: „Milerád Vám to učiním,“ v řeči

rané a pak pohřbené na střítežském hřbito-

bo v jizbě světidlové světlo přerážela.

moravské. Navštívil jsem tam ve Vídni také

vě.

A mnozí učení to nazývali po německu sil-

světovú výstavu, Schönbrunn, 2 cirkuse, cí-

ný Nordlicht.

sařskú kryptu, Schatzkammer, císařskú ko-

1873
Dne 18ho června po železnici jel jsem do
Vídně s manželkú Barború, s bratrem Josefem a Josefem Šimčíkem čís. 38. Dne 23ho

1879

nírnu, vozárnu a mnohé jiné znamenitosti.
Dne 25ho června jsem se zase s manželkú

Dne 19ho května se utopil pod střítežskými

a bratrem Josefem z Vídně domů šťastně

lávkami jakýsi Martin Frydryšek ze zašov-

navrátil.

ských pasek. Bylo to v pondělí, hnal jahňa-

1874

ta, čili přenášel přes lávky a jedno mu spadlo do Bečvy a on za ním skočil a se utopil.
Byl mladý, teprá byl po prvníkrát u asentu.

června mluvil jsem s bratrem Josefem s Jeho Veličenstvem císařem pánem straněvá

Dne 5ho května 1874 se přivezly z Polomi

Voda byla prostředně veliká. Našli ho až

zvonů střítežských evangelických, aby po-

ze štacionu ty 3 nové zvony pro kostel stří-

nad naším dolním olším ještě teplého, ale

voliti ráčil na největším zvoně své jméno ne-

težský s velkú slávú. Přivezly se na 2 nových

již mrtvého.
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Dne 28ho června se oběsil kostelník
v Lešnej na zvoně ve věži, jak šel zvonit v sobotu na modlení.

1882
Dne 3ho na 4ho května v noci jsem se roznemohl. A dne 23ho června na radu p. p.
doktorů Vincence Arnošta a Jana Laufra,
první z Meziříčí a druhý z Krásna, jsem
vyjel z domu a jel se syny Františkem
a Ludvíkem do Luhačovic. Tam jsem přijel
24ho června po poledni a bydlel jsem
u vdovy Veroniky Dostálkové čís. 140 blíže stanice. Platil jsem jí týdně z bytu krom
stravy 1 Fr. 50 kr. Byl jsem tam až do 5ho
srpna, tj. 6 týdnů. Pijával jsem denně (dle
nařízení Dr. Küchlera) obyčejně 6 sklének
vody, tolikých, jak byl asi půlžidlík, čili
8mý díl mázu, ráno po 5té hodině počnúc
4 vždy po 1/2 hodině jednu sklínku Armandky a o 1/2 11 před polednem 1 sklínku Vincentky a po poledni o 3 hodinách
opět 1 sklínku Vincentky. Utratil jsem
všeho okolo 70 Fr.
Dne 23ho června, jak jsem jel do Luhačovic, jsem podepsal odstupní listiny pro syny Františka a Ludvíka u notára Ludvíka
Odstrčila v Meziříčí.
Tento rok byl velmi úrodný na obilí
všeho druhu, ale ovoce bylo tuze málo

Dne 2ho října se začaly v novej škole

V roku 1886 jsme stavili zase u staré

a sena. Jaro bylo pohodlné, červenec veli-

dítky vyučovat. A byl tehdy nadučitelem

školy maštalku, svinčíky, kolnu, stelárnu

ce suchý a horký. Zemňáky se rodily po-

p. Josef Krejsek, rodem z Imramova, a pod-

a ovčírňu. Tihlu dělal, aji pálil, Josef Krůpa

divné: někdo měl hojnost a někdo zas tu-

učitelem p. Pius Thoř z Viča. První evange-

čís. 116 zpod hřbitova. Ale hlína byla voze-

ze málo. Šlo to hodně dle semena, jaké

lík reformovaný, druhý katolík.

ná na tihlu z Luhů vedle silnice, co jde

kdo měl. Nejhorší se povedly rajzle. Zelé

k Rožnovu.

bylo hojnost. Podzim byl tuze pohodlný,

1886

teplý, vázký a dlúhý. V tomto roku 1882
jsem sám viděl v listopadu jahody zralé

Dne 8ho dubna se nasadil řas trní pod
Hložovú rolú na Dolansku.
V měsíci dubnu nalezla Anna, chovani-

a dne 12ho listopadu aji růže a hřebíčky

Dne 6ho na 7ho března zmrznul (doktor

ce Františka Volka čís. 82, stříbrný peníz

plné, vykvetlé. V ten samý den měl Franti-

Arnošt uznal, tuším, že jej ranila mrtvice)

z roku 1549 při rozhazování kopenců na

šek Martínek čís. 61 v kostele za klobú-

Josef Hurtík čís. 28 jda z Jičína z práce.

Kostelisku pode mlýnem. Ten peníz pochá-

kem zralé jahody. Toho bylo u nás, ale jin-

Našli jej na druhý den již mrtvého v za-

zel z doby Ferdinanda I., českého krále;

de, jak noviny psaly, v Anglicku a Rusku

šovských pasekách v jakémsi Čaníkovém

má se za to, že to byl tak zvaný český groš.

byla snad velká zima a mnoho snihu.

březú již do polovice sněhem zavátého.

A v říjnu vychodila kométa v tu stranu

Byl asi 50 let starý, šikovný a též byl vojá-

nad Vičem za svítání.

kem.

Připravil
Michal Šanda
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Knihy v této
rubrice

Z antikvariátních

představované

banánovek

ve skutečnosti
v krabici od
banánů na
chodníku před
antikvariátem nenajdete.
Antikváři jsou si dobře vědomi
jejich ceny, a čím obskurnější je
jejich téma, tím je cena vyšší.
Nicméně jako ve všem se čas od
času objeví pověstná výjimka
potvrzující pravidlo. Zápisy
z Apolináře jsem našel
v banánovce a za 5 Kč koupil
v antikvariátu v Hybernské ulici.
Je to do papundeklových desek
podomácku svázaný ročník 1957
o celkovém počtu 192 stran. Jsou psané na stroji a rozmnožené
cyklostylem na zažloutlé, hrubé dřevité papíry; pamětníci podnikových
časopisů si určitě vzpomenou. Podle katalogu Národní knihovny
vycházely Zápisy z Apolináře pro interní potřebu protialkoholního
oddělení psychiatrické kliniky FN 2 v Praze v rozmezí let 1951–1958.
10 • 11 • 2008 • www.dobraadresa.cz

Zápisy z Apolináře
atd.), za tyto ručí správa oddělení a ta pře-

kádrování, schůze spolusprávy se rovněž ko-

náší ručení na pacienta. Proto je nutné v pří-

ná ve středu v 11,30 v jídelně. V dalším pan

padu ztráty škodu uhradit. Kouření: na po-

Král odpovídá na dotazy. Dotaz: Jak je mož-

kojích je naprostý zákaz kouření, kouřit je

no odsud telefonovat? Odpověď: Z kanceláře

možno pouze venku. V pracovní době není

ošetřovatelů. Dotaz: Mám jen svoje šaty a žá-

Zápis o besedě nováčků dne 17. července

dovoleno kouřit ani v kuřáckých koutcích.

dám pracovní oblek. Odpověď: Co mám rád

1956 s vedoucím lékařem a ostatními pra-

Jakékoliv hry v karty jsou pacientům zaká-

vydám, avšak mám toho velmi málo. Přijď-

covníky protialkoholního oddělení psychia-

zány. (Připomínají hospodské zvyky.) Na po-

te, co mám ve skladu, rád vám dám. Tím by-

trické kliniky v Praze 2, Apolinářská 4/447

koji není dovoleno zbytečné zdržování, na-

la ukončena beseda nováčků s panem Krá-

Přítomni: 4 nováčci.

opak od oběda do 14 hodiny je nutno dodr-

lem.

Pan Král seznamuje nováčky s řádem

žovat klid z důvodu odpočinku. Návštěvy

ústavu. Příjem pacientů je ve čtvrtek, pro-

jsou povoleny jen v sobotu a v neděli. Děti

pouštění ve středu. Při příchodu má každý

ani dospělí nemají do ložnice přístup. Místo

pacient právo obdržeti čisté prádlo. Číslo

pro návštěvy je v létě v zahradě, v zimě a při

lůžka musí souhlasit s číslem deníku, hrneč-

nepříznivém počasí v jídelně. Za mimořád-

ku, známek na stravu atd. Při odchodu nebo

nou návštěvu jsou pacientovi strhávány

změně lůžka se hrneček musí odevzdat. Po

4 hodiny z vycházky. I když léčení je dobro-

Byl převezen na kliniku muž se zraněním.

příchodu se pacientům odebírá krev, a proto

volné, musí se každý pacient podrobit do-

Když totiž opilý přišel domů, žena proti ně-

v tento den je nutno zůstat lačný. Po několi-

mácímu řádu. Kdo má konkrétní připomín-

mu vystoupila se sekyrou v ruce. Na štěstí

ka dnech jsou u pacientů prováděny roent-

ky, vedení je rádo uslyší, avšak nelze po

jej udeřila tupou stranou, takže je vyléčení

genové snímky žaludku, srdce a plic. Pro-

dvou dnech pobytu se snažit změnit systém

možné. Kdyby byla sekyru obrátila ostřím,

gram zaměstnání pacientů je vždy den pře-

vybudovaný na základě dlouholeté zkuše-

byloby to dopadlo mnohem hůře. Muže by

dem vyvěšen na chodbě. Rozvrh práce je

nosti. Spoluspráva: skládá se z různých

odvezli do márnice a ženu by zavřeli. Vidíte,

opakován na ranním hlášení. Za nedodržení

funkcionářů; noví pacienti jsou informová-

že alkoholismus je dvojsečná zbraň.

rozvrhu jsou trestné body. Stopethyl (Anta-

ni „Makarenkem“ oddělení. Spoluspráva

bus) se béře 2x týdně, zapíjí se vodou a zpí-

nepředstavuje žádnou samostatnou složku,

vá se. Do dvou dávek Stopethylu nesmí ni-

nýbrž orgán prohloubení spolupráce s vede-

kdo bez doprovodu opustit ústav. Venerické

ním. Volba se provádí po světnicích a je

oddělení se nachází v sousedství protialko-

schvalována vedoucím lékařem. Na světni-

Večer zahájil Dr. Skála některými domácími

holního a s pacientkami tohoto oddělení je

cích jsou voleni důvěrníci, kterým je nutno

zprávami. Zmínil se také o případu, který

zakázán jakýkoliv styk. Porušení tohoto zá-

pomáhat a podporovat je v práci. Rozcvička

zpracovával jako soudní znalec. Muž, o kte-

kazu má za následek propuštění z léčení. In-

a sprchování: je povinná jako součást léčby

ventární věci: (smetáky, košťata, příbory

a i když někdo cvičit nemůže, musí ráno na-

Beseda s p. Králem
(vrchní ošetřovatel)

Zpráva
ze záchytné stanice

Diskuse č. 407

stoupit. Psaní deníku je rovněž povinné. Jinde lékař provádí visitu 2x denně, zde jí však
není třeba, a proto, aby měl s pacienty kontakt, je nutno psát deník. Nikdo jiný deník
nečte. Nemůže-li někdo sám psát, je povinen
kdokoliv ze světnice mu deník napsat. Každý týden se malují nástěnky nebo nacvičuje
zpěv a recitace. Každou středu je prováděno
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Dr Skála: „To vidím, máte ty slzy tak
snadno na krajíčku. Myslíte, že se to pitím
zlepší?“
Muž: „Já nepiji.“
Dr Skála: „Můžete mi říci kolik pijete?“
Muž: „Jedno nebo dvě piva. Já se hned
rozčílím. Když mi někdo něco řekne, neu-

rého se jednalo, dostal vypít v době od 8 do

Dr Skála: „Jak dlouho dovede být střízlivý?“
Žena: „Někdy přijde večer, někdy až za
dva dny.“
Dr Skála: „Kolik dnů v týdnu je střízlivý?“
Žena: „Opilý je každý den.“

mím odpovědět, tak se rozbrečím a mám

Dr Skála: „Říkáte, že není lepšího člově-

vztek. Kdybych nebyl katolík, vzal bych lo-

ka, když je střízlivý, ale on vlastně není stříz-

patu.“

livý nikdy?“
Žena: „Třeba něco provede a pak je ke

12 hodin celkem půl l kořalky. Při zkouš-

Dr Skála: „Čím byl váš otec?“

kách byl zjištěn obsah 2 a půl promile al-

Muž: „Stavitel.“

koholu v krvi. Před tím ale u soudního pro-

Dr Skála: „Otec nepije?“

Dr Skála: „Co v tom případě dělá?“

jednávání svého případu tvrdil, že v den au-

Muž: „Ne a ani nekouří. Byl jsem v kon-

Žena: „To vám nemohu říct. V hospo-

tonehody vypil také jen půl l kořalky a pře-

centráku a potřeboval bych změnit zaměst-

dách, kde hraje, mu většinou dávají místo

ce měl ještě po 24 hod. 3,5 promile v krvi.

nání. Buďte tak dobří a dejte mně vědět.“

peněz alkohol.“

Zřejmě tedy u soudu nemluvil pravdu. Po-

Dr Skála: „Ráno jste říkal, že jsem ese-

radil mu to advokát, zřejmě ho přijde rada

sák. Doufám, že jste o mně změnil mínění.

pana doktora trochu draho.

Pane Herejku, doprovoďte pana M. dolů.“

mně roztomilý.“

Dr Skála: „Můžete říct, čím vyniká vaše
opilost?“
Žena: „Jdu po ulici a nejsem klidná, protože mám starosti a také se peru.“

Se souhlasem potkalo se řešení Dr Ská-

(Muž odchází a děkuje s pozdravem Zaplať

ly ohledně t.zv. kuřáckého svinčíku. Nabídl

Pán Bůh.) „Chtěl bych všem přítomným ří-

Dr Skála: „V hospodě jste se také prala?“

kuřákům zatím popelníčky papírové, a při-

ci: Až budete míti mouchy, vžijte se do této

Žena: Ne, jen dvakrát. Dvakrát jsem by-

slíbil pro příště popelníčky řádné.

situace a vzpomeňte si na tento případ. Je

la zavřená.“

Jako další bod programu byly pohovory

to velmi zajímavé. Hned klid a hned zase

Dr Skála: „Co chcete nyní dělat?“

se zachycenými osobami. Jako prvý na řadu

pláč. K dovršení všeho žije v prostředí, kte-

Žena: „Chci jeti do Příbrami, tam se vy-

přichází muž.

ré do nešanuje. Dále prosím paní N. Paní

dělají peníze.“

Dr Skála: „Prosím pana M. Pane M.

N., jsou tu vesměs našinci, nemusíte se ži-

Dr Skála: „Na co potřebujete peníze?“

doufám, že se domluvíme jako ráno a pak

nýrovat. Po levici sedí pacienti, kteří jsou

Žena: „Takto jsem odkázaná na něj, co

vás pustíme. Kolikrát jste byl na záchytce?“

zde na léčení, po pravici pacienti vyléčení

přinese, a to je tak 20–30 Kčs denně. Mám

Muž: (Ve středních letech, velmi špatné

a jejich manželky.“ (Na stupínek si jde sed-

3 měsíce staré dítě. Kdyby nepil, přinesl by

výslovnosti, kulhá a do nemožnosti přecitli-

nout žena. Je jí 28 let, na záchytné stanici

i 100 Kčs. Chtěla jsem jít dělat do továrny

vělý.) „Sedmkrát.“

byla celkem 17 x.) „Proč se tak často dostá-

neb k tramvaji, ale nechtěl mne pustit. Ří-

váte na záchytnou stanici?“

kal, že jsou tam samé...“

Potom, aniž by se ho doktor tázal, mluvil o sobě, jak byl zasypán v roce 1952, má

Žena: „Když se pohádáme se starým,

o tom legitimaci, je kulak, v práci ho rozči-

tak se jdu napít. Po prvé jsem zde byla v ro-

lují. Dělá na stavbě, kde jsou na něj hrubí.

ce 1953, ale také jsem 1 rok vůbec nepila, to

Při tom neustále vzlykal.

tehdy nebyl můj druh doma. Když se napiji

Dr Skála: „Ráno jste mi říkal, že jste stu-

a jdu po ulici, tak jsem hlučná a odvezou

doval na stavitele. Můžete mi říct, kolik je 5

mne k vám. Můj druh je také alkoholik.

x 5, 2 x 14, 6 x 7?“ (Odpověděl sice pomalu,

Hraje po hospodách na harmoniku a nikdy

ale správně až na poslední otázku, kde pro-

nepracoval.“

stě hádal.)
Muž: „Jsem zapsán na nervovém oddělení a potřebuji nové zaměstnání.“ (Pláč.)
Dr Skála: „Ale pane, já bych kvůli tomu
neplakal.“
Muž: „Jsem baba.“
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Dr Skála: „Proč jste s ním?“
Žena: „Jsem na něj zvyklá. Když byl
pryč, měla jsem známost a myslela jsem, že
to bude lepší, ale pak se vrátil a zůstalo vše
při starém. Povahově není špatný, není nad
něj lepšího člověka, když není opilý.“

Dr Skála: „Má někdo otázku k paní N.?“

venském okresním městě, kde jsem byl za-

P. Valer: „Proč nechodíte na antabus?“

městnán jako úředník politické správy jsem

Žena: „Nedělal mi dobře.“

šel na nádraží k obědu. po obědě jsem se již

Dr Skála: „Když pojedete do Příbrami,

do kanceláře nevrátil. V ovíněném stavu

myslíte, že se situace zlepší?“

jsem vskočil do rozjíždějícího se rychlíku

Žena: „Budu chodit pracovat a pravidel-

a dělal jsem detektiva a ve vlaku pokud se

ně spát. Tady chodíme spát ráno a prospíme

na to pamatuju jsem proháněl 2 prodejné

celý den. Na příklad když hraje můj starej

ženštiny a pak jsem zas z rychlíku za jízdy

ve Strašnicích do 2 hodin ráno, dostaneme

vyskočil. Při špatném seskoku jsem ztratil

se domů až ve 4. Musím chodit s ním, abych

brýle, klobouk a hůl a klidně jsem si to šu-

něco zachránila.“

pajdil okolo štreky do stanice, kde bylo ob-

Dr. Otterová: „Co bude s vaším dítětem,
když odejdete?“
Žena: „Nechám jej zatím v Krči, tam
může být až do 1 roku.“

rovské zděšení, poněvadž se toto odehrálo
na hlavní trati Praha – Budapešť a vzápětí

píši tak pozdě, neboť jsem měl po svém ná-

po mém seskoku jel mezinárodní rychlík

vratu do Brna mnoho starostí. Jistě víte, že

v protisměru.

jsem byl z toho hrozně vyděšenej. To víte,

Jindy jsem zase ze sebe dělal dělostře-

po tak dlouhé době se zase honit za tou ko-

leckého štábního kapitána a vehementně

ženou koulí. Ještě nejsem docela v pořád-

jsem dokazoval a kreslil, že úhel výstřelu

ku, musím hodně trenovat a běhat. Největ-

rovná se úhlu dopadu, theoreticky jsem pře-

ší legrace byla, když jsem se byl přihlásit ke

Dr Skála: „Já osobně bych vám radil

střeloval vysoké hory, aniž bych k tomuto

kontrole v Brně, nevěděli vůbec co se

opustit druha a nejezdit do Příbrami. A ny-

odbornému výkladu měl odborné předpo-

mnou mají dělat, byl to asi nějaký nováček

ní pane Herejku odveďte paní N.! Chce snad

klady. Nebyl jsem totiž ani vojínem, neř-

v těchto věcech, protože se mne ptal kolik

někdo z přítomných něco dodat?“

ku-li důstojníkem.

a kdy to mám brát (antabus), jako by to byl

Levice: „Kolikrát byl váš druh na záchytné stanici?“
Žena: „Asi 5 x. Když se pere v hospodě,
bojí se ho i SNB.“

Př. Urban: „Hodila by se na ni dlouhodobá léčka.“
Dr Skála: „Tady jste krásně viděli alkoholismus v kostce.“

Jednou jsem zas přišel do Brna na nád-

nějaký aspirin. Ze začátku se našli lidé, kte-

raží do kanceláře výpravčího a choval jsem

ří mi to léčení plně schvalovali, ale někteří

se jako jeho kolega, který ho přišel vystří-

zase říkali, že je to stejně na pendrek že bu-

dat ve službě.

du zase pít. To co jsem říkal dr. Skálovi na

Požádali jsme opozdilce, aby napsali,

A tak ten můj život běžel s většími nebo

přednášce. Můžu Vám s klidným svědo-

proč přišli pozdě; tak pan Peterka napsal:

menšími obměnami čím dál tím hůře. Tak

mím napsat, že se zatím držím dobře a da-

šel jsem z práce, pan Haura: nezavádějte no-

se stalo, že před 10 lety jsem byl prakticky

ří se mi to a nedělá mi to žádné potíže.

voty, pan Kudrna: manželka měla dlouhé

se svým rozumem a silou v koncích. Neměl

Přednost je také velká v tom, že se straním

tkaničky a nemohli jsme tak rychle jít, pan

jsem již žádného jiného zájmu, než si někde

společnosti, která mne do toho nutila

Kaněra: chodím již 4 dny filmovat po hos-

opatřit Kčs 150,– a koupit si litr rumu: to

a když náhodou někoho potkám, řeknu mu

podách a jsem vyčerpán.

bylo tehdy moje největší štěstí a pokládal

plnou pravdu, že jsem byl na léčení a s tou-

jsem se po požití tohoto za nejšťastnějšího

to věcí chtěl opravdu skoncovat. V mém

tvora.

mužstvu již vědí, co asi potřebuji a nemůže

Stan. Kotulán:
Mých prvních 10 let
abstinence

Tak se stalo, že dne 10. prosince 1946

se mi stát, že by mne k tomu někdo nabá-

tajemník ředitelství velkého zdravotního in-

dal a naopak mě usměrňují, abych nevyjel

stitutu Stan. Kotulán v doprovodu své dra-

z kolejí. Vše jsem o léčení v Apolináři na-

hé choti nastupuje na odd. 102 psychiatric-

šim chlapcům vyprávěl, sledovali ten můj

ké kliniky prof. dr. Myslivečka.

výklad s velikým zájmem a zamrzelo mě,
že jsem neměl při ruce moje elaboráty

Před léčením: řada lidí našeho druhu o mně
vypráví, že já jsem do ústavu vůbec nepat-

Ladislav Přáda

z přednášek, abych jim přečetl a dokázal
skutečné příběhy. Rád si vzpomenu na
chvíle v Apolináři, který mně byl velkou

řil, čili jsem nebyl žádný piják. Tak vám vážení přátelé pro zajímavost a posouzení

Milí spolubojovníci, předem vás všechny

vzpruhou v mém dalším životě, zdravím

uvedu jen několik případů. V jednom slo-

srdečně zdravím a prosím za prominutí, že

všechny známé i neznámé, kteří chtějí, až
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v ostravském kraji, je členem redakce Zápi-

P o ch

Jindřich, nar. 1907, léčil se v roce

sů z Apolináře a po všechna léta je pravidel-

1950, od té doby abstinuje. Je ženatý, za-

ným návštěvníkem pátečních diskusí KLUS.

městnáním hostinský. Aktivně spolupracoval s protialkoholní poradnou v Ústí nad La-

M i z e r a Václav, nar. 1907, léčil se koncem

bem, při které založil KLUS.

roku 1949 a od té doby naprosto abstinuje.
Je ženatý, zaměstnáním grafik. Po svém pro-

T i ch n a v s k ý Bohuslav, nar. 1902, léčil

puštění se staral o výtvarnou propagaci

se v roce 1950 a od té doby abstinuje. Je že-

a nakreslil stovky nástěnek a plakátů. Do ro-

natý, povoláním řídící učitel. V prvém roce

ku 1953, kdy se odstěhoval z Prahy, byl vý-

po propuštění s oddělení proslovil 50 proti-

tvarným redaktorem Zápisů z Apolináře.

alkoholních přednášek ve svém okrese a jako nejagilnější spolupracovník byl odmě-

se vrátí z Apolináře nastoupit cestu v absti-

Mrskoš

František, nar. 1901, zaměstná-

něn prostřednictvím Ústřední rady odborů

nenci.

ním slévač, léčil se po roce 1950 a od té doby

zimní rekreací. V roce 1954 prodělal na od-

nepřetržitě abstinuje. Je vdovec. V prvních

dělení odvykací léčbu antinikotinovou, pře-

letech své abstinence byl předsedou závodní

stal kouřit a přibyl o 10 kg.

Až přijedu v sobotu do Prahy, zakoupím
si všechna čísla „Apolináře“.
Gregorováci držte se, ať neuděláte naší
světnici hanbu, těším se na shledanou.
Zdraví Vás srdečně Ladislav Přáda
(pozn. Ladislav Přáda (1932–1995), jeden
z největších talentů, které kdy český fotbal
měl. Slibnou kariéru narušil a posléze předčasně ukončil jeho způsob života. Začínal ve
Hvězdě Trnovany, odkud přestoupil do Slavoje Liberec. Jako většina tehdejších fotbalových hvězd se roku 1954 se stal členem
ATK Praha. V roce 1956 odešel hrát do Brna, na další sezonu do Spartaku Hradec
Králové a následující rok do Příbrami. Reprezentoval 10x v letech 1953–1956. Zemřel v bídě v odstaveném vagonu na žižkovském nákladovém náraží.)

Patroni
Apolinářských
světnic
G r e g o r Vladimír, nar. 1920, léčil se v roce 1950 a od té doby nepřetržitě abstinuje.
Je ženatý, zaměstnáním účetní. Je jedním
z nejagilnějších pracovníků z řad pacientů,
zúčastnil se v roce 1953 tříměsíční protialkoholní brigády ministerstva zdravotnictví
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rady velkého pražského závodu, kde podstatně snížil konsum piva a zvýšil tak značně
výkonnost na svém pracovním úseku.

Připravil
Michal Šanda

Z antikvariátních

banánovek

Za dobu existence
této rubriky se vracím
ke světové válce
1914–1918 už potřetí.
Brožuře Oběti
předcházela výpověď
Josefa Kápara Cestou
kamenitou ze srbského
zajetí a z pohledu
civilního obyvatelstva
Choceň za války a po
válce. Důvod tyto návraty
mají dvojí. Militaria jsou
snad v každém
antikvariátu, a proto knihy
z tohoto regálu nelze
pominout. Důvodem druhým je, že
jsou to silné příběhy. Rotmistr Pámbu

N

ejvětší oběti přinesla 6. rota 31. československého
střeleckého pluku. Rota čítala 40 mužů, konala výzvědnou službu v úseku Nervesa-Montello na pravém

břehu řeky Piave,jihozápadně od Conegliano. V noci ze dne 14. na
15. června r. 1918 zahájena byla velká a poslední rakouská ofen-

zaplať, že je můžeme číst

siva, jejímž účelem bylo rozbití obranné posice italské armády na

a nemusíme prožívat na vlastní kůži.

nut byl prudký obchvatový nápor, jemuž mělo podlehnouti levé
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pravém břehu piavském a soustřediti nástup na Benátky. Podnik-

Sepsal Josef Logaj, kapitán italských legií, vydal Čin, tiskové

Oběti

a nakladatelské družstvo československých legionářů

v Praze dne 24. dubna 1921, kdy byly ostatky legionářů v Itálii

popravených Rakousko-Uherskem pochovány na Olšanských hřbitovech
křídlo italské. Tam byly také naše pluky.
Zmíněná rota zjišťovala, zda v nepřátelských posicích nalézají se čeští nebo slovenští vojáci. Legionáři, chtějíce na sebe
upozorniti, zpívali národní písně a vybízeli stráže ke sběhnutí. Avšak v rakouských
řadách byl klid. Konány přípravy k útoku.
Proti českým posicím stály německé a maďarské oddíly. Pravděpodobně velitelé
těchto útočných jednotek svěřili zvlášť vybraným lidem úkol, aby se zmocnili živých
legionářů. Mužstvo těchto rakouských oddílů bylo opatřeno provazy. Asi o třetí hodině ranní zahájilo rakouské dělostřelectvo palbu. Pod ochranou šrapnelů a granátů, podařilo se několika rakouským praporům proraziti italské obranné linie a 6. rota octla se tímto způsobem v pasti. Sveden
krátký, zoufalý zápas. Asi 18 bratří bylo za-

gionáři byli 18. června náhlým soudem

souzenců ze vzdálenosti pouze půl metru.

bito a není vyloučeno, že i z toho počtu

v Conegliano, kde sídlilo velitelství 24. ra-

Po výstřelech vojenský lékař prohlížel po-

někteří padli živi do rukou nepřátel a po-

kouského armádního sboru, odsouzeni

pravené a dal příkaz k pohřbení. Maďarští

praveni na jiném místě. 15 pak bratří bylo

k smrti. Poprava konala se večer téhož dne

vojáci chopili se mrtvol za nohy a hlavu

svázáno a dopraveno do Conegliano.

na cvičišti u kasáren. Původně bylo naříze-

a házeli je do veliké jámy, vykopané

Ostatním podařilo se uprchnouti. Někteří

no, aby všichni odsouzení byli oběšeni; za

u vchodu do stájí kasáren. Odsouzení byli

v zoufalém zápase pokoušeli se o sebevraž-

katy přihlásilo se dobrovolně 34 maďar-

vedeni kolem svých mrtvých bratrů. Kněz

du, ale v tom jim bylo zabráněno. Stejný

ských vojáků. Později však bylo rozhodnu-

nebyl přítomen. Poslední čtyři legionáři

osud stihl bratry 33. střeleckého pluku,

to, aby byli zastřeleni a sice po dvou. Po-

po zastřelení naloženi byli na vozík a do-

kteří byli zaskočeni a zajati 19. června

prava začala v 7 hodin večer. Popraviště

praveni na silnici před kasárny. Mrtvoly

u Santa Donna di Piave. 31. a 33. střelec-

uzavíral řetěz vojska a četnictva. Přístup

byly pověšeny na čtyři vysoké platany a na

képluky měly největší ztráty bratří, kteří

povolen pouze vojákům a jen některým

prsa připevněny nápisy v šesti jazycích:

byli rakouským vojskem zajati a poprave-

občanům z místního zastupitelstva. Od-

Zrádci vlasti, Čechoslováci. Na stromech

ni. Vylíčený případ 6. roty lze směle vzta-

souzenci šli klidně, sebevědomě, majíce

visely mrtvoly 48 hodin, aby byly výstra-

hovati na skupiny i jednotlivce legionář-

ruce na zádech spoutány drátem a vedeni

hou nespokojencům.

ské, kteří nešťastnou náhodou octli se v za-

asi 20 četníky. pak musili pokleknouti

Na Monte Guarda jiných deset zajatých

jetí rakouském. Číslice popravených se po-

a rozvázány jim ruce. Oči si nedali zaváza-

bylo přinuceno vykopati si jámu asi půl

hybuje mezi 56–60.

ti. Popravčí oddíl tvořilo 6 Maďarů a zálo-

metru hlubokou a dva metry dlouhou. Po-

Obrazy poprav dle protokolárních záz-

ha 12 mužů. Šestičlenný oddíl popravil

pravu řídil nadporučík Hötzendorf,syn ná-

namů mají posupný, sveřepý ráz. Zajatí le-

všech patnáct bratří. Stříleno bylo do od-

čelníka generálního štábu Conráda z Höt-
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zendorfu. Avšak po prvém výstřelu byli z odsouzených pouze dva

Ze zprávy velitelství československé do-

mrtvi a ranění byli znovu stříleni.

mobrany o popravě bratra Bedřicha

K popravě čtyř legionářů v Arcu, zajatých 20. září 1918 na Dos-

Havleny

so Alto, komandoval princ Eliáš z Parmy, bratr císařovny Zity, deputace složené výhradně z českého mužstva. Při popravě přetrhl se

vykonané 21. června 1918 v 11 hod. dopol.

dvakráte papírový provaz s bratrem Ježkem. Přes to však zamítnut

na silnici mezi Sant Donna-Calveccia a Ceg-

byl veřejným žalobcem návrh, aby odsouzení byli zastřeleni. Tepr-

gia, uprostřed mezi Ponte di Ceggia a hřbi-

ve po hodině přineseny nové provazy a poprava byla vykonána.

tovem nazvaným Rakušany Heldenfriedhof,

Mimo to mužstvu za chycení živého legionáře přináležela od-

od školy v Davanzo 400 kroků směrem k Pi-

měna (250-300 K); polní maršálek Kobatin věnoval útočné skupině,

avě. Pohřben byl původně u telegrafní tyče,

která na Dosso Alto zajala tyto legionáře obnos 1000 K. (Zpráva 10.

přes příkop, nyní na zmíněném hřbitůvku.

armádního velitelství v Tridentu, 22. září 1918, č. 8049/7)

Poprava byla u 46. pěší divise, jejíž velitelství
bylo v domku u místa popravy (větší statek).
Poblíže jsou dodnes viděti kaverny, vystavěné proti aeroplánům. K divisi náležely 13.
střelecký a 15. dragounský pluk. Zajatý byl
jí předán 10. divisí, jež se právě se 46. divisí
střídala. K 10. divisi patřily 15., 21, 55. a 98.
pluk. Havlenu zajal 98. pluk. V rakouskouherské armádě sloužil jednoroční dobrovolník Havlena u téhož pluku. Asi 20. června 1918 při první piavské offensivě u Sant
Donna di Piave byl zajat na druhém břehu
řeky Piavy. Přiveden byl k statku u Davanzo
na silnici k Ceggia, který byl sídlem 10. divise. Polním soudem legionář Havlena odsouzen k smrti a příští den 21. června asi
o 11. hodině dopolední popraven. Souzen
a vězněn byl v červeně natřeném domě, jenž
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vzadu od silnice uzavíral statek. Z tohoto do-

aniž by se byl na své katany ohlédl, přešel

H a v l e n a Bedřich, člen výboru Česko-

mu byl vyveden, doprovázen po každé stra-

silnici. Došed až k tyči pod ráhno, naskočil

slovenského dobrovolnického sboru. Naro-

ně jedním vojínem a následován vzadu kně-

jako Sokol na kliku levou nohou, tj. chytil se

zen 18. května 1888, příslušný do Nové

zem a několika důstojníky a četníky. Jiných

ráhna a přitáhl se nahoru. V rychlosti pak

Lhoty. Popraven 21. června 1918. Otec J.

diváků nebylo, poněvadž to byla náhlá a šir-

pravou rukou navlékl si oprátku na hlavu,

Havlena, Mělník.

ším vrstvám vojska neznámá poprava. Právě

při čemž se tato pro onu rychlost sesmekla.

J e ž e k Antonín, narozen 17. července

proti štítu červeného domu stála telegrafní

Usmívaje se navlékl oprátku přes hlavu zno-

1894, příslušný do Ústí nad Orlicí. Popra-

tyč; přizpůsobená bočním dřevem na šibeni-

vu a spustil se bleskurychle dolů do svisu.

ven 22. září 1918. Matka Marie Ježková,

ci. Na příčném dřevě, jež bylo 2 a čtvrt met-

Oprátka se zadrhla a on s úsměvem v obli-

Ústí nad Orlicí. Zanechal 64letou matku

ru od země vysoko, visela zcela krátká

čeji bez veškerého smrtelného zápasu doko-

a 6 nezaopatřených dětí.

oprátka. Havlena spatřiv šibenici vypial pr-

nal.

sa, zvedl hlavu vzhůru a pevným krokem,

B o č e k Antonín, 31. střel. pluk, naroVoják, čekající hned za tyčí u vykopané-

zen 21. října 1897, příslušný do Rosic

ho hrobu, s údivem hleděl na tento výjev.
V květnu 1919 byl jeho hrob na popud italského vojenského velení stejně jako ostatní
hroby v okolí otevřen a jeho mrtvola pohřbena na hřbitově (Heldenfriedhof). S ním
byly pohřbeny i ostatky pěti jiných legionářů popravených u Sant Donna. Mrtvoly popravených dají se při exhumaci snadno zjistiti dle rukou svázaných drátem, nesnadno
ovšem zjistiti mrtvolu Havlenovu – beze
stop svázání, jedině snad dle italského stejnokroje, který měl na sobě, byl-li v něm pochován.Smrti Havlenovy je několik svědků.
Svědectví zde uvedené je podáno dle líčení
Františka Kváči z Radotína, vojína 10. rakouského sanitního oddělení, nyní 29. domobraneckého praporu.
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u Chrásti. Pochován u Coll Guarda. Otec

Marie Šléglová, provdaná Majerová, Oubo-

Na závěr medailon Josefa Logaje ze serveru je-

František Boček, Rosice u Chrásti.

čí, pošta Nová Kdýně.

ho domovské obce Turovice, www.turovice.cz

S o b o t k a Josef, 31. střel. pluk, na-

Š t o r ch Alois, 39. střel. pluk, narozen

rozen 14. ledna 1896, příslušný do Čacho-

21. července 1893, příslušný do České Lípy.

Josef Logaj se narodil 27.7.1887 v Turovi-

tína. Popraven v Creto 25. července 1918.

Popraven v Sant Alessandro-Riva 5. červen-

cích v rolnické rodině. Jeho otec byl Josef

Otec Josef Sobotka, Čachotín, pošta Chotě-

ce 1918. matka Kateřina Štorchová, Nová

a maminka Anna, rozená Nehalová z Podo-

boř.

Ves, pošta Bakov nad Jizerou.

lí. Po ukončení obecné školy v Dřevohosti-

C u d l í n Karel, 33. střel. pluk, naro-

T i n t ě r a Václav, 31. střel. pluk, narozen

cích vykonal zkoušku do třetí třídy měš-

zen 22. září 1891, příslušný do Divišova.

6. září 1889, příslušný do Veselé. Popraven

ťanské školy v Přerově. Studia ukončil na

Popraved v Oderzo 16. června 1918. Otec

v Conegliano 16. června 1918. Ženatý. Žena

dvouleté obchodní škole v Přerově. V roce

František Cudlín, Divišov u Benešova.

Anežka Tintěrová, Lišná,pošta Německá u No-

1909 přichází do Prahy, kde nastoupil jako

vého Města. Zanechal 1 osmileté děvčátko.

úředník v kanceláři časopisu Čas. Účastnil

H e r c i g Alois, 33.střel. pluk, narozen
1. dubna 1895, příslušný do plzně. Popraven u Sant Stino. Otec Adam Hercig, Doudlevce u Plzně.
M í š e k František, 31. střel. pluk, narozen 1889, příslušný do Vicenic. Popraven
v Conegliano 16. června 1918. Ženatý. Žena
Marie Míšková, Záluží u Mostu. Zanechal 2
nezaopatřené děti.
N o v á č e k Karel, 33. střel. pluk, narozen 15. září 1879, příslušný do Břežan.
popraven v Arco 22. září 1918. Ženatý. Žena
A. Nováčková, Břežany, pošta Malý Bor
u Strakonic. Zanechal 4 děti. Byl před popravou tři hodiny mučen.
Š l é g l Jiří, 33. střel. pluk, narozen 29.
září 1894, příslušný do Oprašic, pošta Kouty. Popraven v Arco 22. září 1918. Matka
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na srbské frontě a posléze na italském bo-

italskou vládou povolena samostatná čs. ar-

jišti. Přeběhnout na druhou stranu fronty

máda v Itálii v počtu 10 000 vojáků. Josef

se mu podařilo v noci 2. 6. 1915. Byl však

Logaj, který po zranění na frontě měl cha-

při tom zraněn střelbou do nohy. Po čás-

trné zdraví se nakazil ještě virem španělské

tečném uzdravení vstoupil s několika přá-

chřipky, která jako epidemie zachvátila Ev-

teli do italské armády, kde v lednu 1916 na-

ropu. Byl poslán do Amalfi poblíž ostrova

vázal první styk s T. G. Masarykem a začal

Capri, kde je s velkou péčí ošetřován kra-

organizovat naše zajatce na italské půdě.

jankou Helenou, která se stává jeho ženou.

Dne 15.1.1917 byl zvolen do vedení Česko-

V březnu 1919 se vrací z Itálie do vlasti. Lé-

slovenského dobrovolnického sboru, jehož

čí se, ale zdraví se mu nevrací. Znovu se vr-

založení bylo na jeho návrh oznámeno Ma-

há do práce a píše knihy o historii našeho

sarykovi a Benešovi. V táboře čs. zajatců

zahraničního odboje Československé legie

poblíž Neapole získává pro zajatce za velké-

v Itálii a Oběti.

ho nebezpečí zprávy a výstřižky z novin.

Kapitán Josef Logaj umírá dne 22. 11.

Tak se postupně utvářel časopis Denní

1922 ve věku 35 roků. Zanechává ženu

oznamovatel a pozdější časopis „V boji“,

s malým synkem. Osobních poct se mu po

který sám redigoval. Na podzim roku 1917

vzniku republiky dostalo poskrovnu. Byl

byl ještě s dalšími čtyřmi dobrovolníky po-

vyznamenán revoluční a vítěznou čs. meda-

se dění v pokrokovém hnutí mládeže a stal

volám Edvardem Benešem do kanceláře

ilí a za zásluhy na organizaci čs. legii v Itálii

se obdivovatelem a žákem prof. Masaryka.

České národní rady v Římě. Tam se utváře-

byl jmenován italskou vládou Cavallierem

Uveřejňoval články v časopise Čas a Stu-

la samostatná československá armáda. Do

řádu italské koruny.

dentská revue. Po vypuknutí první sv. vál-

všech zajateckých táborů se rozesílaly zprá-

ky byl odveden k rakouskému pluku v Br-

vy a výzvy ke vstupu do naší armády. Po

Připravil

ně a s ním se na jaře r. 1915 zúčastnil bojů

velkém úsilí byla v dubnu 1918 konečně

Michal Šanda

M í š e k František, 31. střel. pluk, narozen 1889, příslušný do Vicenic.
Popraven v Conegliano 16. června 1918. Ženatý. Žena Marie Míšková,
Záluží u Mostu. Zanechal 2 nezaopatřené děti.
N o v á č e k Karel, 33. střel. pluk, narozen 15. září 1879, příslušný do
Břežan. popraven v Arco 22. září 1918. Ženatý. Žena A. Nováčková,
Břežany, pošta Malý Bor u Strakonic. Zanechal 4 děti. Byl před popravou
tři hodiny mučen.
Š l é g l Jiří, 33. střel. pluk, narozen 29. září 1894, příslušný do Oprašic,
pošta Kouty. Popraven v Arco 22. září 1918. Matka Marie Šléglová,
provdaná Majerová, Oubočí, pošta Nová Kdýně.
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Z antikvariátních

banánovek

Josefa Beránka v katalogu žádné
knihovny nenajdete. Nebyl
spisovatel, byl řezník a podnikatel.
Rozhodně svému řemeslu rozuměl
lépe než anonymní autor této
reklamní brožurky spisovatelství.
Životopisná data Josefa Beránka
jsou ale známa. Narodil se roku
1864 a zemřel 1936. V roce 1887
převzal v Praze na Tylově náměstí
řeznický obchod. Deset let nato
koupil celý dům nad řeznictvím.
Před první světovou válkou v něm
vybudoval kavárnu a restauraci. Po
válce vznikl ve vedlejší přístavbě
Slovanský hotel – Beránek.
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elkoobchod

V

masem

syrovým,

uzeným, sádlem i lojem, zvěřinou, drůbeží, rybami atd. Moder-

ní jídelna teplých i studených pokrmů.
Rychloobčerstvení. Královské Vinohrady,
Tylovo nám. čís. 25 a 27 n., Hálkova třída
čís. 30. Telefon 942.
Není zrovna snadnou úlohou shrnouti v několik řádek popis obrovského podniku Beránkova a vytvořiti před čtenářstvem aspoň

Beránkův velkozávod

V roce 1929 zřídil Beránek v Londýnské ulici jeden z nejmodernějších
biografů své doby. V Londýnské bylo v dalších domech i zázemí hotelu –
ubytování číšníků a pokojských, kanceláře hotelu, soukromá vila rodiny
Beránkových a generálního ředitele hotelu, stáje se senem – později
garáže a benzinová pumpa, zázemí masných krámů a Beránkovy tržnice.
Hotel Beránek existuje na Tylově náměstí do dneška.
O hotelu a Josefu Beránkovi se zevrubněji dočtete na
www.hotelberanek.com/cs/historie-hotelu-beranek-v-praze.
částečně správný obraz tohoto, řekněme

lů, chodeb a skladiští, na zemi, pod zemí

amerického obchodního domu s masem.

i nad zemí, veliké mraveniště hemžící se

Při popisu závodu Beránkova není třeba té

nejrůznějšími pracovníky a pracovnicemi.

nejmenší nadsázky, zde naopak jsou pero

Počneme, jak se říká od Adama. Jako

i fotografický aparát nástroje příliš nedoko-

všude i zde jest počátkem prací závodních

nalé, nestačí zobraziti tento podnik v jeho

nákup surového materiálu. Čechy i Moravu,

bezvadném chodu, v tom ruchu a hemžení.

Slezsko i Halič i Rakousy, projíždí stále něko-

Jako veliký stroj jeví se bedlivějšímu pozo-

lik zdatných sil Beránkova závodu, jímž svě-

rovateli celý závod a skryté, neviditelné

řen nákup zboží. Vyzbrojeni jsou nejen dlou-

pružné péro strojem hýbající slove lidský

holetou praxí a theoretickým vzděláním, ale

důmysl a podnikavost. Kdyby kdosi velkou

také vycpanými tobolkami v náprsních kap-

pilou rozřízl komplex Beránkových závodů

sách, neboť: peníz všude pán je, jak říkali již

na Královských Vinohradech, pak spatřili

staří Čechové. Z panství i dvorů, ze statků,

bychom hotové bludiště lesklých dílen, sá-

z chalup, z trhů hospodářských výstav, z pobřežních měst německého moře, odevšad jedou drahou transporty dobytka, drůbeže,
ryb a raků do Prahy, by zde, dle svého určení, skončili pozemskou pouť. Na pražských
jatkách zotaví se v jednom nebo více dnech

Uleželé čtvrtě dělí se v řeznické dílně

dobytek po cestě, načež za šetření všech

dle jakosti a pak roznáší se do různých od-

předpisů humanity jest porážen. Porážení

dělení v tržnici, kde se označují cenami. Co

i nákup řídí se však vždy očekávanou spotře-

je určeno k uzení, ukládá se do kádí o hod-

bou, takže do obchodu přichází maso stále

ně vyšších člověka.

čerstvé. Ve čtvrtích rozsekané maso dopraví

Dílna uzenářská – pro zpracování uze-

se z jatek do závodu, kde v chladírnách ne-

nářské volí se zvláštní díly masa, jež každý

chá se potřebnou dobu uležeti.

milovník uzenářských výrobků zná pod
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ním vozíku dopraví se na sklem krytý veliký dvůr. Označeny jsou světovou známkou:

Zásilky adresovány jsou do všech končin
naší říše, za hranice i do zámoří, do všech
světových lázní a restaurací, platí i zde heslo: Vzdálenost není překážkou! Tak stává se,
že vepřík, jenž spatřil světlo světa někde
pod Šumavou u pralesa a v pražských jatkách život svůj skončil, rozejde se po všech
koutech naší vlasti. Na upraveném pochutnávají si hosté přední restaurace v některém jihočeském městě, jedna kýta ocitne se
na stole přednosty zapadlé stanice někde
v Českomoravské vysočině, párek z téhož
jménem krkovička, bůček, plecko, zamín-

vepříka jest svačinou dělníku v továrně

krámu. Zde i dvory a stáje koňské, garáže au-

ko, pečínka, hlavně pak pražská šunka ev-

snad na severu Čech.

tomobilové, vlastní strojovna září čistotou.

ropské i zámořské pověsti. Obrovské stroje

Projděme ještě několik místností Berán-

A tu končím dobře míněnou radou ku-

nejnovějších soustav zpracovávají vzor-

kova závodu, skladiště uzenin, sklad drůbeže

pujícímu obecenstvu: zkuste zde nakoupiti!

ným, hygienickým pravidlům odpovídají-

a j. Všude panuje velká čistota, jas světla buď

A stanete se jistě odběrateli Beránkových

cím způsobem zásoby masa a odevzdávají je

denního nebo žárovek, svěží vzduch, nástro-

závodů!

do udíren a prodejen. Není snad třeba ani

je i stroje, jako by teď došly z továren, lesk-

podotýkati, že závod tak obrovský má i svo-

nou se mosazí i mdlým leskem ocele. Nikde

je speciality uzenářské v salámech atd., jež

stopy po nechutném zápachu starého masa

těší se zvláštní pozornosti odběratelů.

a krve, nikde umaštěné a rozsekané špalky,

Šunky – oddělení šunkové poskytuje

jež bývaly spojeny s představou řeznického

Pečené srdce
Byla půvabná jako jarní den, úsměvná jako

obraz zvlášť zajímavý. Proslavené pražské

mládí samo a Benjamínovi Beránkovi při-

šunky z velkozávodu Beránkova rozcházejí

padlo, že jej jakési kouzlo přitahuje k ní,

se po celém světě a které žádná jiná cizo-

když jej letmo stihla úsměvným pohledem

zemská uzenářská světová firma napodobi-

svých zářících, měnlivých očí. Benjamin Be-

ti nedovede, neb tyto pracují se pod speciel-

ránek byl zkrátka zamilován do štíhlé, mla-

ním dozorem za účasti samotného majitele.

dičké, hezké majitelky dvou kouzelně krás-

Ve velké tržnici zřízeno je přes 20 oddě-

ných očí, jež se na něho usmívaly z hezouč-

lení, každé se svojí americkou pokladnou,

kého obličejíčku ovroubeného kučerami se

každé pro jediný druh zboží. Druhy masa

zlatým leskem. Zvykli si vídati se denně,

označeny jsou zřetelnými nápisy a cenami.

v přesnou hodinu, uprostřed Karlovy ulice.

Zde bývá po celý den v každé době rušno.

A on šel za ní až k rohu Tylova náměstí, ona

Personál v bezvadných bílých úborech

se pak ještě kradmo poohlédla jako způsob-

ochotně vyhoví. Prodejny otevřeny jsou po

né, dobře vychované děvčátko a zmizela

celý den až do 8 hodin večer. Reelnost cen

v kupě lidí, jež se hromadily kolem výklad-

se tak dodržuje, že chuďas i boháč, dítě i sta-

ních skříní tržnice Beránkovy. Benjamin Be-

řena jsou obslouženi s plnou solidností.

ránek se podíval se na veliký dům a zali-

Objednávky na venek balí se ve zvláštních místnostech do košů i pytlů a na ruč-
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chotilo mu, že jeho krasavice chodí nakupovat k jeho soujmenovci.

Jak krásně to řekla.
Benjaminovi bylo tak
přepodivně. Byl
vegetariánem, bil se
za své přesvědčení,
propagoval zuřivě:
Jen zeleninu! Vracet
se k přírodě!
K humanitě! A nyní
slyšel tak překrásně
Večer ve vzpomínkách šel Tylovým ná-

nechutná. Hned by to poznal, kdybychom

městím, koupil si u báby růžičku a dal jí za

jej chtěli ožulit. Říká, že maso z první mas-

ni celý šesták, ač stála jen čtyři krejcary sta-

né tržnice Beránkovy má „zrno“.

ré měny. Voněl k růži a myslel při tom na lepou dívčici.

... A tak míjely dny jako rychlá voda.
Benjamin a Milada vídali se denně a ona

„Smíte mne doprovodit, jenže se mnou

přišla večer vždy dříve a vracela se s náku-

nepůjdete daleko, jen do Korunní. A pak, já

pem od Beránka a z rande od svého Berán-

dnes velmi spěchám. Nesu k večeři od be-

ka k mrzutosti tatínkově s vychladlými ko-

ránků teplá uzená kolena. Tatínek je tuze

línky, přicházela pozdě s roštěnkami, mo-

rád.“

zečky, telecími játry a všemi ostatními bá-

Jak krásně to řekla.

ječnými nákupy od Beránků a máti rozpále-

Benjaminovi bylo tak přepodivně. Byl

ná spěchem říkávala: „Nebýt to od Beránka

vegetariánem, bil se za své přesvědčení,

jaktěživo by se to tak rychle neudělalo a já

propagoval zuřivě: Jen zeleninu! Vracet se

bych měla kvůli tvému Beránkovi s taťkem

k přírodě! K humanitě! A nyní slyšel tak

malér. Žábo nezbedná!“ dodávala jako by se

překrásně říci: Uzená kolínka. A při tom vi-

hněvala, ale ve skutečnosti přimhuřovala

děl, že je ta roztomilá barbarka tiskne k srd-

oči, když vypátrala, že Benjamin je velice

ci, aby nevystydla. A pak zapůsobilo na ně-

slušnou partií.

ho slovo samo, představou ztělesnění toho
slůvka v jiném smyslu.
Zmohl se na holou větu: „Ráno vás také
vídám slečno.“

Benjamin byl stále vegetariánem, ač vedl houževnatý boj, lákán laskominami při
referátech Miladiných o kuchařském umění
matčině.

Zasmála se na něho a vycenila zoubky

Jednou minuli se při schůzce. Benjamin

jako veverka: „Já totiž chodím k Beránkovi

dohonil Miladu když vracela se již z Berán-

dvakrát denně. Tatínek je veliký labužník

kovy tržnice.

a chce maso jen od Beránka, odjinud mu

Velice spěchala.

říci: Uzená kolínka.
A při tom viděl, že je
ta roztomilá barbarka
tiskne k srdci, aby
nevystydla. A pak
zapůsobilo na něho
slovo samo,
představou
ztělesnění toho
slůvka v jiném
smyslu.
Zmohl se na holou
větu: „Ráno vás také
vídám slečno.“
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Odhodlaně vykročil
a zamířil zpět
k Beránkovi, vešel

Ptal se jí proč spěchá a ona s velikou dů-

Dětský koutek

ležitostí pravila: „Máme dnes k večeři pečené srdce! Tatínkovo a mé nejzamilovanější

O Matěji Chlupáčovi

jídlo. Lahůdku!“ A dořekla: „Pa, miláčku!“

V lesíku na stráni bydlela zaječí rodina Chlu-

A za dveřmi našpulila rty.

páčovic. Matějíček byl už hezký Matěj, když

Benjamin byl nejšťastnějším člověkem

začal choditi do školy. Začal, ale dlouho tam

v jídelnu a rozechvělým

a proto mu neznělo banálně, když řekla:

nechodil. Nelíbilo se mu pod starým dubem,

„Máme dnes pečené srdce!“ Naopak, opa-

kde přísný pan učitel učil zaječí omladinu

hlasem – trochu tou

koval si to s velikou labužnickou vytrvalostí

moudrosti. Matěj zvykl si choditi za školu.

a byl by v té chvíli dal za pečené srdce bůh

A poněvadž jeho kamarádi kluci souseda

svou odvážností,

ví co! Odhodlaně vykročil a zamířil zpět

Hustosrsta chodívali do školy pilně, našel si

k Beránkovi, vešel v jídelnu a rozechvělým

Matěj jinou společnost pro ukrácení chvíle.

trochu nedočkavostí

hlasem – trochu tou svou odvážností, tro-

Na pokraji lesa pásával ovčák ze dvora stádo

chu nedočkavostí a nejistotou jest-li se mu

bílých oveček. Matěj, když je poprvé spatřil,

a nejistotou jest-li se

dostane lahůdky, zeptal se obsluhujícího:

mohl na nich oči nechat. Uši měly, nohy,

„Máte pečené srdce?“

ocas měly a přece to nebyly zajíci. A mezi ni-

mu dostane lahůdky,
zeptal se

Když konečně bylo mu dovoleno obírati s panem profesorem uzená kolínka, jísti
křehoučké

roštěnky,

smažené

brzlíky

mi se zvonkem na krku mladý beránek.
Beránek zabečel „Béé“ to znamená do
češtiny přeloženo asi naše „Dobré jitro!“

s omáčkou á la Tatar, kapustičkou s mla-

Matěj poděkoval a vbrzku se s beránkem

obsluhujícího:

dým vepřovým, zdálo se mu, že je v ráji.

dohodl. Řeč zvířat je celkem stejná a tak do-

A když mu všechny ty pokrmy vařila pečli-

zvěděl se Matěj o svém novém příteli, že se

„Máte pečené

vá a po mamince nadaná ženuška Milada,

jmenuje beránek a mnoho jiných zajímavých

jež zůstala věrna závodu Beránkovu, při-

věcí. Matěj zas poučil beránka o životě zajíců.

srdce?“

padlo mu, že je přinejmenším v sedmém

Matěj zapomenuv zcela na školu, na-
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nebi.

vštěvoval beránka denně. Tak přiblížil se

podzim. V zaječí škole poučoval pan učitel

ušáky postrašil. Ani si nevšimnul, že je dnes

zaječí mládež o nebezpečích, jež vbrzku bu-

v lese hlučněji a běžel – přímo proti střel-

dou hroziti. Vyprávěl jim o myslivcích, kte-

cům. Hoši Hustosrstovi měli pravdu, byl

ří zajíce střílí a o obchodníku, který má

dnes hon a nesčetně ušáků dnes padne, aby

ohromné sklepy a v nich plno zajíců, srnců,

naplnili Beránkovy chladírny.

bažantů, koroptví, též jiných zvířat, která

Hop, hop, skáče náš Matěj – leč v tom

v lese nežijí, krav, telat, vepřů, všeliké drů-

úžasu zastaví. Proti němu stojí řada mužů,

beže a ryb. Ušáci ani nedýchali, když tohle

jakési blýskavé hole přikládají k líci, celou

všechno slyšeli a chlupy se jim na ocasech

smečku Šuhajů zahlédl ještě Matěj jakýsi

hrůzou ježily. A všichni zapamatovali si

blesk švihl se mu před očima. Rány, jež

jméno toho obchodníka. Jmenuje se Josef

z pušky vyšly náš Matěj již nezaslechl. To

Beránek a brzo prý myslivci přijdou do lesa,

už ležel natažen v zajíněné trávě a dokoná-

aby rozmnožili Beránkovy zásoby.

val.

O tom všem náš Matěj neměl ani tuše-

Až půjdete kolem Beránkovy tržnice na

ní. Jednoho rána vracel se opět na pastvinu

Vinohradech, podívejte se tam na visící ve

skotačit a tu jako diví vyrazí proti němu

výkladu zajíce – oč – že poznáte mezi nimi

houfec zajíců. „Utec Matěji,“ volali na něj,

i našeho – Matěje Chlupáčka.

Ani si nevšimnul, že je
dnes v lese hlučněji
a běžel – přímo proti
střelcům. Hoši
Hustosrstovi měli
pravdu, byl dnes hon
a nesčetně ušáků
dnes padne, aby
naplnili Beránkovy

„Beránek honí!“
Matěj dal se do smíchu. Tohle bude zá-

Připravil

bava, až beránkovi povím, jak ty hloupé

Michal Šanda

chladírny.

www.dobraadresa.cz • 2009 • 1 • 15

Z antikvariátních

banánovek

Dr. Josef Konstantin Miklík C. Ss. R.
se narodil 21. 3. 1886 v Žopách
u Holešova. Vystudoval teologii na
Univerzitě Karlově a na Papežském
biblickém ústavu v Římě. Byl členem
řádu redemptorisů a profesorem
biblické exegeze na řádovém učilišti
v Obořišti u Dobříše. V říjnu 1944
byl zatčen gestapem a odvezen do
Malé pevnosti v Terezíně, kde se
5. května 1945 dočkal konce války.
Po roce 1950 se opakovaně pokusil

Princip nookracie

o emigraci, což se mu nakonec

Demokracie běží hluše a nevšímavě kolem vzdělání a obecní

podařilo a po různých peripetiích se

hroznější antického nevolnictví, ale pro nejpolitičtější a nejsveře-

usadil v Brazílii. Zemřel 13. 12. 1966

větší nebo menší kritická a etická zdatnost člověka, kterou nazý-

ve vesnici poblíž Rio de Janeira.

mokracii přirozeně a rovně aristokratizuje, systémem nookratic-
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mravnosti, opravňujíc logicky komunismus (který sice zavádí stav
pější otrapy je pravým Eldorádem), hlásí se o své právo k vládě
váme n u s (noos, duch) a podle níž jmenujeme systém , který dekým. Princip nookracie, čili dobrovlády je tento: Čím má kdo lep-

Nookracie
Josef Konstantin Miklík autorem publikací Byl svatý Václav ženat?
(1947), Četba knih s hlediska morálního a kanonického (1947),
Jak chce Bůh, tak buď! (1947), Katechismus základních pravd
(1935), Klíč k dobré literatuře, aneb, Seznam knih, knížek a knížeček výborně, dobře neb snažně udělaných téměř obecně žádoucích, užitečných a přístupných myslím čtenářů zdravých, jadrných
a nepříliš odborných. S vyloučením spisů ohavných, škodlivých
a zbytečných jako vzor pro lidi katolické, křesťanské a opravdové
(1937), Rozjímání o tajemstvích sv. růžence podle textu Písma svatého a úmysly, za něž lze prositi při jednotlivých desátcích růžence
(1934), Satan na Svaté Hoře: uzdravení posedlé Juliany Steimlové
na Sv. Hoře r. 1881, (1932) nebo Theologie dějin (1940).

muž s nejvyšším, akademickým vzděláním.
60letý sedlák s nižší hospodářskou školou
a pochvalným diplomem své obce váží nookraticky tolik, co 50letý učitel téže obce se 7
nebo 8 třídami střední školy a 3 řádně absolvovanými ročníky vyšší pedagogické
školy.
Někdo byl roku 1920 propuštěn z těžkého žaláře. Roku 1930 je jeho volicí rok
10, jeho starý volicí rok z roku 1918, kdy
nastoupil trest, byl 22, protože 1896 byl
propuštěn z těžkého vězení. Je tedy jeho volicí valor roku 1930, podle velikosti indexu,

Knihu o dobrém zřízení státu vydal Josef

jenž mu náleží, následující:

Konstantin Miklík vlastním nákladem roku 1931.

V1 = (10 + 22 – 1) = 33
V2 = (20 + 22 – 4) = 38
V3 = (30 + 22 – 9) = 43

ší náhled do věcí a čím má kdo poctivější

li vlastnímu břichopasectví, opouštějíce do-

V4 = (40 + 22 – 16) = 46

vůli spravovati se lepším poznáním, tím ví-

konce sám požadavek rovné povinnosti,

V2 = (50 + 22 – 25) = 47

ce má práva na rozhodování o vlastním

z něhož odvozují pyšně své jméno, a napo-

To jest:

štěstí ve společnosti a tím více poskytuje

dobujíce monarchie ve věci, jež byla v ději-

V = nový rok x index + starý rok – i?

naděje, že bude i o cizím štěstí spoluroz-

nách příčinou tolika životních pohrom.

hodovati co nejlépe. Zdravý soud lidský,

Nookracie staví na jiné dobrotě, než na

Byl-li starý volební index menší než nový,

k němuž má přístup i nejprostší horal, vy-

plném měšci: na kráse chování a na množ-

dopadne volicí valor příznivěji. Pro starý i =

vodí z toho bezděky praktický důsledek, že

ství vědění.

0 je V1 = (10 + 22) = 32, pro starý i = 1 je V2
= 20 + 22 – 1) = 41 atd.

člověk pokročilejší rozumem a vůlí má obdržeti, v zájmu svém i v zájmu celku, ve
státě více rozhodovacího vlivu nežli jiný

Nookratické volby

Byl li starý volicí tok 0, t.j. byl-li někdo
trestán těžkým žalářem v témže roce podruhé, je volební valor nepoměrně horší;

člověk méně pokročilý, a to ku blahu
a užitku právě i toho méně pokročilého

O vlastním i cizím volebním indexu může

na př.: V2 je v 1. případě = 25, ve 2.případě

a méně zdatného.

každý nabýti jistoty z listin. Známe-li voleb-

= 41.

Nookracie nedá nic na zlatý substrát

ní index a volící léta některé osoby, je snad-

bez inteligence a benevolence, ačkoli s poli-

né určení volebního valoru. Ukážeme to na

Uvedené příklady stačí k poznání,že v noo-

továním pozoruje, že vlády nad lidem pře-

příkladech.

kracii se cítí každý vážen buď pro svá léta
obecného

nebo pro své znalosti, pro svou poctivost

zámožnějších vrstev pro obecné dobré. No-

vzdělání má při volbě 1 hlas. Má-li vzdělání

nebo pro své polepšení. Mimo to se každý

okracie trvá na tom, že pomoc přičinlivých

střední, má při volbách 3 hlasy, tedy tolik,

raduje z vědomí, že o příštích volbách bude

boháčů zasluhuje jisté čestné uznalosti ze

co prostý mladý muž v třiadvacíti letech.

zanmenati více než do té chvíle, že může

strany státu, zatím co se kasíři demokracie

50letý venkovan prostého indexu platí při

dokonce obdržeti i nějaký čestný diplom,

velkodušně zříkají státního prospěchu k vů-

nookratické volbě právě tolik, co 26letý

který mu zvýší volební index, že se může

hlédly neocenitelný význam příspěvků nej-

Jedenadvacetiletý

jinoch
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i sám ještě přičiniti o dosažení vyššího věd-

zastával. Inspektor je více trestán, než učitel

voleno a radno při manželském aktu zabra-

ního a tím i volebního gradu.

a učitel více než obyčejný občan. Hlavním

ňovati příchodu nového člověka na svět.

Nookracie neobyčejně podporuje touhu

principem nookratického soudnictví je bez-

po přístupném vzdělání, neobyčejně chrání

pečnost občanů dobrých a řádných a účin-

Nookracie trestá smrtí hlasatele a praktiko-

každého před mravní rozpustilostí a neváza-

nost trestu na všecky rušitele mravnosti, řá-

vatele euthanasie, čili „dobré smrti.“ Noo-

ností a kromě toho činí zbytečnými institu-

du a pokoje.

kracie trestá a popravuje ty, kteří zločinem
životu nebezpečným zavinili ztrátu životů

ce jako senát nebo horní sněmovna, protože
věk i výchova vládne mnohonásobně již

Vrahové, v jejichž zločinu nebylo žádné

v nižších nookratických zastupitelstvech.

čestné okolnosti, jsou bez milosti trestáni
smrtí nebo odnětím světla.

Nookratické
pořádky

(žháři, pachatelé atentátů a pod.)
Kdo přes výstrahy a varování zaviní
zpupnou neopatrností (na př. při jízdě autem), že někdo přijde o život nebo je mrzá-

Nookratické soudnictví nepovažuje za spra-

kem, propadá polovic majetku státu, polovic

vedlivé, aby vrah mnohonásobný,nebo kva-

ve prospěch rodiny postiženého a je mimo to

lifikovaný zvlášť zločinnou pohnutkou, ne-

odsouzen k doživotní donucovací pracovně.

bo zvlášť ukrutný ke své oběti, byl trestán
V nookratickém státě je náboženství pova-

jenom jako vrah obyčejný, nýbrž trestá vra-

Kdo se chlubí promlčeným zločinem nebo

žováno za nejpřednější a nejdůležitější po-

hy tohoto druhu popravou kvalifikovanou,

přečinem, podléhá stíhání a trestání, tak ja-

měr člověka. Nookracie nedovoluje hlásati

t. j. zostřenou a bolestnější. Padělatele hu-

ko by žádného promlčení nebylo.

positivní ateismus nebo agnosticismus ani

manity poukazuje nookracie na to, že ona

veřejně ani soukromně, protože by se tím

svou lidskost, kromě větší přízni k nevin-

Sebevrahy, jež se nepodařilo zachrániti,

stavěla proti rozumu a proti sobě. Právě tak

ným, osvědčuje tím, že připouští polehčují-

prohlašuje nookratický soud za bezectné

zakazuje hlásati etismus čili mravnost zcela

cí okolnosti při první vraždě; že nežádá,

a vystrojuje jim pohřeb hanby. Ti, kdo se

nezávislou

náboženství

aby vrah sešel zcela tak násilně, zdlouhavě

pokusili o sebevražd, aby ušli trestu za zlo-

a dogmatu. Náboženská vyznání mimok-

a bolestně, anebo, jak by bylo spravedlivo,

čin nebo zasloužené hanbě, jsou po nálezu

řesťanská jsou v nookratickém státě trpěna,

bolestněji než jeho oběť; že nepřekvapuje

soudu týden vystaveni v kleci na soudním

pokud neodporují poznatkům přirozeného

vraha jako on překvapil svou oběť, či oběti,

nádvoří, načež jsou posíláni na doživotní

náboženství a pokud nejsou namířena

nýbrž dává mu čas k vnitřní nápravě před

těžkou práci do státních podniků. Sebevra-

k vyssávání nebo rozrušování lidu křesťan-

odchodem na onen svět; nevyžaduje na vra-

zi, kteří spáchali pokus z lehkomyslnosti

ského.

hu, jako on vyžadoval na své oběti nebo

a bez cizího ublížení, jsou po trojdenní vý-

I lidé bez určité církevní příslušnosti

obětech, aby umíraly s nejtrpčím pocitem

stavě v kleci chováni doživotně ve zvlášt-

(bezkonfesní) jsou povinni v příležitostech

popravy nezasloužené a k tomu od privátní

ních donucovacích pracovnách, kde je jim

daných zákonem přísahati Bohu a nésti

osoby. Otrlý vrah má cit otupělý a tudíž ne-

odňata příležitost k opakování pokusu.

všecky následky tohoto nejvyššího potvrzo-

cítí ani zdaleka tak tortury, jako cítil nevin-

vání a dokládání.

ný člověk jím utracovaný.

na

jakémkoliv

Sodomity a pederasty trestá nookracie ponejprv ulicí, po druhé upálením; obchodní-

Říkati, že všechna náboženství křesťanská jsou stejné ceny, je v nookratickém stá-

Nookratický stát trestá smrtí následující

ky s děvčaty a pachatele násilného, ale při-

tě trestné, protože odporuje rozumu a otví-

zločiny proti rodině: dopadené výrobce, in-

rozeného smilstva, doživotní těžkou prací,

rá brány dokořán indeferentismu a nábo-

serenty, prodavače i kupce všech ochran-

svůdce podřízených k skutku nepočestné-

ženské vlažnosti.

ných prostředků, jež mají zameziti nebo

mu ztrátou postavení a doživotní donuco-

přerušiti početí; ženy, lékaře, porodní asi-

vací pracovnou.

Nookracie nezná jiného soudnictví než od-

stentky a kterékoli jiné vyhaněče nebo us-

Nookratická censura zabavuje a bez

borné. Poroty neexistují neb mají hlas pou-

mrcovače mateřského plodu, jestliže se jim

procesu ničí vyloženou pornografii a por-

ze poradní a jinak prejudikují právnímu

zákrok zdařil; chirurgy, národohospodáře,

noplastiku, trestá veřejnou nebo společen-

přesvědčení soudců z povolání. Při určování

novináře, poslance,spisovatele, profesory

skou nemravnost velikými pokutami, žalá-

trestů je nookratická justice tím přísnější,

a učitele, kteří přednášejí nebo praktikují

řem, vystavováním v kleci; šiřitele, případ-

čím vyšší je index nebo úřad odsouzeného

nauku, že k zachránění matky je dovoleno

ně i původce necensurovaných tiskovin, po-

a čím příkladnější měla být funkce, kterou

vědomě usmrtiti dítě nebo že vůbec je do-

sílá do donucovací pracovny.
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Kdo byl již víckrát odsouzen pro krádež,

hodě s Církví, v státním krematoriu, zříze-

podvod, násilí a podobné menší zločiny, kte-

ném právě za tímto účelem. Naopak, nesmě-

ré však velmi citelně ohrožují veřejnou bez-

jí býti upáleni muž nebo žena,kteří se za-

pečnost, dosahuje-li časový součet jeho tres-

sloužili o nookratický stát a které by snad

tů aspoň tří let, nebude již propuštěn na svo-

chtěli zpopelniti jejich příbuzní; nařídil-li si

bodu, nýbrž zůstává doživotně v státní neb

však někdo pohřeb žehem sám, zapovídají se

Strana komunistická, která chce dosadit se-

soukromé donucovací pracovně. Mimo to již

jakékoliv jeho veřejné oslavy. Co se týče kre-

be na místo buržoasie, je relativně nejhorší

po prvém trestání může jej strážník kdykoliv

mace vůbec, nookratický stát při vymáhání

a zasluhuje zvláště pozorné výchovy státní.

prohlédnout a zakázat mu určitou cestu.

popelných dluhů nikdy a nikomu neasistuje.

Komunistům se v nookracii dopřává nuce-

Nookratický stát
a strany

né svobody, aby ukázali, že jejich systém lze
V nookratickém státě platí veliké pokuty

Na divadla, biografy, slety, turnaje, cirkusy,

krásně prováděti alespoň v malém. Aby spl-

všecky noviny, jež špiní něčí čest, neudávají-

kongresy, krematoria, banky a podobné

nění komunistických nadějí uspíšil, bdí no-

ce buď věrohodného pramene neb udávajíce

podniky nedávají se v nookracii žádné sub-

okratický stát sám nad komunistickou or-

pramen fingovaný; jedna polovice pokuty,

vence ze státních peněz nebo z obecních

ganisací: zatím co drakonicky trestá všech-

takto získané připadá postiženému, druhá

a jiných přirážek. Banky se musí sanovat sa-

ny veřejné i soukromé komunistické proje-

fisku. Při zvláště těžkých ublíženích na cti

my ze soukromého majetku úředníků. Sa-

vy lidí, kteří nejsou přihlášeni do komunis-

postoupí viník trest veřejného zmrskání.

nování z peněz veřejných není dovoleno,

tické strany, nutí s touže přísností všecky

protože by to bylo léčiti bolest bolestí a pod-

přihlášené, aby poslouchali orgánů komu-

porovalo by to zločinnost.

nistické velkorodiny a zařídili svá přání po

Ženy nesmějí psáti do novin a časopisů leč
o životě rodinném a o módě, ovšem jen po-

komunisticku. V každé místní obci totiž po-

dle pravidel o nookratické počestnosti. Kni-

Divadel a jiných uměleckých zařízení nechce

skytuje nookratický stát když ne hned zcela

hy smějí vydávati ženy vdané jen se svole-

nookratický stát sanovati proto, že poplatní-

teritoriálně, tedy aspoň na způsob perso-

ním manželovým, které bude vytištěno na

ci nemají žádného přímého a opravdového

nálního svazu,obec zúplna komunistickou.

titulní stránce knihy; ženy svobodné smějí

vlivu na určování umělecké produkce těchto

Stát zasahuje jen do sporů komunistů s ne-

tisknout knihy jen s povolením svého kon-

ústavů. Zde jako při sanování bank byla by

komunisty, komunisty nutí pak zachováva-

fesního představeného nebo, jsou-li bezkon-

porušena matematická spravedlnost a kro-

ti komunistické pořádky.

fesní, s povolením okresního politického

mě toho by se často uměle udržovaly při ži-

Je-li některý komunista odsouzen ko-

úřadu. Přestoupení tohoto paragrafu trestá

votě instituce, které mají přirozeným orte-

munistickou lživládou k smrti a nechce-li

se pokutou tisíce jednotek peněžní měny ve

lem zajíti a býti vysřtídány jinými, vzešlými

vystoupiti před vykonáním popravy z ko-

prospěch nalezených a opuštěných dětí

z nových duševních potřeb, čerstvějšími.

munistické obce, odsuzuje jej nookratický

a zabavením nákladu.

Eventuelní škoda tak se přiházející je vždyc-

stát rovněž, aby položil hlavu za komunis-

ky menší, než úhrnný prospěch.

tickou věc. Kdyby však někdo, nejsa ničím
vinen, byl tak pošetilý, že by se před hrozící

Kritika poměrů ve vládě a ve sněmovně,
v státní správě, v ekonomii, v soudnictví, ve

Nookracie nestrpí žádných potravních mo-

smrtí odhlásil z komunistické obce a justi-

vojsku a jinde není v nookracii brzděna žád-

nopolů a trestá velikými pokutami hostin-

ce, ukládá mu nookracie, aby dvouročním

nou censurou. Vyjímaje pornografii panuje

ské, kteří nalévají lidem, u nichž pozorují

noviciátem

totiž v nookratickém státě neobmezená (ale

už stav podnapilosti. Objednávky, učiněné

osvědčil, že se vskutku ještě hodí pro oby-

odpovědná!) svoboda projevu (slovem, tis-

v stavu podnapilosti, jsou neplatné a ztráty

čejný občanský, nekomunistický a idylický

kem, rozhlasem), jejíž stinné stránky jsou

tím vznikající jdou na účet hostinského.

život. Neosvědčí-li se však, bude vydán jako

vyrovnávány pravidlem, že za obvinění

Všichni opilci, dopadení v nepříčetném

neupotřebitelný zpět komunistické sprave-

osob a stran jsou noviny odpovědny již při

a bezvládném stavu a potřebující cizí pomo-

dlnosti.*

prvním uveřejnění, a nikoli teprve až jsou

ci, aby se dostali z dosahu veřejných nebez-

interpelovány. Nejsou však trestná podezře-

pečenství,obdrží ku probrání a na pamět-

ní, pro něž se uvádějí důvody úměrně silné.

nou 25 ran od policejních zřízenců, kterým

pod

policejním

dohledem

*) Obecníci, jímž tyto velkolepé ironie nejsou po chuti, mají
krásnou příležitost couvnout a spasit se útěkem. Ostatním,
kteří nechtějí ani couvnout, ani umřít, povoluje se puknout
dokonalou nevolnickou zlostí.

přidali práce. Usvědčeným ze zaviněného
Těla utracených zločinců, pokud nejsou po-

a předvídaného úplného opilství se snižuje

chována samou popravou, spalují se po do-

na celý rok index o 1 bod.

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Ernst Hoyer se narodil roku 1890
v Praze. Byl profesorem sociálního
práva. Svěcení piva (Vydavatelstvo
časopisů Kvas a Der böhm.
Bierbrauer, Praha 1937) je jeho
jedinou prací sepsanou v češtině,
ostatní tituly vyšly v předválečném
Československu německy. Zemřel
v roce 1955 ve Würzburgu.
e svém pojednání „Nejstarší prohi-

středověku chmelená – šťáva z ječmene, pivo,

Gratiani obsažených předpisů čtvrtého konsi-

biční zákony ve střední Evropě“

mohla nastoupiti své vítězné tažení. Byla to

lu karthaginského (c. 3.4 D. XCI) bylo kaž-

(Revue

contre

veliká hospodářství četných klášterů, v jichž

dému duchovnímu zakázáno spolupracovat

l’alcoolisme, Lausanne 1924, str. 146–155)

svazku takové pivovary byly zhusta zřizová-

při provádění obchodní živnosti anebo polní-

vylíčil jsem, jak vznik vlastních pivovarů

ny, aby mohly býti řádně zpracovány surovi-

ho hospodářství a zanedbávati povinnosti du-

v říši franckých králů po ukončení stěhování

ny (obilí, slad, hořčiny), jež do klášterů boha-

chovního za účelem hospodářského prospě-

národů a nájezdu Hunů, tedy po roce 500 po

tě plynuly z vlastního hospodaření, z dávek

chu. Proto již tak zvaná synoda trullanská za-

Kr., znamenal poslední fázi vývoje, který při-

desátkových a jiných naturálních plnění. Ta-

kázala duchovním vydržování hospod (taber-

vodil celé střední Evropě odklon od oněch

kový pivovar měl ovšem sloužiti toliko

nae) a papež Kliment V. tento zákaz ke konci-

protialkoholních zákonů, jež kdysi byly

k tomu, aby kryl vlastní spotřebu piva pří-

lu vídeňskému ještě zvláště zdůraznil (c. 1

v platnosti u Germánů podle svědectví Julia

slušníků kláštera a aby zajistil zaopatření

Clem de vita et honest. cler. III, 1); naproti to-

Caesara v De bello Gallico. Nebudeme se asi

klášterní obce; pravým živnostenským pod-

mu prodej doma vařeného piva v malém byl

mýliti, jestliže připustíme, že uvedené pivo-

nikem v dnešním smyslu ovšem klášterní pi-

vždy dovolen, jak lze vyvoditi z četných roz-

vary přispěly nejvíce k tomu, aby – ke konci

vovar býti neměl, neboť již podle v Decretum

hodnutí římské kurie. Rovněž bylo duchov-

V

Internationale

16 • 1 • 2009 • www.dobraadresa.cz

no, jest stočeno již do sudů, lahví nebo skle-

Svěcení piva

nic, mají býti tyto nádoby postaveny na stůl,
připravený na přístupném místě. Kněz má
vykonávati svěcení vždy ve stoje a s odkrytou
hlavou a zakončí je tím, že po modlitbě pokropí předmět svěcenou vodou. Svěcení toto

ním požívání piva v každé době dovoleno. Je-

jež milostí Tvou vzešlo ze zrna obilného:

piva jest přirozeně určeno především pro ka-

nom má se duchovní vystíhati se svým sta-

aby se stalo blahodárným lékem pokolení

tolíky, pokud nepozbyli nárok na udílení svá-

lidskému;

vem neslučitelného obžerství a opilství

tosti osobním interdiktem (can. 2275 § 2

a proto hostince a podobné podniky navště-

a vzýváním Tvého jména nejsvětějšího

Cod. jur. can.) nebo výrokem exkomunikač-

vovati jen z nutnosti jako při cestování, čin-

račiž učiniti, aby každý,

ním. Svěcení mohou si však rovněž katechu-

nosti spolkové, z důvodů společenských. Tyto

kdo se z něho napije,

meni a dokonce nekatolíci, ať jsou pokřtěni či

zákony byly koncilem tridentským (1545 až

zdraví těla svého a ochrany duše své přijal.

nikoliv, vyprositi, „aby opatřili světlo víry

1563) zdůrazněny a byly (1917) převzaty rov-

Skrze Krista Pána našeho.

aneb s ním zároveň zdraví tělesné“. Udělení

něž do platného zákoníku katolické církve la-

takového svěcení, kdyby přišel v úvahu neka-

R. Amen.
Tato světící formule byla patrně již pojata

tolík, bylo by v Československé republice po-

Katolická církev spatřuje právě v pivě la-

do prvního vydání Rituale Romanum z roku

dle § 7 zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 96

ciný nápoj, utišující žízeň a nikoliv jen jedo-

1614, jež bohužel bylo nepřístupné. Otištěné

Sb. a n., o vzájemných poměrech nábožen-

vatou tekutinu, ukojující výlučně choutky po

slovné znění tohoto svěcení piva praví tudíž,

ských vyznání, ovšem jen tehdy přípustno,

přepychu.

rozhodně

že katolická církev považuje pivo za lék („re-

kdyby oprávněnec požádal katolického kně-

z okolnosti, že také dnes v novém vydání Ri-

medium salutare“), který tomu, jenž ho poží-

ze o výkon tohoto duchovního úkonu.

tuale Romanum, které bylo dekretem rituální

vá tělesné zdraví („sanitatem corporis“)

V tomto případě mohl by kněz požadovati od

kongregace ze dne 10. června 1925 aprobo-

a ochranu jeho duše („animae tutelam“) má

nekatolíka stejný poplatek, jak od příslušníka

váno, obsažena jest zvláštní formule pro svě-

přinésti. Z toho jde jasně na jevo, že církev

římskokatolické církve dle platných předpisů

cení piva.

schvaluje toliko mírné požívání piva, a to ta-

o poplatcích štolových.

tinského ritu, do Codexu juris canonici.

To

plyne

zcela

V „Dodatku k římskému rituálu, to jest

kové požívání, aby pivo zůstalo požvatinou.

Konečně mělo by býti asi zvláště ještě

sbírce dalších svěcení a poukazů, jež Svatou

To plyne ostatně také z toho, že svěcení piva

zdůrazněno, že svěcení piva katolickým kně-

Stolicí jsou schváleny nebo připuštěny,

v

jest

zem jest duchovní úkon úřední, který

k potřebě a pohodlí všech kněží zařízena“

v souvislosti se „Žehnáním všelijakých léčiv“,

v Československé republice chrání stát prá-

(Appendix ar Rituale Romanum sive collectio

se „Žehnáním chleba a koláčů“, se „Žehná-

vem trestním. Kdo by tedy dotyčnému du-

aliarum benedictonum et instructionum

ním sýru nebo másla“, se „Žehnáním slani-

chovnímu při výkonu anebo pro výkon jeho

Sanctea Sedis autoritate approbatarum seu

ny“ a pod.

úřadu úmyslně třeba jen lehce na jeho těle

Rituale

Romanum

zařazeno

permissarum in usum et commanditatem

Poněvadž toto svěcení není vyhrazeno

ublížil, dopustil by se zločinu těžkého ublíže-

omnium sacerdotum digesta“) pod „Nevy-

papeži, biskupům nebo jiným osobám, může

ní na těle (§ 153 tr. z.). Kdo by snad toto svě-

hražená svěcení“ („Benedictiones non rese-

je převzíti každý duchovní, jemuž vykonává-

cení piva rušil, musel by býti potrestán pro

rvatae“) jako č. 58 otištěné „Svěcení piva“

ní práv svěcení nebylo příslušnou církevní

zločin rušení náboženství. Přečinem urážky

(„Benedictio cerevisiae“). Jeho latinské znění

autoritou odňato. Kdo by chtěl bez oprávnění

zákonem uznané církve nebo náboženské

uvádí se v dalším podle 1929 nakladatelem

toto svěcení uděliti, stal by se podle can. 985

společnosti by se však provinil, kdo veřejně

Friedrich Pustet v Řezně vydaného druhého

n. 7 Cod. jur. can. irregulárním, t. j. stal by se

nebo před více lidmi, nebo v tiskopisech sna-

vydání „Rituale Romanum“; zde připojuje se

trvale sice nikoliv neschopným, ale nehod-

žil by se svěcení piva zesměšňovati anebo

český překlad latinského znění.

ným, aby posvěcení přijal a nebo posvěcení

zlehčovati. Svěcení piva jest, a na to nesmí se

V. Podpora naše je ve jménu Páně.

vykonával.

nikdy zapomenouti, liturgickým aktem, je-

R. Který stvořil nebe i zemi.

Předpis pořádkový stanoví, že kněz má

V. Pán s vámi.

býti oděn alespoň klerikou a štolou v barvě

R. A s duchem tvým.

doby církevní a má býti doprovázen sluhou,

hož cílem a účelem jest a musí býti čest
a chvála Boží!

Modleme se.

který

vodou

Připravil

Žehnejž †, ó pane, toto pivo,

a kropenkou. Jestliže pivo, jež má býti svěce-

Michal Šanda

nese

nádobu

svěcenou
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Z antikvariátních

banánovek

PhDr. František Bredler se
narodil 26. 4. 1886
v Železném Brodě.
Absolvoval studia češtiny
a němčiny na filozofické
fakultě Univerzity Karlovy.
Působil jako středoškolský
profesor, v letech
1919–1927 byl dramaturgem
kladenského divadla
a předsedou jeho správního výboru. Kromě velkého množství článků
otištěných v nesčetně časopisech je autorem monografií Alois
Jirásek (1922), Jan Kollár (1923). Zemřel 18. 11. 1942 v Kladně.

Jeho Slovník české hantýrky vyšel roku 1914 tiskem a nákladem
Ferdinanda Krompeho v Železném Brodu.
22 • 4 • 2009 • www.dobraadresa.cz

Slovník české hantýrky
(Tajné řeči zlodějské)
O české hantýrce

má hantýrka chmatat nebo strhnout, kozy

do styků, přejaly výrazy, které se jim zdály

pást značí krásti o výročních trzích, noc slu-

vhodné. Česká hantýrka převzala hojně

Slovo hantýrka označuje v češtině tajnou,

je černá, zámek u dveří pes, pokladně říka-

slov z jazyka i hantýrky německé, z maďar-

jen zasvěcencům srozumitelnou řeč, kterou

jí Káča, klíči kliment, předsíň nazývá se stu-

štiny a j. Na př. lehnutí (smích) od němec-

mezi sebou při různých příležitostech hovo-

dená, zahrada zelenka atd., ze skomolenin

kého slova das Lachen (smích), šort (loupež)

ří zloději, lupiči, tuláci, přechovavači zlodě-

sem patří na př.: spádník (země) ze spad-

ze slova scharf, ostrý; funk (světlo) z die

jů a jiné zločinné třídy společnosti lidské.

nouti, holák (měsíc) od holý, chmeliti (píti)

Funke jiskra; malbaš (kabát) v německé

Antonín Jaroslav Puchmajer, známý český

od chmel atd.

hantýrce malbusch oblek; kachlík (kat)

buditel, který ku své mluvnici jazyka cikán-

Týchž prostředků používají šejdíři při

v německé hantýrce kofler; medek (teplý)

ského vydané r. 1821, připojil také první

označování následků svých špatných činů.

z maďarského slova meleg. Nejvíce slov

slovníček české hantýrky, odvozuje toto slo-

Vyjadřují je toliko zahaleně, metaforicky

však dodaly hantýrkám všech evropských

vo z německého slovesa hantieren, což

a mnohdy výstižně s pravým šibeničním

národů řeči oněch dvou národů, kteří po-

v češtině značí (dle Ranka): 1. rukama děla-

humorem, aby také neodstrašili soudruhy,

dobně jako šejdíři a zločinci trávili život

ti; 2. vykonávati; 3. provozovati živnost,

kteří dráhu zločinnou nově nastupují. Tak

v opovržení, bez vlasti a bez trvalého sídla,

vésti obchod. S tím souvisí dále: der Han-

říkají na př. mřížím pabučina, vězení ká-

totiž řeč cikánů a židů. Z jazyka cikánského

tierer = obchodník; die Hantierung = za-

men, poutům řehtavý, policejní hlídka sluje

jsou slova: čór (zloděj), čórka (zlodějka),

městnání; obchod, výkon. Dle tohoto výkla-

šťárka, seděti v žaláři tyčet, Špilberk kope-

čukl nebo žukl (pes) atd.; z řeči hebrejské:

du znamenalo by tedy slovo hantýrka iro-

ček atd.

dilessein (kdo nemá peněz), koj (křesťan),

nické označení zlodějského obchodu a zlo-

Věci, na něž mají zločinci zálusk, ozna-

činné živnosti těch, kdož ji při vzájemných

čují dětským způsobem dle jejich význač-

stycích používají.

ných vlastností, na př. dolar sluje kroužek,

kochum (důverník), chourem (věc, jednání), chaser (vepř) atd.

Další názvy hantýrky v češtině, „řeč zlo-

stovka hrst, sukno chlupy, černá mouka

Na počátku XIX. století objevuje se první

dějská“ a „řeč kramářská“, přímo označují

prašná, tisíc talíř, železo nazývají těžký, pše-

slovník české hantýrky, který sestavil

ty, kdož hantýrkou nejčastěji hovoří.

nici žlutá, zlato liška, kohouta kokrháč, hu-

A. J. Puchmajer. Ze stejné doby pochází

su cípavka, plášť povětrník, jaternice sou-

slovník sestavený k úřední potřebě ve spo-

kavá atd.

jené dvorní kanceláři ve Vídni, který otiš-

Hantýrka vznikla z nutnosti a z praktické potřeby těch, kdož se jí dorozumívají.
Šejdířům jde při dorozumění o to, aby způ-

Naopak kdož jim v jejich zločinném po-

těn byl V. Hájkem v Českém lidu, roč. XV.

sob, jakým byl nebo má býti zločin spá-

čínání brání, mají jména opovržlivá a různé

Od té doby změny jazykového materiálu

chán, místo, čas, všechny nástroje a potřeby

hanlivé přezdívky; na př. soudce nazývá se

české hantýrky nejsou značné, jak o tom

a všechny vedlejší okolnosti, jež při tom

hustej nebo sirotčí, hlídač vězňů lupič, ža-

svědčí slovník K. Judy v Českém lidu, roč.

spolupůsobí, nebyly v řeči nazvány přímo,

lářník skopec, voják slepice, starosta sluje

XI., který náleží době novější. Dialektic-

pravými jmény, nýbrž toliko jemně, ale vý-

vejlupek, učitel břešťák, kovář cvokárník,

kou svérázností vyznačuje se hantýrka mo-

stižně naznačeny. K dosažení tohoto cíle

policejní ředitel vrchan atd.

ravských „švihařů“ (nunvářů), o níž zprá-

používají ve svém hovoru různých opisů,

Kromě toho z řeči všech národů, s ni-

vu podal Fr. Bartoš v druhém dílu své Dia-

metafor i zkomolenin; na př. za slovo krásti

miž přišly tyto zločinné společenské třídy

lektologie moravské. Z těchto pramenů

www.dobraadresa.cz • 2009 • 4 • 23

čerpán byl jazykový materiál přítomného

„Jambora navalí šecko, máš se dr — !“

z vohradníků, a protož musíme všickni

slovníku.

Souvislé ukázky
české hantýrky

Zinkplac nic, dělají tam žihlavce, mnozí

Maxmilián Hoch otiskl v Českém Lidu, roč.

vodmuchlovat. Víš ale kam? Tedy věz, jen

XIX, str. 225–227, znovu tři dopisy, které

honem k outratské do Boucharu. Ona není

uveřejnil v České Včele z r. 1840, str.

broukes, má několik cípavek. a jak víš, rá-

106–107 J. Cibulka:

da doratí. Šum sem, šum tam, jen po čáře
a dobře pochodíš. Já jdu napřed. Ty jsi chtěl

První dopis psán je zlodějem kováři:

mít čmudáka, a omylem si napsal palade,
vždyť vím co tobě potřeba, a protož přine-

V slovníku Judovu v Českém lidu, roč. XI.,
str. 142–143, připojeny jsou tyto ukázky

Cvokárníkovi přes vnes. Já tedy cvokárníku

su — víš tam — i čmudáka i čudačku. Přine-

souvislého hovoru:

tobě dávám vědomost, že jsme já a Balbous

su také s sebou flákotu, jen si zaopatř hli-

a Balbach bezděch k outratě se přiblížili.

nák a teplou kříšťalku, k tomu švítorku,

„Já byl v outratě. Outratský dal mně baštu.

V tom nějaký Balík vezl Barboru, z které

a pák dostane naše makovice jiné makulá-

Byl tam taky můj krevník a náš skoumník.

jsme strhli Bachory, a abychom nebyli

ře. Kopyto musí býti naše. Kopytnice také.

Váleli jsme topiny a troubili jsme. Pak tam

spíchnutí, straku jsme mu nasadili, do po-

Kopytníček jakby smet, a nebude-li chtít

přivlékla žofka s jamborou a točili jsme.“

žiráku vecpali, a do stápky stopili. On tedy

s námi outratská křapice, tedy dostane kos-

„Vlíkal jsem po čárce k pařezu; skoum

dobře supuje. Šli jsme do outraty, a byli

tí na makovice dost. Všecko v tmavé, do

jsem chocholáče a odpálil. Pak jsem bacho-

jsme rádi, že outratský nebyl doma, ani out-

stahovače a do stápky. Řekni křapici, že ta-

val u roští.“

ratská. Jen babouk jeden byl doma, a do-

ké s sebou přinesu pečeného štětináře, a již

„U vrčáka vykoumal 'sem kremzik; mí-

mácí boukář, však ten nás nejvíce mrzel.

dost. Chytil mě plašák, ztratil jsem palouk,

há tam prachy a pazderu. Chmátni požírák,

Baštovna, babouka vrčela jako trakař po čá-

a prkenici, a pidě a prachový prachy. A to

šábro, klímáky a drábor; povlečem tam.“

ře. Ptala se nás, chceme-li bašit, my tedy

jest se mnou hůř, nežli s někým u lupiče.

„Kdo bude majstrovat lochnu a kdo bu-

jsme jí řekli, aby nám dala běláka, zuban,

Haším koum?! Domotyloval tvůj cvokár-

de bachovat? Ty povlečeš k jiskrám na bach.

sladinu, dva snopky chmelky a švítorku.

ník.

Majstruj rabuši! Ten vlasatej trhej lochnou

V tom přišel domácí břešťák, a pravil, že jde

na čerstvej; já ho zamachluju do požíráku.

zrovna z dlouhé lhoty, a tam že jednoho

Třetí dopis posílá zloděj přechovávači (dů-

Bez! Bez! Bachař vleče! Pr — Pr —„

zlochaře, který dnes chtěl být v B, upíchli,

věrníku) hospodskému:

„Žofka mně hodila, že byl u nás šilingr

a že ho dali do kamene. Pravil také, že jde

a že se na mě šťáral. — Vodrazím, mám mo-

za ním několik špichlarů s nakrmenými

Jak jste mě, pane Outratský, požádal, tak

táka na jiný cink.“

špichlovicemi, a s nimi že se vleče vrchán,

Vám tedy dávám potřebný cink. Žlutou

„Koumej, co ti budu házet! Koumáš?“

a s ním že se vlekou síkorové, a to že tak pů-

jsem prodal střihaři po dvanácti hroma-

„Koumám !“

jde dnes celou tmavou, až k tobě, cvokární-

dách, kafferovi po třinácti hromadách

„V tom kremzlíku nás štípli a vlekli do

ku. Tedy aby z toho nebyl Toufes, odejdi,

a Jordánovi po třinácti a šest grandů.

kamena. V kameně nás pošťárali a pak nás

a my jsme také odešli, a shledáme se za ze-

Komposice jsem udal za dva kroužky, vrbu

skopec zamachloval. Navalují nám zobec,

lenkou na Zinkplace, abychom ušli stárce.

za jeden, a vrbku za půl. Topivky jsem za-

kříšťalku a jinou baštu; místo báchory chlu-

Vem s sebou štěně, ale musíš jít šumem, my

hodil, trky má vlastnice odnesla na zloch,

pačka; šábes, smole a smoláky. Vlíkáme

tady také půjdeme. Z Vostra dnes není nic.

špičák jest ještě v studenci, nebo na stor-

furt k vrchanoj (hlaváčoj), beranoj a řezáčoj.

Vem také s sebou palandě, nebo nám došel.

ník jsem ho nesměl dát, a těch deset hrstí

Řezáče beraníme o štípák a stinky atd.

Jen hned, jak to dostaneš, jdi na čáru. Tvůj

sprostých s těma dvěma talíři prachových

Mám plašáka; ten neléák bude práskat. Já

upřímný Nelovej.

prachů jest uloženo v škopech pod rabuší
u našeho prášníka, a to sice za pabučinou

házel vrchauoj, že toho samotného nekoumám. Hod tomu samotnému, že nesmí

Druhý dopis je odpověď kovářova na před-

v studenci v levo. Byl u nás velký kseres,

prásknout; sic je veta, Lhota na holísku! Na-

chozí psaní:

nebo přišel vláčník s vláčnící, a právě když
zasali vláčet, vyskočil na ně piller, nebo

val mně šustlavej; já musím vorat jamboře.
Bez! Skopec vlíká po kameně. Ne pu! Budeš

Já cvokárník, můj brachu Nelovej, dostal

myslil sobě, že chtějí handlovat, v tom

hákovat! Hoď jamboře, ať navalí zobce, že

jsem tvého motejla v tmavou, a protož tobě

vláčník mu nasadil zákosník, a tak pošel

míhám fába, sic že na ni prá. —“

motýluji, jak následuje: za zelenku nic, na

ubohý piller. Má vlastnice plakala, obě
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křapice křičely, pařezník, který právě ští-

dávám vědět, že jsem na tom hůř, nežli

vou flákotou a soukavýma, nebo ty mně

pal dřiví, hodil hakovkou po vláčníkovi,

kterýkoliv dylešnin, a nepůjde-li stavení

chutnají mnohem víc, než někomu sládko-

zavadil mu o jiskru, a aby nebyl hadován,

starého rozsévače a polínka, a hatipati,

vy. Dnes nebude z válení nic, nebo je jich

utekl, a já, chtě neb nechtě, jsem mu musil

a srdce, a rozloučení, tedy musím jíti bera-

mikroulský. Nešťastná janovka u dejchovy.

dát cvoček, aby jen odešel. Ostatně Vám

nit. Ještě štěstí, že jsem se nabaštil štětino-

Haším koum?

A
aisch

drábor

nebozez na otvor, aby se jím protáhla ruka (Juda)

muž (Puchm., Hájek) z německo-židovské hantýrky

B
bačiklata

E
ebien

oči (Hájek), přejato slovně z německé hantýrky

vejce (Hájek) v německé hantýrce betzen, beitze,

F

betze, bezam
balík

sedlák (Puchm, Hájek, Juda), balice – selka, balíkova

žofka – sedlákova – žena, balíkovo křápě – sedlákovo dítě.
Metaforicky užitá slova na označení neohrabanosti.
bonikrata

brambory (Hájek)

bráti na šroubek
buser

přísně, ostře si počínati (Juda)

maso (Puchm., Hájek) v německé hantýrce bossert a rov-

Fabián

hlad (Puchm., Hájek), vyskytuje se v témž významu

ve všech evropských hantýrkách. V lidové mluvě v češtině říká
se ironicky „pan Fabián se ozývá,“ což značí: má hlad.
fouska

kočka (Juda), utvořeno metaforicky dle kočičích fous-

ků.

něž němečtí obchodníci peřím v Nýrsku říkají masu bosa.

G

C
gambáně
cinkplac

umluvené místo (Juda), místo schůzky ke zločinu.

hodiny; v cikánštině gambáňa, utvořeno z latin-

ského campana – zvon.
govrák

hrob; v cikánštině govr.

Č
čaganit
čára

mluviti (Bartoš)
cesta, silnice (Puchm., Juda), zkomoleně čera (Hájek),

čárou nevlíkej – po silnici nechoď.
čeracyt

hněvati se (Puchm.)

činiben

psaní, dopis; přejato z jazyka cikánského

čór

H

zloděj zkušený, odhodlaný, který byl často trestán (Juda);

hákovat

seděti v žalář (Juda) znamená vlastně hákem, závo-

rou uzavříti dvéře; s tím souvisí hákovák – vězeň, hákovna
– žalář.
hakovka
halafurna

práce (Puchm.), hakovati – pracovati.
šibenice (Puchm.)

z jazyka cikánského. S tím souvisí výrazy: čór na černo nebo

házet do šlajfu

černý chmaták – noční zloděj , čór na šaušprunk nebo

Hladit

šaušprunkář – denní zloděj.

holísko

vydati milenku hromadnému zneužití.

práti se (Juda)
krk (Juda), Lhota na holísku – Praha na krku (t. j.

zemský soud)

D
Dišna

nocleh (Bartoš)

Ch

svině (Bartoš), v maďarštině disznó

Dlouhá Lhota
dr!

hřebík

Praha (Puchm.)

drž se, nepřiznej se při výslechu (Juda)

chapen

krásti (Puchm., Hájek)
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chmelka

pivo (Puchm., Hájek)

Loreta

přádelna (Puchm.), káznice

pes

se rozmajstrovat psy – zotvírati zám-

(Hájek), metaforický výraz.

I

lovej

iďa

šaty; v cikánčtině zboží, šat, oděv.

ky (Juda), od toho deminutivum psík

bohatý (Puchm.), přejato z cikán-

štiny, kde lovo, love značí peníze; srovnej s negací nelovej – taškář, šibal.
lubňa

zámek u dveří (Puchm., Juda), fra-

– visací zámek.
práskat

mluviti pravdu (Juda)

nevěstka, z cikánského lubni –

nevěstka.

Ř

J
Jaje

M

víno (Puchm), jajen (Hájek), v ně-

mecké hantýrce jajin.
Jarčák

mladý zloděj, poprvé před sou-

Jerník

pilník, v cikánštině jerni

jiskrovat

viděti, předložiti k nahléd-

Machl

K

ní; býti v machlu – býti zavřen (Juda)

umříti (Puchm.), v německé

hantýrce kappore značí smrt, zničení.

zraditi (Puchm., Hájek)

mostík

řezník (Puchm., Hájek), mos-

sintej

svobodný, v cikánštině sinto

sová

manžel (Puchm.), sovka – man-

motejlovat

psáti (Puchm., Hájek)

mrtvola; v jazyku cikánském

spěvák

mrtvola

spichnout

v cikánštině a v německé hantýrce kér
= dům.

na ostro trhnout

stříkna

puška, ručnice (Juda)

syčák

žebrák, který vezme, nač přijde

násilím uloupiti (Ju-

paklíč (Juda), utvořeno od slo-

neskoum tě?

neviděl tě? (Juda)

neudělej mě!

nešiď mne! (Juda)

klíč, paklíč (Puchm.), kydni

O

důvěrník, přechovávač

kochem – chytrák, šejdíř.
dítě (Juda), srovnej v německé

hantýrce schrappen – děti.
mříže (Puchm., Hájek)
naušnice (Juda), utvořeno od

Odmuchlovat
ostro

utéci (Puchm.)

loupež (Puchm.)

ošťarák
outratský

četník (Bartoš)
hostinský (Puchm. Hájek,

jektiva scharf – ostrý, srovnej v němeca v české ostro, viz.
šátor

zboží krám (Puchm., Hájek)

šoufky
štěně

boty (Puchm.)
pistole, bambitka (Puchm., Ju-

schuzcerei

P
pabučina
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loupež (Hájek), z německého ad-

da), štěně trhnout – střeliti z pistole.

Juda)

L
láncz,v cikánštině řetěz sluje lancos.

šarf

dávati pozor (Hájek)

ké hantýrce scharfhandel – loupež

slova kruh, výraz metonymický.

řetěz; utvořeno z maďarského

Š (Sch)
šajnerovat

(Puchm., Hájek), v německé hantýrce

lanc

pán (Puchm., Hájek)

(Juda)

Klimenta – podej paklíč.

kruhna

zraditi (Puchm., Hájek)

da)

va:

Krems

žebřík (Puchm., Juda)

sroule

N

žízeň (Puchm.)

želka (Puchm., Hájek)

múlo značí: mrtev, duch, strašidlo,

místo spáchané krádeže (Juda),

křápě

S
Sebastián

fraj – dostati se z vazby.

kochum

vlk, v cikánštině ruv

byl slovněz cikánštiny.

s tím douvisí fráse: kartáčovat se na

Kliment

řuv

lékař (Juda)

mec. hantýrky masengero, jenž přejat

svalování podezření (Juda),

klimák

řezáč

dluhopis (Juda)

masern

múla

Kartáč

zlodějská činnost, též potrestá-

tich (Hájek), zkomoleno z výrazu ně-

nutí (Juda)

kaporn

řetízky, pouta (Puchm.), me-

tonymický výraz na označení zvuku

májový moták

dem (Juda)

kér

řechtavý

lenina.

T

mříže (Puchm., Hájek)

paproš

tabák (Bartoš)

pelcky

karty; v cikánštině pelcki

bankovky (Hájek), zkomo-

těrk

pošta (Juda), navalit motáka

poštou.
Tetava

Brno (Puchm.), zkomoleni-

na neznámého původu
tlouci do podkovice

utíkati (Bar-

toš)

U
Utopen

šatstvo, oděv; přejato

slovně z jazyka cikánského.

V
vařaska

bodák (Bartoš)

warm

světnice (Puchm.), přejato

z německé hantýrky
voda

lidé (Puchm., Hájek), meta-

forický výraz.
vrchan

vyšetřující soudce (Juda)

vyluftovat hlavu

udeřiti do hlavy

(Neruda)
vytiskej

kdo nekrade (Puchm.)

Z
zakohoutovat
zarohnout
zelená

zapáliti (Hájek)
zabíti (Puchm., Juda)

podvod, klam (Puchm.,

Hájek)
zloch

výroční trh, jarmark

(Puchm., Hájek), od toho utvořeno:
zlochař

zloděj na výročním trhu

Ž
žihavec
žukl

oheň (Puchm.)
pes (Juda); viz čukl, bašta na

žukla – otrávené jídlo pro psa.

Připravil
Michal Šanda

Vysloveně žertovně (4)

po těrku – poslati psaní

ladimír Just nervózně přešlapuje před stu-

V

diem. Včera večer měl rozhovor se zdrojem
z televizní rady a ta zatím prý není spokojená

s úrovní pořadu. Nikomu to zatím nepřipadá veselé,
všichni sice uznávají, že nezávislý průzkum jasně a bez
diskuse označil čtveřici Čáslavský, Just, Lukeš a Rejžek
za nejhumornější entertaitmentery v České republice,
ale na druhé straně, jak to správně řekla Helena Fibingerová, „tohle není vo tom, hodit koulí nejdál, žejo, tady
jde vo to, aby se lidi tak nějak pobavili a aby byli v pohodě.“ A generální, jako Janeček, ten už prý začal jednat
s Bubílkovou a s Petrem Novotným, jestli by spolu neupekli nějakou veřejnoprávní řachandu.
To bude kvůli tomu Karlovi. Čáslavský je samorost
a myslí si, že je český Petr Sellers. I když je mu trochu podobný, to zase jo. No právě. Na tom by se to dalo postavit. Musím to probrat s Honzou, teda s Rejžkem, Lukeš
je na to moc intelektuálně rozjívenej...
3, 2, 1. A jedem. Just: Dobrý večer, vážení diváci.
Abychom to tady dneska trochu rozpumpovali hned od
začátku, tak jsem si vzal z garáže pumpičku na kolo. Just
vytahuje zašlý tubus s gumovým pinďourem na konci
a blýskají mu veselé plamínky v očích. A Honza Rejžek
hned navazuje, ať to běží, ať to lítá: S tou si, Vladimíre,
určitě pumpuješ kolo, když vyjíždíš na Šumavu počítat
kůrovce, že? Oba dva se rozhihňávají, pomalu se k nim
přidává Lukeš, který sice ne všemu rozumí, ale vzal si
dnes na sebe tlustý svetr s bílými jeleny, protože mu včera Vláďa volal, že „zítra jim to všem natřeme“. Karel Čáslavský, ten Sellers české scény, sedí jako sfinga, a koutkem úst nepohne ani o píď. Justovi proběhne hlavou
myšlenka, že by stálo za to, kdyby měl na saku placku
s nápisem Byl jsem při tom. Ale svolil by Karel k něčemu
takovému? Možná by mohl zavolat té Fibingerové, ta by
na Čáslavského mohla platit.
Lukeš zatím, aby dostál večerní Justově pobídce,
vrhl se k hustilce a začal na sucho hustit. Ve studiu začínal docházet vzduch.
Karel Čáslavský intuitivně vycítil svoji příležitost
a začal: Dnes, vážení diváci, uvidíte opravdu exkluzivní
záběry, které byly nalezeny před rokem v třebíčském archivu. 13. června 1928 navštívil Tomáš Garrigue Masaryk v Jaroměřicích nad Rokytnou básníka Otokara Březinu, když předtím projel Telčí, Novou Říší a Želetavou...
Těšte se na příští týden. Coming soon...

Jan Lustig
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Z antikvariátních

banánovek

Když jsem ve vitríně antikvariátu
na Můstku uviděl tuhle knihu,
okamžitě mi začala pracovat
fantazie: lukařský běh –
v Hlinsku – roku 1905. V duchu
jsem si představil 44 chlapíků
ve sportsmanských
pruhovaných podvlékačkách,
kterak jsou nakročeni na
startovní čáře u kašny na
hlineckém náměstí. Zdejší
starosta uchopí pistoli a vystřelí.
Nato běžci vyběhnou za město do přilehlých luk... Bohužel
ve skutečnosti bylo všechno jinak. Lukařský běh v Hlinsku r. 1905 je
pramálo zábavné počtení. Přesto mám pro takovéto marginálie slabost
a myslím, že je dobré o nich do naší doby přenést povědomost.
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Lukařský běh v Hlinsku r. 1905
základě rozhodnutí vysoceslav-

odvodňování a zavodňování luk, o drenáži

Cvičení potrvají buď celý den, buď od

ného výboru zemského král.

atd. b) v části hospodářské o půdoznalství,

10–12 hod. dop. a od 2–6 hod. odp.

českého pořádán bude za řízení

o vlastnostech a roztřídění půdy, o zaklá-

o čemž vzdělán bude zvláštní, ovšem poča-

táborské král. české akademie hospodář-

dání, hnojení udržování a zmlazování a vý-

sím podmíněný rozvrh. K závěru vyučová-

ské v Hlinsku ode dne 20. srpna až do

nosu luk. Vedle toho vysvětlovány budou

ní mohou navštěvovatelé požádati o vydá-

17. září praktický lukařský běh. Při výkla-

stanovy vodních družstev a činnost tech-

ní vysvědčení frekventačního nebo podro-

dech theoretických co nejsrozumitelněj-

nické kanceláře rady zemědělské pro král.

bí-li se zkoušce, vysvědčení o prospěchu

ších používáno bude učebných prostřed-

české. Ku cvičením praktickým vzat bude

v theorii a praxi. Školného platí se 10 K do

kův, hlavně lučního nářadí, modelův luč-

zvláštní zřetel v té věci každý účastník

pokladny školní. O slevení školného pro

ních staveb atd. Ve cvičení praktických

podrobiti se nařízením lučního cvičitele.

nemajetné účastníky kursu možno včas za-

prováděny budou na louce cvičebné běžné

Účastníci rozděleni jsou tu podle stáří

kročiti u správy kursu. Aby pak návštěva

práce, spadající v obor lučních staveb

a předběžného vzdělání svého v čety,

tohoto učení byla usnadněna i nemajet-

a drenáží. Vykládáno bude a) v části tech-

z nichž každá obdrží svoje geometrické

ným posluchačům, povolil vys. výbor zem-

nické o nejdůležitějších a jednoduchých

a náčiní luční i pracuje zcela samostatně.

ský pro král. české 1100 K na stipendia po

pracech měřických (měření ploch, spádu

Práce hrubé, jako výkop drenážních stok

60 K, 50 K a 40 K, jež budou udělena těm,

a t.p.), o vytyčování, vykolíkování a nive-

vykonají dělníci k tomu zjednaní a zapla-

kdo předloží vysvědčení o své neb svých ži-

lování veškerých druhův struh a stružek,

cení; všecky ostatní pak účastníci kursu.

vitelů nemajetnosti a to dal si nejen od pří-

V
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slušného obecního a farního úřadu, ale

Dobré spojení železniční a levné ubytování

nedávna zanedbávaném odvětví hospodář-

i od c. k. okresního soudu (úřadu knih po-

a stravování poskytuje veškerým interes-

ském. A také povolaným kruhům, jako

zemkových) a příslušného c. k. okr. hejt-

sovaným kruhům, zejména mladším hos-

jsou okresní a obecní zastupitelstva, spol-

manství stvrditi. Přednost mají absolventi

podářům a synkům rolnickým, aby kursu

ky hospodářské a j., jest podána příleži-

škol rolnických a zimních hospodářských.

se súčastnili a řádně se vycvičili v tomto do

tost, aby vydatným způsobem podporova-
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ly zájmy, o jichž rozkvět jim starati se jest,

Bolech, ř. prof. král. české akademie hos-

a jejichž důležitost i vysoce slavným sně-

pod. v Táboře

mem království českého uznána byla.
Karel Adámek, okresní starosta. Za

Do tohoto kursu se přihlásili: Antonin Be-

správu kurzu lukařského v Hlinsku Frant.

neš, abs. technik z Hlinska, Alfons Bultas,

Aby pak návštěva
tohoto učení byla
usnadněna
i nemajetným
posluchačům, povolil
vys. výbor zemský
pro král. české
1100 K na stipendia
po 60 K, 50 K
a 40 K, jež budou
udělena těm, kdo
předloží vysvědčení
o své neb svých
živitelů nemajetnosti
a to dal si nejen od
příslušného
obecního a farního
úřadu, ale i od c. k.
okresního soudu
(úřadu knih
pozemkových)
a příslušného c. k.
okr. hejtmanství
stvrditi.
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hospodářský správce z Milostic ve Slezsku,

František Plíšek z Lázní, Karel Volák z Ka-

cvičila v užívání měřických přístrojů při ni-

František Horyna, abs. průmysl. pokrač.

meniček.

velování a vyměřování strouh, ob den neb
odbývaly se v měšťanské škole theoretické

školy ve Zbraně, Alexander Peltan, abs.

Téměř všem účastníkům kursu byla

hospod. akademie v Táboře, Antonín Pro-

udělena zemská stipendia. Okresní výbor

kop,

výrobků

opatřil v dohodě s místní školní radou pro

Technickou část o melioracích luk před-

v Hlinsku, posluchači střed. hospodář-

nemajetné účastníky 9 postelí, jež byly

nášel p. prof. Bolech, za jeho nepřítomnos-

ských škol Rudolf Bebeš z Ranné, Jaroslav

umístěny k bezplatnému použití v nové bu-

ti p. prof. Nurghauser z Chrudimi. O poros-

Kopečný z Třebosic, Josef Kůžel z Úřetic,

dově měšťanské školy.

tu lučním, hnojení luk a sklizni luk předná-

továrník

cementových

přednášky o lukařství.

šel p. prof. Špička. Kurs tento byl hojně nav-

absolventi rolnických škol Jan Dufek
z Mal. Rohozce, Albín Dušánek z Vys. Mý-

Lukařský běh byl zahájen dne 21. srpna

štěvován rolnictvem z celého okolí, jakož

ta, Josef Ernstberger z Vince, Jaroslav

1905 o 8. hod. ranní v úřadovně okresního

i na slovo vzatými odborníky, zejména zem-

Hrnčíř z Chodoulic, Josef Köhler z Března,

výboru u přítomnosti pp. prof. Bolecha,

ským inspektorem dr. F. Sitenským, stát-

Josef Nejedlý z Dětenic, Jan Nekvinda

Ludvíka Špičky, odbor. učitele z Vys. Mýta,

ním inspektorem c. k. dvorním radou dr.

z Rychnova, Antonín Pikl ze Senožat, Če-

okresního starosty Ludvíka Adámka, členů

J.B. Lamblem, poslancem Frant. Udržalem

něk Vrátil z Turnova, absolventi zimních

okr. výboru Josefa Effenbergra, Fr. Fialy, Ja-

a řed. hospodář. škol Adolfem Eckertem, J.

hospodářských škol Alois Brabec z Červe-

na Netolického a člena okr. zastupitelstva

Bauerem a Adolfem Nečasem, vesměs

ného, Vladimír Hojka z Brandýsa n. L., Jo-

p. Jos. Zrůsta a 44 účastníků.

z Chrudimě.

sef Chaloupka z Ranné, Jan Kulich z Lodí-

Po zahajovací řeči starosty Adámka pro-

na, František Ondráček z Chlumu, Jan Pr-

vedl p. prof. Bolech organisaci kursu, zápis

Nejprve z louky musilo býti vyklučeno křo-

šala z Prasku, Karel Šulc ze Svratky, Fran-

účastníků a rozdělení v pracovní čety. Kaž-

ví, odstraněny hrobky kamene, srovnány

tišek Urban z Dřevíhova, ostatní účastníci

dé četě byl přidělen 1 profil (20 met.) za-

krtiny a mraveniště. Ku vyhubení bujícího

František Böhm, zák V. třídy gymnasia

vodňovacích strouh k úplnému povedení.

mechu bylo s překvapujícím úspěchem

z Chlumu, Bohumil Cupal ze Svojanova,

Tři čety pracovaly na strouhách, čtvrtá se

použito Deylova nového stroje skarifikáto-
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na zavlažování z potučka na východní straně tekoucího, kterýž sice v létě vysýchá,
avšak i při menším dešti dosti vody mívá.
Od potučka podél lesa strouha ku svádění
vody v dobách, kdy se nezavlažuje, jakož
i ku přivádění vody do povodňovaček v čas
zavodňování. Tato strouha má spád 4.5 %,
jest vydlážděna a opatřena stavidly ku
vzdouvání vody. Od této hlavní strouhy
vycházejí

čtyři

povodňovačky

téměř

1100 m dlouhé. K odvodnění jižní části louky položena jest drenáže. Drn (porost) louky byl prašpatný. Po skarifikaci nezůstalo
na mnohých místech na 1 dm ani 5 užiteč2

ných rostlin. Ku pokusnému pohnojení
nejlepším hnojením byl dobrý, uleželý,
hnojůvkou polévaný, vápnem proleželý
kompost. Osev nemohl býti na podzim pro
pokročilou dobu a naprosto nepříznivé počasí vykonán. Jest nyní na obci hlinecké,
aby ve svém zájmu dovršila práci kursem
lukařským započatou. Postará-li se o náležité osetí, pak bude míti tento podnik kýžený zdar.
V posledních dnech kursu (15. a 16. září)
konány byly zkoušky účastníků a to vesměs
s úspěchem velice příznivým. Lukařský
kurz byl důstojně zakončen valným shromážděním rolnictva, ježto okresní výbor ku
dni 17. září svolal a ježto těšilo se velkému
účastenství.

Dovršeno

bylo

výkladem

p. prof. Bolecha O zvelebování luk a prohlídkou a posouzením po čas kursu vykonané meliorace. Večer uspořádali účastníci
kursu na rozchodnou v divadelním sále
hostince p. Jos. Adámka taneční vínek. Lukařský běh hlinecký zajisté zůstane v milé
upomínce všech účastníků a přinese užitek
našemu rolnictvu rozšířené poznání a upevnění přesvědčení, že jest možné a účelné
zvelebování lukařství nad jiné důležitější zárukou jeho hospodářského vývoje.

Připravil
Michal Šanda

Vysloveně žertovně (5)

ra. Potom přistoupeno k zařizování louky

ak Vláďo, jak to dneska asi dopadne, říkal si Vlá-

T

ďa Just v šatně na Kavčích horách před natáčením dalšího dílu Vysloveně žertovně. Ohlasy

nulové, pořad snad vidělo víc lidí při natáčení ve studiu
než v televizi, ale zrušen být nemůže, to zakazuje nějaká
směrnice Evropské unie, kterou sice nikdo nezná, ale generální se s ní vždycky ohání (jak po roji včel). A hlavně
na to Brusel poskytl grant, protože, jak odsouhlasili poslanci, nejlepší bude, když legrandu podpoříme grantem.
Tak budeme holt muset trochu přitvrdit, rozhodl se
J. T., i když se mu ze všech slov ze slovním základem
„tvrd“ dělalo mdlo. Takhle by to mohlo být: zeptám se Jena, teda Rejžáka, jestli má komplex z Baadera a Meinhofové. To je docela fór, tak do toho dostaneme terorismus
a na tom se už dá něco postavit.
Jenže V. J. netušil, že Jan Lukeš se domluvil se jmenovaným Rejžkem, že tentokrát dostanu přednost, čili
čas na to, aby mohl na tu tzv. oživovací otázku, kterou
Just otevírá začátek pořadu, nějak vesele, ale odpovědně
reagovat. Očekával, že Just začne partii nadhozem o nové
vládě, takže si doma s manželkou připravil takovou vychytávku, že jakmile bude vysloveno jméno Jana Fischera
coby nového předsedy vlády, Lukeš se vytasí s Fischer
Reisen. To má taky docela dobrý prdy, ohodnotili svůj nápad Lukešovi a jako cenu pro vítěze otevřeli baňku rulandského jablečného.
Takže karty jsou rozdány. Akce, jedeme. Všichni se
nasmívají jak Filip na horký kroupy, Vladimír Just pronáší fór o komplexu z Baadera a Meinhofové, nedívá se na
Rejžka, ale čeká odpal z jeho strany, jenže znenadání dostává bloky na úplně opačné straně síťky. Jan Lukeš prožívá tak emocionálně svoji připavenou a veselou odpověď,
že vůbec nezaznamená, že se Just ptá na něco jiného,
a hned hrčí: No, nejlepší zájezdy jsou s Fischer Reisen.
Just nic nechápe, Lukeš taky nic nechápe, ani jindy bystrý Rejžek nic nechápe. Kdo se však chápe odpovědi, je jako vždy zamlklý, ale pečlivě připravený Karel Čáslavský:
Dobrý den, vážení přátelé, dnes si pustíme opravdový bonbónek. Otokar Fischer, literární vědec, básník, dramatik a překladatel, který se narodil 20. 5. 1883 v Kolíně,
byl ve svém životě plachý jako srnec. Přesto se zachoval
krátký amatérský film z večírku, který po premiéře Fausta, Fischerem přeloženého, uspořádali herci Národního
divadla...
Těšte se na příští týden. Coming soon...

Jan Lustig
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Z antikvariátních

banánovek

Historie
Myšlenka založiti sbor dobrovolných hasičů v Městě Žďáře vznikla
již v r. 1873. Ve valné schůzi tělocvičné jednoty Sokol dne 16.února 1873 jednohlasně usneseno zříditi hasičský sbor. Žádost na
obecní výbor byla podána a k jejímu projednání došlo dne 11.dubna 1873. Tělocvičná jednota Sokol se toho roku rozešla a k založení sboru došlo až v r. 1878, jak patrno z pamětní knihy: Městská
dada žďárská na Moravě, uznávajíc nutnost zařízení sboru hasičského, jehož ve Žďáře doposud postrádáno, vyzvala purkmistrem
svým, Janem Süssem, provoláním ze dne 30.května 1878 občanstvo zdejší k zařízení a přistoupení sboru dobrovolných hasičů,
a ono projevilo uznalost tohoto veledobrého účelu tím, že za krátko se členů ke sboru počtem 112 přihlásilo. Stanovami, při dne
16.června 1878 odbývané prvé valné schůzi těchto schválenými
a vysokým c. k. mor.-slez. Náměstnictvím ze dne 30.srpna 1878, č.
14.953 potvrzenými, vstoupil sbor v činnost veřejnou. Potřebné
šatstvo, výzbroj a p. zakoupila obec žďárská, propůjčivši je sboru
k užívání.
K vycvičení členů povolán osvědčený cvičitel, pan Heřman Braasš; polský vojenský uprchlík – byl povolán proto, že cvičil a velel
v jazyku českém, oproti druhému konkurentu, učiteli tělocviku na

této vyznamenáno mužstvo sboru ctěným dámstvem věnci, cvičitel

jihlavském gymnasiu a cvičiteli jihlavských hasičů (Freiwillige Tur-

pan Braasš pak poděkovacím diplomem a stříbrnou medailí. Slav-

ner-Feuerwehr), Hintscherovi, který byl Němec. Cvičitel Braasš, vel-

nost ukončena zábavou v městské dvoraně.

ký sekant (vojenská disciplina) převzal dne 23.září 1878 cvičení ;

Dne 17.listopadu 1878 odbýval sbor řádnou valnou schůzi, při

cvičil sbor se vší obratností až do 10.listopadu 1878, kteréhož dne

které zvoleni byli po prvé následující hodnostáři: velitelem (staro-

odbyv se sborem první veřejnou zkoušku na cvičišti a na domech

stou) pan Jan Süss, měšťanostka č. 61, podvelitelem a zároveň cvi-

pp. Pluhaře, Binka, Pavlíka, Kisslingera a Nápravníka (Havlíčkovo

čitelem (náčelníkem) pan Frant. Binko č. 137, jednatelem pan Bla-

náměstí) za přítomnosti pp. Vyslanců ctěných sborů polenského,

horod Frantzl, městský sekretář, pokladníkem pan Josef Süss,

přibyslavského a bohdalovského, pak ctěného obecního zastupitel-

městský důchodní, č. 147. Členy výboru: pan JUDr. Gustav Mauer,

stva novoměstského a téměř veškerého zdejšího obecenstva, odevz-

c. k. notář, pan MUDr. Julius Juren, lékař, pan Josef Apetaur a pan

dal sbor slavnému městskému zastupitelstvu zdejšímu.Při slavnosti

Lambert Binko, měšťané.
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Památník sboru dobrovolných
hasičů Města Žďáru
1878–1938
Dne 15.prosince 1878 ke třetí hodině

světější Trojice zbudována rozsáhlá tribuna

sloužilého velitele, pana Jana Süssa, daro-

ranní, za tuhého mrazu, volán sbor k haše-

pro církevní obřady při svěcení praporu. Fa-

vav mu na rakev krásný věnec z čerstvých

ní požáru stodoly páně Kubátovy v Dolní

rář žďárský, důstojný P. Josef Šimek, krás-

květin. Ve valné schůzi dne 16.října zvolen

ulici. Prvé vystoupení skončilo s úspěchem.

nou a vzletnou řečí vylíčil účel slavnosti

jednohlasně za velitele pan Antonín Kond-

Po velkém namáhání povoleno sboru

a spolku hasičského. Nato následovalo svě-

rys, starosta města.

užívání praporu po rozešlé se těl. Jednotě

cení praporu a zatloukání hřebů. Po odevz-

1888. Sbor zúčastnil se 11.listopadu po-

Sokol, který sl. Hermína Lázničková za po-

dání praporu praporečníku odebral se prů-

žáru, vypuknuvšího po 9.hod. večerní v do-

moci paní a dívek Města Žďáru v nynější je-

vod do farního chrámu Páně na slavnou

mě č. 226, náležejícího pí. Frant. Minkové,

ho tvar bezplatně připravila. Sbor usnesl se,

mši svatou. O 3. hodině odpolední odbývá-

právě když se odbývala taneční zábava jako

církevně dal prapor posvětit, ustanoviv

na veřejná zkouška domácího sboru na cvi-

ukončení oslavy 10ti letého trvání sboru.

k tomu 29. srpen 1880. Slavnost tato je ob-

čišti a na domě p. Jana Tomana č. 65. Večer

Rychlým zakročeném celého sboru, v pa-

šírně v Knize pamětí popsána a byla velkou

dáván ples, který se nad očekávání skvěle

rádním stejnokroji k požáru přímo ze zába-

událostí pro Žďár i okolí. Kmotrou praporu

vydařil.

vy se dostavivšího, omezen tento požár
pouze na hořící stavení.

byla Její excelence hraběnka Clam-Gallaso-

1882. Dne 4.března zúčastnil se celý

vá, kterou při obřadu zastupovala paní An-

sbor v parádním obleku a v plném počtu

1897. Ve výborové schůzi dne 25.ledna

na Wollmannová, choť správce velkostatku

mužstva s praporem, smutečným závojem

zmocněn byl náčelník sboru br. F. L. Süss,

Zámku Žďáře. Na náměstí před sochou nej-

zastřeným, pohřbu svého váženého a za-

aby uzavřel kupní smlouvu s firmou
R.A.Smekal za účelem koupě parního stroje. Kupní smlouva zní: Dosavadní stříkačku, jejíž neúčelnost následkem své tíže
a těžkého chodu prokázána jest, odebere řečená firma za původní cenu 1200 zl. S parním strojem budiž sboru dodáno 7 dílů hadic po 21 m a 8 m ssavic ve 4 dílech; záruka
trvá po dobu dvou let a vycvičení družstva
staniž se zřízencem továrním. Sbor doplatí
firmě bez jakékoliv srážky hotově 1500 zl.
Cena parního stroje tudíž je 2700 zl.
Stroj došel v červnu a dne 25. července
odbývána slavnost svěcení tohoto stroje

www.dobraadresa.cz • 2009 • 6 • 21

V mimořádné na to vbrzku svolané valné hromadě zvolen byl opět
br. Fr. L. Süss náčelníkem sboru.
Dne 27.listopadu 1904 odhlasováno bylo zakoupení dvouproudní samossavé stříkačky, kterou v květnu 1905 firma R.A.
Smekal z Čech u Prostějova dodala. Kupní cena obnášela 2000 K.
Slavné obecní zastupitelstvo Města Žďáru darovalo 500 K, z jmění
spolkového 500 K; těchto 1000 K tvořilo prvou splátku. Zbytek
1000 K vypůjčen u Občanské záložny a jimi zapravena druhá splátka.
1907. V tomto roce odevzdáno bylo sboru slavnou obcí žďárskou nové skladiště a leziště (na Doležalově náměstí), do kterého
byly stroje a nářadí přestěhovány. Staré skladiště (na náměstí) bylo
srovnáno se zemí.
Jako výslužné obdrželo 18 členů našeho sboru z Invalidního
fondu císaře Františka Josefa I. po 15 K, celkem 270 K ročně; dva
členové, kteří rovněž nárok na výslužné měli, roku letošního zemřeli a proto byla pozůstalým náhrada za pohřební výlohy v obnosu
40 K z téhož fondu přiřknuta a také vyplacena.
1908. V neděli dne 19.července bylo ukončení župní hasičské
školy spojeno zároveň s oslavou 30ti letého trvání sboru ve žďáře.
Škola tato trvala po tři neděle a sice 2., 5. a 19.července a vyučování se podjali ponejvíce funkcionáři župní s náčelníkem Vilímem
v čele. Účast byla velice četná. V neděli dopol. přednášel ještě starosta Ú.J.H. Vozáb, župní předseda Vilím a učitel Konečný na téma
„Sokol – hasič – učitel“ Přednáška byla přijata s nevšedním zá-

a zároveň první župní sjezd župy pol. okresu novoměstského. Program slavnosti byl následující:
1. Ráno v 5 budíček
2. Vítání sborů
3. Polní mše sv. na náměstí a svěcení stroje
4. Proslov br. T. Kršky, předsedy Č.U.J.H. a odevzdání stroje starostou župy F. Vilímem náčelníkovi místního sboru.
5. Pochod městem a rozchod.
6. Župní schůze o půl 11.hod.
7. Společný oběd u br. H. Letovského.
8. Veřejné cvičení místního sboru o 3. hod. odpol.
9. Volná zábava
1902. V řádné valné hromadě dne 16.března přijat návrh na
změnu kroje. Stávající, dle vzoru německého zavedený kroj, odložen a zaměněn za kroj čamarový, U.J.H. předepsaný.
1905. Řádná valná hromada odbývala se 8.ledna, na ní přednášel Dr. B. Drož o kulturních snahách českého hasičstva. Ke konci této valné hromady navrhnuto, aby sbor nezúčastňoval se církevních
slavností a návrh ten byl většinou přítomných přijat, což vyvolalo
mezi starším členstvem velký rozruch a resignaci br. náčelníka.
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Alois Göttler, členy výboru Frant. Pospíšil,
Bernard Süss, Josef Musil, Roman Levý
a Lad. Kostka ml.
Dne 6.května předvedeny zástupci firmy Hrček a Neugebauer a 13.května firmy
R.A. Smekal zmotorisované stroje. Ke koupi
nedošlo.
28.září byl pohřeb čestného člena
a čestného náčelníka F.L. Süssa za účasti hasičstva celé župy. Od založení sboru byl
zemřelý jeho členem, byl též členem župního výboru

a všem sborům na Žďársku

upřímným rádcem. Od r. 1881 byl četařem,
r. 1887 zvolen členem výboru, r. 1890 náčelníkem. R 1896 byl založen k návrhu br.
Zeleného Invalidní fond, jemuž F.L. Süss věnoval premie naň připadající z pojišťování
u Hasičské pojišťovny.
1924. 12.ledna usneseno nazvati tento
fond „Süssův invalidní fond“. Na fond věnovala Süssova rodina 1000 Kč, syn Václav
jmem. Po tom bylo konáno veřejné cvičení

nu. Jan Krška, klempíř, byl pověřen dozo-

s parní stříkačkou. Večer taneční zábava

rem na stroje s povinností přesvědčovati se

v Národním domě.

o stavu strojů ve lhůtách 14ti denních.

taktéž 1000 Kč.
Péčí br. Bernarda Süsse dobudován za
přispění některých členů požární telefon.

1911. 5.listopadu zemřela zakl. členka

Ostatním členům sboru přidělen úkol jiný.

1927. Uskutečněno toužebné přání: za-

Josefa Binková. Odkázala sboru 1000

Česká ústřední jednota hasičská vyzvala náš

koupena dvoukolová motorová stříkačka

K s přáním, aby úroky z nich každým ro-

sbor, aby sestavil četu (kolonu) ku přepravě

a upraveno auto na vůz hasičský, současně

kem v den jejího úmrtí byly rozděleny hasi-

raněných z nádraží do místního lazaretu

sanitní. Zápisy schůzí výborových svědčí

čům, kteří v tom roce vynikli při požárech

v Národním domě.

o důkladném uvažování o věci. Stroje dodá-

1919. Po přestávce 4 let a 4 měsíců a 8

ny 1.října a 2.října konána veřejná zkouška.

1913. Od roku 1906 se stále stával patr-

dní došlo opět k výborové schůzi – první

Dopadla k obapolné spokojenosti formy

nějším nedostatek mladších sil. O příčině

schůzi ve svobodném státě českosloven-

Stratílek i hasičstva. Překvapilo, když voda

toho se různé soudy pronášely. Jednou

ském. Bilance dlouholetého období nečin-

dostala se při zkoušce na kostelní věži až do

z hlavních příčin bylo, že pozornost mláde-

nosti způsobeného poměry válečnými, vy-

světlosti při použití 250 m hadic a když od-

že zaujaly jiné věci, než „zastaralá služba“,

jádřena takto: nadšení občanstva pro hasič-

tud přestřikla kříž kostelní věže. Od té doby

jejíž heslem hasičstvo se řídilo: Bohu ke cti,

skou věc pokleslo, místo dřívější obětavosti

nastává v práci sboru nový ruch.

bližnímu ku pomoci! Marně vyzýval výbor

zavládla naprostá neúčast a kritika všeho,

1931. O svatodušních svátcích uspořá-

občanstvo, zvláště mistry, aby přihlásili

co s hasičstvem souviselo. Usneseno půso-

dal sbor za přispění spolku Sázavan-Havlí-

schopné hochy k činnosti v hasičském sbo-

biti na občanstvo, aby se nevzdalovalo prá-

ček ve Městě Žďáře divadelní představení

ru. Cvičení ochabla, staří členové návštěvu

ce pro ideu hasičskou.

Otec od Al. Jiráska. Hra provedena dva ve-

a cvičeních.

čery a čistý výtěžek Kč 492,50 přidělen sbo-

jich nepovažovali za nutnou, výborových

1923. Ve sboru vyznamenán náčelník

schůzí bylo poskrovnu a k valné hromadě

F.L. Süss na valné hromadě 14.ledna titu-

došlo vždy až po 2 letech.

lem čestného náčelníka s právem účastniti

1932. Dne 26.února zemřel br. Hynek

1914 – 1918. Válkou přerušena činnost

se všech cvičení a schůzí. V této valné hro-

Leskour, měšťan a pekař žďárský, čp. 256.

spolková. Po odchodu činovníků na vojnu

madě byli zvoleni bratři: starostou Jan Zele-

12 roků byl mezi činným členstvem jako vý-

obstarávali starosta a náčelník spolkové zá-

ný, náčelníkem Ladisl. Kostka, I. podnáčel-

borný lezec. Přičinil se mnoho o předání

ležitosti. Náčelník F.L. Süss převzal poklad-

níkem Leopold Šlerka, II. podnáčelníkem

praporu Řemeslnické besedy do vlastnictví

rové pokladně.
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1889. 23.září o 3 hod. odpoledne nastal výbuch prachu v továrně č. 253 p. Jos.
Vašátka, když si plnil lovecké patrony.
Dne 28. června v noci shořelo na Veselíčku třiadvacet domků s hospodář. budovami, takže až na několik málo chaloupek
padla celá obec ohni za oběť.
1893. 6.června odpol. shořel parostrojní mlýn Oskara Kellera v Zámku Žďáře. Za
vydatnou pomoc obdržel sbor od majitele
mlýna hasicí přístroj Extinktér.
1894 18.srpna vypukl požár ve stodole
hotelu Culky čís. 156. Oheň se v krátkosti
rozšířil na kolnu a konírny, takže bylo velikého úsilí třeba, aby se nerozšířil na sousední stodoly šindelem kryté. Ve dvoře složené dříví – asi 70 m? - bylo též zachváceno
požárem; hašení trvalo dlouho přes půlnoc.
sboru. Uskutečnění toho se už bohužel ne-

1881. 25.února v Dolní ulici vyhořelo

Požár založila 17ti letá číšnice v hotelu za-

dožil. Ze svých zápisků poskytl sboru mno-

stavení p. Kubáta. Dne 10.května vyhořel

městnaná. Táž oznámila dopisem hoteliéru

ho zápisů o požárech před založením sboru

domek čís. 341 p. Josefa Balvína a 24.čer-

Culkovi vypuknutí požáru. Ten dopisu ne-

a velice věrně popsal nám požáry i celou

vence stavení ve Veselské (Palackého) ulici

věřil a teprve za požáru odevzdal jej četnic-

historii paliče Maxmiliána Novotného z r.

č. 31 p. Jana Nandala. Čtyřikráte za tento

tvu., by zahájilo pátrání. Druhý den po po-

1863, proto považujeme je za pravdivé. za-

rok zasáhl sbor mimo město: v Novém Ve-

žáru obdržel opět dopis, ve kterém ozná-

chováme mu vděčnou vzpomínku.

selí, Valtíně, Újezdě a Březí.

men byl požár obytného stavení (hotelu).

Požáry a živelní
pohromy
po založení
hasičského sboru
1878. Rokem tímto zahajuje místní sbor
svoji činnost. Jak již v první části psáno, byl
sbor dne 15.prosince za tuhého mrazu volán k požáru stodoly p. Kubáta v Dolní ulici
(Jungmannově).
1880. 21.března ke 4.hodině ranní pracoval sbor při hašení požáru městské vinopalny v Dolní ulici a 3 sousedních domů,
pp. Veliše, Švejdy a Kubáta. Soudilo se, že
oheň byl založen u všech čtyř stavení současně. byl to prudký oheň, při kterém byli
lezci Josef Bláha a Jan Jedlička raněni.
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1887. 1.listopadu hořelo ve stáji p. notá-

Při porovnání písma zjistila se podoba s pís-

ře Fr. Lisického č. 61. Oheň se díky včasné-

mem oné číšnice, která se potom k založení

mu zakročení sboru ven nedostal; mnoho

požáru přiznala.

kusů hovězího dobytka muselo býti ihned
poraženo.

1900. 16.ledna o 3.hod. odpoledne vyhořel domek Fr. Kalouska č. 216 v Libušině

kem nedostatku hadic bezmocný. Ještě že

362 Josefa Kalouska, spojený s hořícím

zavčas vytáhli stříkačku ze skladiště, byla

jednou střechou, shořel též. Požár tento za-

by i se skladištěm shořela. Br. Kostka byl

nechává nám smutnou vzpomínku: zahy-

popálen hořící lepenkou v obličeji a na ru-

nul při něm br. Kalousek, který při zachra-

kou.

ňovacích pracích nedostal se více z hořící-

1921. 25.července vyhořeli na Pličkách
Josef Košťál, Dvořák a Micka. Požár zavinil

ho stavení a uhořel. Zahynul dobrý člověk,
bratr hasič.

hoch Košťálův – šel se světlem na seno prohlížet koťata. Josef Košťál unavil se při ha-

Inventář

šení požáru tak, že dostal zápal plic a za několik dní zemřel. Dobytek pohořelých občanů živili po jistou dobu žďárští občané.

Hasicí stroje a přístroje

U tohoto dobytka vypukla kulhavka a slin-

1. Tak zvaná Zelená stříkačka (je zeleně

tavka, která se brzo rozšířila po celém měs-

natřená) koupená r. 1863 od Knausta ve

tě a mnoho zvířat uhynulo. Při požáru se

Vídni.

vyznamenali br. Göttler, Kostka ml. a Hajný
Fr.

2. Zmotorisovaný hydrofon z roku
1878 od Kereitera ve Vídni.

1925. 8.září v 7 a půl hod. večer hořelo

3. Parní stroj od firmy R.A. Smekal

i se sousedním stavením, které mělo s hoří-

u Kleinů ve Spálené ulici čís. 192. Zdál se

cím společný krov. Pracováno při silném

býti nepatrný oheň, přesto pracováno ně-

4. Motorová stříkačka dvoukolová od

mrazu, hydrofon zamrzal.

kolik hodin. Diváků bylo dost, ale pumpo-

formy Ig. Stratílek ve Vysokém Mýtě z r.

vati nechtěl nikdo.

1927

1903. V neděli dne 24.března o 4 hod.

v Čechách u Prostějova z r. 1897.

odpoledne vznikl oheň u pí. Přibyslavské č.

1934. 18.června v 9 hodin 15 minut

5. Dvoukolová stříkačka samossací,

11 v Palackého ulici zaviněním nezletilé.

hlášen požár v Počítkách a současně hlásila

koupená v dražně r. 1934, vyrobená v Bu-

Při silném větru se požár v krátké době roz-

škola požár směrem Jamy. Sbor vyjel s plně

dapešti.

šířil na sousední budovy č. 12, 10 a 9. Sou-

obsazeným vozem do Počítek, kde hořely

6. Dvoukolová stříkačka škopková.

časně se chytily budovy na druhé straně,

tři hospodářské statky: Vilím č. 21, Marek

7. Tři berlovky.

a to čísla 57, 56, 55 a 54. Spousta jisker lé-

Jan č. 21, Sláma Vincenc č. 23 s úplným pří-

8. 2 Minimaxe a 3 garnitury Fokostopů

tala na náměstí a na záhumenní stodoly.

slušenstvím, zásoby pícea velké množství

Dále: automobilní vůz pro dopravu

Na pomoc přijely br. sbory: Zámek Žďár,

dřeva. Požár vypukl v č. 21 Pro nedostatek

mužstva a motorové stříkačky (upraven též

Frendl, Stržanov a Valtín. Pracovalo se s 8

vody použito močůvky ze sousedního stave-

pro dopravu raněných a nemocných) z r.

stroji, parní stroj táhl vodu z reservoiru

ní.

1927, dvoukolový vůz na žebře, tři navijáky

pod kašnou na náměstí do ? 9 hod. večer,

9.srpna ve 12 ? hod. v noci zpozorován

na hadice, tři posunovací žebře, (čtyřdílný

načež byl přemístěn k řece. K úrazu přišel

požár p. H. Trojánkem, továrníkem; oheň

přistavovaní a dva dvoudílné střechové),

br. Sláma, člen sboru zámecko-žďárského,

vyšlehl pravděpodobně nad chlévem Frant.

patnáct hákových a deset bodacích žebřů,

který spadl s domku č. 53 a na hlavě se po-

Škvarky, kterému uhořely 4 kusy hověz.

čtyři lana a osm smyček. Pro činné druž-

ranil tak těžce, že zůstal choromyslným až

Dobytka a 2 vepři. Majitel domu zachránil

stvo 50 bluz a 55 kalhot pracovních, 40

do své smrti.

se útěkem oknem.

přílb, 35 kusů výstroje (opasky a sekyrky)

1909. 21.května hořelo ve Vysokém.

1935. 1.července v půl 7.hod. ráno vy-

a 15 služebních plášťů. 9 požárních telefon-

Ježto hořely statky Ťápalů a Pavelců, které

hořel v Dolních Hamrech konsumní spolek

ních stanic a 2 telefony pro službu u požá-

jsou podél silnice proti sobě postaveny

Vzájemnost-Včela, při kterém správce pro-

ru.

a pro žár nebylo možno mezi nimi po silni-

dejny J. Mlynář uhořel. Později zjištěno, že

ci projeti, musil stroj po polích objížděti až

jmenovaný sám oheň založil a pak se za-

do statku p. Krále, kde stroj postaven k je-

střelil.

ho hluboké studni, načež zahájil sbor svoji

1936. 20.listopadu o půl 6.hod. ranní

práci na stavení p. Kořínka, které bylo

chytil se domek č. 114 patřící Josefu Orlí-

krajně ohroženo. Místní sbor byl násled-

kovi v Nerudově ulici. Vedlejší domek č.

Dva prapory.

Připravil
Michal Šanda

Text ponechán v původní podobě.

www.dobraadresa.cz • 2009 • 6 • 25

Zdra

Z antikvariátních

vi
ce

banánovek

odřipsko znám celkem dobře,

P

drandívám tudy na kole, ale moruše jsem při svých cestách nevi-

děl a že jich tu svého času muselo být.
O mnoho lépe jsem nepochodil ani na vševědoucím internetu. Našel jsem pouhé dva
odkazy: v roce 1926 byla založena, při polní cestě mezi školní budovou a charvateckým dvorem, nad mšenskými lázněmi, první podřipská továrna na zpracování surové-

svému účelu a je v soukromém vlastnictví. Na blogu http://bram-

ho hedvábí. Založena byla posledním účet-

borov.bloguje.cz/704588-moruse-v-novych-dvorech.php je fotogra-

ním akciového cukrovaru ve Mšeném pa-

fie poslední dochované moruše v Nových Dvorech u Doksan. Až bu-

nem Mansfeldem. Vzhledem k tomu, že

de předpověď počasí předvídat krásný slunečný den, sednu na svo-

Mansfeld upadl do konkurzu, převzala to-

ji Meridu a zajedu se podívat na posledního němého svědka hed-

várnu Rolnická záložna v Roudnici nad La-

vábnického blouznění.

bem. Továrna po nějaký čas stála, až byla
roku 1936 prodána p. Pospíšilovi, který
provoz obnovil. V roce 1929 byla továrna
přejmenována z První podřipské továrny
na zpracování surového hedvábí ve Mše-

Několik slov z dějin
hedvábnictví

ném Lázních na První podřipskou továrnu
na zpracování surového hedvábí v Charvat-

V Čechách zavedeno bylo hedvábnictví již v roce 1627 vévodou frýd-

cích. V současné době již budova neslouží

lantským Albrechtem z Valdštýna. Však smrtí tohoto šlechtice za-
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Podřipské hedvábnictví
Dokud jsem si v antikvariátu na Újezdě za 300 Kč nekoupil útlou
brožurku o podřipském hedvábnictví, neměl jsem potuchy, že se
v Čechách někdy hedvábí vyrábělo. Stačilo mi ale zběžně kouknout na
obrázky, zvlášť morušový živý plot podél kolejí dráhy v Litoměřicích mě
vzal za srdce, a na antikvářovu otázku: Co s tím budete dělat? jsem
odpověděl: Přečtu si to a pravděpodobně se rozteskním nad jedním
pohrobeným mašíblovým projektem. Mimochodem, tuto brožuru Národní
knihovna nemá v katalogu. Jak je to možné? Rád ji zdarma Národní
knihovně poskytnu, bude-li zájem doplnit mezeru.
nikla opět tato dobrá věc. A byla až v roce 1752 obnovena císařo-

vý průmysl hedvábnický. A hle! Práce se podařila. Na jaře letošního

vnou Marií Terezií, která vydala přísná nařízení proti poškozování

roku založena přičiněním kroužku prozíravých pracovníků v na-

stromů morušových. Vypěstované zámotky kupovala tehdy sama

šem hedvábnictví, po úspěšné exposici hedvábnické na Hospodář-

vláda, která je pak v královských přádelnách dávala zpracovati. Po

ské výstavě v Roudnici na podzim roku 1924 konané, „Podřipská

smrti císaře Josefa II. počali dozorcové přádelen při odkupu zámot-

jednota hedvábnická“, se sídlem v Roudnici n. L. Hned se všech

ků chovatele tak nehorázně šiditi, že tím již značně pokročilé hed-

stran hlásili se zájemci do jejich řad, aby pomáhali organisovat vy-

vábnictví v Čechách ubili. Udržovalo se pouze v mezích amatér-

sazování moruší a chov bource morušového v našem kraji.

ských zásluhou několika nadšenců zvláště z řad učitelských na odborných a národních školách, připravuje se v době přítomné k vel-

Kultury morušové

kému rozmachu. Všude, kam proniklo pravé pochopení pro naše
hedvábnictví, vysazují podnikaví jednotlivci i celé korporace menší
i velké množství moruší, na i širá morušová pole nejsou vzácností.

Moruše patří do skupiny stromů morušovitých (Moreae Endl), po-

A naše Podřipsko? Kraj vinné révy, kraj s tak příhodným podnebím

cházejících ze střední Asie, hlavně Číny, kde jest domovem. Teprve

nesmí zůstati pozadu, nesmí ani přijíti pozdě, ba, měl by státi v po-

ve 4. století po Kr. přineseno bylo prý semeno moruše v dutých ho-

předí ve věcech českého hedvábnictví a zaujmouti vůdčí postavení.

lích mnichů do Řecka a odtud brzo rozšířila se moruše a s ní i chov

Není příhodnějšího kraje než naše Podřipsko pro pěstování moruší

bource morušového do Itálie, Francie, Německa a konečně asi

a chov bource morušového. My pořád jen se zálibou lpěli na starých

v 17. století prostřednictvím Vlachů i k nám do Čech.

methodách a dětsky s naivně usměvavou tváří pozorovali, jak těch

Z mládí moruše lépe a rychleji roste, než ve stáří, takže možno

několik našich houseneček s roztomilým apetitem požírá zdravý

vypěstovati moruši jak ve vysokokmen, tak i polokmen a zákrsek.

morušový list a zámotky jejich, opravdu někdy pěkné, dali jsme si

Hodí se proto k zakládání morušových luk, zahrad a morušových

většinou do krabičky a těšili se zas na takový chov napřesrok. Teh-

plotů.

dy chovalo se beznáročně, bez cíle, bez programu. To byly základy,

Stromové moruše vysazujeme do řad podél silničních příkopů,

které bylo nutno sorganisovati a stavěti na nich cílevědomě náš no-

polních cest, ve vzdálenostech 6–10 m. Vysazujeme stromy moru-
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a získání tvrdšího, vyzrálejšího listu, a přec,

Zdra

aby sklizeň byla snadná.
Sběru listu musí se věnovati veliká péče
u každého druhu morušové kultury, chce-

vi
ce

me-li docíliti trvalého a pravidelného užitku. Otrháme-li příliš mnoho listu, po případě list, který znovu vyrazil opět otrháme,
neuzrají letorosty, nezdřevnatí, přes zimu
umrzají a ve vývinu keře jdeme zpět, místo
kupředu. U stromů možno začíti s otrháváním listu až asi 8. rok po vysazení, u keřů
2.–3. rok po vysazení. Dobré jest, ponecháme-li 1/3 stromů neb keřů v záloze a ten
rok jich ku odběru listu nepoužijeme.
Vedlejší příjem z moruší. List jest cenné
výživné hodnoty nejen pro chov bource, ale
i pro veškeré druhy našeho hospodářského
zvířectva. Kráva, koza i ovce velice rády list
ten požírají a jest dokázáno, že dají daleko
tučnější mléko. Kořeny moruše dávají žluté
barvivo a hořčinu, které se užívá v lékárnách. Dřevo jest tvrdé, takže hodí se pro
práce truhlářské, soustružnické a řezbářské. Lýko z moruše slouží k výrobě papíru,
rohožek i provazů. Na květ morušový jdou
hojně včely, nacházejíce na něm dobrou
pastvu.

Zkušenosti získané
s vysazováním
morušovek
v l. 1923–1925
šové všude tam, kde dnes vysazujeme kaš-

k dokrmování bourců. Udává se, že plně

tan, akát a pod. okrasné stromy. Strom mo-

vyvinutý strom dá v 10 letech 15 kg listí, ve

rušový možno vysazovati na mezích, neboť

20 letech 25 kg, po 30 letech 50 kg listí,

kořeny jdou do hloubky a tak orání nevadí.

takže uživí 1000–2000 housenek bource

Rovněž stínu není se co obávati, neboť

morušového.

ve Mšeném
Lázních

v době vegetační, v květu, zbavujeme

Morušové louky jsou nověji zaváděné

Zdejší morušovky byly založeny na chu-

strom morušový listu. Všeobecně doporu-

kultury, obvyklé v Číně a Japanu, zv. „pě-

dých stráních dříve obdělávaných, na silni-

čuje se zřizování morušovek a živých plotů

stování na babku“. Hledí se co možná zvý-

ci vedoucí ze Mšena Lázní do Charvátců se

pro snadnější sběr listu. Nebude však ni-

šiti produkce listu na úkor tvoření dřeva.

sklonem k jihu, z části též nahoře na rovině,

kdy vaditi, budeme-li míti v zásobě také vy-

Morušovky, sady neb zahrady morušo-

chráněné okolními lesíky a zalesněnými ši-

zrálé listí z vysokokmenů, které použijeme

vé, zakládají se rationelnímu využití půdy

rokými mezemi, v celkové rozměře asi
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25 korců. Moruše byly sázeny po předchozím zorání na podzim na jaře do jamek asi
50 cm širokých a hlubokých ve vzdálenosti
3 m od sebe z větší části a z největší 1,80 m.
Mezi keři na vzdálenost 3 m sázenými byl
se zdarem pěstován ječmen. Místa mezi řadami keřů jest každoročně použito také ke
školkování jednoletých sazenic morušových. Takovým způsobem bylo vysázeno
přes 30 000 moruší.
Již příštím rokem bude chov bource prováděn v budovách zvlášť k tomu účelu uprostřed morušovek zřízených o místnostech
menších (pro prvé tři věky housenek) a větších (pro věky další a zapřádárnu). Tedy
z menší místnosti housenky v prvých dnech
nemajíce tolik nároku na místo a vzduch
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Zdra

vi
ce

přenesou se do místnosti velké a ihned v místnosti malé takto

roste, zakuklí se díl prvý. Takovým způsobem v 7–8 nedělích prove-

uprázdněné, nasadíme novou část chovu. Než druhý díl chovu od-

deme dva velké chovy. Přebytečné listí přidělí se drobným i větším
soukromým chovatelům v místě i v okolních obcích. Současně bude v budovách zřízena přádelna a tkalcovna, jakož i potřebná laboratoř. K usnadnění chovu pěstitelům budou kokony převzaty syrové, neumrtvené a hromadně umrtveny ve vlastních přístrojích. Je
nabíledni, že podnik tak ekonomicky ve Mšeném Lázních u Budyně
n. Ohří zřízený, bude moci chovatelům bource za vypěstěné kokony
vypláceti ceny nejvyšší, jak již činil roku letošního.

Zkušenosti získané z chovů
bource morušového ve tříletí
od r. 1923–1925
ve Mšeném Lázních
V roce 1923 bylo celkem chováno 5000 bourců, průběh chovu byl pravidelný, až na nedostatek listu, když tehdy vlastní morušovky teprve
byly založeny a posud listu nemohly poskytnouti na 39–43 dnů.
V roce 1924 bylo chováno bourců z půl unce (1 unce, t.j. 25–30 gr
vajíček dle velikosti rasy asi 36 000–40 000 bourců) vajíček drobnějšího, ale zdatného druhu italského v obývací místnosti se 4 stojany celkem o 20 dvoumetrových lískách. Sklízení listu z vyspělého
morušového plotu v Litoměřicích šlo velmi rychle jednoduchým posekáním výhonů srpem. Zakuklilo se 19 510 housenek, jichž syrové
kokony vážily 30,01 kg a byly všecky zdravé, bezvadné a bohaté na
čisté hedvábí, jehož bylo Ia jakosti t.zv. grège, pevného a pružného
smotaného na stroji, firmou František Miňovský v Roudnici konstruovaném.

26 • 7 • 2009 • www.dobraadresa.cz

V roce 1925 byly chovány 3 unce vajíček bourců a začalo se s chovem 1. června.
Housenky z vajíček původu italského líhly
se dříve a pravidelněji, část vajíček vzatá na
zkoušku původu francouzského později
a nepravidelně, nadto byly náchylné k chorobám a zdejší klima jim nesvědčilo. Velká
kamna (úsporná, značka „Fenom“) se velmi
osvědčila a udržovala stejnoměrné teplo.
Celý chov vydal 100 kg syrových zámotků
dobrých, ač dosti lehkých a zapředlo se
správně na 70 000 housenek. Odpředeno

... budou kokony převzaty syrové, neumrtvené
a hromadně umrtveny ve vlastních přístrojích. Je
nabíledni, že podnik tak ekonomicky ve
Mšeném Lázních u Budyně n. Ohří zřízený,
bude moci chovatelům bource za vypěstěné
kokony vypláceti ceny nejvyšší...

bylo 9 kg Ia hedvábí (grège) a k obsluze bylo potřeba 1 děvčete pro jednu unci a ku
konci chovu, poněvadž pěstírna byla od
morušovek dosti vzdálena, k trhání listí
a jeho drhnutí s větviček bylo nutno ještě
2 děvčata přibrati. Jinak ovšem zmenší se
režie, až pěstírna účelně bude postavena
přímo v morušovkách.

Podřipská jednota
hedvábnická
Členové naší jednoty mají již celkem vysázeno na 200 000 moruší a stále počet tento
množí. I okresy tuto činnost podporují,
sám okres libochovický vysazuje moruše
zvl. pro bezzemky, kteří chtějí chovy prováděti v menším rozsahu. Jednota koná informační a propagační přednášky v obcích,
prostředkuje a obstarává dodání sazenic
a vajíček bource k chovům, jedná o nájem
objektu k vysazování moruší a touto publikací zahajuje i propagační akci tiskem.
Vzpomeňme jen našeho dnes rozsáhlého
a dokonalého průmyslu cukrovarnického,
jenž z nepatrných začátků vyrostl a zmohutněl během 50 let na jedno z prvých míst
vývozců cukru v Evropě. To jest typický příklad české houževnatosti a české inteligence, jejž následujme i v hedvábnictví.

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

rostituce. Dostal se nám v těchto dnech do rukou cenník

P

jisté české továrny na obvazy, zboží gumové a jiné. Hned
první stránky cenníku vyhraženy jsou artiklu, jenž nalézá

největšího odbytu – preservativům. Žádnému jinému druhu zboží
není věnováno tolik stránek jako »ochranným specialitám« a způsob,
jakým továrna své výrobky doporučuje, ukazuje jasně, že jedná se jí
jen o odbyt, nechť se cenník i zboží dostane do rukou nepovolaných,
že je to zkrátka dryáčnictví. Text doprovázen je nevhodnými vyobrazeními. Mezi jinými druhy doporučuje zvláště jeden šupinatý druh,
neboť prý »zvyšuje příjemně rozkoš« a o rybích dodává, že jsou »příjemnější při použití«. Dokonce také vyrábí »kavalírské preservativy«.
Při jiném svém výrobku uvádí denní výrobu – při preservativech ne,
ač by bylo velice zajímavo zvěděti, kolik kusů jich denně vyrobí a kolik a kam rozešle. Kdybychom se dozvěděli ještě data od ostatních
českých firem (Kukla, Rottenborn atd.) a od německých firem vídeňských, jež inserují v českých časopisech, užasli bychom nad cifrou,
udávající spotřebu tohoto artiklu. A viděli bychom, jak národ český,
národ malý, utrácí ročně ne statisíce, nýbrž miliony v pustých a divokých orgiích s prostitutkami, viděli bychom také, jak tento národ

ostravský) a byla krásně navštívena školami, inteligencí – jen děl-

dopřává si luxusu zakopávati každoročně legie svých příslušníků.

nictvem vůbec. Výstava půjde do Třebíče, Val. Meziříčí, Orlové. Anetin. léčebna Ve. Kunčická zadá ji za poplatek (25 K za týden) které-

Kočovná výstava protipijácká provedena dle nejlepších vzorů ně-

koli korporaci bez rozdílu sociál. nebo polit. nátěru.

meckých aj. v abstinentní léčebně Vel. Kunčické. Správce léčebny B.
Konařík prostudoval několik cizích výstav a nasbíral si velký mate-

Hořké víno. Jistý lékař ve Vídni předepsal nemocnému kyselinu

riál, jenž doplněn domácí statistikou. Dojímavé je, že diagramy, ma-

chromovou k zevnímu upotřebení. Drogista zabalil láhev do pro-

py aj. kreslili a popisovali inteligentní chovanci léčebny pod dozo-

spektu o hořkém víně. Pacient v domnění, že jest to hořké víno, ob-

rem Konaříkovým. Výstavu zdobí několik olejových obrazů umě-

sah láhve vypil a zemřel. Z této zprávy můžeme se všelicos naučiti:

leckých, jež znázorňují tklivé výjevy rodinné z rodin pijáckých.

1. V lékárnách měly by lihoviny vydávány pouze na lékařský před-

Vzácné ukázky literatury holandské, polské, německé, finské jsou

pis, právě tak jako éther a chloroform, nejbližší to příbuzní alkoho-

rozloženy na stolech. Zřetel vzat k českým organizacím, krásné ko-

lu. 2. Kdyby dotyčný pacient nebyl uměl dobře »táhnout«, nebyl by

lekce a přehled své činnosti mají českosl. abst. svaz, kříž. spolek,

do sebe najednou vlil celou láhev jedovaté břečky a nebyl by z toho

děln. abst. svaz. Výstava zahájena 19. května v Mar. Horách (revír

zemřel. 3. Má-li abstinent vůbec kdy žízeň, tu ochutná nejprve, zda
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Nová kultura
Nová kultura: časopis věnovaný zdravotnictví, rozumné životosprávě,
přirozenému léčení (therapii fysikálně dietetické) a pěstění osobní
dokonalosti v ohledu duševním a tělesném vycházel v letech
1907–1935 v Praze. Jeho vydavatelem byl MUDr. Jaroslav Barth
(1873–1935), propagátor abstinence a vegetarismu a místopředseda
spolku praktické mystiky Psyché. Pod svým vlastním jménem nebo pod
pseudonymem J. Boroda publikoval řadu výchovných brožur, například
Pěstění tělesné krásy dle amerických method, Působení alkoholu na tělo
lidské, Úchylka pohlavního pudu. Spolu s manželkou Ludmilou
Barthovou vydali roku 1922 První českou vegetářskou kuchařku:
sbírku vyzkoušených předpisů k přípravě chutných a zdravých
pokrmů bez masa.
nápoj hodí se k pití. Správné pití děje se po
malých douškách. Dotyčný pacient jistě byl
piják, jenž ztratil již všechen cit chuťový.
Falešný stud. V Dánsku, Švédsku a Norsku
nejsou nuceni koupající se lidé nositi plovací kalhoty. Bylo by záhodno, aby i u nás zrušeno bylo nařízení středověké pruderie.
A plavky nechť nosí ten, komu se to líbí. Nucené nošení plavek stojí ostatně v křiklavém
rozporu s požadavky hygieny, aby lidé nakažlivými chorobami stižení vyloučeni byli
ze společných koupelí. Plavkami velmi pohodlně možno zakrýti místa nákazou stižená. Staly se i případy, že plavců, ovšem nepříliš zdatným, sesmekly se plavky na končetiny a ti počali tonouti.
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pel s chladným poléváním. Mimo to konat
hojný pohyb na čerstvém vzduchu. Účinek
objevil se brzo, svrbění za 2 dny již sláblo.
Pan K. ví už nyní, odkud pochází nemoc jeho
a žije od té doby střídmě a rozumně a svrbění mu dá pokoj. (Příště pokračování.)
Nouze o maso a abstinence. Stále stoupající nouze o maso zaviněna jest nikoliv na posledním místě nesmírným požíváním lihových nápojů. Maso, aby bylo poživatelné, nutno mnoho soliti a kořeniti. To ovšem vyvolává značnou žízeň, a tím i značnou spotřebu lihovin. Lihoviny, jak známo otupují chuťové
čivy, tak že piják ztrácí chuť pro sladké věci,
ovoce a pod. a vyhledává jen pokrmy ostré,
kořeněné, a to jest hlavně maso. Proto alkohol a maso krouží kolem sebe spolu nerozV. kongress světového spolku proti vivi-

konec. Léčí se již roky, sběhal všechny profe-

lučně spojeny. Kdo se zřekne alkoholu, tomu

sekci a k ochraně zvířat koná se v Curychu

sory, kliniky a odborné lékaře v Praze a uka-

nebude maso nepostradatelnou potravinou.

4.–8. srpna 1912. Na programu jest mimo

zuje asi 30 receptů na různá mazání a užívá-

jiné: vivisekce nebezpečí pro zvířectvo i lid-

ní. Profesor, který jej naposledy léčil, pravil

Z tajů pitevny. Zvykli jsme si již na to, že

stvo. Ochrana zvířat v zákonodárství. Mezi-

mu, aby jel na venek a dobře jedl a pil, hod-

anatomové ztratili všechnu úctu k mrtvým,

národní ochrana ptactva. Porážení a koše-

ně masa a silné víno. Pan K. odebral se tedy

přece však to podivně působí, když čteme,

rování dobytka. Lov, sport, zápasy zvířat.

na svou venkovskou vilu. Od rána až do ve-

že prof. Hering na pražské německé fakultě

Přírodní, ochranné parky. Ochrana zvířat

čera seděl pan K. v zahradní besídce a jedl

lékařské pitvá zemřelé již za půl hodiny po

a církve.

těžká masa a zapíjel to silným vínem. Avšak

smrti. V lék. časopise »Med. Klinik« č. 35 pí-

běda! Jako když do vosího hnízda píchne,

še o tom Dozinsky následovně: Jednalo se

Poslanec Fresl, který jak známo pronesl ve

tak se rozbouřilo jeho svrbění. Vrátil se do

o 55letého muže po zánětu dolního laloku

vídeňském parlamentě nejdelší dosud řeč,

Prahy a na radu známého to zkusil ještě s tím

plicního spojeného s horečkou 38.8 stupňů

trvající s dvěma 5minutovými přestávkami

»přírodním léčením«. Ptal se na to již jednou

dne 5. června, soporosní stav a smrt 7. červ-

16 hodin, sděluje: »Alkoholu jsem se po celý

svého profesora, ale ten ho odbyl, že je to

na o 8 1/2 hod. ranní. Pitva v 9 hodin, tedy

ten čas ani před řečí, ani po řeči nepožil.

pouhý švindl. Nařídili jsme mu, aby dělal

půl hodiny po smrti. Když byl otevřen

Bezprostředně po svém výkonu necítil jsem

pravý opak toho, co mu předepsal profesor:

hrudník a vak srdeční, následovala z určité-

žádné únavy.« Právě proto, že posl. Fresl ne-

žádné lihoviny, žádné maso, pouze stravu

ho důvodu nejprve pitva mozku, když vedle

posiloval se alkoholem, mohl dosíci tohoto

rostlinnou a ovoce. každý den vlažnou kou-

stojící sluha upozornil mne na srdce. Na

řečnického rekordu, neboť jinak byla by brzo již dostavila se nepřekonatelná únava,
vzniklá otravou ústředního nervstva.
Obrázky z prakse. Do ordinace přijde pan
K., 48letý podnikatel staveb, dobře živený.
Celý zoufalý vypravuje, že trpí ohromným
svěděním v okolí pohlavních ústrojů a řitě,
jež se stupňuje až k nesnesitelnosti, že mu
hlava třeští z toho. Na pokraji zoufalství odhodlán jsa učiniti třebas sebevraždou všemu
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u nich neobmezené množství. Do půl roku
odpraveno bylo následkem přílišného pití
alkoholu několik chacharů na onen svět.
Majitelé kořalen předložili pak pojišťovnám
pojistky, znějící na jména zemřelých. Podvody bude zaměstnávati se soud.
Jak zbaviti se chloupků na místech nežádoucích? Prostředek jes jednoduchý, neškodný, ač teprve po dlouhé době účinkující. Místo, jež zbaviti se má chloupků, nejdříve se oholí a pak 2–3kráte denně potírá
srdci bylo vidět živé tepání, jež bylo zřetelné

Proto by měli ve dnech a týdnech klidu in-

se po několik minut pemzou. Pemza jest

a silné. Prof. Hering konal a dosud koná po-

dividuelně správnou dietetikou síliti srdce

hornina houbovitá, sklovitá a používána

dobné pokusy na radě zemřelých dodáva-

a oceliti nervstvo. Bohužel naši championi

jest truhláři k hlazení dřeva. Přípravek

ných mu z pražské všeobecné nemocnice.

všemu jinému spíše věnují pozornost, je-

osvědčil se v celé řadě případů. Za půl roku

Proti tomu však nutno veřejně protestovati,

nom ne zdravotnictví!

stávaly se chloupky tenčímu, za rok bylo
jen jemné chmýří a po dalších dvou letech

aby zemřelí byli rozřezáni, dokud jim ještě
srdce tluče. Jest oprávněna otázka: jsou

Velké pojišťovací podvody na Ostrav-

skutečně již mrtví a necítí?

sku. V Mor. Ostravě objeveny byly v těchto

zbývala sotva stopa po něm.

dnech pojišťovací podvody, do nichž zaple-

Žádáme opětně všechny odběratele,

Nemoc aviatická. Přes mrtvoly vede cesta

teno jest mnoho osob. Několik hostinských

aby neotáleli se zasláním předplatného.

k pokroku. Zejména v dopravnictví. Avšak

a majitelů kořalen dávalo pojišťovat u růz-

Letos nahromadilo se nedoplatků ve

lidstvo neupustí více od praktického využití

ných společností na značné obnosy t. zv. os-

značné míře.

létacího umění. Na místo padlých letců hlá-

travské chachary (pobudy), které pak sami

sí se stále noví snaživci u osvědčených mist-

připravili o život tím, že je otrávili alkoho-

Připravil

rů. Není to motor, není to létadlo, co tak

lem. Chachaři měli totiž dovoleno vypít

Michal Šanda

často aviatika zničí. Ve většině případů jest
to srdce, jež vypoví službu, jsou to stávkující nervy, jest to únava mozku. Dva francouzští badatelé Moulinier a Cruchet zkoumali vynikající piloty, měřili jejich tlak
krevní před vzletem a po letu a referovali
o tom v Academie des Science. Hlavní příznaky nemoci aviatické jsou: 1. Bolesti hlavy. 2. Pocit pálení v celém překrveném obličeji. 3. Neodolatelná spavost, jež pilota přes
jeho pevnou vůli nutí, aby zavřel oči. Při výstupu stává se aviatik již v malé výšce krátkodechý, srdce mu prudce buje, tep uhání,
hučí mu v uších, ve spáncích tepny buší
a spánky bolí a nepříjemně ho mrazí po celém těle. Při sestupu objevují se podobné
zjevy v míře ještě větší. Ekvivalentem za
značné nebezpečí jest pilotům sláva a hojná
odměna. Jednoho však všichni bez výjimky
potřebují: zdravého srdce a pevných nervů.
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Z antikvariátních

Na

banánovek

Prádle

20

Harfenictví jsme otiskli už v Dobré
adrese č. 5/2007. Vlastně jím
rubrika Z antikvariátních banánovek
začínala. Letos v květnu jsem
v antikvariátu v Hradci Králové našel druhou knihu zabývající se tímto
tématem a bezprostředně navazující na Gebauerovo Východočeské
otrokářství. Její autor František Ladislav Sál se narodil 8. 10. 1867 ve
Studenci u Jilemnice. Byl učitelem a vlastivědným pracovníkem. Zemřel
30. 5. 1941 v Praze.
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Harfenické děti
dební kapelou, složenou převážně po větši-

způsobem varováno bylo od najímání ne-

nou z nezletilých dívek. Jak z udání hudeb-

zletilých dívek Marečkem. Žádám o uvedení

nice u něho kdysi zaměstnané bylo zjištěno,

této vyhlášky způsobem v obci obvyklým.

Východočeským otrokářstvím nazval JUDr.

Mareček a jeho manželka Antonie žádají na

C. k. místodržitelský rada Steinfeld.«

Bohuslav Gebauer, jenž býval soudním ad-

ženských členech své kapely, aby hostům

junktem v Novém Bydžově, harfenictví

restaurace, ve které právě produkce se ko-

a potulné hudebnictví několika východočes-

nají, dávaly naději na pohlavní obcování,

kých okresů. Prvotně bylo omezeno jen na

aby je tím k větší útratě svedly. Kromě toho

město Nechanice a jeho okolí, později rozší-

jest Mareček oddán pití a nakládá zle se svý-

Dr. B. Gebauer nakreslil harfenickou posta-

řilo se po celém okrese nechanickém. V po-

mi podřízenými. Vzhledem k těmto okol-

vu těmito lapidárními rysy: tělo sešlé a sko-

slední době byly hranicí oblasti harfenické

nostem ohrožují se tělesně i mravně nezle-

ro stařecky zchátralé, studené svalstvo, ru-

a šumařské Labe, Cidlina a hranice okresu

tilé dívky Marečkem najaté. Tento stav věcí

ce jako hůlky, bledá, bezvýrazná tvář, ně-

hořického. Výběžky tohoto území zabíhají

uvádí se obecním úřadům na vědomí s po-

kdy až s výrazem mrtvolným, skleněné vod-

do všech sousedních okresů. Dle dra. B. Ge-

dotknutím, že se doporučuje, aby vhodným

naté oči, tupá mysl; mladý organismus před

I.

II.

bauera měřilo teritorium východočeského
otrokářství přibližně 200 km2, na nichž žije
31.000 obyvatel.
R. 1902 sestaven u místodržitelství království českého seznam všech harfenistářů,
tj. kapelníků, kteří mají »v hudebních službách« děti. Velikou práci na potlačení hudebnictví potulného vykonaly okresní soudy s presidiem krajského soudu v Hradci
Králové, jež zvláštním cirkulářem dovolává
se součinnosti nejširší veřejnosti. Úspěšně
působil v té příčině okresní soud nechanický, který 1. dubna 1909 měl v soudním seznamu již jen 126 osob – 68 dívek a 58
chlapců – nezletilých.
A přece ještě varuje okresní hejtmanství
v Hradci Králové 21. srpna 1909 (č. 26478)
od najímání nezletilých dívek pro hudební
kapelu B. Marečka do Sibiře:
»Všem obecním úřadům! Dle zprávy c. k.
policejního ředitelství ve Vídni zaměstnává
se kapelník Bohumil Mareček, 31 let starý,
v Uherčicích v Čechách narozený, do Rozběřic v okresu královéhradeckém příslušný
a tamtéž usedlý, pořádáním produkcí ve
městech sibiřských a východoasijských hu-
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P. – Rodiče jsou usazeni v M., nechali

nězi přímo plýtvá; zato děd jeho je skrblivý,

potulné hudby, mají 2 domy, pole i luka

vychytralý, nesdílný a tvrdý k domácím,

a uložené peníze; měli 9 dětí, jedna dcera je

mluví-li s knězem, staví se proti učiteli, mlu-

otec notorický alkoholik, potuluje se s ka-

provdána v Irkutsku za Čecha a živí se hu-

ví-li s učitelem, staví se proti knězi, ač je

pelou svojí po Sibiři; matka, notorická alko-

debnictvím, jedna je v Cařihradě v hostinci,

denním návštěvníkem kostela a všech jeho

holička, je nezvěstná, každé chvíle drží s ji-

dvě šijí v Berlíně, dvě jsou doma. Chlapec

výkonů bohoslužebných. Žena, která je

ným hudebníkem, otec žije v konkubinátě

dbá jen výdělku

s mužem každý rok jen pár dnů, má pět dě-

rozvinutím hladem, nevyspáním, alkoholem a pohlavními ekscesy podlomený.
O. – Žije u cizích, rodiče jsou rozvedeni,

Na

a užívá prý děvčat zaměstnaných v jeho ka-

R. – Otec je kapelníkem a cestuje, dru-

tí, chlapec je otupělý a žije doma obklopen

pele. Na chlapce platí 20 K měsíčně, školní

há žena žije s dětmi v M. u tchána, bývalé-

perskými koberci, handžáry, trpí kleptoma-

potřeby, šat, platí mu zvláště. Je zámožný,

ho harfenistáře. Muž posílá domů značné

nií.

Prádle

má na 30.000 K jmění uloženého a domek.

20

sumy peněz a chlapec – po prvé ženě – pe-

B. – Otec je kapelníkem v Charbině,
matka vaří pro členy kapely a řídí pronajatý hostinec; u rodičů jsou 3 děti, v M. 4 děti školou povinné, 3 děti bydlí u porodní babičky, která tráví většinu času mimo dům,
1 dítě je u otcovy matky. Měsíčně zasílá otec
na děti 80 K. Ve St. Nechanicích mají domek a 20 korců polí a luk; prvé 3 děti
(2 chlapci a 1 děvče) spí na jedné posteli;
nejstarší chlapec musel býti ze školy vyloučen pro nemravné návrhy, jež činil děvčatům; sestra, jež s bratry spí, je jako vysáta,
chorobná a jako bez ducha; vyloučený chlapec nosil do školy knihy o porodnictví.
H. – Jedináček bývalého kapelníka
v Rusku a Mandžurii, odkudž si přivezl
36.000 K (16.000 K mu před odjezdem prý
ukradli). Nyní privatizuje v M., má domek
a pole; chlapec je nedokrevný, ale domýšlivý, a rodiče chtějí ho mýti »alespoň tím učitelem«; jako všichni harfenistáři, jest i otec
jeho plachého pohledu a pěstuje styky jen
s harfenistáři.
Tak žijí děti toulavých šumařů vesměs,
ne-li ještě hůře, jsou-li rozstrkány po vesničkách.

III.
Mravy školní mládeže byly nezřídka žalostné; tak čteme ve výkazech školy nechanické: Utekl do světa a žebrá (R. A. 23. 1.
1873); lže, jako by telegrafoval (H. M. 19. 1.
74); velmi nepozorný, rozpustilý, vzdorovitý, krade doutníky a kouří je, toulal se, chodí za školu; chytil mladého ptáčka a uřezal
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mu hlavu, nohy a křídla; rval se, házel kamením; pro nemravné chování musel býti
ze školy vyloučen; když jsem ho trestal, nadával mi prašivých, je zlý, lže, krade (N. J.
21. 8. 69); ukradl mi gumu, lhal, velmi neslušně se o mně vyjádřil, neposlušný (P. Fr.

K. – Hezký, vodnatý, bezkrevný, průhledný, stále vyčerpaný, domýšlivý.
N – Štíhlý, bledý, mlsavý, mravně zničený onanista.
P. – Prototyp dítěte zvrhlého, vzdorovitého, mstivého.

Zásoba jejich zkušeností, představ a pojmů neodpovídá naprosto předpokladu.
Znají sice dosti z cest, z vlastního názoru,
z dopisů, obrázků a vypravování rodičů
i přátel, jsou to však věci cizokrajné, životu
našemu velmi vzdálené, při tom často před-

11. 12. 70); nezveda drzý (V. V. 29. 9. 69);

Celkový úsudek všech učitelů i dítek

stavy a pojmy nekryjí se s věcmi a účelnos-

vybírá ptáky a mučí je, byl veřejně pokárán,

o harfenických dětech je: Jsou to ubozí tvo-

tí tak, že jsou to většinou jen prázdná slova,

krade (R. A. 23. 1. 73); líný patykář, nemá

rové, kterým musí býti věnována zvýšená

jež slyšíme od nich.

citu, nadával učiteli, roztrhal vysvědčení,

pozornost vychovatelská i vyučovatelská,

zpupník vzdorovitý, líčí špičaté věci učiteli

a to na úkor ostatních dětí. Neukáže-li se

na sedadlo, lže; zapřel by Pána Krista (B. V.

duševní nemohoucnost jejich hned v prv-

6. 10. 71); ukradla ve škole jupku a učení

ním školním roce, její sledy jsou patrny ur-

(M. A. 5. 3. 74); ukradl trumpetku (O. B.

čitě v letech následujících. A nejedná se zde

Děti harfenické rády mluví vybraně, ale ne-

2. 8. 75); špatné návyky má, nesmírný da-

o nějakou ojedinělou abnormalitu, o sku-

přesně. Významy nepřiléhají k představám

rebák, odchází z vyučování domů a matka

tečnou idiotii několika dětí, jejichž rodiče

a pojmům. Mluva jejich není tudíž vždy jas-

je hrubá (A. F. 24. 2. 1877) připsal kateche-

byli snad náhodou harfeníky. Nikoliv, zde

ná a srozumitelná. Jak mluví, tak píší. Do-

ta H.J. do výkazu: »Tento chlapec na pohor-

jde o povšechný zjev dětí harfenických,

kladem toho je denní modlitba, již jediný

šení všech žáků dopouští se nadávek – což

o chlapce i děvčata v celku a ve srovnání

harfenický chlapec napsal správně. Ostat-

jako katecheta nikde jsem nezakusil a byl

s ostatními dětmi.

ních jedenáct:

V.

jsem na mnoha školách.«

IV.
Stejně zajímavo a poučno je pozorovati duševní život harfenických dětí. »Pedopsychologický katastr« zavedený z popudu okres.
inspektora A. Krčmáře ve školách okresu
královéhradeckého byl mi vydatnou pomůckou. Podávám zde na ukázku stručnou
charakteristiku několika chlapců 5. třídy.
E. – Lže, kamenuje hlídače a cyklisty,
neuvěřitelně drzý, skrz naskrz znemravnělý, hašteřivý, svárlivý, krade.
F. – Líný, klepavý, rvavý, fysicky vyspělý, hezký, ale mdlý, netečný.
G. – Výšklebný komediantský drzec,
z jeho drzosti je až nevolno, korpulentní,
všechno zesměšňuje.
H. – Úžasně tupý, vzdorovitý, chce buditi sensaci, štíhlý s nepravidelnou lebkou,
huhňavý.
Ch. – Hašteřivý, rvavý, snědý, štíhlý,
bez sledu soudnosti.
J. – Dobrý hezký hošík, snaživý, ale duševně chabý, prostoduchý.
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Na veřejnosti mají se
rádi ovšem na pozoru

Na

a hrají úlohu

»jemných lidí«. Ale
doma propukají

Prádle

v přirozené běsnění

Otčenáš – Očenáš – Očená –

lý výraz tváře je jejich vývěsním štítem. Co

jenši – jenci – jensi – jemsi –

lze říci o otci, který chce utopiti dítě, že

nanebesích – nanebesí –

v něčem chybilo, a když je druhé brání, há-

jodvěsce – posvěce – posvějce – posvěci –

zí je na rozpálenou plotnu?

jmeno své – posvěcejmonotvé –
přiď karlovstvi tvé – při na království – při
kralostvité – příď králoustvy tevé –

Stesk zmocňuje se člověka, jde-li okolo
zabedněných domků jejich a slyší z vnitřku
zaznívati tlumené zvuky harfy.

buď vuletvá –buď vule vojakou –
jakou mebi – jakou neby –

VII.

jak na zemi tai na nebesí –
chlebná vezdejší – chléb ves delší –
dež nám – dejž mál dnes –

Sledujeme-li osady, v nichž klesá počet oby-

notorických

a odpust naše víny – a odpusť nám naše

vatelstva, poznáváme, že jsou to skoro na-

alkoholiků, při čemž

jakožhimi – jako ižmy – jako žimi odboší-

20

surový a neoduševnělý
výraz tváře je jejich

vynný –
me –

pujeme-li emigraci harfenickou a předčasnou úmrtnost harfeníků, dovídáme se na-

nosím viníkům – našim viniku –

př. že E. S,. byla v Konstantinopoli zastře-

a neuvěď nás pokušení

lena, v Soluni zabil židlí do hlavy harfeník

ale bav nás odevšeho zlého ámen.

harfenistáře; nejvíce obětí vyžádal si Charbin: harfenice A. Z. zemřela tam (1902)

vývěsním štítem. Co
lze říci o otci, který

pořád osady harfenictvím zamořené. Sto-

VI.

byvši kopnuta od harfenistářky, současně
otrávili Gruzíni ze zlomyslnosti jednu harfenici, téže doby zemřelo tam 5 harfenic na

Přihlížíme-li k privatizujícím harfenistům

choleru, 1 harfenice zemřela (1902) pro ne-

chce utopiti dítě, že

na Nechanicku, vidíme většinou u nich

smírné požití lihovin. O některých se ví jen

společnou vlastnost: okázalé vystupování

tolik, že zemřeli někde ve světě. Možno te-

v něčem chybilo,

a zakládání si na penězích, ale často také

dy konstatovati zánik mnoha lidí i celých

trapný nedostatek vzdělání a tvrdou, nemi-

rodin. Hudebník 18tiletý utlučen nezvede-

a když je druhé brání,

losrdnou vychytralost. Bývalí harfeníci ja-

nou cháskou v Jevrejově, zánět plic násled-

ko lidé nezřídka nízkého intelektu dodáva-

kem nastuzení v kočovném voze u ženy 33

hází je na rozpálenou

jí idylickému, čistému a krásně položené-

roku staré, 31tiletý hudebník utopil se

mu městečku jaksi zabarvení nepříznivé-

v Poradu u Řeka; jeho švagr též; 18tiletá

plotnu?

ho. Harfeníkům nezáleží na rozkvětu obce.

harfářka zemřela v přístavě Sungáry asij-

Nemají vyšších vznětů, jejich zploštělý a ja-

skou cholerou. Nezřídka smrt násilná se

koby vyrudlý duch je odrazem otráveného

vyskytuje. Děvče usmrceno vrahem, s nímž

a prázdného nitra. Nemají, až na nepatrné

mělo poměr a utrácelo peníze. Kapelník B.

Stesk zmocňuje se

výjimky zaměstnání, nerobí ničeho. Lidé

v Sofii nalehl na meč a probodl se. Jiný byl

životem zpromrzelí jsou apatičtí ke všemu

od partafíra zmlácen a porouchána mu mí-

člověka, jde-li okolo

a nemohou pochopiti, že by mohl a chtěl

cha, že po dlouhém trápení bídně skonal.

někdo učiniti něco pro obecné dobro ne-

Jiný harfeník omrzl tak, že mu odňata no-

zabedněných domků

zištně. Pro vševládnoucí podezíravost nelze

ha a hlásá smutně proslulé harfářství po

v obcích harfenických nic důležitého vyko-

obcích. Zhoubu hlásá několik blbých harfe-

jejich a slyší z vnitřku

nati.

níků po českých osadách se potulujících.

Na veřejnosti mají se rádi ovšem na po-

Zvláště syfilis, která se šíří, budiž výstra-

zaznívati tlumené

zoru a hrají úlohu »jemných lidí«. Ale doma

hou posílati děti do světa s harfou, kde vr-

propukají v přirozené běsnění notorických

hají se do bahna neřesti a prostopášného

zvuky harfy.

alkoholiků, při čemž surový a neoduševně-

života.
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Od napsání do vydání »Harfenických dětí« uplynulo několik let. Neutěšené poměry hospodářské bránily tomu. Za tu dobu 4 let změnilo se leccos v životě harfenickém. Ochabl eskort dětí do
hudebnické otročiny v cizině, zmohutněl zájem
veřejnosti o tuto národní otázku a vykonáno
mnoho na poli protiharfenického hnutí. Cítím
proto pro úplnost připojiti tuto závěrečnou kapitolu.
Nemohl jsem se dopátrati, podnikány-li minulá dvě léta výpravy na Balkán k bitevní čáře,
jako se dálo do Mandžurie za války rusko-japonské, ale zjistil jsem, že v Rusku vedou si harfenické kapely hůře než dříve, poněvadž za normálních poměrů nelze tolik vydělati jak kdysi
a výpravy do dalekých krajin se prý již nevyplácejí.
S potěchou mohu konstatovati, že o úpadek
potulné hudby (harfenictví) velikou zásluhu mají úřady: c. k. okresní hejtmanství jmenovitě
v Hradci Králové a c. k. soudy všech zamořených
okresů, jakož i žurnalistika. Pokrokový klub
v Hradci Králové vydal r. 1911 ve své levné knihovničce moji časovou úvahu »Východočeské
harfenictví«, aby svou lácí vnikla do nejširších
vrstev a oživila vyprchávající dojem brožur Gebauerových. Beletrista Karel Jonáš užil harfenických poměrů jako základu k románu, jenž nese
originelní a případný název »Žebrochtivci«.
Konečně pokládám za svoji povinnost vzdáti
tuto vřelé díky za účinnou podporu ve sbírání
materiálu, jakož i rady a pokyny: váženému
p. H. Srdínkovi, říšskému poslanci a statkáři ve
Svobodných Dvorech, váženému úřednictvu c. k.
okresního hejtmanství v Hradci Králové a c. k.
soudu v Nechanicích, váženým sborům učitelským obecných škol v Nechanicích, jakož i všem
P. T. pánům z Hradecka a Nechanicka, kteří nepřáli si kvitování svých příspěvků.
V Hradci Králové 1. května 1914
F. L. Sál

Připravil
Michal Šanda

Vysloveně žertovně (9)

Doslov

ělat veselý pořad za peníze z Evropské unie ne-

D

ní jen tak. Ukazuje se, že když je hloupý koncept, tak se s tím nic nenadělá, zvlášť pokud

jsou nastavené bariéry. V tomto případě čtyři jména vybraná jistě velmi sofistikovaným programem, na jehož tvorbě
se podílely nejotevřenější evropské hlavy (pokud se ovšem
po nějakém auditu neukáže, že to bylo naopak, že to nějaký
slušně placený euroúředník zadal filipínské, indonéské nebo singapurské firmě, ve které na tom pracovali programátoři z Číny nebo Vietnamu).
Ale takhle daleko Vladimír Just ve svých úvahách nešel.
Pamatoval si ještě od stařičkého akademika Štolla, který ho
přijímal do literárního ústavu, že je nutné se soustředit na
metodu hlavního článku. A tím je v tomto případě alespoň
čestná prohra, tzn. doklepat to ve studiu do konce kalendářního roku a nepřipadat si jako úplný padouch. Protože
padouchů má tahle republika víc než dost.
Došlo to dokonce tak daleko, že se Vladimír rozhodl
prolistovat si české bulvární časopisy, zda by v nich nenašel
nějaký nápad, motiv, stopu, záblesk. Ale protože se strašně
styděl, odjel úplně na druhou stranu Prahy od svého bydliště, v ranní špičce, s očima snem ještě zalepenýma. Nicméně když na jedné konečné metra položil v prodejně tisku
před prodavačku balík všech těch kanálií, prohlédla si ho ta
dobrá žena zkušeně a šelmovsky mu řekla: „Vy máte asi taky prázdniny, pan Just, že jo?“ Myslíte, že po přečtení toho
všeho na něco přišel? Na nic převratného, pokud tím nemyslíme jeho poznámky typu: V jakém světě to vlastně žiju?
Bylo mu z toho všeho věru teskno. Říkal si: To je mně
z toho teskno. Pak to několikrát zopakoval a „teskno“ se
proměnilo v „Toskánsko“. Tak dobře, jak chtějí. Půjdeme do
plných. Sehrajeme frašku o Špindlu v Toskánsku. A hned
šel obtelefonovat svoje druhy, Rejžka, Lukeše a Čáslavského, aby přišli do studia, jako kdyby se jeli opalovat na Mácháč, s sebou bermudy, slamáky, deky a nafouknutou plovací kachničku, ať je nějaká čurina. Kdyby nebyl ale Vladimír tak nadšený! Kdyby nebyl tak nadšený, nepoložil by
zbytečně brzo telefon po hovoru s Karlem Čáslavským a slyšel by jeho jasnou odpověď: „V životě jsem se neopaloval!“
Dopadlo to jako obvykle. Zatímco tři přišli v plážovém,
Čáslavský měl na sobě dvouřadý oblek a pustil divákům reportáž o výrobě opalovacích olejů Nubian a Kreola z roku
1965.
Těšte se na příští týden. Coming soon...

Jan Lustig
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Jest to prosté kolo
o 2 m průměru, jehož 8 mečíků
jest k jedné straně tak zahnuto,
že poskytují dosti místa, aby

Monocykl jest nedostiženou sna-

povstává. Plnou měrou vyhovuje

hou všech velocipedistů. Nejedná

monocykl Gauthierův, aniž by tr-

jezdec mohl seděti téměř

se tu o nijak nepartné, nýbrž pří-

pěl vadami jiných monocyklů, do-

mo o životní otázky veškeré cyk-

sud navržených a užívaných. Loni

v rovině kola samotného.

listiky. Obě okolnosti, k jichž vy-

v Paříži sám Gauthier na něm jez-

lepšení směřuje snaha všech vý-

dil nejen na cyklistické výstavě,

Zahýbání a zatáčení vykonává

robcův, jsou zmenšení tření a vá-

nýbrž i po ulicích města a po ven-

hy. Monocykl má v té příčině hned

kově. Jest to prosté kolo o 2 m prů-

jezdec pohybem svého těla

předem nemalou výhodu, že tu

měru, jehož 8 mečíků jest k jedné

jest jenom jediná náprava a jediný

straně tak zahnuto, že poskytují

jako bruslař...

obvod kola, na nichž tření vůbec

dosti místa, aby jezdec mohl sedě-
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Z říše vědy a práce
Časopis Z říše vědy a práce vycházel dvakrát měsíčně v rozmezí let
1893–1899. Jeho vydavatelem byl PhDr. Vilém Kurz, narozený
13. 6. 1847 ve Vrbici u Leštiny, zemřel 6. 3. 1902 v Praze. Přírodovědec,
středoškolský profesor, politik, od roku 1894 říšský poslanec za
městskou skupinu pošumavskou, zakládající člen Klubu českých turistů
a autor mnoha publikací, mj. 365 polodenních výletů z Prahy (1896),
Budiž světlo! : pokroky a vynálezy v oboru osvětlovacím (1900), Návod
k užívání nové Kreidlovy sbírky apparátů fysikálních a lučebních pro
vícetřídní obecné školy (1882), Průvodce turistským pavillonem na
Jubilejní výstavě zemské, výklad dioramata Boj Švédů se studenty na
Karlově mostě r. 1648 (1891), Studentův průvodce Prahou (1901),
Zeměpisné rozšíření rostlin a zvířat (1888).
ti téměř v rovině kola samotného. Zahýbání a zatáčení vykonává
jezdec pohybem svého těla jako bruslař; při zastavování pak musí toho dbáti, aby si kolo naklonil na stranu otevřenou a včas seskočil. M. Gauthier, pocházející ze Saint-Malo jest známým krasojezdcem, jenž pod jménem Walleri v cirkusech slavil mnohé triumfy a ovládá svůj monocykl tak obdivuhodným způsobem, že
francouzský časopis La Nature o něm praví: Neznáme cyklisty na
kterékoliv planetě z prachu a bláta, jenž by se tak obratně točil
na svém kole jako on, jenž se s kolem pustí i do jízdy lesem!
Laymanův pneumatický člun mohl by se také zváti plovacími
kalhotami, neboť maje obě nohavice obléká se po způsobu kalhot
a hořejší část, která právě plování prostředkuje, zavěšuje se šlemi
na ramena, jak obr. ukazuje. Nohavice opatřeny jsou podél zevnější strany, kde na kalhotách bývají švy, zvláštními pohyblivými ploutvemi, které se při pohybu dopředu k nohavicím přikládají a při pohybu vzad v pravém úhlu odstávají a vydatně veslují.
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Koná-li tudíž lovec ve hluboké vodě obyčejný pohyb kráčivý, jest

Ž
erty

nejen pneumatickým člunem nad hladinou udržován, nýbrž
ploutvemi také zároveň tam pohybován, kam směr pochodu jest
nařízen. Otáčení koná se silnějším mácháním různojmenné nohy.
Sbalený člun má podobu malého kufříku a dá se jako pohodlné
zavazadlo snadno přenášeti. Celkem váží 6–8 kg. Myšlénky Laymanovy ujala se International Boat Company v Novém Yorku a vyrábí pneumatický člun o několika rozměrech. V Praze provedeny
byly již také pokusy na Vltavě a dopadly ku všeobecné spokojenosti. Sportová firma M. Švagrovský má jej na skladě a prodává
kus po 90 až 100 zl.
Moderní reklama. Kdo čte nyní obyčejný inserát? Jenom neobyčejný tvar, zajímavý obsah nebo vytrvalé inserování dochází dnes
obecnějšího povšimnutí. Inseráty světových firem vyžadují nákladu
do statisíců zlatých ročně. Pro reklamu bývá ve větších závodech

dra
vé

zvláštní účet. Uvažme jenom, co stojí asi inserování Odolu, Wasmutových prstenců na kuří oka, čokolád a cukrovinek, poštovních
známek, rozličných fotografických a psacích strojův a j. v., s nimiž
se denně ve všech listech tak často setkáváme. Ani nechápeme, jak
mohou často tak laciné předměty, jako oba výše jmenované, podnikatelům aspoň tolik vynésti, co stojí pouhé to inserování samo.
A přec učí zkušenost, že kdo chce nějaký obchod provésti, musí se
s reklamou spojiti. I nejlepší věc bez reklamy nepochodí, kdežto nezřídka dryjáčnickou reklamou mnohá chatrná věc došla již velikého rozšíření. Novátorským reklamním aparátem jest tiskací tricykl,
jejž svým čtenářům na obr. předvádíme. Pro jízdu jest zařízen způsobem obvyklým, avšak zadní kola přeměněna jsou v tiskací stroj,
k němuž veškerá příslušenství se za jezdcem nalézají. Obruče zad-
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ních kol jsou velmi široké a jsou sestrojeny

zorněno jest na obou připojených obráz-

ze silného plechu, do žlábku zahnutého. Do

cích.

tohoto žlábku seřaďují se kaučukové litery,
jak je na kaučukových razítkách v malých

Rodinný bicykl. Aby se nikdo nedomní-

rozměrech vůbec známe. Řada liter na ob-

val snad, že obrázek vznikl pouze z roz-

ruči tvoří pak tiskací sazbu, která se pomo-

maru fantasie některého kresliče humo-

cí válečků napouští barvou k otiskování na

risty, budiž zde řečeno, že je to věrný fak-

dlažbě. Náš tiskařský tricykl vejde v čin-

similový dřevoryt dle fotografie, zobrazu-

nost, jakmile budou aspoň hlavní ulice

jící p. H. J. von Scheidta z města Buffalo

pražské asfaltovány; neboť na nynější dlaž-

ve státě novoyorském Spojených Obcí Se-

bě by sebedokonalejší tisk byl naprosto ne-

veroamerických se čtyřmi jeho synky. Na

čitelným.

bicyklu svém podniká pan Scheidt četné
vyjížďky po okolí na 20–30 km a znají ho

Elektrická tramway. Se

stupňováním

Na bicyklu svém podniká
pan Scheidt četné
vyjížďky po okolí na
20–30 km a znají ho
výborně výletníci
k vodopádům
niagarským.

rychlosti nutně vzrůstá i stupeň nebezpečenství pro obecenstvo pěší, zvláště na živých místech. Toho pádné doklady měli
jsme letos hned v prvním týdnu po zahájení elektrické vozby Karlínem. Zejména koně, nezvyklí novému dopravnímu prostředku, byli toho příčinou, že se stalo několik
nehod. V Americe pak, kde jezdí ulicemi nepoměrně větší rychlostí než u nás, jsou případy úrazů téměř denním jevem. Přes to
jsou větší neštěstí vzhledem k velice rozvinuté komunikaci přece jen zvláštním zjevem. Zejména zmenšil se počet osobních
úrazů od té doby, kdy zákonem nařízeny
byly každému vagonu ochranné sítě, jimiž
s trati může se odstraniti člověk, jenž by se
byl na kolejích opozdil nebo dokonce před
vozem padl. Toto záchranné opatření zná-
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výborně výletníci k vodopádům niagar-

zřídka rozličné nepříjemnosti. Byť i první sklenice byly čerstvé

ským.

a chutné, přece později nalité obsahují pak už pivo vyvětralé a zteplalé. Jindy zas bývá nutno schovati pro člena rodiny, který se včas

Pivní syfon. V domácnostech bývá často

nedostavil, příslušný jemu díl na dobu pozdější. Že si ten na něm již

nesnáz s pivem. Zejména na venkově, kde

nepochutná, jest ovšem samozřejmo. Ještě hůře daří se domácnos-

pivovar nebo hostinec jest příliš vzdálen,

tem, které odkázány jsou na to, aby si doma samy přechovávaly vět-

přinášívá se ve větším džbáně najednou veš-

ší zásobu piva buď v sudech nebo v lahvích. Tyto okolnosti bývají

kerá spotřeba večerní. A tím nastávají ne-

snad i příčinou, že mužští členové v některých rodinách doma ani
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Kovové víko
stěsněno jest
kaučukovou vložkou
a dá se maticemi
přitáhnouti a nebo
po případě zas
odebrati. Rozměry
nádoby jsou takové,
že se do ní vejde
přesně 5 litrů.
piva nepijí, nýbrž do hostince docházívají,

baňatá nádoba skleněná, která svým zvlášt-

dnu spadající, zakončena

čímž ovšem rodinná vzájemnost nebývá

ním kováním nabývá podoby džbánu s pev-

jest nahoře čepovacím ko-

právě zvyšována. Problémy tyto zcela od-

ným, vzduchovzdorně utěsněným víkem.

houtkem; druhá naplněna

stranil pivní syfon, jejž do oběhu zavedla

Kovové víko stěsněno jest kaučukovou vlož-

jest zhuštěnou kyselinou

Akciová společnost pro pivní syfony (Bier-

kou a dá se maticemi přitáhnouti a nebo po

uhličitou po 50 atmosfé-

syphon – Aktiengesellschaft) v Kasselu, kte-

případě zas odebrati. Rozměry nádoby jsou

rách a uzavřena jest re-

rá již ve mnohých městech po Německu za-

takové, že se do ní vejde přesně 5 litrů. Od

dukčním ventilem, jímž se

řídila své filiálky. Pivní syfon Kasselský jest

víka zasahují dovnitř 3 trubice. Jedna, až ke

jenom tolik kyseliny do syfonu pouští, aby se prázdný prostor po pivě vyplnil.
Třetí trubice pak jest dole
pevně uzavřena a slouží
k temperování piva; chceme-li je ochladiti, vhodíme
sem několik kousků ledu,
chceme-li je naopak zahřáti, vlijeme tam něco teplé
vody. Kovové částky pivního syfonu jsou z venku
dobře poniklovány, uvnitř
pocínovány, tak že o potřebnou čistotu dostatečně
jest postaráno.

Připravil
Michal Šanda

www.dobraadresa.cz • 2009 • 10 • 21

R

Z antikvariátních

banánovek

etro

Autorem
publikace
O podivínech
a lidech nápadných
je význačná postava
české psychiatrie
Antonín Heveroch.
Narodil se 29. 1. 1869
v Minicích u Kralup nad Vltavou.
Vystudoval lékařskou fakultu (1894). Působil v Zemském ústavu pro
choromyslné v Praze, od roku 1919 byl jeho ředitelem.
Založil Ambulanci pro choroby nervové (1905) a útulek
pro epileptičky Valentinum (1908). Věnoval se
problematice bludu, halucinacím a obsesím. Odmítal
psychoanalýzu, zaměřil se na filozofické souvislosti
psychologie. Zemřel 2. 3. 1927 v Praze.
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O podivínech a lidech nápadných
sme už v životě navyklí všecko si

J

tvory je pro každého nutné. Žijeme ve spo-

Líná byla od jakživa. Nestarala se o muže,

rozškatulkovati. Takovou stěnu pří-

lečnosti a všichni vysazeni jsme nebezpečí

nikdy o dům, nechala vše běžet, sotva že od-

krou stavíme i mezi duševně choré

netoliko naraziti na takové abnormní indi-

pověděla, když někdo otázkami na ni dolé-

a duševně zdravé. Tuto stěnu představuje

viduum, ale býti někdy spoután s ním na

hal. Domluvy všecky vyzněly ku mrzutosti

nám v nesprávném našem názoru blázine-

čas, po případě doživotně.

okolí na prázdno. Co se vdala, nikdy neuvařila, nikdy postel neupravila, nedotkla se

cká zeď v Kateřinské ulici. Široké obecenstvo má ten názor, že duševně choří jsou

Vzpomínám si živě na gymnasijního učite-

jehly ani koštěte. Všecku práci za ni obsta-

všichni ti, kdo v ústavě jsou zavřeni, a všich-

le, který vedl nás od primy do oktávy; měl

rati musila sestra její. Línou zůstala po ce-

ni ostatní, mimo zdí blázince, že jsou zdra-

tiky (záškuby) v obličeji, lil si karbolovou

lou dobu 20ti let ošetřování v ústavě, až

ví. Ve skutečnosti vypadá to zcela jinak.

kyselinu do klobouku, stěhoval se z jedno-

tam zemřela. Tuto lenost její znali dobře ro-

I mimo zdi našeho ústavu nalézá se celá řa-

ho bytu, že ze stěn vychází smrdutý výpar,

dičové její dávno před svatbou, ale vdali ji.

da lidí s porušenou duší, jen že každý nepo-

z druhého, že mají v sousedství kohouta,

To se dělává, buď že čekají, že manželství

zná úchylku tu; naopak zase, mezi našimi

házel po nás houbou, křídou, když četlo se

mohlo by tu lenost spravit, anebo hledí se

nemocnými je dosti úplně uzdravených,

na hlas, nechal sednouti, »protože nestrpí,

tak pohodlně zbavit obtížného syna, dcery.

kteří nemohou ven, poněvadž poměry do-

aby se naň houkalo« a když se čilo pošept-

Znám několik lidí dosti líných, ale tak pa-

ma jsou proti nim. Jako není hranice, která

mo, že »nechce, aby se mu dělala milost«

rádního lenocha — žádného.

by rozdělovala muže na velké a malé, dámy

atd. — Muž ten učil nás 8 roků (a při tom ješ-

na hezké a ošklivé, tak není hranice mezi

tě jiné třídy) a nikdo ze sboru, ani ředitel,

Ve Vídni žil lékař Dr. N., výborně situovaný,

duševně normálními a abnormními. Všude

nepoznal, že je výslovně duševně chorý!

který, kam ku pacientům přišel, všude něco

v přírodě je pozvolný přechod. Mezi největ-

Existence 20 mladých studentů svěřena by-

ukradl. Domácí lidé znali ho již a vždy ho

ším geniem a nejzabedněnějším blbcem je

la tak chorému učiteli. Vzpomínám z dět-

po návratu z prakse prohlíželi a předměty

celá chromatická škála ne z půltónů, ale ze

ských let na rodinu W., kde otec rodiny bil

vrátili majetníkům. Kdysi přinesl domů

stupňů differencí. Na této škále mezi dušev-

v největší surovosti co den svou ženu, vyhá-

i ukradenou k pečení přichystanou husu.

ně normálními a abnormními, v části přilé-

zel každou chvíli okny pět malých dětí, po-

Prakse jeho byla výborná a celé jmění zane-

hající ku duševně chorým najdeme celou

něvadž byl přesvědčen o nevěře své ženy;

chal na dobročinné účely a stipendia.

řadu tvarů přechodních. Těchto osob stojí-

nevěra ta vylíhla se v jeho opilé duši. Je to-

cích na přechodu mezi normálním a ab-

mu dnes 26 roků a stále mám v paměti ten

Magnan znal lékaře, který kradl jen hodin-

normním je více, než těch, které internací

dojem strašných scén u sousedů a k tomu

ky svým pacientům.

v ústavech prohlašujeme úředně za duševně

trapnou zkušenost novou, že tito žárlivci

choré. Osoby ve škále té nejsou všechny

z opilství i dnes stejně jsou nepoznáváni ja-

Binet uvádí případ zázračného počtáře Bux-

stejného rázu. Úchylka jich je větší či men-

ko před 30 roky.

tona, který zároveň byl arithmomanem.
V Londýně zavedli ho do divadla, kde hrál

ší, a dle toho stavíme je blíže k chorým či
k zdravým. Jest užitečné každému znáti in-

Paní C., žena povozníka, 40tiletá, byla jinak

slavný Garrick Richarda III.; když se ptali,

dividua této přechodní vrstvy a naučiti se

úplně zdráva. Spala výborně, zažívání bylo

jak se mu to líbilo, nemohl říci, poněvadž

tušiti duševní úchylku či chorobu z nápad-

u ní správné, ale jedla velmi loudavě a ne-

stále počítal. Napočetl, že v tanci udělali

ného, podivínského jednání, poněvadž pak

tkla se žádné práce. Byla tak líná, že necha-

5202 kroky, herci promluvili 12.445 slov;

posuzujeme jednání takové jinak, zaujme-

la celý den vlastní tíží ruce viset podél těla.

i počet slov Garrickových znal.

me jiný poměr k nim a jinak zabezpečíme

Dlouhými domluvami, vyzýváním a nepří-

se před nimi, jakmile jsme nabyli přesvěd-

jemnými sprchami docílilo se u ní, že tro-

Ošetřuji nemocného, který trpí samými

čení, že jednání jejich je výsledkem chorob-

chu cupovala, nikdy nevzala jehlu do ruky,

zkroucenými, vybájenými vzpomínkami.

né individuality. Poznávati takové úchylné

nikdy netkla se práce žádné v domácnosti.

Nevěrně vypráví události z domova, pa-
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matuje se na věci, jež státi se nemohly; co

ném pokoji, až rána se úplně zahojila. Děla-

v místě jiného rukavičkáře), začal se vyptá-

v novinách čte, o tom myslí, že to sám

ly se mi ovšem mžitky před očima, proto

vat, jak se mu líbilo poslední představení.

prožil, i sny mění se mu ve skutečnost. Je

jsem na to zapomněl. Cítil jsem pálení, žád-

Hrál-li v něm, mluvil o sobě nadšeně, ne-

to jinak inteligentní muž; občas probírá se

né bolesti, leda když mnou pohnuli«.

hrál-li, začal nadávat. Nejdříve přiskočil ke

ze svých šalebných vzpomínek a pak říká:

Předkládá nám otázky:

dveřím krámu a zamkl, aby tam nikdo ne-

»Já nevím, jak to vlastně bylo, když já

»Kdo poručil vařiti jedovaté byliny pro

mohl. Jda od dveří, kašlal už v pose starého

mám takovou divnou paměť!« Zde ukázka

knížete Vladislava?
Kdo řekl, že zasloužím, aby ze mne ře-

jeho dopisů: »Včera však, dne 10. března t.
r., slyšel jsem z úst Františka Červinky, že

meny tahal?
Kdo ukradl uniformu hraběti Radecké-

prý nesmím chtíti I. třídy stravu. Tento
»nečlověk« poručil Josefě Götzové, aby mi

mu?
Kdo mi to uřízl kus boku v komoře

přimíchávala do jídla cyankali a hlavičky
ze sirek. Cítil jsem mnohdy, že jídlo je

v Chocni?

Rychnovského a po několika větách monologu z »Mlynáře« podíval se vítězoslavně
na zákazníka a řekl: »Takhle se hraje »Mlynář« a ne jako ten nafoukanej X. Z., ten člověk neumí ani kašlat.« Nikomu nedal to
číslo rukavic, o které si sám řekl. Stejně paní purkmistrové jako poslednímu gymnasi-

hořké, odporné, nechutné a nelibě pách-

Kdo mne rozčtvrtil v katovně?

stovi říkal: »Daj' sem tu pracku. Voni že by

noucí. Mnoho hlaviček sirkových vyházel

Kdo do mne střílel v Litomyšli u kaplič-

měli 6? Takhle O a Y a jim praskne, ale ne

jsem na podlahu, některé rozplynuly se

Kdo mi zalil mozek žíravinou v Lito-

mi na jazyku jako čokoláda. Proto jsem
jednu přinesl v ústech do školy a odvedl

myšli?
Kdo přinesl Hrstkovi hlavičku tasemni-

jsem ji panu řiditeli B., jenž ji uschovanou
měl, až jsem ji dal jednomu pánovi od c. k.

ce, aby mi ji dal do jídla?
Kdo chtěl oběsiti Jana Sladkého Kozi-

policie.«
Dopisy tohoto nemocného oplývají neuvěřitelnými údaji, z nichž je dosti mírné

mojí vinou! Takovéhle rukavice neprask-

ky?

nou snadno« a začal jeden pár ždímat a natahovat, předstíraje napjetí sil, při kterém
rukavice nepraskly. Setrval-li někdo na
svém čísle, raději mu rukavice neprodal,
aspoň 1/2 čísla s ním musil usmlouvati.
Zvláštností jeho bylo, že z pouhé záliby

nu?
Kdo mi vypíchl obě oči v Palestýně?«

a sportu pořizoval si nejen kostýmy pro
historické role, ve kterých hrál, ale i pro

ku př. udání toto:
»Hrabě Oswald Thun tázal se, zdali

Pinel vypráví o strojníku, který trpěl občas-

ostatní osoby téhož kusu, ba i pro »lid«

jsem byl v Honolulu; jemu jsem měl políbi-

nými záchvaty vraždychtivosti. Nastává

a zbrojnoše. Na obchod s kostýmy nebo

ti ruku a kleknouti před ním, jak mi naři-

u něho vnitřní pálení, které stoupá mu až

půjčovnu neměl živnost rozšířenou, také

zoval. L. byl u děla a mířil do mých zad.

do hlavy a tu štván je nutkáním někoho za-

nechtěl nikdy tyto kostýmy ani ochotní-

Kroutil jsem se, aby kule mne minula. Jed-

bíti: kdyby dostal nástroj nějaký, vrhne se

kům půjčit. Večer někdy se do toho oblékal

na letěla skutečně as na půl metru od pra-

na prvního člověka, který mu přijde do ru-

a oslovoval ženu jako král, kníže, rytíř, šen-

vého boku, druhá do mne drnkla, urazivši

kou. Ve stavu tom je při plném vědomí a cí-

kýř atd., mezi tím, co se žena zlobila na

mi kus boku, třetí kule vrazila mi do zad,

tí hrůzu vlastní situace. Zápas mezi zdra-

muže — blázna, který tolik peněz vráží do

takže tělo moje ve dva díly se rozletělo! Zdá

vým rozumem a krvavým nutkáním jest

barevných cárů.

se mi však, že mne někdo do hlavy sekl

u něho tak těžký, že přivádí ho někdy až

a ještě něco neslušnějšího mi způsobil. Jed-

k zoufalství a hledí vlastní smrtí trápení to

Descuret vypráví o jednom fanatiku pořád-

na žena obtloustlá řízla mi do boku a kou-

skoncovati. Ženu zachránil před jistou smr-

ku, kterému přezdívali »l'homme à la mi-

sek masa mi odňala. Žvanila cosi o ‚scípnu-

tí jen tím, že ji na počátku zápasu uprosil,

nute«. Po 50 let svého života vstával v zimě

tí‘.«

aby utekla.

v létě, ať byl zdráv či churav, důsledně v 6
hodin. V 6 1/2 šel do svého kabinetu, tam

»Kule letěly do břehu na Bělidlech; jedna minula chalupu p. Nedošínského, druhá

Znám výborného podivína z dřívějších

vyškubal si vousy místo holení a myl se.

rozrazila plot u jeho zahrady a zaryla se do

dob. K., rukavičkář, byl zuřivým ochotní-

Jedné a téže vody používal na obličej po ce-

země uprostřed, a třetí letěla kamsi do polí.

kem. Nedostal-li roli, na kterou se těšil,

lý týden, druhý týden byla určena na ruce

Já lezl po rukou a obrátiv se dal jsem obě

rozbil obyčejně každé představení. Ani

a pak jí zaléval květiny. Nedovolil ženě, aby

poloviny těla k sobě, dokud krev byla hor-

ostatní interpreti nehráli mu po chuti. Při

něco změnila na tomto pořádku a hospo-

ká, tak že opět tělo srostlo. Na to jsem byl

zkouškách jim nahlas nadával, když dekla-

dárnosti. Stejně důsledně bral si čistou ko-

odnesen s velikou pozorností do vozu a od-

movali své úlohy. Když k němu přišel ně-

šili vždy v neděli, kapesník jednou za

vezen do Schönbrunnu a uložen ve chlad-

kdo pro rukavice, (šel tam každý, nebylo

14 dní a kravatu na nový rok. Když toaletu
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ukončil, stál plnou hodinu nad plivátkem,

kyni a zatčený mnich Kovalev přiznal se

čekaje, až vyčistí se jeho průdušky. Přesně

k činu, jenž stal se po jich přání. Odhodlali

v 8 hodin snídal. Pil kávu a k ní tři tartin-

se k smrti té, aby očistili se z hříchů před

ky: nesměly být ani tlusté ani tenké, ani

koncem světa, jejž z ohlášené komety tušili.

dlouhé ani krátké, ani široké ani úzké a ne-

Kovalev oznámil na další doléhání, kde je

směly vážit ani víc ani míň než 125 g. Po-

zavražděno 10 jiných jeho druhů a jich mrt-

tom tři hodiny ve svém pokoji rovnal a po-

voly také nalezeny byly.

řádal listiny, knihy a nábytek. Před 11. šel

V Kazani jest sekta, jež domnívá se, že

do kostela, vrátil se ve 3/4 na 1. a četl do 2

je záslužno před Bohem zemříti udušen,

hodin bez 10 minut. Těch 10 minut měl

tím že někdo přitlačí mu polštář na ústa, až

volného času. Při obědě, který sestával

umře. Výkon provádí stará bába, a ostatní

z polévky a dvou jídel, vytáhl kus papíru,

členové sekty obcházejí umírajícího a zpíva-

který měl zabránit, aby vidlička ubrus ne-

jí verše. Poněvadž bojí se vykonávati rdou-

pomazala. Potom papír byl uložen k jiným

sení v obyčejných domech, přenášejí ne-

ještě účelům. Po obědě, ať byl čas jakýkoli,

mocné do isolovaných domů.

šel na procházku do zahrady Luxembour-

V r. 1772 se pověsilo 15 invalidů na jed-

ské a to vždy chodil jen v aleji »des Veuves«.

nom hřebíku ve tmavém koridoru invali-

Domů vrátil se ve 4

dovny.

1/

2,

vždy stejnou ces-

tou. Potom četl hlasitě až do večera, když

Z monumentu v City v Londýně seská-

chraptil, co na tom — pořádek to předpiso-

kalo tolik nespokojenců, že třeba bylo opat-

val. Do postele uložil se vždy v 9 hodin.

řiti svršek jeho zábradlím, aby se tomu za-

Stejně přísný byl v pořádku svého těla. Ne-

bránilo.

moc, ani smrt ženy jeho, ač ji miloval, pořádek mu neshatila. »Musí zemřít«, říkal,

V kavárně »d'Harcourt« během tří měsíců otrávilo se 5 žen, vždy u téhož stolu.

»poněvadž je stará, a před smrtí obyčejně

Někdo sáhne si na život, aby vyhrál sáz-

se stůně«. Poslední noc dlel u ní; v tom na

ku na kamarádovi. Aubry vypravuje tuto

hodinách uhodila devátá; rychle běžel do

strašnou událost: 10 dětí utvořilo si tajný

postele a určil jen sluhovi, aby ho zavolal,

spolek. Jednoho dne v tajném sezení umlu-

až bude umírat. V 11 hodin zbudili ho,

vily se, že vzájemně se postřílí. Označily se

ustrojil se a odříkával u ní modlitby umíra-

běžnými čísly od 1. do 10. a umluvily se, že

jících. Jak zemřela, šel si lehnout, spal klid-

číslo následující střelí na číslo předcházející.

ně jako jindy. Když sám se roznemohl,

Seřadily se a číslo 2. střelilo na číslo 1.; ten

s klidem díval se na blížící se smrť, dal roz-

padl mrtev k zemi. Číslo 3. střelilo na č. 2.,

kazy o vlastním pohřbu a jak přesně žil, tak

ten padl a svíjel se v bolestech. Dalšímu od-

i zemřel — zrovna v 9 hodin večer.

střelování bylo zabráněno sběhnuvšími se
lidmi.

Sebevražda zajímala od jakživa lidstvo
a hledalo se vždy, kde leží příčina sebevraž-

Jest užitečno znáti duši podivínů a lidí i ná-

dy Není času povídati vše, co o sebevraždě

padných, poněvadž všude s nimi v životě

by se povídati dalo a je napsáno. Uvedeme

můžeme se setkati. Jest i zajímavé znáti jich

si jen nejnápadnější ze sebevražd: sebevraž-

duši, poněvadž na nich naučíme se dívati se

dy hromadné. Jako jsou epidemie chorob

trochu do vlastní duše. Duše lidská posky-

duševních, epidemie zločinů, jsou i epide-

tuje nádherné a bohaté divadlo, jen musíme

mie sebevražd.

se umět dívati do ní!

U Tiraspolu nalezli 17 mrtvol poustevníků, již žili v Tarnovce a ztratili se, jakož

Připravil

i 30 ostatních. Byli zazděni v podzemní jes-

Michal Šanda

Znám výborného
podivína z dřívějších
dob. K., rukavičkář, byl
zuřivým ochotníkem.
Nedostal-li roli, na
kterou se těšil, rozbil
obyčejně každé
představení. Ani
ostatní interpreti
nehráli mu po chuti.
Při zkouškách jim
nahlas nadával, když
deklamovali své úlohy.
Když k němu přišel
někdo pro rukavice,
(šel tam každý, nebylo
v místě jiného
rukavičkáře), začal se
vyptávat, jak se mu
líbilo poslední
představení. Hrál-li
v něm, mluvil o sobě
nadšeně, nehrál-li,
začal nadávat.
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Před

Z antikvariátních

banánovek

S
trží

Časopis Úchylná
mládež vycházel
v letech

1924–1950. Jeho
zakladatelem byl
profesor české
dětské psychologie
a psychopatologie
dětského věku MUDr. Karel
Herfort. Autorem následujícího
článku Puberta a prostituce je Jan Schneider, narozený 30. 12. 1875
v Jindřichově Hradci. Po studiu práv přešel roku 1899 na policejní
ředitelství do Prahy, kde se postupem času stal vrchním policejním
radou. Jeho přičiněním vzniklo v roce 1919 při policii sociální oddělení
zaměřené na boj proti sociální patologii, žebrotě, tuláctví a prostituci.
Krom toho pracoval v Českém srdci a Ústředí zemské péče o mládež,
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Úchylná mládež
přispíval do časopisů
a sepsal četné

Puberta
a prostituce

dy tuberkulosy. Nemajíce soustavného výzkumu děvčat po této stránce, nedovedeme posouditi, zda a pokud mohou nemoci
míti vliv na vytváření povahy a vloh děvčat.

publikace z oblasti

Mluvíme-li zde o prostituci, mluvíme o armádě děvčat, která plní ulice, noční míst-

Nejdůležitější kapitolou dětství je pobyt

morálky, např. Dítě

nosti, kavárny, hotely apod., a nikoliv

ve škole. Na vysvědčeních shledáváme se

o těch, kde prostituce následuje po různých

s těmito známkami: z mravů, z pilnosti,

a válka: smutné

poruchách a nemocech (ku př. spavá chřip-

z jednotlivých předmětů a konečně z vnější

ka), anebo kde jde o ty případy, kdy prosti-

úpravy. Vyžadujeme-li si ze škol vysvědčení

obrázky z velkého

tuce je prostředkem nikoliv k získávání

(je jich potřebí jako dokladu při umisťování

hmotných výhod, nýbrž spíše příležitostí,

ve vychovatelně), pozorujeme, že největší

města (1920), Cestou

kde děvče zvýšené sexuality hledá možnost

část děvčat má známky z mravů prvého

k nasycení svých neukojitelných, snad cho-

stupně, čili ve škole svým chováním neza-

k prostituci (1928),

robně založených chtíčů a pudů. Kdežto

vdávala příčiny ke stížnostem, tím méně dá-

v obou těchto případech možno konstato-

vala najevo, jak se jejich pozdější osud vy-

Péče o dítě ze škol

vati začátek prostituce i v letech dospělých,

tváří. Charakteristickými známkami jsou

v případě prvně uvedeném, tedy u prostitu-

však známky z pilnosti a z vnější úpravy.

pomocných (1930),

ce v pravém slova smyslu, počíná prostituce

Jsou vesměs špatné, často i nejhoršího stup-

pouze ve věku mladistvém, ve věku dospí-

ně. Čemu nasvědčují? Tomu, že je zde ne-

Ulice a periferie = La

vání. Stručně uveďme, jaké jsou poměry, za

dostatek vůle, píle, svědomitosti, ale i nedo-

nichž vyrůstají děvčata:

statek čistotnosti, pořádkumilovnosti a vy-

Rue et la Périphérie

Ve velice četných případech jde o sirot-

trvalosti. Děvče svou práci nebéře vážně

ky nebo polosirotky, nebo o děvčata, je-

a opravdově, odbývá ji a je rádo, když ji od-

(1931). Datum

jichž rodiče nežijí společně, jsou již rozve-

bude. Jest to bytost ledabylá a zpravidla

deni nebo rozloučeni, o rodiny rozvráce-

zvláště duševně líná.

Schneiderova úmrtí se

né. Ale i tam, kde rodina zdá se být řádná,

Setkali jsme se ovšem asi se třemi pří-

není výchova rodinná taková, jaká by býti

pady, kde šlo o prostitutky, které měly

mi zjistit nepodařilo, ví

měla, ať již vinou osobních vlastností rodi-

známky prvého stupně odshora až dolů.

čů neb pěstounů, či vinou jiných sociál-

Byla proto těmto třem případům věnová-

se pouze, že k jeho

ních vlivů. V těchto rodinách setkáváme se

na zvýšená pozornost, a bylo zjištěno, že

s poruchami duševními a nervovými

jde o děvčata, o nichž byla shora řeč, totiž

šedesátinám vyšel

a hlavně alkoholem, který opět zaviňuje

se zvýšenou, až chorobnou sexualitou,

nedostatky po stránce sociální, hádky,

která se snažila najíti ukojení jakýmkoliv

sborník uspořádaný

rvačky, týrání ženy a dětí, výstřednosti ve

způsobem, nejen ve stycích s muži, nýbrž

sféře sexuální. Přitom sluší poukázati ještě

i se ženami. Bude zajímavo dále sledovati

Josefem Zemanem.

na to, že se v těchto rodinách vyskytují čet-

tyto případy, až vyjdou z výchovných

né potraty a zvláště nápadně četné přípa-

ústavů.
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Celý tento tragický příběh odehrává se

lé, rodiče se jí proto zřekli. Potuluje se, žeb-

v krátké době, nikoliv u dospělých osob,

rá, dělá holku. Co má dělat? táže se. Na

Otec samá zábava,

nýbrž u děvčat 14, 15, 16letých. Děvče sta-

otázku tu je těžká odpověď.

ne se prostitutkou dříve, než si samo uvě-

5. Otec je pijan, matka asi 45 let stará

samá ženská.

domí. Kdežto jedna žije ve svých krásných

měla poměr s jiným mužem. Donutila dce-

snech, její družka z mládí propadá osudu.

ru ke svatbě s ním, aby se předešlo pomlu-

Vychovávala ji teta

Jedny zapadají, druhé nastupují na jejich

vám, protože on u nich bydlel, ale i po svat-

místo, jdou jako zmámené, jako šly tisíce

bě udržovala s ním matka poměr dále. On

od 3 měsíců, chtěla

před nimi. V příloze uvádíme řadu případů,

je úžasně sprostý, prolhaný, pohlavně nena-

nikoliv úmyslně sestavených, nýbrž běž-

sytný, perversní, neostýchal se obcovati

z ní míti slečnu. Dala

ných, aby čtenář mohl sám posouditi, jak

před dětmi.

ji do obecní školy, ač

stituci a jaký je jejich názor.

Rodiče rozvedeni.

majetek 200.000 Kč, ale otec vše prohýřil,
matka prodává na ulici květiny.

děvče bylo na učení

Rodinné

zcela tupé. Vedla ji
k pobožnůstkářství,

6. Ze 13 dětí, 8 zemřelo. Rodina měla

tato děvčata žila a žijí, jak líčí cestu k pro-

prostředí

7. Otec je holkář od té doby, co se vrátil
z války, měl ale »zkaženou krev« již před ní.
Děd byl pijan a užíval morfia kvůli astma.
Opustil rodinu a šel s komedianty.
8. Matku otec utrápil. Hrozně ji v opi-

1. Děvče chodilo do hostince stavět kůželky

losti týral a při tom tělesně zneužíval. Děti

vodila ji po kostelích

a často tam zůstalo i spát. Před 14. rokem

to viděly a plakaly. Ani před smrtí jí nedal

měla styky s podnájemníkem, od něhož se

pokoj a utahal ji. Po smrti ženy zneužil dce-

na modlení.

nakazila. Ze sourozenců měl bratr rok žalá-

ry a říkal, že mu musí vynahraditi mamin-

ře pro loupežné přepadení, druhý bratr tu-

ku.

Někdy

lák, sestra žebrala. Tři děti byly rodičům

to děvče zbila, a pak

2. Rodiče rozvedeni. Otec samá zábava,

be jen skřeky. Je nečistá, nemá kamarádky.

samá ženská. Vychovávala ji teta od 3 měsí-

Je slabomyslná. Matka utíkávala z domu,

jí na usmíření upekla

ců, chtěla z ní míti slečnu. Dala ji do obecní

dělala skandály, nalila sousedům na práh

školy, ač děvče bylo na učení zcela tupé.

petrolej a zapálila to. Všechny dcery se staly

dort. Visela na ní,

Vedla ji k pobožnůstkářství, vodila ji po kos-

prostitutkami.

telích na modlení. Někdy to děvče zbila,

10. Matka zemřela na tbc, otec byl celou

děvče jí bylo

a pak jí na usmíření upekla dort. Visela na

válku pryč. Po válce se seznámil s novou že-

ní, děvče jí bylo útěchou za zklamanou lás-

nou, přistěhovala se k němu, přišel však

útěchou za

ku z mládí. Děvče bylo do 14 let slušné

s ní i její muž. Ten proti stykům jejich niče-

a něžné, pak se začala povaha měniti k hor-

ho nenamítal. Děvče lehkomyslné, dělalo

šímu.

dluhy. Bralo šatstvo, kupovalo pudry a tre-

zklamanou lásku

odebrány.

3. Otec pijan, je v opici zlý, skřípe zuby.

9. Děvče je neobyčejně vyvinuté. Do
4 a půl roku nemluvilo, pak vydávalo ze se-

ty. Jak se dostala ven, nepřišla domů.

z mládí. Děvče bylo

Ve škole se učila špatně, neumí počítat, všu-

11. Matka je číšnicí ve vinárně. Nabídla

de ji okradou. Je nižší inteligence, hysteric-

svou 15letou dceru a sama jí dohazovala

do 14 let slušné

ká. Vyvolává výtržnosti, chová se vzpurně.

hosty, ze kterých něco koukalo.

Pokusila se o sebevraždu. Později se pro-

12. Chodila s matkou po hostincích

a něžné, pak se

vdala, opíjela se. Chodila po ulici se zdviže-

prodávat cukroví, později sháněla matce pá-

nými sukněmi, svlékala se, zuřila. Dána do

ny, upozorňujíc je, že matka je sama doma.

ústavu pro choromyslné.

Pak začala s prostitucí i ona. Matka tázána,

začala povaha měniti
k horšímu.
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4. Děvče prodělalo spavou chřipku. Trpí ochrnutím nervů, je ku práci nezpůsobi-

co dělá děvče po nocích, řekla, že chodí do
biografu.

Jak se staly

Děvčata

prostitutkami

o prostituci

vyšší dívčí, pak 3/4 roku obchodní školy, ale
učení ji netěšilo. Má v sobě potulnou hereckou krev. 3/4 roku byla také u filmu. Prostituci neprovozuje, dělá to jen v nejnutnějším
případě.

13. Šla nakoupiti do Prahy a více se již ne-

20. Prostituce se jí líbí, má ráda dobrodruž-

vrátila

ný život. Čím více nebezpečí a divokosti,

30. Prostituci provozuje, že se jí to líbí.

tím více se jí to líbí. Pořádně se živit nechce

Číšnicí chce být, aby se mohla ošatit. Má už

a nebude, pořádný život je strašně fádní.

takovou povahu, že touží po mužských,

14. Tázala se na ulici nějakého pána, neví-li o místě. Vyzval ji, aby šla s ním, že jí
opatří místo k dětem. Šla. Byl to masérský
salon. Za chvíli již šla s hostem.

21. Než by pracovala, raději půjde do
polepšovny.

teprve však od té doby, kdy měla s mužem
první styk. Je jí divně a musí si mužského
najíti.

15. Utekla z domova. V místech dlouho

22. Přijela do Prahy hledat místo, ale

nevydržela, buď bylo mnoho práce, nebo že

nenašla ho. Šla do divadla tancovat. K tan-

31. Děti a zvířata má ráda. V bio se jí lí-

paní byla nevrlá, nebo že ona sama byla hu-

cování v divadle vyžaduje se jednak pruž-

bí film o dětech, chtěla by k nim jíti. Má rá-

batá a tak chodila po Praze a spala venku.

nost, jednak umění býti živa za 15 Kč den-

da jemné věci. Lásku nemá, ale chtěla by

Jednou se na ni jeden pán divně podíval, šla

ně, a to nedovede. Šla tedy do baru. Tanco-

míti, i dítě by si přála a vdát se. Když se k dí-

s ním, on jí dal peníze, a pak již věděla, jak

vání v baru je jiné, to se jí líbí. Je polopan-

těti přitulí, má takový krásný pocit.

se to dělá.

na.

32. Co dělá špatného? Má svůj byt, kte-

16. Matka zavírala obě oči, když děvče

23. Chce užíti světa. Je jí to jedno, při-

rý řádně platí, koupila si nábytek na splát-

počalo navazovati styky s muži. Již ve 13

jde-li do vychovatelny. Bude tam tři roky,

ky, sama si v domácnosti všechno udělá, ša-

nosila domů dárky, matce přinesla na blu-

a až vyjde, tak se třeba zastřelí.

ty si šije. Že je číšnicí? Dělá to proto, že mu-

zu. Matka vyčíhala pak jednoho z milenců,

sí míti muže, a ne stále jednoho. Každý ji za

předstírala, že je děvče těhotné, a ten musil

čas omrzí a musí míti jiného. Kde je má shá-

Děvčata o sobě

zaplatiti děvčeti 10.000 Kč a matce dáti jako

něti? Nejsnáze jde to ve vinárně. Nepije, za
svou povahu nemůže. A v sestře také, nic

bolestné »za zhrzení mateřského citu«
24. Nemá ušetřeno pranic. Stojí ji mnoho

s ní neuděláte. Snad bude nějakou dobu dě-

17. Říkal milý, aby nechala práce, od té

její toilety, má 5 večerních a 4 na ulici, prá-

lati dobrotu, ale pak to na ni přijde taky.

doby jsou oba živi z prostituce. Až si naspo-

dlo má prvotřídní, krajkové. Převléká se

Krev ji přemůže.

ří na šaty, půjde do místa, aby milý nevěděl,

denně a mnoho utratí za jídlo. Chodí třikrát

protože říkal, půjde-li od něho, že si ji na-

týdně do lázní. Má 4 přátele, kteří jí platí

jde, ať je kde chce. Není ale jisto, že si to

400 až 500 Kč týdně, ale to jí všecko nesta-

místo najde. V poslední době služky utíkají

čí.

5.000 Kč.

25. Nic si neušetří ani nekoupí, a ještě

a jsou prostitutkami. Ve dne jsou hezky

má dluhy. Prostituce se jí přes to líbí a pro-

v teple v ústavu práce, dostanou potvrzení

stitutkou chce zůstati.

jdou na ulici.

34. Na domluvy: To je marné házení
hrachu na zeď. Prostitutka jsem a prostitut-

ze služby, že se ze mzdy nemohou obléci,

a jsou tak jisty před strážníkem, a večer

33. Dali ji z obchodu (lahůdkářského)
pryč, že si nepamatovala saláty.

26. Je nervosní až k šílenství, při prostituci je jako kus ledu.

kou zůstanu.
35. Z dopisu dcery matce: Jsem v Košicích v nemocnici (s pohlavní chorobou). Byli
jsme v baru, poprali se, přišel můj milý, hned
házel na všechny sklenice a všechno, co měl

18. Na Rychtě, kde byla o místo, prosi-

27. Je špatná, ví to, ale udělá každému

po ruce. Mne chytil za klobouk, shodil jej,

la děvčata, aby jí daly kousek chleba. Smá-

dobrého, co může. Má-li peníze, rozdá je,

a ustřihl mi vlasy. Já jsem z toho ochuravěla

ly se jí, že má hlad a řekly: jdi si vydělat ja-

koupila děvčeti, bylo mu zima, kabátek,

a od té doby jsem nemocna. Mikádo mi ještě

ko my.

žebračky podporuje.

nejde udělat, jak mi ty vlasy strašně ustřihl.

19. 13leté děvče šlo za školu. S učením

28. (Po pokusu sebevraždy.) Nevěděla,

Druhý den se šel opít, utratil 7.000 Kč, a při-

pod paží šlo do Prahy, chodilo od krámu

co dělá, tak ji to táhlo k vodě, jako by jí ně-

šel dělat rámus do nemocnice. Maminko,

ke krámu a při tom se seznámilo s prosti-

kdo hlavu tisknul. Bolí ji ve spáncích, ale

jsem tak šťastna. Ani jsem si nepomyslela, že

tutkami. Opatřily jí pána. Šla, ale přišla

doma to neuznají. Mohla být dnes již v ne-

bych mohla být tolik milována.

bez peněz. Poučily ji, když se tedy na to

bíčku – co tady má?

dala, že musí koukati, aby z toho něco měla.

29. Mnoho kouří, ačkoliv to má zakázá-

Připravil

no, je náchylná k plicní chorobě. Vychodila

Michal Šanda
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Rado

Z antikvariátních

banánovek

Sti

První díl tohoto
sborníku vyšel coby
samostatná příloha
Věstníku Ministerstva
vnitra roku 1926 a je
věnován počátkům policejního ředitelství v Praze. Pro
Dobrou adresu jsem z něj vybral dva dokumenty.
S potěšením si čítávám v lecjakých řádech a předpisech
a obdivuji se strojené toporné kráse úředního jazyka;
zároveň tu jako pentimento prosvítá všednodenní život
Pražanů na konci 18. století.
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Sborník Archivu Ministerstva vnitra
republiky Československé
Policejní instrukce
pro municipiální
města a městyse
v Čechách
z 23. listopadu 1789

Hlubokosti sklepů, zapadací dveře neb

kládala a zděmi obháněla, aby domácí do-

poklopy u domů musejí ve dne tak se opat-

bytek neb zvěř mrtvých nevyhrabávala

řiti, aby nejen pro prozřetedlné lidi, nýbrž

i mrtviny aby před pohřbením vápnem se

i pro děti a opilé nebezpečenství vzniknouti

posejpaly.

nemohlo.

Obzvláštního pozoru jest zapotřebí na

Lidé s ošklivými neduhami aneb jináč

každého, kdo jedovaté věci u sebe složené

náramně zmrzačelí tak, že by na ně pohléd-

má, k. p. utrejch, lučavku, jed na mouchy;

nouti osobám těhotným nebezpečno býti

ani koření a jahod, kterých neznáme, nemá

mohlo, musejí se dle možnosti z obecenstva

se na trh přinášeti.

v odstranění držeti.

Zpozoruje-li se na někom pomatení

Aby nebezpečenstvím se předešlo s hoř-

mysli, má se hned o jeho zaopatření péčo-

An otcovská péče Jeho cís. král. Milosti me-

lavými neb chytlavými věcmi, mají magist-

vati, aby takový člověk sám před sebou se

zi jinými také obzvláště směřuje, by všem

ráty obzvláště na to hleděti, aby v stájích,

zubezpečil a v obecenstvu aby neštěstí se

třídám svých poddaných důsledná bezpeč-

chlívech, v místech kde seno, sláma a dříví

nestalo.

nost se opatřila, tohoto prospěšného ou-

složeno, světla svobodně bez lucerny užíva-

Všech státi se mohoucích příhod, nimiž

myslu však nemožno dosáhnouti, pokud

ti se netrpělo, aniž tabák kouřiti aneb na

lidé z neprozřetedlnosti poraněni býti mo-

všecky vrchnosti k policejním zřízením

ulici oheň míti, jak mnozí řemeslníci činí.

hou, zde připomínati, bylo by příliš obšír-

i bezpečnosti všemožně a horlivě přispívati

Na vyplenění psů pána nemajících má

nebudou, pročež všem magistrátům muni-

se pozor míti, poněvadž z nedůstatku pokr-

cipiálních měst a městysů v království Čes-

mu vzteklosti podrobeni jsou. Lovečtí a zlí

kém předpis následující k ouplnému zacho-

psi musejí vždy uvázáni zůstati.

né, a také bezpotřebné, protože oko pozorné nesnadno minouti mohou.
Ze zoumyslné zlovolnosti

Při vzteklých psích záleží na rychlém

vání se dává:

jich i všech zvířat zahubení, která od nich

Sem náležejí krádeže, vraždy nad sebou

Nebezpečenství a uškození životu neb jmě-

poraněna byla a místa slinou neb krví těch-

a oukladné vraždy, pranice, rozbroje a ohně,

ní přicházejí dílem z neprozřetedlnosti, dí-

to zvířat pokálená, poskvrněná, nejvejš

když jsou schválně založeny.

lem ze zoumyslné zlovolnosti a dílem z pří-

prozřetedlně se očistila. lidé od takového

Tyto příhody se na větším díle napřed

hod. Zde uvádí se několik případů, i jakby

zvířete i v tom nejmenším poranění, muse-

zamezejí, když hlídači, jichž každá osada

se pomoci mohlo.

jí bez průtahů od řádného ranhojiče se ho-

alespoň jednoho míti musí, k své povin-

jiti dáti.

nosti přísně se přidržují, tedy ustavičně,

Koupání se v řekách, klouzání se na le-

zvlášť v noci, pilně obcházejí a po podezře-

dě, zvlášť když jihne neb taje, má co velmi

lé lůze všude pasou a když loupežnictvu

Při stavbách, zpravováních stavení, při ko-

nebezpečné se zakázati. Z téhož důvodu

příležitosti se odejmou, když tuláci, toulaví

pání studní smí se jen znalých stavitelů uží-

nemá se kejklířů trpěti, ani lidí, kteří se ži-

hudebníci (šumaři) a těm podobná lůza bez

vati; lešení mají se pevně dělati a k vejstra-

ví uměními neb kunsty životu nebezpečný-

živnosti se bez přestání stíhá i ve vyskytlé

ze okolojdoucím mají se zavěšovati neb vy-

mi.

se důvodnější podezřelosti se zjímá do vě-

Z neprozřetedlnosti

strkovati patrná znamení, aby nikdo se ne-

Na zachování se podlé předpisů při po-

zení.

hřbích má se hleděti, by mrtviny příliš

Kdyby přece krádež se spáchala, musí

Hrnce na květiny na oknách a jiné v ho-

dlouhý čas nepochované v umrlčích komo-

se na místě samém vyšetřiti, jak se stala, při

řejších ponebích nastavené věci mají z po-

rách neležely, aby náležitě hluboko aspoň

tom musí bez prodlení k nalezení pachatele

dobné příčiny se dobře zaopatřiti, aby ne-

5 střevíců hloubky se zakopávaly, pohřební

podlé vyskytujících se stop nástraha učiniti.

spadly.

místa aby krom míst, kde se obývá, se za-

I záleží na tom, aby skrejše osamělé blízké

poranil, kdyby co spadlo.
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Povodně jsou sice

a ostatní podezřelá místa se přepadávaly a zpáchateli

nevyhnutedlné

jimžby doměle něco z ohledu odcizeného jmění ku

příhody, předceť se

ti užívati, aby donášeč do vazby se vzal, jakož v měs-

dá nebezpečenství
jakžtakž
předzvídati,

cesty k prchnutí všemožně se nesnadné činily. U lidí,
koupi přineseno býti mohlo, potřebné prozřetedlnostech zlatníkům, stříbrníkům a tandlířům pod těžkým

Policejní řád
pro město Prahu
z 30. dubna 1787

odpovídáním to od dávna přikázáno jest.
Při vraždách nad sebou samými, v případnosti,

Nařízení od král. čes. gubernium, týkaje se

kde znáti jest, že nešťastný ještě na živě, má se mysli-

rozličných politických ustanovení v měs-

ti na rychlou pomoc, kteráž jen od ranhojičů stávati

tech pražských.

se může.
Při vraždách oukladných záleží, jak vražda se sta-

Předně denně

poněvadž

la a stopu k vypátrání vražedlníka opatřiti; k tomu
jest podstatné visum repertum aneb nejprv prohléd-

Kočím zapovídá se prudká jízda, předjíždě-

ponejvíce

nutí od ranhojiče potřebí, pak corpus delicti aneb ná-

ní, zabavování cesty, krmení koňů na ulici

stroj, nimiž vražda spáchána byla.

a nemírné práskání bičem, jakož i jezdění

z jihnoucího nebo

Pranice a rozbroje musejí hned z počátku se zkro-

a vodění koňů poblíž domu, kudy lid chodí

covati, což se stane, když hlavní původcové aneb bu-

a nařizuje se, aby dětem vozu se chytati a na

řiči ze zboru se odstranějí a pak ostatní mírným způ-

ně lézti se nedopouštělo.

se rozpouštějícího

sobem k pokojnosti se přivedou.

se vesměs všecko zaneřádění ulic a vyhazo-

sněhu v horách
povstávají. Jak tedy
vody v potocích
a řekách přibývá,

Pod pokutou 3 říšských tolarů zapovídá

Z příhod

vání smetí, obzvláště ale vylévání záchodu
neb vynášení nějaké mrchy na ulici pod po-

Když se někdo utopí, zmrzne, se udusí, s hůry spadlý

kutou 5ti říšských tolarů přísně se zapoví-

se zabije, náhle zemře, policejní dohled nemůže při

dá, v čomž vždy páni za svou čeleď státi

tom nic jiného učiniti, nežli o všemožné vzkříšení

a pokutu složiti mají.

snad na místě se pokusiti.

Žebrota vesměs, zpěv a hudba na harfu

Netřeba zde podotknouti, co bez toho každý ví,

toulavých hudců, jakož i dryáčníci aneb jiní

žeby z vody vytaženým lidem zle se učinilo, kdyby je

s líkami se potulující a po domích chodící lidi

kdo na hlavu stavěl, aby z nich voda vytekla, poněva-

nemají se trpěti, a kteřížby se v tom dostihli,

míti na zachování

džby se takto sice zalkli.

mají zadrženi a, kamž patří, dodáni býti.

I také se ví, že zmrzlí lidé zajisté zhynou, když se

Zavěsování a roztrusování důtklivých

mostů neb lávek;

hned vezmou do vytopené světnice a že naproti tomu

a uštěpačných písem, jakož také všickny

sníh a led jim prospěšný jest; ostatní prostředky ku

ohavný obrazy a písničky, jich zpívání, ne-

jezdění a brodění

vzkříšení, totiž: pouštění žilou, tření a t. d. zná každý

méně všeliké horšlivé rozprávky proti ná-

ranhojič, který se pokaždé zavolati má.

boženství a dobrým mravům jsou pod po-

má se hned zřetel

se vodou má se

Povodně jsou sice nevyhnutedlné příhody, předceť se dá nebezpečenství jakžtakž předzvídati, poně-

kutou, jež se podle povahy okolostojičnosti
vyměří, zapovězené.

vystrčeným

vadž ponejvíce z jihnoucího nebo se rozpouštějícího

znamením a stáží

a řekách přibývá, má se hned zřetel míti na zachování mostů neb lávek; jezdění a brodění se vodou má se

Sudy, dříví k stavení, vypřažení vozové, líhy

schválně

vystrčeným znamením a stáží schválně postavenou

k válení sudů a k domu přistavený žebříko-

zameziti.

vé mají se dřív, nežli noc připadne, pod po-

postavenou
zameziti.
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sněhu v horách povstávají. Jak tedy vody v potocích

Za druhé v noci

kutou 4 zl. z cesty dáti.
V Praze, dne 23. listopadu 1789

S světlem bez lucerny do chlíva, do do

Ludwig Graf Gavriani

kulny, na půdu, do dřevnice choditi jakož

i na takových místech tabák kouřiti, zapoví-

dost ke hře na zmár toho přikázání již vymyslila, aneb vymysliti

dá se pod pokutou 10 říšských tolarů a to si-

mohla.

ce při krčmách a hospodách pod odpovídáním vlastníka domu.

Nemají se pověrečné navyklosti, jako svatojánský oheň a u večer
před svatou Valdburgou, jakož i v rozličných nocích všeliká náleži-

Pod touž pokutou se zapovídá hořícími

tost na kostelích a křížových cestách, neméně také strojení Mikulá-

pochodněmi střech a jiných dřevěných věcí

še a třech králů, všeliké kopání pokladů a zaklínání povolovati, pře-

se dotýkati, neméně v času jarmarku v bou-

stupníci pak mají se k úřadu donésti, aby zasloužile potrestáni byli.

dách světlo bez lucerny, tím méně uhlí míti.
S osvětlením tanečních sálů a boud musí se opatrně zacházeti; pročež má se pod
pokutou 3 zl. vždy politickému úřadu ozná-

V zakázaných dnech zůstává všecka veřejná veselost, a to pod
pokutou 10 říšských tolarů, zapovězená.
Při velikém povětří zapovídá se na ulici kaštany a pečeně pécti,
něco vařiti, aneb pučálku pražiti.

miti, když se v nich hudba neb muzika drží.
Za čtvrté: v neděli a ve svátek

Veřejný hostinský domové a kafehauzy
musejí pod pokutou 10 říš. tolarů v určitém
a již oznámeném času zavřeny býti.
Turecká a jiná hudba v noci bez předběžného obdrženého povolení, jakož i všecek noční hřmot jest zapovězen pod peněžitou aneb tělesnou pokutou dle povahy okolostojičností.

Jak hudba, tak také hra v buželky a na billárdě nemá se před 4tou
hodinou odpoledne pod pokutou 10 říšských tolarů začíti.
Krámky při kostelích s modlitbičkami a s obrázkami pod pokutou 2 říšských tolarů otevříti se nesmějí.
Parukářský krámy mohou jenom až do 11ti hodin před polednem a po 4té hodině odpoledne pokutou 10ti říšských tolarů otevřeny býti. Apotheky a bradýrny ale mohou každou neděli a svátek

Za třetí v rozličný čas

celý den otevřené zůstati.
Všickni handlovní krámy, v kterých zboží na lokte se prodává,

Pod pokutou 4 zl. jest zapovězeno jak z ruč-

musejí pod stejnou pokutou zavřeny býti, vyjímaje ty, v kterých lidé

nic, tak také z větrní flinty a duchotrouby

spolu své obydlí mají, však ale musejí bez nejmenšího vyložení něja-

(Blasrohr) v městě aneb před bránami na

kého zboží alespoň polovičatě, to jest jednou okenicí zavřeny býti.

silnici stříleti.
Pozdní pobožnosti na ulici a v privát-

Prádlo, neb nějaké jiné veliké svazky nositi, zapovídá se pod pokutou jednoho říšského tolaru.

ních domech nejsou povolené, a ty, kteréž

V neděli a ve svátek mohou se jenom následující věci a to pod

je provozují, mají ihned úřadu oznámené

pokutou pobrání až do 9ti hodin prodávati, totiž: chléb, housky,

býti.

rohlíčky, preclíky, žemličky, ryby, vejce, čerstvé a uzené maso, dro-

Dětinské processí a chůze v tak zvaném
3 králů a Mikuláše oděvu nemá se trpěti.
Placené domácí hry (komedie) a bály ve

by, klobásy, jitrnice a jelita, zelené věci, mléko, kyselé zelí, řípa, řetkev, kaštany, vořechy tad., avšak bez vystavení nějakého znamení.
I také sejráři a máselníci mohou v těchto hodinách otevřeno míti.

veřejných a privátních místech bez obdrže-

Tabák a čerstvé ovoce může se v neděli a ve svátek z rána a od-

ného povolení, též také vyučování v tanci

poledne mimo času služeb božích veřejně, v času služeb božích ale

a šermířství lidem k tomu práva nemajícím

jenom v skladech a mezi domovními dveřmi pod pokutou pobrání

zapovídá se pod pokutou 10 říšských tolarů.

prodávati.

Zakazují se přísně v již vůbec prohláše-

Konečně toliko ještě toto se oznamuje, že přestupitel, kterýžby

ném herním patentu obsahnuté hazard-hry

peněžitou pokutu složiti v stavu nebyl, za jedenkaždý zlatý jedno-

pod pokutou v něm vysazenou, totiž: farao,

denním vězením, aleb dle okolostojičnosti nějakým jiným tělesným

basset, kostky, bassadieci, landsknecht, qu-

trestem stížen bude.

indici, trenta, quaranta, šustyšusty (Rauschen), barvička (Färbel), strašáksincére,

V Praze, dne 30. dubna 1787

brent, molina, valacho, makao, půldvanáctý neb mezzoduodeci, vingt un a jiné tako-

Připravil

vé hry, které by pod jakýmkoli jménem žá-

Michal Šanda
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a

Josef Kafka se

lidech

narodil 25. 10.
1858 v Rokycanech, zemřel 3. 5.

1929 v Praze. Přírodovědec, zoolog, ředitel geologicko-paleontologických sbírek
Národního muzea, žák Antonína
Friče. Přispěl k rozvoji pstruhařství
a kaprového hospodářství. Zasloužil se o založení časopisu Rybářský
věstník a nejstaršího fotografického časopisu Fotografický věstník. Byl
členem Spolku pro vydávání laciných knížek českých, redigoval Hlavní
katalog a průvodce Národopisné výstavy českoslovanské 1895. Napsal
řadu průvodců, které opatřil vlastními fotografiemi. Jeho hlavními
odbornými díly jsou Mechovky země české a Zvířena českých rybníků.
22 • 2 • 2010 • www.dobraadresa.cz

Největší sluha člověka slon
Lov slonů
Hindové jsou v této práci mistři. Druhdy konávali ji jako robotu svých podmanitelů Evropanů, dnes jsou za ni placeni; vznikla mezi nimi třída lovců sloních, v níž s otců na syny dědí se obdivuhodná zručnost, obezřetnost, chladnokrevnost i lstivost, s jakou k dílu tomu jest vycházeti. Zvlášť Panikiové na
severu ostrova Ceylonu jsou v té příčině proslulí. Jako dobrý pes stopu jelena, dovedou
sledovati stopy slonů a určiti z nich sílu stáda, velikost jednotlivých jeho členů, vystopované zvíře dovedou pak jak a kam jim libo. Dle potřeby uvádějí je v strach nebo zu-

na nohu smyčku z kůže jelení neb buvolí vy-

ukrotiti zuřivost zajatce, je až podivuhodno;

řivost, aby v příhodném okamžiku vrhli mu

robenou. V čase poměrně krátkém dovedou

ohněm, kouřem jej nejprve zaleknou, vyhla-
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dověním a žízní i stálým znepokojováním
způsobují u něho ochabnutí sil a poddaj-

O

nost, a když tato se dostaví, prokazují mu
největší laskavost, aby si jej naklonili.

Čas lovu slonův nastává, když pole rýžová jsou oseta a nežli dostaví se žně. Nejprve vypravuje se lid, jehož úkolem vymýtiti
pěšiny pro honce, zbudovati ohrady, do kterých sloni mají býti vehnáni a vůbec připraviti loviště. Zkušení lovci vyhledají pro ohra-

zvířa
tech

du příležitostné místo, nejlépe takové, které
leží poblíž vody na cestě, kterou sloni častěji do koupelí svých se ubírají. Ohrada – také

a

corral neb kedda zvaná zřizuje se velmi opatrně, aby nebylo ji vidět a nebylo patrno, že
se vůbec na místě nějaká změna stala, jejíž
poznání by slony jistě zaplašilo. Třeba pečoa stromy. Koly 20–25 cm silné, 5–6 m dlou-

lidech

vřen. Od tohoto otvoru po obou stranách

jí ohni, jež ve dne v noci se udržují; počet

hé zatloukají se na 1 m hloubky do země,

cesty, kterou sloni přihnáni býti mají, táhne

honců stupňuje se na 2–3 tisíce, vůdci jich

tak aby muž mezi nimi proklouznouti mohl,

se ohrada, pečlivě krytá, ještě kus dopředu,

provádějí přísný dozor, aby každý honec

pak spojují se příčnými trámci, které zevně

aby slon jemuž do vrat ohrady se nechce, ne-

byl na svém místě, celá džungle protkána je

opírají se vidlicemi, do půdy opřenými, tak

mohl stranou uprchnouti. Corral je takto

stezkami, aby bylo snadné spojení na všech-

aby nárazem ze vnitř ohrady nemohla býti

připraven a počíná práce lovcův. Z prostory,

ny strany léče. Nejmenší nedopatření může

proražena. Jak patrno, musí to býti stavba

často mnoho mil v okruhu měřící, mají býti

zničiti práci mnoha týdnů. Tak kruh koneč-

pevná. Však více než na pevnost hradby spo-

sloni sehnáni, aby náklad i práce s lovem

ně obléhajících honců obklopí stádo slonů

léhá se na ustrašení zvířat, která plně své sí-

spojené se vyplatily.

tak, že oba kraje kruhu dostihnou hranic

vati, aby kůly ohrady kryty byly podrostem

ly nevyužijí, i na zručnost lovců, kteří zajat-

Sloni nesmějí při tom nápadně býti zne-

corralu. V tu dobu léč má již jen asi hodinu

ce záhy připoutají. Kdyby jedna neb druhá

pokojováni, neboť jinak hned dají se na

cesty šíře a očekává se již jen znamení k zá-

naděje selhala, neodolala by ohrada útoku

útěk směrem opačným. Nenápadně a velmi

věrečnému štvaní.

slonů. Stalo se již nejednou, že ji prorazili

zdlouha tlačí honci k ohradě několik stád

Dostavují se také krotcí sloni, zapůjčení

a uprchli. V ohradě, obyčejně asi 150 m ši-

z různých stran; když pak již sloni pozorují

od radžů (knížat), chrámů a vlády, aby při

roké i taktéž dlouhé, ponechává se se strany,

že se něco děje a začíná se probouzeti jejich

chytání divokých slonů pomáhali.

s které příchod slonů se očekává, otvor, kte-

odpor, nutno teprve přikročiti k prostřed-

Nasává noc. Hrobové ticho vládne

rý rychle zásuvnými trámy může býti uza-

kům nápadnějším. Tu se léč kol do kola há-

džungli. Shromáždění tisícové honců a lov-
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ců mluví šeptem, jen chvílemi zafrká někte-

k vůdci stáda; za ním a posléz pod ním pro-

kém čase bude ze zuřivce poslušný a ro-

rý slon nebo zapraští větev, kterou ulomí,

lézá okař, jenž vrhne oko na zadní nohu vy-

zumný sloha, který snad již za rok přijde na

aby se pásl. Náhle zavzní v tichu lesním vo-

hlédnutého divokého slona; druhý konec

lov svých dnes ještě v džungli volných sou-

lání stráží, víření bubnů a střelba z ručnic.

léčky upevněn je na krku slona lovce, i jak-

druhů. Osud jeho sdílejí i ostatní zajatci.

Z nejvzdálenějších konců ženou se sloni

mile se podařilo okaři nohu slona upoutati,

Pak vhání se do ohrady druhé, třeba i třetí

k otvoru corralu stále blíže, se každým kro-

prchne, slonům ponechávaje další práci. Je-

stádo a konečně je ohrada plna připouta-

kem vzrůstá hlomoz, křik a střelba v ohlu-

den, k němuž je chycený slon upoután, táh-

ných slonů. Pouta jejich se zdokonalí tak,

šující vřavu, vůdce sloního stáda vyráží vy-

ne jej od stáda, druhý staví se mezi něj a stá-

aby mohli snadno ke krotkým soudruhům

děšen z džungle k vratům a za ním se hrne

do a tlačí jej pryč k stromu 30–40 metrů

býti připojeni a nohy se jim mohly odpou-

celé stádo. Se všech stran ke kolům corralu

vzdálenému, kde první slon kličku kolem

tati; pak je dovádějí po jednom k vodě a ke

staví se honci s hořícími pochodněmi; sloni

stromu otočí a zajatce těsně ke stromu

krmení vždy ve společnosti krotkého slona,

ženou se nejprve k druhému konci, ale na-

upoutá. Můžete si představiti, že tomuto ne-

který i později napomáhá vydatně při jejich

razivše na odpor vracejí se, aby dostihli

ní to lhostejno a jak vyvádí; skáče, vzpírá se,

výchově.

vrat, avšak ta již jsou zatarasena. Shledavše,

co mu stojí v cestě láme a drtí, ale nic na-

že nemohou uniknout, vrážejí do těžkých

plat, na konec podléhá přesile svých civili-

V Africe loví se slon živý pořídku; jen v roz-

dřevěných pilířů, od nichž je znovu odhá-

sovaných soudruhů, kteří jej pevně drží me-

lehlých stepích asbarských na horním Nilu,

nějí honci za ohlušujícího jekotu a plápolá-

zi sebou, že může opět přiblížiti se okař, aby

odkud přichází živý do zoologických za-

ní pochodní a praskotu hluché střelby.

upoutal i druhou nohu zajatce, pak obě

hrad evropských. Lov provozuje se tu však

Dlouho trvá, nežli pozná stádo marnost

přední k okolním stromům a kolům. Když

ukrutněji hlavně tím způsobem, že lovci za-

svého úsilí a srazí se v jednu tlupu do pro-

zajatce opustí krotcí soudruhové, uznává

bíjejí matky, aby se zmocniti mohli jejich

střed keddy a stojí nehnutě, tiše, sklesle, od-

teprve celou tíhu své situace a tu pak po ně-

mláďat. Tato však nezřídka podléhají svíze-

dávajíc se svému osudu. Stráže kolem ohra-

kolik hodin poskytuje namáhání jeho se od-

lům obtížné dopravy podle Nilu k moři

dy se sesilují, ohně po celou noc udržují

poutati kruté divadlo. Mohutné stromy,

Středozemnímu.

a vše připravuje se s klidem na příští den,

k nimž je připoután, chvějí se od kořenů po

kdy nastává nový úkol.

koruny, ale nic naplat, konečně i jeho úsilí

Připravil

je zlomeno, dostavuje se skleslost a po něja-

Michal Šanda

Ráno ohne uhasly a brána keddy nepozorovaně se otvírá a dva krotcí, k lovu cvičení sloni, osedlaní každý vůdcem a sluhou
vcházejí tiše do ohrady, zatím co brána za
nimi zapadá. Jezdců na slonech sedících si
divocí sloni ani nevšimnou a tito mohou libovolně říditi činnost zvířat. Za nimi plíží
se po zemi okař. Zdánlivě nevšímavě béře
se lovec slon ku předu, postávaje chvílemi
a ukusuje trávy, a přibližuje se tak konečně
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Vlastivědný
časopis pro
mládež Naše
republika vycházel
v letech 1930–1939.
Ročníky 1939/1940
a 1945–1949 nesly
název Český domov, od
ročníku 1949/1950 byl Český domov sloučen s časopisem Karavana do
nového zeměpisného titulu, určeného středoškolské mládeži, nazvaného
Domov a svět. Autorem následujícího článku je Miloslav Disman, narozený
27. 4. 1904 v Bělé pod Bezdězem, zemřel 29. 4. 1981 v Praze. Začínal jako
učitel, na nuselské pokusné škole založil recitační kroužek, později známý
jako Dismanův dětský recitační a divadelní soubor. Od roku 1935 působil
v rozhlase jako dramaturg režisér pro dětské vysílání. Je autorem řady
divadelních her, určených dětským divákům.
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Naše republika
Bělá pod Bezdězem
– město, které se
brání smrti
V Bělé pod Bezdězem založil r. 1519 Oldřich
Velenský z Mnichova tiskárnu, ve které Čeští bratři tiskli mnohé své spisy. Prohlédněme si v knihovně Musea král. Českého jeden takový tisk:
Kratochwilní spolu y poziteční Listowe
a žaloby Chudych a Bohatych przed Saturnem na nebe odmienňe taužicych od Lucyana Rzeczskeho mudrce duomyslnie popsanie a w Cžesky yazyk w nowie przeloženie.
1520
Rozumíš tomuto titulnímu listu? Přepiš
si nápis dnešním pravopisem!
Dnes je v Bělé pěkná moderní tiskárna TYP.
Ale kasety (široké zásuvky s přihrádkami na
písmenka) většinou odpočívají. Odpočívá.
Pořádá se málo slavností, zřídka hrají ochot-

sokolovnou, 11. června 1933. Chlapci I. roč-

níci (dobrovolní herci), v kinu je často polo-

níku statečně se drží v zápase s II. ročníkem.

prázdno. Chlapecká měšťanská škola pořá-

Ale tatínkové s úzkostí se dívají na malá zá-

dá mistrovské zápasy v házené. Hřiště před

pasící „mužstva“ (viz obr. na další straně) –

Tatínkové a maminky pořádali velké schůze. Vyjednávali se závodem, psali do novin
a prosili o pomoc. Ale jednoho večera zavřela se vrata továrny a ráno – se již neotevřela. (Viz obr. vpravo.)
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Šarže
druhá

Také učitelé, ač se na děti usmívají, jsou
plni starostí. Cítí s dětmi, cítí s celým
městem. Některým dětem se líbí učitelské povolání. Ale také učitelé mají starosti o své rodiny, o své děti. Mnoho mladých učitelů je bez místa, nemají zaměstnání. Všude je nedostatek práce, lidé nemají výdělku – je vážná, zlá doba –
hospodářská KRISE. (Viz obr. nahoře.)
Také krásné městečko Bělá pod památným hradem Bezdězem volá! (Viz obr.
vpravo nahoře.)
Veliké čtvercové náměstí, rozsáhlé 2
1/
2

ha, z největších náměstí v naší republi-

ce, s nádherným parkem, stalo se ošetřovaným klenotem všech občanů. Na lavičkách odpočívají staří lidé, před nimi v písku hrají si děti. Park voní, ptáci šveholí, je
ticho, milo po celém náměstí. Jen před
radnicí stojí mohutné hloučky lidí, našich
spoluobčanů, kteří čekají, až jim někdo dá
práci a výdělek... nezaměstnaní!
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A k nim vzhlížejí starostlivě

značí slovo „Soud“.) Sestavíme-

řemeslníci, obchodníci. Kdy bu-

li z písmen latinských slovo

de lépe? Kdy zase po prvé zahou-

soud IVDICIVM římský letopo-

ká továrna?

čet

Nad portálem radnice sešlý
nápis:
Exstruxit
isthaec
Anno

proprio

Respublica
quem

dicit

hanc

M

DV

VV

III

1000

600

10

13

sumptu.
vox

1613,

ea

IVDICIVM.
(Po česku: Vystavěno vlastním nákladem obce roku, který

dostaneme rok, kdy byla radnice
postavena. A skutečně v ní byl
a dodnes je soud.
Zdá se, že nezaměstnané nápis nezajímá. Snad o něm ani nevědí. Vidí jen dnešek, čtou vyhlášky (viz obr. nahoře).

Připravil
Michal Šanda
s přispěním
Štefana Švece
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A

Z antikvariátních

banánovek

Archi

vá
ři

Časopis s tímto
názvem vycházel
ve třech obdobích.
Založil ho

a v letech 1834–35
vedl Pavel Josef
Šafařík. V roce 1867
ho obnovil a do roku
1899 vydával František
Skrejšovský. Třetí období
existence
Světozoru
1904–1943 bylo
svázáno
s nakladatelstvím
J. Otto.
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Světozor
Katastrofa v Mostě
Město Most, kde nalézá se také silná menšina česká, stalo se těchto dnů dějištěm hrůzyplné katastrofy. Vrstvy sypkého písku, nad nimiž jedna
část města jest vystavěna, rozvodněním spodních
vod se pohnuly, a zjev tento měl za následek sřícení se a propadnutí celé řady domův, že škoda
jde do milionů. Přinášejíce několik pohledů ze
zpustošených částí města, odkazujeme čtenáře
v příčině podrobnějších zpráv k denním listům.

Železniční neštěstí
ve stanici táborské
Ve středu 3. července 1895 ráno rozlétla se
zvěst o veliké katastrofě na dráze císaře
Františka Josefa. V Táboře a v okolí způsobila katastrofa veliký poplach, proudy lidí
chvátaly na nádraží, a mezi nimi též pan
Antonín Rudolf, fotograf amatér, jehož zdařilé a s neobyčejnou jasností a přesností
provedené snímky trosek vozů železničních
byly ochotně Světozoru propůjčeny.
Nepřímou příčinou neštěstí bylo, že
kolej pro trať Tábor–Praha (kolej č. I) i kolej pro trať Tábor–Písek (kolej č. III), jež
uvnitř nádraží vedou parallelně podle sebe,
hned za nádražím sbíhají se byť jen na délku asi 40 metrů v jedinou kolej, aby pak
poněkud dále ovšem opět od sebe odbočily.
Přímou příčinou katastrofy bylo pak, že
úředník k ránu službu konající p. J. K. (jenž
byl proto již suspendován) místo aby oba
vlaky, pražský a písecký, v delších mezerách za sebou z nádraží táborského vypustil, tyto téměř současně ze stanice vyslal.
Část viny přičítá se i strojvedoucímu vlaku
píseckého, že ač viděl vlak pražský k místu
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srážky dojížděti, vlastní vlak v čas zastaviti

z Moskvy, jež nalézajíc se na okružní cestě

nehleděl. Opomenutí ona měla za násle-

jela právě do Prahy, by navštívila Národo-

a rozzuřený toro

dek, že právě v okamžiku – bylo ? na 5.

pisnou výstavu. Ač z pravidla bývá to jen

hod. ranní – parostroj vlaku píseckého

okolností provázející katastrofy železniční

(býk) vrhl se

z boku vrazil přímo do středu pražského

v románech, nalézali se v osudném vlaku

vlaku osobního. Srážka byla tak prudká, že

i 85letí manželé z Mostu, kteří podnikali

v slepém vzteku proti

roztříštěny byly nadobro tři cestujícími

svatební cestu v prvních teprve hodinách

hustě obsazené vozy, do nichž vryl se jeden

líbánek.

koni pikadora.

vůz píseckého vlaku smíšeného. U něj tepr-

Rozdrážděný

A

Archi

ve za řadou vozů nákladních přivěšeny vo-

Z býčích zápasů ve

Pikador rychle

zy osobní. Zpětný odraz vlaku pražského,

s ohroženým koněm

mocný, že parostroj byl i s tendrem vražen

prchal z ohrady, ale

náspu nad rybníkem Jordánem a zachytil

nemohl již

do hlubin. Panika a vřava ihned po srážce

rozzuřenému býku

lým ozýval se zoufalý křik raněných, je-

Mistrný obraz, jehož výtečnou rytinu při-

jichž těla trčela z části pod rozbitými stěna-

nášíme, předvádí nám kritický okamžik.

uniknouti. U samého

mi vozů, pod koly vymknutými, zohýbaný-

Rozdrážděný a rozzuřený toro (býk) vrhl

mi nápravami a zpřeráženými nárazníky.

se v slepém vzteku proti koni pikadora. Pi-

hrazení vráží býk koni

Celkem raněno bylo povážlivěji 14 osob,

kador rychle s ohroženým koněm prchal

z nichž 4 těžce. Nejtíže raněni byli mecha-

z ohrady, ale nemohl již rozzuřenému bý-

roh svůj do břicha.

nik Ringhofferovy továrny na Smíchově

ku uniknouti. U samého hrazení vráží býk

p. Schilling a mladá dívka ruská, sl. Popova

koni roh svůj do břicha. Marně se snaží pi-

vá
ři

jedoucího rychleji než vlak písecký, byl tak

Španělsku

zpět i zaryl se do svahu na samém okraji

(K obrazu

tak několik vozů, kteréž by se jinak skácely

Aimé Morota.)

byly ovšem strašny; jitrem sotva rozbřesk-

kador býka odehnati, vrážeje mu píku
svou do týla, rozzuřené zvíře necítí bodnutí, nýbrž jen ulevuje svému vzteku a pomstě.
MDr. Pavel Durdil uveřejnil na jaře letošního roku v nedělní příloze Nár. Listů
řadu článků, v nichž zevrubně a poutavě
vylíčen zápas s býky (corrida de toros)
v Madridě. Z líčení jeho soudíme, že obraz
Morotův je v některých věcech idealizován.
Tak jistí na příklad Dr. Durdil, že koně pikadorův bývají staré herky, kdežto kůň pikadorův na obraze Motorově je pln síly
a křepkosti. Ovšem taková odchylka oproti
skutečnosti dá se omluviti zřetelem na malebnost. Výbornou partií obrazu Morotova
jsou typy diváctva, jevící v kritickém okamžiku celou stupnici dojmů: od bezcitné
blaseovanosti hejska až po dychtivý, přímo
krvelačný pohled rozvášněné ženy v třetí
řadě.
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Dvojstřelná
puška
Vynálezce monocyklu a čtyřnásobného

kornetu,

Alexandr

Scuri, již po deset let usiloval,
aby

sestrojil

dvojhlavňovou

pušku pro střelbu do dvou různých terčů. Nyní dokončil svoji práci a odevzdal veřejnosti
zbraň, kterouž případným názvem pojmenoval Scurimobile;
první polovicí názvu zvěčnil sebe sama, druhý pak díl odvozen od latinského mobilis, pohyblivý. Scuriho dvojstřelná
puška liší se od dvojhlavňových zbraní tím, že jenom jedna hlaveň jest pevná, druhá
pak otáčivá. Náš obrázek předvádí nám vynálezce sama, jenž
střílí do dvou skleněných koulí, od sebe dosti vzdálených
a v různé výši položených. Odchylování hlavně koná se při
míření ukazovákem levé ruky,
ve zvláštním kroužku spočívajícím. Jakmile střelec má oba
cíle na mušce, stiskne pravou
rukou spoušť k výstřelu. Rozchod obou hlavní dá se přesně
stanoviti na jemném měřítku,
které se pod hlavněmi nalézá.
A toto zařízení dopouští, aby se
scurimobila užíti dalo také za
dosti přesného měřiče vzdáleností. Dejme tomu, že se má
stanoviti šířka řeky; nejprve
zaměřme od břehu na dva rozličné body na břehu protějším
a vyšetřme rozchod hlavní. Budiž 12 mm. Nyní jděme od břehu zpět na př. na 20 m a zaměřme na tytéž oba cíle jako
prve; nyní shledáme rozchod
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Jest ovšem otázkou,

A

zdali a jaký praktický
význam bude tato

dvojstřelná zbraň míti.
Dosud zhotovuje se

Archi

tato zbraň se

vá
ři

šestimilimetrovým

kalibrem jako salónní
těšing a samotným
vynálezcem Scurim
v Lutychu
(Diamantstrasse 5)
prodává se ve skříni
se vším příslušenstvím
po 60 markách.
Zástupcem pro
sousední Sasko jest
B. Zeuner v Lipsku
(Tauchaerstr. 34. III.)
hlavní menší, na př. 8 m. Z toho dá se šířka

a oběma jeho cíli byl pokud možno rovno-

cem Scurim v Lutychu (Diamantstrasse 5)

řeky stanoviti ze srovnalosti:

ramenný. Zcela přesných výsledků lze se

prodává se ve skříni se vším příslušenstvím

ostatně pomocí scurimobila dopočítati ces-

po 60 markách. Zástupcem pro sousední

tou trigonometrickou. Jest ovšem otázkou,

Sasko jest B. Zeuner v Lipsku (Tauchaerstr.

zdali a jaký praktický význam bude tato

34. III.)

š: (š+20m) = 8 : 12
š: 20m = 8 : 4

š = 40 m

dvojstřelná zbraň míti. Dosud zhotovuje se
Aby tento výpočet byl dosti přesným, nut-

tato zbraň se šestimilimetrovým kalibrem

Připravil

no dbáti, aby trojúhelník mezi střelcem

jako salónní těšing a samotným vynález-

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

tará

do
brá

Revue
Stopa
vycházela
v letech
1910–1913.
Jejím

vydavatelem byl
novinář, dramatik
a básník Karel Horký. Od
prvního čísla vedli rubriky
Výtvarné umění a Témata
Josef a Karel Čapkové. Kromě nich se tu prezentovala řada dalších
autorů: Marie Majerová, Antonín Trýb, Gamma, Helena Malířová, Karel
Pelant, Josef Kodíček nebo Jaroslav Spirhanzl-Duriš. Detailní
podrobnosti o Stopě se dočtete na internetu v diplomové práci Jana
Rödlinga Zrod novináře: počátky profesní dráhy Karla Horkého.
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Stopa
Hrací almara

zati olejem její chřtán a volati z Prahy chirurga. A tak jako hašteřivá výminkářka,
která rozeštvala celou chalupu a nechce
umříti, stojí tu při zdi tato bestie. Kéž by
nadobro pošla a na vždycky oněměla, aby
byl konečně klid a pokoj.

Mariáš

a nemají postelí, mají podivuhodnou, melodickou hudbu, která vniká až k srdci

Na okně hostince na nároží Štěpánské

a hned svojí vášnivostí opíjí, hned objímá

a Hopfenštokovy ulice vyvěšena už je po ně-

svým vroucím steskem. Cikáni jsou živi

kolik dní tabulka s nápisem: „Hledá se třetí

jen z toho, co ukradnou, a není jim ani

na mariáš.“ Inu, národu, jenž má takovéto

možno koupiti si vznešenou hrací almaru

syny, spí se blaze jako v prachových peři-

od Diega Fuchse. Řeklo by se, že ji ukradli.

nách.

A kdyby ji ostatně postavili do svého ležesmysl, rouhání přírodě. Prostě, cikáni

o samotě jako
perníková chaloupka.
Pět kroků za

Nekulturní cikáni, kteří se nemyjí, kradou

ní a stroj spustili, byl by to strašlivý ne-

Hospoda stojí

hospodou rostou
houby a kvete modřín.
Celý týden je hospoda
opuštěna a teprve
v neděli scházívají se

Vysloužilec

uchráněni jsou této pohromy, této fabrické
výroby harmonik a hracích almar, které

Před měsícem zemřel v České Cajli

přicházejí do našeho venkova a přehlušují

u Cmuntu 86letý stařec, Karel Kříž, ra-

svým skřekem hučící vody a šumící bory.

kouský vysloužilec. Byl to veterán Radec-

V hospodě půl hodinky od Potštýna, viděl

kého. Za Radeckého sloužil v Italii čtyři lé-

jsem takovou hrací almaru. Hospoda stojí

ta jako desátník a při válečném tažení do-

o samotě jako perníková chaloupka. Pět

stal námahou t.zv. průtrž v tříslech, veli-

kroků za hospodou rostou houby a kvete

kou jak dětskou hlavu. Potom ohluchl. Do-

modřín. Celý týden je hospoda opuštěna

stával měsíčně podporu 18 K. Ale to bylo

a teprve v neděli scházívají se tam staří

málo, neboť to bylo pro dva lidi. Byl ženat.

i mladí lidé z okolí. Hospoda je namačkána

Byli dva – stařec a stařena, už nemohli pra-

a při zdi stojí ta pekelná almara, hrací stroj

covat, jejich bytem byla díra v cihelně.

od Diega Fuchse, bachratá bestie, která sa-

Známe takové byty. Je to živý hrob. Tento

močinně ječí, bečí a bubnuje, když do pu-

stařec 7. května zemřel. Česká Cajl je totiž

peční díry hodí se jí dvouhaléř. Je to straš-

německá, a proto se český vysloužilec do-

livá muzika, která trhá srdce z těla a řeže

čkal po své smrti ještě tohoto: usnesli se,

uši řeznickým nožem. Někdejší život lido-

poněvadž je nemajetný a ničeho nezane-

vý, kdy sebral kantor pár hochů a šli si za-

chal, že jej pohřbí na hnojném voze. Vy-

hrát kvarteto, propadl do hlubin, jako bá-

táhli již hnojný vůz, aby toto tělo, jež v deš-

chorka. Po českých „nivách“ rozestaveny

ti kulí nastavilo v Italii a roku 1866 svá pr-

jsou bachraté ječící modly, okolo nichž lid

sa za císaře, odvezli na hřbitov jako mrvu,

tancuje a krmí je obětními dvouhaléři

jako mrchu. Teprve spolek vysloužilců,

a pětníky. Ptal jsem se hostinské, co tako-

jenž v poslední chvíli se dozvěděl o této po-

vá bestie stojí. Dali za to 1600 korun. Ano,

tupě, jat byl slitováním a uspořádal sbírku

za to už by byla chalupa se zahrádkou,

mezi členy na mrtvého Čecha. Rozhodli se,

chlévem a kozou. Což kdyby prý potvora

že sami jej pohřbí. Ale když dopravili mrt-

aspoň hrála, ale ona někdy nehraje. Je nut-

volu na hřbitov, nebyl ani vykopán hrob.

no neustále spravovati její vnitřnosti, ma-

Ještě celý den musila rakev státi na otevře-

tam staří i mladí lidé
z okolí. Hospoda je
namačkána a při zdi
stojí ta pekelná almara,
hrací stroj od Diega
Fuchse, bachratá
bestie, která
samočinně ječí, bečí
a bubnuje, když do
pupeční díry hodí se jí
dvouhaléř. Je to
strašlivá muzika, která
trhá srdce z těla a řeže
uši řeznickým nožem.
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ném hřbitově, než se dostal do hrobu starý muž, bojovník za císaře a vlast.

S

Výrobky tiskárny strany
křesťansko-sociální

Plny náboženského vznětu jsou písničky, jež tisknou se nákladem
této knihtiskárny a jež prodávají se ve všech poutních místech v Če-

tará

chách a na Moravě. „Moravský Jih“ některé takové cituje a dodává,
že se prodávají houfně v poutních krámcích před kostelem ve Vra-

do
brá

nově, Velehradě, Tuřanech nebo Mašůvkách. Zde tedy kousek takové písničky:

K ránu jdu pak s mojí holkou do lesa se podívat,
tam si sednem na palouček a se začnem milovat.
Pusy padaj? – holka špoulí hubu jako buchtičku,
objímá mne – pořád říká – drž se zlatej Honzíčku.

kem. Že strážník, touto inteligencí flekovskou podceňovaný, je ve
skutečnosti mnohem ušlechtilejšího a jemnějšího složení, o tom

A když se dost nasytíme, domů jít je čas,

častěji můžete se přesvědčiti, jdete-li za noční stráží a slyšíte jedno-

ona drdol sotva nese a já boty zas.

ho strážníka mluviti k druhému: „Pojď, necháme je, nic se s nimi
nesvede.“ Praha má inteligenci, kterou opovrhuje policajt. Taková

Takhle ve Zbuzanech, takhle ve Zbuzanech

inteligence není snad ani v Mnichově.

upřímně se mládež miluje.
Na paloučku v lese – až se všechno třese
ten manželský stav si prubuje.

Hrob

Děvče v ksichtě hoří – furt mládence moří:

U příležitosti památky padesátého úmrtního roku Boženy Němco-

jak se těší na budoucí stav.

vé konala se pouť ke spisovatelčině hrobu na Vyšehradě a návštěv-

Co by za to dala – kdyby se už vdala,

níci poseli rov tisíci navštívenek. Nevíme naprosto, co tyto visitky,

aby nemusela bejt u krav.

opatřené jmény a tituly, mají dělati na hrobě (viděli jsme v Paříži
hrob Mussetův podobně zaneřáděný). Je těžko položiti na takový

Inteligence
Naše rubrika Praha jest skoro mrtva. Protože však náhodou máme

hrob kytičku fialek, je-li poset trusem slepičích citů.

Automobil

redakci v Myslíkově ulici, sousedící s ulicí Křemencovou, kde je
slavný pivovar Flekovský, stává se nám velmi často, že aspoň zá-

Je to letos poprvé, co žurnály odhodlaly se k několika ostrým slo-

hrobního ducha této rubriky vidíme na vlastní oči, je to t.zv. inteli-

vům proti automobilům. Bylo již skutečně na čase súčtovat s trochu

gence, která mezi 11. a 12. hodinou noční ubírá se za řvaní

s těmito pohyblivými trůny, na nichž František Odseďálek, uzenář,

a pustých vtipů od Fleků k nočnímu spánku. Kdo by chtěl na vlast-

a Ignác Kůžička, majitel realit, sedí rozloženi velebně jako Nabu-

ní oči najíti příčinu toho, proč vnitřní život Prahy se nemění, nechť

chodnosor a Ramses. Hůře je o to, jak s automobily súčtovat a neu-

zajde někdy ve jmenovanou hodinu do ulic sousedících s ulicí Kře-

blížit myšlence pokroku, nevyvolat domnění, že v Čechách přelous-

mencovou a nechť popatří do tváře této spité a spustlé inteligenci,

káváme malicherné otázky, nad nimiž v hybnější cizině nepozastaví

která dopracovala to tak daleko, že močíc tancuje po chodníku, po-

se ani myš. Je těžko zaujímati dnes nějaké stanovisko proti automo-

křikuje na lidi, vrhne pod svítilnami a dá se napomínati strážní-

bilu, proti této neobyčejné mašině, o jejímž důmyslu napsal na pří-
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klad Maeterlinck skvělý feuilleton a bez níž neobešel by
se dvacátý věk, jako moderní jeviště neobejde se bez pohyblivých kulis a propadliště. Ale nelze také tento moderní vehikl přijímati tak tupě a s takovou beraní lhostejností, jako buržoa přijímá zprávu o výbuchu v nějaké
továrně. A tu, když shrneme při automobilu všecky jeho
přednosti a vady, dospějeme k závěru velmi podivnému.
Automobil, dlužno povážiti, není z devíti desítin vehiklem gentlemanů. Automobil není fiakr ani aeroplan. Do
automobilu usedají dnes lidé podprůměrného bohatství
duševního, štrébři kapitálu, tak zvaná smetana, lépe
však řečeno podmáslí společnosti, chudoba, která chce
omráčiti. Automobil za dnešních časů není nic než nádherná dekorace k poslednímu dějství oné nejvelkolepější
universální frašky, kterou dnes hraje celý svět. Automobil je její apotheosou, a proto také lidé sedají do automobilu důstojně, rozkládajíce se na svých sedadlech jako velebné figuriny. Tyto živé obrazy, jež po zaprášené silnici
jedou okolo nás, jsou většinou allegorie dobrého oběda,
allegorické skupiny pokrmů. Co chvíli zaječí nám do
ucha trubka svoje bolestné „au, au!“ – a my, když několikráte se to opakuje, máme bezděčně dojem, že někdo si
ulehčuje. Ale to by konečně bylo lidské. Horší je, že celý
způsob jízdy, s těmi mračny prachu a se svou naprostou
bezohledností, je tak bezmezně smělý, tak provokativní,
tak jistý svojí převahou hmoty. Automobil, za dnešních
řádů, je jediným vehiklem, který po společenských právech druhých šlape docela arrogantně. Žádný jiný vehikl, ať už je to vlak, nebo paroloď, nedává tak bezohledně
cítit měšťáckou zásadu: „Mohu si to dovolit, mám-li na to
peníze.“ Je něco nízkého v bravurním letu těchto dopravních prostředků, které nerespektují právo chodce,
nutí jej strkati nos do prachu. Musel by člověk být pařezem dubovým, aby něco se v něm nevzepřelo, nacházeje
nejsurovější útisk hmoty, tlak spodiny.

List trpěl především nedostatkem
inzerce. Redaktoři Horký a Drtil
brali zavděk i hmotnými dary
namísto hotových peněz. Když to
nešlo jinak, spokojovala se redakce
s inzercí na protiúčet. Obchodníci
platili zbožím, které si redaktoři
nechávali pro sebe nebo je
rozprodávali svým známým. Horký
vzpomínal, že v domácnosti měli
celé sady nevyužívaného nádobí.
Bečku s umělým sádlem poslal do
redakce obchodník Jindřich Husák.
„Sádlo ale mělo podezřelou chuť,
že lívancové dny byly pro mě
černým pátkem. Menší část tohoto
neřádstva jsme statečně
zkonzumovali, zbytek jsem pak

Připravil
Michal Šanda

velkodušně podělil.“
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Z antikvariátních

banánovek

V této
pozoruhodné
knize je
nashromážděno
naprosto

neuvěřitelné množství
informací o Fryštáku,
ležícím v podhůří
Hostýnských vrchů. Najdete tu
podrobnou historii domů v městečku a životopisné medailony jejich
obyvatel. Historie cechů a spolků je zpracovaná sakum perdum včetně
kronik. Slovníček místních výrazů, pověsti a lidové zvyky, pojednání
o krojích, notové zápisy písní; dokonce autor zašel do podrobností, jako
jsou třeba názvy polních tratí v okolí. Oním až neuvěřitelně pracovitým
a erudovaným autorem je fryštácký rodák Ludvík Jadrníček. Kniha byla
vydaná roku 1933, v roce 1947 ji neúnavný autor rozšířil o události z války.
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Městečko Fryšták
Bělák Josef (1829–1897) šil pro veškeré panstvo, pro hrabata Bu-

hospodským. Sklep měl dobrý a držel vždy

kovská, přílepská a holešovská, pro jejich úředníky a myslivce, měl

zásoby vyhlášeného vína přítluckého; tak-

mnoho jiných zákazníků z Holešova, Fryštáku a okolí a zaměstná-

též míval dobré pivo napajedelské nebo ja-

val několik dělníků. Chodil vždy elegantně oblečen, byl štíhlé vyso-

rošovské a nově postavená lednice udržova-

ké postavy, měl lehkou chůzi a držel se vždy rovný jako svíce. Byl

la je vždy čerstvé. Byl bodrý, tichý muž.

vysloužilým vojákem a komandantem fryšt. veteránů (velení bylo

Oženil se s Annou Skuherskou z Břestu. Je-

německé). Tvář jeho zdobily silné kníry a bradka, vypadal jako

ho žena byla pravou hospodskou, velká, sil-

„krejčí-gentleman“. Byl náruživým a dobrým střelcem a nescházel

ná, energická a její altový hlas otřásal celou

při žádné honbě v okolí. Že se mu při tom přihodilo mnoho episod,

hospodou, ba i náměstím, když přišla do rá-

je samozřejmé. Bělák byl nerozlučným přítelem s Karasem, navzá-

že. Tu také všichni věděli, že tichý Eduard

jem ale nenechali se na pokoji a svým škádlením bavili znamenitě

bude mít špatnou chuť k obědu. Když bez-

společnost.

dětná r. 1892 zemřela, oženil se s Julií Pa-

Doležal Valentin (1838–1889), pekař, majitel domku 40/141, byl
muž vysoké postavy, pracovitý, šetrný hospodář. Oženil se r. 1862
s Veronikou, dcerou pekaře Josefa Jadrníčka, hodnou a přívětivou
ženou. Manželství bylo požehnáno velmi četnou rodinou (16 dětí),
která však skoro celá byla schvácena v mladistvém věku zhoubnou
plicní nemocí (Oldřich zahradník, Ferdinand, Otakar, Inocenc aj.)
a zůstaly jen dvě dcery, Celestýna a Fanynka, které v letech
80/90tých sehrály se studujícími mnohý pěkný divadelní kus. Celestýna se vdala r. 1886 za hostinského Antonína Muchu ve Vizovicích.
Fiala František (1811–1895), měšťan z domu č. 21/23. Byl po roku 1848 prvním voleným starostou. Oženil se třikráte. První žena
byla Veronika, roz. Hrnčiříková, druhá rozená Trlicová z Kojetína
a třetí Františka, roz. Skládalová. Měl 3 dcery, Františku provdanou
za rolníka Frant Petráše z Dolní Vsi, Karolinu provd. roku 1876 za
Frant. Bochořáka, měšťana v Kroměříži a Veroniku, provd. 1868 za
Jana Janečka, rol. z Tiché (dostala věnem dům).
Fiala byl postavou malý, povahou klidný, rozvážný, miloval honitbu i když mnoho zvěři neublížil. Rád chodíval do společnosti
pod Radúz a k Jehličkům. Zevnějšek jeho neprozrazoval však pravého Fryštačana, šatil se rád trochu po myslivecku a měl kníry,
kdežto Fryštačané byli vesměs oholeni.
Fischer Eduard (1843–1899) vyučil se v Uhrách řezníkem a převzal po svém otci Hrubou hospodu, která upadala a pozbývala významu, kdežto hostinec u Jehličků vzkvétal. Pod jeho vedením se
opět zdvíhla, neboť byl nejen dobrým řezníkem, nýbrž i zkušeným
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zourovou ze Žabárny (1861–1915), která
taktéž bezdětná zemřela.

O
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Fišer František (1835–1909), rolník a majitel domku čís. 33/32, u kterého stávala
mohutná košatá lípa, která dala majiteli
jméno „Od lípy“. Jeho manželka byla Veronika, dcera Jos. Vaňhary, podsedníka ve
Fryštáku. Byli to klidní pracovití lidé. Měli
však jednoho syna, který se díval na svět jinýma očima. František Fišerů (1867) studoval několik tříd reálky v Novém Jičíně.
Když pak zůstal doma při hospodářství, sbíral v okolí cenné památky dávných časů,
sbíral je s důmyslně a měl při tom štěstí. Nebyl pochopen svými rodiči, kteří mu činili

ně

překážky v jeho soukromé činnosti a znechutili mu i práci při hospodářství. Nato
prodal své sbírky a omrzen vším odešel do

Fryštačanů. Miloval veselou společnost

ně oblíbený. Velkých sympatií získal si za

Ameriky, kde měl poblíž Baltimore farmu.

a patřil do party, která se pod Radúzem

války, kdy nebylo mouky. Kde pozoroval

Činností na poli hospodářském získal si

scházívala. Byl žertovný do poslední chvíle.

nouzi, tam vypomáhal a prodával mouku

mezi krajany zvučného jména a jest uváděn

Když mu, již těžce nemocnému, 11. dubna

nezištně za cenu v té době směšně nízkou.

mezi vůdci amerických Čechů. Také pokra-

1881 v noci syn Valentin sdělil, že právě bý-

Když byl r. 1923 zvolen starostou, počal usi-

čoval ve sběratelské činnosti a poslal mi vel-

valý starosta Valentin Rektořík zemřel,

lovně pracovati pro blaho občanů a zvelebe-

ké množství (asi 500 kusů) kamenných šípů

prohodil: „Šak on tam beze mne nic ne-

ní obce. Avšak chřipka sklátila v několika

a různých zbraní, jakých Indiáni dávných

spraví,“ a o čtyři hodiny později byl též mr-

dnech toho muže obrovské postavy, a ze-

dob používali a které na svých pozemcích

tev.

mřel neočekávaně 23. srpna 1924. Poně-

posbíral. Brzy na to oslepnuv, zemřel.

vadž nezanechal žádného potomka, osiřel
Januška Mikuláš (1868–1924) venkovský

mlýn a vymřela tak rodina mlynářů Januš-

Jadrníček Valentin (1812–1881) byl rol-

mlýn přeměnil v nový a moderně zařízený

ků, kteří tam od r. 1650 sídlili a podle kte-

níkem a tkalcem a při prvních volbách zvo-

mlýn válcový; obytnou budovu přestavěl

rých také potok protékající Fryštákem, do-

len radním, cechmistrem tkalcovským a ot-

v pěkný dům a volné prostory před domem

stal jméno „Januščica“.

cem chudých. Vynikal statnou postavou,

a dvorem proměnil v pěstěné a úhledné za-

byl vždy oholen a oděn krojem starých

hrádky. Byl to muž velmi rozšafný, všeobec-

Jehlička Leopold (1833–1914) přišel do
Fryštáku r. 1859,měl obchod v domě č.
11/15 až do r. 1867 a nabyv svou neúnavnou prací za války r. 1866 značného jmění, odevzdal obchod svému švagru Valentinu Jadrníčkovi. R. 1867 vydobyl si po tuhém boji koncesi hostinskou a zřídil ve
svém domě vedle „ratúza“ hostinec, druhý
ve Fryštáku. Hostinec tento stal se oblíbeným dostaveníčkem inteligence fryštácké
a hlavně o prázdninách býval četně navštěvován. Také salétl a kuželňa v zahradě byly
v oblibě. Pořádalo se tam i mnohokráte
koulení o ceny.
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Kamenář Josef (1822–1900) z čís. 113/89

Kučera Jan, nadučitel v letech 1868 až

byl tkadlec, delší dobu též cechmistr; tkal na

1874, byl pán střední velikosti s ryšavým pl-

svém verštatě ještě na výměnku. O svém ži-

novousem, obáván žáky jako velmi přísný

votě mi vykládal, jaké to bylo když ještě cho-

učitel. Bil mnoho, jak chlapce tak děvčata,

dil na robotu do Lukova. Byl tovaryšem tkal-

každé sebemenší provinění: když někdo ně-

covským u Hrnčiříka zv. Mezírky, otce paní

co neuměl, neměl úlohu nebo nedával po-

Rektoříkové. Měl kromě stravy a bytu roční-

zor, trestal několika ranami na dlaně obou

ho platu 30–40 rynských, spával u kamen

rukou, a to malou rákoskou. Bylo-li provi-

na lávce, přikrýval se dekou. Jako tovaryš se

nění větší, jako neposlušnost, uličnictví ne-

v 19 letech oženil na chalupu čís. 114/90,

bo zrázelství, pak byl položen na stupeň

která patřila jeho manželce Veronice roz.

a dostal dlouhou palaškou na zadní část tě-

Mašlánkové. Za pět roků chalupu prodal

la, až se svíjel a bolestí křičel. Bití zabíralo

Frant. Sklenářovi (zv. Pucířovi) za 1200 r.

u něho vůbec větší část učební doby, ob-

šajnů a koupil nynější chalupu za 5000 r. šaj-

zvláště když bral celou třídu na stupeň, jed-

nů. Okolo r. 1864 byl hajným s platem „ryn-

noho podle druhého. Na podnět učitele Ku-

ského co vybral“. Asi od r. 1847 byl 8 až 10

čery byla zřízena ve Fryštáku záložna. Na

roků také lepkařem v kostele.

odpočinek odebral se do Napajedel, kde také zemřel.

Kašpárek Antonín, nadučitel obecné školy
od r. 1874 do r. 1894, byl posledním naduči-

P. Michna Kašpar, rodák frenštátský, byl

telem, který převzal varhanictví. Do společ-

ve Fryštáku farářem od roku 1873 do r.

nosti chodil rád a rád si pohovořil. Z Fryštá-

1879. Podrážděn hrozně nadával. Lidé si

ku odešel do Bystřice p. H., kde ještě dlouhá

také stěžovali, že hlučně zpovídá, až to po

léta byl ředitelem. Na odpočinek se odstěho-

celém kostele je slyšet. Farníci vedli proto

val do Štýr. Hradce, později do Vídně, tam

stížnost k samotnému arcibiskupovi. Ode-

však po převratě při malé pensi v době velké

šel r. 1879 na odpočinek do Bystřice. Ve-

drahoty bídně žil. Poněvadž měl krásný ru-

čer chodíval k Jehličkům do společnosti

kopis, živil se opisováním aktů. Když se to

a tu jsem jako student ho poznal zase

ve Fryštáku jeho žáci dověděli, zaslali mu vý-

v tomto prostředí, tu byl šprýmovný, v ře-

nos sbírky 2000 K, za což tklivým dopisem

či nikterak ostýchavý a býval tam rád vi-

poděkoval. Zemřel tam r. 1922.

děn.

Bil mnoho, jak chlapce
tak děvčata, každé
sebemenší provinění:
když někdo něco
neuměl, neměl úlohu
nebo nedával pozor,
trestal několika ranami
na dlaně obou rukou,
a to malou rákoskou.
Bylo-li provinění větší,
jako neposlušnost,
uličnictví nebo
zrázelství, pak byl
položen na stupeň
a dostal dlouhou
palaškou na zadní část
těla, až se svíjel
a bolestí křičel. Bití
zabíralo u něho vůbec
větší část učební doby,
obzvláště když bral
celou třídu na stupeň,
jednoho podle
druhého.
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Mikl František (1835–1905) byl jediným holičem (pulvírem) ve
Fryštáku v době, kdy byli všichni mužští bez vousů. Jeho žena při-
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nášela před 60 lety tekuté kvasnice z lukařského pivovaru a prodávala je buď za peníze nebo za jedno vejce či hrnek mouky.
Pekárek Josef, rodák z Kotvrdovic u Boskovic byl dovedný soustružník a dýmkař v té době před první světovou válkou, kdy dýmkařství bylo na výši a mělo velký odbyt do zahraničí. Tehdy zaměstnával tři dělníky a dva učně. V roce 1912 prodal svůj domek č. 17
v Dolní Vsi na Volantech a koupil ve Fryštáku na náměstí dům č. 12,
tenkráte za vysokou částku K 12000. Nebylo mu však popřáno, aby
rozvinul plně svůj tvůrčí talent ve svém řemesle, neboť hned na počátku války musel jíti 26. července 1914 do pole a stal se nezvěstným
na ruské frontě od září 1914. Nevrátil se ani po letech. Po něm zůstala manželka Anežka roz. Sadilová z Dolní Vsi č. 76, a děti: Josef
(1899), nyní obchodník ve Fryštáku, Ludmila (1903), která žije

ně

v soukromí s matkou, Eduard (1905), který má za manželku Marii,
roz. Jemelkovou a mají děti:Jarmilu, Zdeňku, Marilku a Libuši. Karel (1911) vystudoval na učit. a po druhé světové válce vstoupil na filosofickou fakultu university v Praze a vystudoval na doktora filosofie.

Pospíšil Karel († 1899), kovář, byl muž čilý energický, pracovitý;
a jak neúnavně činný byl on sám, totéž žádal od druhých. Jako pravý fryštačan hájil usilovně své rodiště před cizím vlivem, a proto nenáviděl přistěhovalce.
Rektořík Valentin (1825–1881), první poštmistr fryštácký a také

sobenými chorobou, až do r. 1897. Bydlel ve svém domě na náměs-

první představený městečka, který se podepisoval jako „starosta“.

tí č. 18/20. Vyučil se u svého otce Pavla tkalcovině a byl r. 1842 pro-

Po prvé byl zvolen starostou r. 1862 a byl jím s přestávkami, způ-

hlášen za tovaryše. Zúčastnil se národnostního hnutí při vyrovnání
mezi Rakouskem a Uhrami 1867, bouřili se totiž Češi, protože chtěli mít stejná práva a tutéž svobodu jako Maďaři a pořádali k dosažení toho tábory lidu. Mezi svolavateli na takový tábor do Kroměříže byl jmenován také Rektořík. Byl proto zatčen a jen na přímluvu holešovského komisaře,pozdějšího okr. hejtmana Dworzaka po
třídenní vazbě propuštěn na svobodu.
Vzdělával se sám a odebíral tehdy velmi čtené časopisy Pokrok,
Hlas národa, Kolárovy Humoristické listy aj., byl to na venkově velmi řídký případ. Oženil se s Josefou, roz. Hrnčiříkovou (1822–1897),
a měl dceru Františku, která se provdala za stavitele Fischera.
Šebík František (1813–1893), obecní písař, byl menší postavy,
tlustý s kulatou červenou tváří, malýma modrýma, šelmovskýma
očima, a až na malé knírky vždy pečlivě oholen. Byl dvakráte ženat, po prvé r. 1867 s Veronikou Špunarovou a měl dvě děti: syn
Jan byl učitelem ve Štípě, kde mlád a svoboden zemřel. Dcera Emilie zemřela ve stáří 18 let r. 1885. Když pak i jeho žena zemřela,
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oženil se po druhé s Marií, dcerou Frant.

Schiebel Robert (1850–1927) byl ve Fryš-

dům čís. 11/15 a prodal jej svému nástup-

Mikla.

táku poštmistrem od r. 1881 do r. 1914. Po-

ci v úřadě p. Ševečkovi, když odcházel na

Šebík byl vzdělaný, zkušený člověk,

cházel z Litenčic, byl malé postavy a ve služ-

odpočinek.

mluvil česky, německy a kromě toho uměl

bě přesný, až úzkostlivý. Po odpravení po-

Měli tři děti: Karel byl soud. radou ve

latinsky, neboť byl vychován v bohosloví

slední pošty večer rád přicházel do Hrubé

Vídni, Berta je učitelkou v Holešově, kde

a před svěcením na kněze si to rozmyslil.

hospody nebo k Jehličkům. Byl přesný ve

se provdala za Richarda Kalivodu a mají

Svou latinou přivedl mnohého faráře do

svém konání, jeho život plynul, může se ří-

syna Zdeňka. Marie se provdala za kapi-

rozpaků, což mu dělalo velkou legraci. Byl

ci, podle hodinek. Jeho paní Karolina, roz.

tána Zámostného. Když v květnu Rusové

náramně žertovný, vtipný, zábavný a rád se

Geliková, byla starostlivou ženou a oběta-

dobývali Kroměříž, zasažena byla střelou

smál. V létě sedával na lavičce pod Radúzem

vou matkou. Ti dva se doplňovali v harmo-

z granátu, když stála u okna, a usmrcena.

a býval obklopen veselou společností. Ško-

nický celek, což bylo možné i tím, že si

Její muž rovněž v ten den tragicky zahy-

da jeho humoru! Bydlel v prvním patře ra-

osvojila patřičnou zkoušku znalostí poštov-

nul.

túzu a úřadoval v přízemí. Psával vždy jen

ních a telegrafie. Mohla proto podporovati

husím brkovým pérem vlastní výroby. Ze-

svého mže také v úřadě. Aby nemusela poš-

P. Žalák Jan (1847–1903) byl ve Fryštá-

mřel ve vysokém stáří 80 let.

ta měnit stále své stanoviště, koupil r. 1906

ku kaplanem od r. 1874 do r. 1881, stal se
farářem v Žeranovicích a po smrti P. Peruťky farářem zase ve Fryštáku, kde zůstal až do své smrti. Byl vysoký, hezký
muž a rád se bavil. Jako kaplan byl stálým hostem u Janušků ve mlýně a odvedl
si také jejich Fanynku jako hospodyni. Do
společnosti chodil skoro denně. Byl také
vyznamenán děkanským límcem. Zemřel
v den Všech svatých r. 1903 na stupních
oltáře, raněn mrtvicí byv při čtení mše sv.
Na závěr se sluší uvést medailon autorův:
Jadrníček Ludvík (1863–1954) maturoval na reálce v Novém Jičíně, v r. 1888 absolvoval akademii výtvarných umění ve
Vídni. Po vykonané zkoušce pro střední
školu s českou a německou vyučovací řečí přijal místo učitele kreslení v Olomouci. R. 1892 přešel na německé gymnázium v polském Bílsku, kde setrval 27 let.
Soukromně vyučoval šest dětí arcivévody
Karla Štěpána malířství a estetickou výchovu. Po rozpadu monarchie se přestěhoval do Brna; zde působil na II. č. st. reálce v Křenové. Po šestileté službě odešel
r. 1925 na odpočinek. R. 1939 se přestěhoval z Brna do Jevíčka, kde r. 1954 zemřel.

Připravil
Michal Šanda
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O
se

Z antikvariátních

banánovek

čem
(ne)
mluví

Bezpečnostní služba byl časopis vycházející pro potřeby úřadů,
bezpečnostních sborů a orgánů v Československé republice. Později
změnil podtitul na Časopis policie a četnictva Protektorátu Čechy
a Morava. Celkem vyšlo 11 ročníků (1931–1941).
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Bezpečnostní služba
EF. Č.:
Značky řemeslných
žebráků.

obvod, který řemeslný začátečník neprojde

„žebračenkami“ jíti rovnou dál, aniž by si

ani za čtvrt roku.

dovolil zastávku ve strážnici či na úřadě pro

Věc byla zjištěna takto:

peníze (ač-li se ovšem řemeslnému žebráku

Obecní tajemník jedenoho města v Če-

nepodaří prodati je se slevou slušnému ubo-

chách vyšel do chodby podívati se, kdo zvo-

žákovi).

ní. Pozoroval hlídkou ve dveřích, jak jakýsi

Značka III. je jaksi souhrnem nebo

tulák, který se neustále opatrně rozhlížel,

součtem obou prvních značek. Jakýsi sou-

S žebrotou i s žebrotou řemeslnou setkává-

prohlížel velmi pozorně stěnu vedle dveří.

čet životních podmínek, cosi pro život neře-

me se denně v domech i na ulicích. Jest te-

Tajemník otevřel proto dveře bytu a zavolal

meslného žebráka potřebnějšího, než jsou

dy třeba o této věci promluviti opět jednou

si ho dovnitř. Je konečně vedlejší, jakou ces-

peníze a lístky. Prakticky to znamená, že se

v tomto odborném časopise. Žebrota byla

tou a po jaké rozmluvě a výmluvách tuláko-

zde uznává právo člověka na okamžité uko-

ovšem vždy, provozuje se dnes a bude se

vých dospěl onen tajemník k vyjasnění tu-

jení hladu. Pro řemeslné žebráky to tedy

provozovati i v budoucnosti. Dnes jest její

lákova zájmu o značku, která byla nakresle-

znamená, že zde dostanou potraviny. Ko-

příčinou jistě také krise na poli potravním,

na na stěně a o niž jevil tolik zájmu. Uvede-

lem této značky jde se tedy klidně dál – ško-

krise v obchodech a podnikání, kdy mnozí

me jen, že tajemník prošel poté všecka po-

da času.

obchodníci, kteří v obchodě přepnuli, byli

schodí velikého činžovního domu, v němž

Značka IV. znázorňuje kroužek. Hledá-

neopatrní nebo lehkomyslní, skončí svoje

bydlel, a že u všech dveří našel slaboučké,

me-li v ní symbol, můžeme říci, že je to nu-

podnikání jako žebráci. Tyto okolnosti ve-

jen škrábnutím tužkou provedené značky,

la, bublina, nic. Prakticky to znamená, že se

dou k tomu, že za dnešní hospodářsky tak

které na obrázku reprodukujeme.

zde nic nedostane.

kritické doby se posuzuje žebrota celkem

Značka V., kroužek přetržený čarou, na-

velmi shovívavě i před úřady a soudy, i když

vazuje jistě na značku předposlední; sym-

se tam neschvaluje. Mezi nešťastné lidi, kte-

bolicky říká, že nakreslený kroužek byl po

ří to v životě dopracovali až k žebrácké ho-

napsání nebo po vyrytí shledán jako špatná

li, vniká však proud lidí, kteří se práci vždy

Značka I. představuje křížek. Mohli by-

značka, jako značka nepřiléhavá. Prakticky

vyhýbali a žebrají řemeslně. Bezpečnostní

chom snad symbolicky v tom viděti kříž,

to znamená pro řemeslného žebráka, že ta

orgánové taková individua dobře znají. Žeb-

který děláme nad člověkem ztraceným, ne-

bublina praskla, že zde dostane vynadáno.

rají ve městech i po venkově a předstírají, že

bo snad usuzovati i, že tento šikmý křížek

Takové dveře mají řemeslní žebráci v úctě,

hledají práci. Jsou-li tací lidé zadrženi, vidí-

má býti kozlík, na který klademe při řezání

těch se jistě nedotknou.

me, že jsou již obyčejně mnohokráte trestá-

dřevo, nebo znamená skládací židličku či

ni pro podobné přečiny a pro potulku a že

něco podobného. V každém případě zname-

začali tento život již velice dávno. Právě tito

ná to cosi, na co se kolegové žebráci mohou

lidé vzbuzují největší zájem strážců bezpeč-

bezpečně spolehnouti. Znamená to pro ně,

nosti, a to hlavně svojí drzostí a neomale-

že zde bude s člověka sejmut kříž starosti;

ností při vymáhání darů a podpor. Tito lidé

tedy prakticky že zde dostanou almužnu.

Dr. Šejnoha:
Signalement.

tvrdí, že mají hlad, nevezmou často však na-

Značka II. znamená linii, linii jaksi bez

Roku 1870 přišel Bertillon na myšlenku vy-

bízený chléb, ba ani jiné jídlo; hledí využíti

konce. Znamená to, že tady jednají přímo,

užíti měření tělesného pro kriminální služ-

čas co možná nejintensivněji, jdouce po ur-

že to jde bez zastávky, bez zdržování, bez

bu a uspořádati také sbírku fotografií u pa-

čitých místech a bytech žebrotou. Již dávno

dlouhého rozhodování, co dáti. Prakticky to

řížské prefektury, na základě antropomet-

bylo pozorováno, že k vzájemnému dorozu-

znamená: zde se dostanou pouze lístky

rie. Po něm byl celý systém nazván syste-

mění užívají značek, které umožňují, že ře-

a „žebračenky“. Fakt má zde opravdu svůj

mem Bertillonovým a ovládal po dobu čty-

meslní žebráci-kolegové projdou za týden

vztah k symbolu, protože žebrák musí se

řicíti roků evropskou kriminologii.
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Měření zabývají se jedenácti nejdůležitějšími rozměry. Jsou to:

Novák je tedy zcela jinou osobou než Kadlec.

1. výška tělesná,

O
se

2. šíře rozpiatých paží,

Boža z hol.:

3. výška měřeného vsedě,
4. délka hlavy,

Až v ohni tábora...

5. šířka hlavy,

6. šíře kosti jarmové (místo původní šíře pravého ucha)
7. délka pravého ucha,

Bůh ví, jak se dostal povoz cikána Tončo Šava, naložený špinavými

8. levá noha,

a zapáchajícími hadry, černými, umouněnými a úplně nahými ci-

9. levý prostředníček,

káňaty, na dobytčí trh v Bělíně. Mimoto byly na voze ještě tři čer-

10. levý malíček,

né, špinavé cikánky, z nichž nejmladší, Pipírka, byla pod vrbou se-

11. levé předloktí.

zdaná žena Tončova a ostatní patřily do rámce rodiny. Povoz musel

čem
(ne)
mluví

projeti třemi četnickými rayony. Pravděpodobně využil Tončo velké
frekvence na silnici, zakryl si vůz jako trhovec a přilepil se za některý povoz, kterých jelo do Bělína velice mnoho. A kdyby i nakrásně jej byli četníci zastavili, nemohli mu nic vytknouti, neboť
měl kočovný list i legitimace v pořádku. K večeru rozbil Tončo svůj
stan za vesnicí Jarinou a krmil koně nakradeným senem, pekl nakradené brambory a scházela mu k tomu ještě jen ukradená slepička.
U Gajdošů mají sice vrata otevřena, ale doma není nikdo. Vše
odešlo do polí, za prací. Tam byla zastávka Pipírky a již spěchá zpět
k táboru. Zde jsem se asi trochu přepsal, neboť Pipírka nespěchá,
nýbrž jen pomalu kráčí. Dvě slepičky, jimž umělecky zakroutila na
dvoře krk, plandají se v kapsáři mezi nohama velice důmyslně
umístěném a zabraňují tak rychlejší chůzi. Šla tedy Pipírka hodně
ze široka, ale došla.
Mezi tím přišla Gajdoška s pole domů a hned viděla, že někdo
řádil v jejím slepičím hejnu, neboť peří byl plný dvůr a předsíň. Proto byla ráda, že viděla kolem chalupy jíti četníky.
Četníci požádali starostu, aby s nimi zašel k táboru. Cikánky ležely líně u ohně, kouřily a čekaly, až se slepičky uvaří. Cikáňata,
žebrající při silnici, letěla s větrem o závod do tábora, aby zvěstovala příchod četníků, které z dálky viděla. V táboře nastal ruch. Ukradené brambory putovaly do jetele a z jetele zas cikánky vyhnaly koně, aby je uvázaly. Pipírka si zrovna tak stačila lehnouti k ohni a její družky stanuly kolem ní v očekávání „těžké hodinky“. Vtom si

Prakticky tedy znamená to toto. Budou měřeny dvě osoby, jedna r.

jedna z cikánek vzpomněla na ukradené slepice, a ježto byl již mlad-

1893, druhá 1896. Prvá se jmenuje Novák, druhá Kadlec.

ší strážmistr velmi blízko, nemohla je jinam ukrýti než pod záda naříkající rodičky. To ale již četníci stanuli v táboře. Pipírka naříkala

Novák měří:

výše těla 1715 mm

a zkroutila se do oblouku, takže postavila posici, které se v zápas-

rozpětí 1675 mm

nické terminologii říká můstek, který však může býti lehce prolo-

v sedě

men. Stará cikánka odkryla jí sukně a počala hladiti bronzový život.

894 mm atd.

Cikánka naříkala tak opravdově, že strážmistr Kalina zapochyboval
Kadlec měří:

výše těla 1700 mm

o jejím simulantství. Ona vlastně Pipírka měla proč naříkati. Horké

rozpětí 1655 mm

slepice nestydatě pálily černá záda jejich vražedkyně. Bylo toho ale

v sedě

i na cikánku trochu mnoho. Mezi tím se mladší strážmistr pře-

890 mm
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svědčil, že slepičky již v kotli nejsou, a po-

Jako účinné opatření zavedla železniční

chopil, proč cikánka tak opravdově naříká.

správa instituci služebních psů Č.S.D., kte-

Byl to pro ni trest, a sama si k němu pomo-

rá – ačkoliv je v činnosti teprve několik mě-

hla.

síců – vykazuje pěkné úspěchy. Pro první
Četníci poslali pro porodní asistentku.

potřebu byl dodán psí materiál za velice vý-

Na pokyn starosty chtěla naříkající cikánku

hodných podmínek ústavem pro chov a vý-

prohlédnouti. Cikánka však počala kolem

cvik služebních psů četnictva v Pyšelích. Je-

sebe bíti a kopati. Když viděla, že několik

likož potřeba cvičených psů Č.S.D. stoupá,

ochotníků se chystá pomoci asistentce a sta-

zřídila železniční správa výcvičnou stanici

rostovi, vyskočila se země. Rozzlobena chy-

služebních psů Č.S.D. na Smíchově, kde

tila jedno cikáně za nohy a mladší strážmis-

jsou podrobeni železniční zaměstnanci, ur-

tr měl zrovna ještě čas zavolati na Kalinu,

čení po dobrovolné přihlášce pro službu

aby dal pozor na bodák, neboť cikánka udě-

psovodů, několikatýdennímu výcviku s při-

lala pokus zraniti dítě o bodák, aby pak mo-

dělenými psy. Služební psi Č.S.D. jsou jed-

hla hrozně naříkati na surovost četníků

ním z nejúčinnějších opatření proti zlodě-

a získati pro sebe sympatie nezasvěcenců.

jům uhlí a stali se největším postrachem.

Kalina položil bleskurychle ruku na bodák.

Velká seřaďovací nádraží, kde je řaděno

Vydával se v nebezpečí, že sám se poraní,

denně na sta vozů, dala železnice obehnati

ale neměl v tomto okamžiku jiného výcho-

po obou stranách v délce několika kilomet-

diska.

rů překážkami z ostnatého drátu po způso-

U okresního soudu cikánům spočítali

bu válečném (španělští jezdci).

jejich provinění, a okresní úřad jim po

Velice dobře osvědčil se proti naskako-

skončení také ještě něco přidal. Tak skončil

vání zlodějů na jedoucí vlaky jednoduchý

výlet Tončo Šava do Bělína. Nikdy na to ne-

a laciný prostředek. Podél štěrkového lože

zapomene a Bělínu se příště vyhne tak, jako

kolejnicového utvoří se ze štěrku vždy na

by tam byl mor.

vzdálenost několika metrů prismatické hromádky, které zabraňují, aby se zloděj rozbě-

L. Czuřík:
Svépomocná
opatření
železnice proti
krádežím.

hl a na vůz naskočil.
Bylo nařízeno, aby ohrožené nákladní
vlaky, pokud to dopravní poměry dovolí
(křižování), projížděly stanice bez zastávky
a tím se zamezilo naskakování na pomalu
jedoucí vlaky. Zloději uhlí jsou však hotoví
akrobati a 40kilometrová rychlost není jim
žádnou nepřekonatelnou překážkou v naskakování.
Na zvlášť ohrožených tratích, zejména
na periferiích velkoměst, kde dochází

Členům železniční stráže byly vydány dale-

i k zločinným úkladům napodobování ná-

konosné opakovací pistole za podmínek,

věstí „stůj“ (červené světlo), čímž je vlak

stanovených ministerstvem vnitra a minis-

přinucen k nedobrovolnému zastavení na

terstvem národní obrany, a gumové obuš-

otevřené trati a okraden, zavedla železniční

ky. Zbraně a náboje jsou v přísné evidenci

správa pochůzkové hlídky traťové z členů

a jejich uložení musí vylučovati možnost

železniční stráže.

zneužití. Členové železniční stráže požívají,
konajíce strážní službu, ochrany osob vrchnostenských, podle § 68 tr. z.

Připravil
Michal Šanda

Cikánka však počala
kolem sebe bíti
a kopati. Když viděla,
že několik ochotníků
se chystá pomoci
asistentce
a starostovi, vyskočila
se země. Rozzlobena
chytila jedno cikáně
za nohy a mladší
strážmistr měl zrovna
ještě čas zavolati na
Kalinu, aby dal pozor
na bodák, neboť
cikánka udělala
pokus zraniti dítě
o bodák, aby pak
mohla hrozně naříkati
na surovost četníků
a získati pro sebe
sympatie
nezasvěcenců. Kalina
položil bleskurychle
ruku na bodák.
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Časopis

Červánky
vycházel
jedenkrát

týdně v rozmezí let
1889–1929.
V antikvariátech je běžně
ke koupi za ceny
pohybující se od 80 do
200 Kč. Byl hlásnou
troubou brněnské sociální demokracie; články byly zhusta prošpikované
kritikou moravského kléru, pro narážky na dobové kauzy jsou už dneska
ovšem povětšinou nesrozumitelné, v horším případě naivně pitomoučké.
22 • 8 • 2010 • www.dobraadresa.cz

Červánky
Takovou naivně pitomoučkou historkou byla
třeba tato:

Farář, kuchařka
a kominík.

• Na stanici selešovické na lokální dráze

Stránského ve Ferdinandově třídě, čímž

mezi Kroměřížem a Borovicemi nakládal

učinil 800 K škody. Učinil to proto, aby

dělník Čeněk Ivančík řepu. Jedna mu

byl zavřen. Vyšel totiž tři dny před tím

spadla na koleje, po kterých právě přijíž-

z vězení, a nemaje obživy, chtěl se tam

děl vlak. Ivančík skočil na koleje pro řepu

znovu dostati.

a vlak jej zasáhl tak, že zůstal na místě
• Dělnice N. Goldová z Křídlovické ulice

mrtev.

tančila v starobrněnském pivovaře, až si

Veselá vojna odehrála se minulý týden mezi
touto trojicí v Brankách. Na faru přišel ko-

• Defraudant Rosulek, bývalý pokladník

miník z Val. Meziříčí vymetat komín. Od

Turnvereinu, který sebral kasu a upláchl,

mistra měl nařízeno, by každý hospodář,

byl dopaden v New-Yorku, právě když vy-

u něhož komín vymetá, zapsal se do sezna-

lézal z lodi, poslán do Brna.

zlomila nohu. Mnoho lidí se bláznovským tancem zmrzačí.
• Manželka dělníka B. Hausnera v Boršově
měla veliký hrnec vařící vody na prádlo

mu osadních čísel. To samé žádal od faráře
Žáčka. Farář nechtěl o podpisu ani slyšet,

• Na plotě u Špilberka oběsil se z omrzelos-

přikrytý pokličkou. Co prala, chtěl si na

neboť měl strach, že vedle podpisu musí dá-

ti životem 26letý malíř pokojů L. Kütner

poklici sednouti její 5letý synek. Ta se

ti kominíkovi 10 kr. Než kominík stál na

z Údolní ul. č. 13.

smekla, on spadl do hrnce a uvařil se.
Kde jsou malé děti, tam dlužno míti na

svém. Velebný pán počal svýma posvěcenýma rukama kominíka vyhazovat, tento zase

• Obyvatelstvo Františka Josefa třídy v novyrušeno

rvačkou

několika

paměti, že do všeho lezou.

svýma černýma pana faráře hladit po tváři.

ci

lidí.

Když viděl farář, že nemůže s kominíkem

V prudké hádce vyrazili z hostince č. 85

ničeho spravit, zavolal si na pomoc hospo-

a chytli se na ulici, při čemž R. Školák byl

dyni, která se ihned s koštětem v ruce do-

bodnut nožem. Rozjařen vběhl do hostin-

stavila. Teď to teprve začalo. Kominík stál

ce, chopil sklenici a mrštil ji mezi rváče,

• Dělník F. Vašíček z Ubcí na cestě k domo-

těsně u dveří, natíral si ruce o kalhoty a čer-

čímž těžce raněn R. Suchánek. Když se

vu zavražděn a do jámy s vodou hozen.

nil farskou společnost o všechno pryč. Ku-

pobodali a potloukli, byli spokojeni.

Pátráno po vražedníkovi a nalezen

• Nádeník J. Kouba v Němčicích podřezal
si na návsi břitvou krk.

v manželce a švagrové, které se nyní již

chařka napřáhla koště a chtěla udeřiti kominíka, rána však selhala, zasáhla pana fa-

• Na nádraží státní dráhy v čekárně III. tří-

přiznaly, že když se opilý domů vracel,

ráře, ovšem padla zase na černé. Ještě dáno

dy přitočil se k dělnici V. Halouzkové ze

hodily mu provaz kol krku, uškrtily a do

z obou stran několik výstřelů a černá vojna

Sokolnic zedník J. Kolařík a vytáhl jí

jámy hodily. Vašíček obě ženy týral způ-

na faře ukončena.

z kapsy tobolku, v níž měla celý týdenní

sobem nejkrutějším, sám se o rodinu ne-

výdělek. Byl zatčen. Nádraží jsou eldorá-

staral, a ještě na manželce peněz vymá-

dem kapesních zlodějů, a proto pozor!

hal. Strach před opětnými surovostmi

Nejzajímavější rubrikou Červánků byla

Týdenní kronika

vložil ženám do hlavy myšlénku sprovo• Zedník F. Tichý z Rozseči přišel domů opi-

diti ze světa muže-bestii.

lý a týral ženu a děti. Sousedé mu domlou• V posledních dnech ztrácely se koním, ve

vali, aby byl rozumný a šel si lehnouti. Ti-

• V noci vznikla pračka mezi vojáky 49.

stájích brněnských zájezdních hostinců

chý místo uposlechnutí udeřil starého

pluku na Josefově a civilisty. Když vojín

stojícím, ocasy, nebylo ale možno delší

Rindta holí do hlavy, až mu vyrazil oko.

Kučírek chtěl utéci, byl pronásledován
a na hlavě strašně pobodán. Ochranný

dobu pachatele lapiti. Podařilo se, jest to
Ant. Maršík, který ocasy uřezával a žíně
prodával.

• Em. Větrovský rozbil kamenem skleněnou tabuli výkladní skříně závodu Vil.

vůz zavezl ho do vojenské nemocnice;
o jeho uzdravení se pochybuje.
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• Na mříži kostela sv. Jakuba v Brně oběsil se mladý
sklepník H. L. Byl bez zaměstnání.
• Obuvnický učeň R. Procházka vrhl se v sebevražedném
úmyslu na koleje elektrické dráhy, strážník jej však od-

nouti město. Agent mu kolo půjčil, ten se rozjel do Březové, kde kolo prodal.
• Hostinskému Prachařovi v Bílovicích ukradeno 2.000
K, mezi nimiž byl los, který vyhrál 60.000 K.

stranil. Soudí se, že tak učinil z pomatenosti.
• Vojenský zběh Kapusta, který po delší dobu potloukal
• Brněnský defraudant Rosolek v Londýně lapen nebyl,
byl tam jen viděn.

se po lesích babických, byl hajným Mrázkem postřelen,
takže v nemocnici zemřel. Listy píší oněm jako o lupiči.

• V Bučovicích u Studenky zavraždil výhybkář drah Gold
tři sestry Münsterovy. Proč, posud neznámo.

• V Hrušovanech zabil sekyrou rolnický synek Fr. Sopoušek svoji milenku Julii Kašárkovou. Učinil tak, aby

• Dělník Frant. Hlavatý se cestou do práce do brněnské

se vyhnul následkům jejího těhotenství.

koželužny trochu napil. Zde mu uklouzla noha, spadl
do kádě s tříslem a zde se utopil.

• Obuvnický pomocník Fel. Jandl na Dornichu čís. 17 naléval petrolej do lampy, tato vybuchla a popálila jej na

• V Ráječku chůva H. B. v rodině manželů Neckářových
dostala od své 4leté svěřenkyně při hře ránu dřevěným

rukou a v obličeji. Nenalévati petrolej, pokud lampa hoří, mělo by býti zásadou všech lidí.

kolíkem. Rána se zapálila a nyní, po třech nedělích, H.
B. zemřela otravou krve.

• Mydlářský Škopík v Köffilerově ulici požil v sebevražedném úmyslu roztok fosforu.

• Motorovým vozem elektr. dráhy zachycen na Velkém
náměstí řezník R. Polák; právě v ten okamžik o několik
kroků opodál zastřelil se tkadlec Fr. Wiedergott.
• Sklepník J. Geberle v Brně dodán zemskému soudu pro
urážku veličenstva.

• Idylická skupina chlapce s děvčátkem pod deštníkem,
stojící na Špilberku, byla nějakým darebou rozbita.
• Do potoka v sebevražedném úmyslu skočila Mar. Millerova. Noviny psaly, že tak učinila z neznámé příčiny.
Příčina je kusem románu. Millerova byla jako společni-

• V Bojanovicích okradla služka J. H. hudebníka J. Vernera o clavichord.

ce v rodině nadporučíka jízdy W. a udržovala s ním za
zády poměr. Nadporučík stavěl na ni vždy větší milostné požadavky, a tu konečně se svěřila s tím své paní. Ta

• Vojáci z dragounských kasáren v Nové ulici v Brně pře-

vzala si celou věc do hlavy, že z toho šílela a byla dána

padli jednu služku a znásilnili ji. Jest to již několikátý

do nemocnice. Oberlajtnant pak do dívky se pustil

případ právě z těchto kasáren, kde surovost musí býti

a snad (neví se jistě) ji ztýral, což ji přimělo ku sebe-

povinným předmětem vyučování.

vraždě. Z potoku však byla včas vytažena.

• Z vojenského vězení na Špilberku uteklo šest vězňů.

• V obchodě Sofie Hrabčíkové v Rudolfské ulici vypukl

Prokopali se do podzemních kasemat a odtud prchli.

oheň, který přivolal veliký sběh lidí. Hasiči vyházeli

Čtyři byli již dopadeni.

všecko zboží z krámu na ulici, čímž oheň omezen jen
na krám. Zboží přihlížejícími ukradeno.

• Při bourání domu v Kopečné ulici (Brno) padla nádeníku Sandanymu na hlavu střecha.

• Gustav Haloušek spadl na Alžbětině třídě s bicyklu
a povážlivě se zranil. Tak sám se trestá nerozum.

• K agentu Schlöglovi ve Svitavách přišel neznámý člověk, představil se jako studující brněnské techniky Erbs

Připravil

a žádal jej o půjčení kola, aby si mohl rychle prohléd-

Michal Šanda
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Karel Záhořík se

seříznu
tí kříd

narodil roku 1891
v Malesicích
u Plzně. Po většinu

svého života působil
v Blovicích jako
právník, sokolský
a kulturní činovník
a zde v roce 1976 i zemřel.
ozněl jásavý sletový hluk bělehradských ulic

nazdar! v odpověď na bratrské zdravo! Radostné mávání

a zvolna umlkaly mohutné akordy slovan-

kapesníků, čapek i klobouků trvá ještě i potom, když na-

ských skladeb, hraných na pohádkově krás-

vzájem již nerozumíme slovům nadšených projevů lásky

D

ném stadionu jugoslávského Sokola orchestrem čtyř set

bratří Jihoslovanů.

vybraných hudebníků, řízených českým muzikantem,

Čechoslováků je na lodi asi sto, o něco více Poláků

když jsme k půlnoci předposledního června 1930 opou-

a ostatní jsou „domorodci“. Také nějací Němci tu jsou

štěli hlavní město sjednocené Jugoslavie. Ve Splitu poda-

a příslušníci jiných národů. Všech je nás něco přes tři

řilo se nám získati na největším parníku Karadjordje,

sta. Téměř každý si již našel svůj kouteček. Vždyť všude

patřícím sušacké jadranské Plovidbě, vhodná místa jed-

se usne, i na tvrdém prkně paluby, jen zbyde-li k tomu

nak na palubě prvé třídy na přídi, s krásným rozhledem,

čas a nálada. Zdá se však, že nikoli. Několikráte se sejde-

jednak v kabinách o dvě patra níže – byli jsme zcela spo-

me s přáteli, zvláště z jednoty nepomucké, kteří byli na

kojeni a těšili se na plavbu klidným mořem. A již lodní

zádi, a s přáním dobré noci odcházíme, abychom za chví-

siréna signalisuje odjezd. Pomalu odráží Karadjordje od

li zase přišli a společně pozorovali, co se děje na lodi a ve

kamenného přístaviště, s jehož hráze ozývá se hromové

všech jejích částech. V jídelně připíjíme si jiskrným ví-
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Katastrofa
v Pašmanském průlivu
nem na bratrství a zpíváme bujaré sokolské

jen jedním směrem. Zde v blízkosti máme

držeti. Žuljevič řídí svoji loď více doprava

písně. Není však žádné nevázanosti, raduje-

potkati italskou motorovou loď Francesco

a chce se vyhnouti až ke skalnatému, srdco-

me se pouze ze zdaru skvělé manifestace

Morosini, která již v minulosti míjela něko-

vitému ostrovu Galešnjaku. Strážní důstoj-

pro Tyršovu myšlenku. Skupiny bdících po-

likráte jihoslovanské lodi způsobem vzbu-

ník Morosiniho však jako by neviděl červe-

sléze přeci jen řídnou. Někteří odešli do ka-

zujícím obavy. Proto vicekapitán Žuljevič je

né záře protější lodi, nedbá předpisů o vy-

bin, jiní odpočívají v lehátkách, pečlivě za-

vytrvale na stráži. Bdělému oku důstojníko-

hnutí se srážkám, nemění směru, aby mi-

baleni v pokrývky či pláštěnky sokolských

vu konečně se zjevuje v dálce šedý kolos,

nul jihoslovanský parník levým bokem (čer-

krojů.

který nemá skoro jediného světla. Jsou tři

veným světlem) a řítí se nezadržitelně

Vjíždíme do Pašmanského průlivu. Po

čtvrti na dvě. Morosini jako by vůbec ne-

vpřed: jeho zelené „oko“ ocitá se v bezpro-

pravé straně míjíme ostrov Babac a Komor-

dbal platných nařízení, opustil již dráhu,

střední blízkosti červeného světla nešťast-

nik. Mezi nimi a Pašmanem lze plaviti se

které se musí v tomto nebezpečném místě

ného Karadjordje a v následujícím okamži-
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ku úder italské přídi. To vše je dílem něko-

rvána. Teprve teď uvědomují si cestující

lika vteřin. Ocelové čelo Francesca Morosi-

hrůzu tohoto a nejbližších okamžiků. Kabi-

záchvatech klesá

niho nemilosrdně se zarývá do boku naší

ny jsou demolovány. Zde ve smrtelném zá-

lodi, o polovici menší. Konstrukce lodního

pase trhají sebou těla ubitých. Nehybně leží

bezvládně několik žen

trupu je zpřerážena, železná žebra zohýbá-

i těla omráčených a v křečovitých záchva-

na jako pruty, silné stěny boků protrhány

tech klesá bezvládně několik žen při pohle-

při pohledu na krev

jako pavučiny. Až na druhý konec salonu,

du na krev řinoucí se proudem z ran čet-

při pravé straně parníku, je vyvržena celá

ných nebožáků, které přímo zasáhla příď

řinoucí se proudem

změť trosek dřevěných i kovových. A otvo-

italské motorky, urvané železo či trám. Ná-

rem v boku u paluby, skoro osmnáct metrů

řek a sténání mísí se do strohých rozkazů

z ran četných

širokým, proudem se valí voda do spodních

kapitánových: důstojníci i mužstvo jsou již

částí lodi. Dva záchranné čluny jsou rozbity

na svých místech!

nebožáků, které přímo

jako skořápky ořechů. Jen tři metry dopra-

Kapitán Prodan s velitelského můstku

va, byla by zasažena strojovna a výbuch kot-

naráz vystihl situaci: je nutno dostati se co

zasáhla příď italské

lů byl by pohřbil celou loď i s cestujícími.

nejrychleji s místa srážky. U Galešnjaku nel-

Z nich nikdo netušil, jak blízko je hrobu, do

ze přistáti, nikdo by se na skaliska nedostal.

něhož klesá s roztříštěnou hlavou a zlome-

Dává proto rozkaz k průjezdu mezi ním

nou páteří naše krajanka, oběť lásky sokol-

a maličkým ostrůvkem Bisagou, aby loď do-

ské myšlence. Její mrtvé tělo vymrštěno na

stal na mělčinu, blízko pevniny. Nárazem

okraj italské lodi. Nit mladého života pře-

však bylo poškozeno i kormidlo. Nefungu-

...v křečovitých

K
ro
ont

la železo
motorky, urvané

seříznu
či trám.
tí kříd
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je! Podle rozkazů kapitánových střídavě

jsou spuštěny čluny a nerozvážlivci zachrá-

kdy. Ostatně nikdo ničemu nevěří. S největ-

pracuje jeden a hned zase druhý šroub a těž-

něni.

ší vytrvalostí a bezohledně, odstrkujíce vy-

ce poškozená loď jistě manévruje a pomalu

Francesco Morsini, sám porouchán na

strašené ženy, tlačí se a vzbuzují odpor

se blíží k mělčině. Lodní kýl plazí se po

přídi, zatím objel Bisagu a další ostrůvky

ostatních, kdož ochrannými pásy, dvěma

měkkém dnu a rozrývá je. Strojmistr stojí

kolem roztroušené a přiblížil se asi na čtyři

i více, opatřili sebe a svá zavazadla. Hodinu

ve vodě skoro po prsa a odhaduje, že ve

sta metrů k místu, kde na mělčině bezmoc-

trvá již přeloďování, většina trosečníků je

třech minutách studená voda dostoupí ke

ně leží Karadjordje. Jeho reflektory vrhají

na krásné italské motorové lodi, která je

kotlům, ochladí je a zkáza parníku bude ne-

proudy světla na plochu hladiny mezi obě-

příčinou hrůz právě prožitých. Těžce ne-

odvratná. Zničí jej výbuch, který rozmetá

ma loďmi a vydatně přispívají k tomu, že

mocní a ranění jsou uloženi na lůžka v ka-

vše.

záchranné práce na parníku mohou se dě-

binách, avšak také ostatní nádherné míst-

Tři minuty!

lati aspoň v jejich reflexu. Hořejší paluba

nosti jsou většinou upraveny v provisorní

Kapitán o tom ví. V této chvíli plné hrůz

jest příliš zatížena. Musí se vykliditi, aby

nemocnice. Tu na slamníku tři dospělí mu-

najednou se parník prudce naklání na pra-

těžiště lodi se snížilo a tato nepokládala se

ži drží krví zbroceného nešťastníka, jenž

vý bok. Najel na mělčinu se skalnatým

ještě více na bok. Zatím již ze všech stran se

zoufale si rve šat s těla a s hlavy vlasy, v ex-

dnem, na něž dosedá aspoň příď. Bezpro-

blíží rybářské bárky a také Italové vysílají

tasi chrčivě ječí nesrozumitelná slova a sna-

střední nebezpečí minulo a kapitán káže vy-

své záchranné čluny. Při nástupu do nich

ží se prchnout před příšerou Smrti, která

pustiti páru z kotlů. Pronikavý sykot rozrá-

zmatek, skoro již zažehnaný, vypukl zase

po něm vztahuje smělé ruce. Vteřiny jeho

ží vlahý vzduch této hrozivé noci.

celou svojí silou. Jen tak tak nedochází

života jsou sečteny. Netrpí však, zešílel...

Když Karadjordje najel na mělčinu,

k boji o život v době, kdy záchrana pro kaž-

Ženy ztratily téměř všechnu schopnost

mnozí byli přesvědčeni, že loď klesá do hlu-

dého je již na dosah ruky. Hne-li se kdo ku-

ovládati se. Jedny propadly zoufalé resigna-

bin. V rozčilení a zmatku chtěli se spasiti

předu a ti, kdož hledají své známé a raněné,

ci, hysterické záchvaty jiných dávají příleži-

skokem do moře. Chladná voda a strach

jsou okřikováni. Každý se o nich domnívá,

tost k častým zákrokům. Skoku jedné do

zbavily je sil a počali tonouti. V okamžiku

že se tlačí do člunů. Na vysvětlování není

moře nebylo lze však zabrániti. Ostatní ra-
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seříznu
tí kříd

nění vysílení podřimovali. Ze mdlob křísili

kilometrů vzdušné linie – je pro plavbu

Především se zdůrazňuje, že parníky tu-

jsme je číškami cognacu. Ochotně nám jej

zvláště nebezpečné a za jednu z nejnebez-

dy projíždějící jsou povinny plouti zmírně-

poskytli na Morosinim. Kuřáci vytrvale otu-

pečnějších partií platí právě místo osudné

nou rychlostí. Pak uveden je popis hloubky

povali a uklidňovali nervy nikotinem.

srážky v noci z 5. na 6. července 1930 – Paš-

moře: V úžině Pašman mezi stejnojmennou

manský průliv.

obcí a západním výběžkem ostrova Babac je

Když pak nastal úsvit a zhlédnuli jsme
z dálky strašlivou trhlinu, kterou vnikal pří-

Proto před válkou byli na lodích, plují-

hloubka 7,6–8,2 m, avšak průjezd je tak úz-

val vody do téměř rozpoltěného Karadjord-

cích podél Dalmacie, zkušení lodivodové,

ký, že nelze doporučiti tady plavbu lodím

je, tehdy uvědomili jsme si jasně, jak blízci

kteří stále konali tytéž plavby, pročež doko-

s ponorem větším než 6,5 m. Druhý pod-

jsme byli okamžiku, kdy mohl naplněn bý-

nale znali dotčenou část moře. Po válce

mořský práh hloubky 7,4–8,8 m zdvíhá se

ti náš Osud. Kdyby však nebezpečí výbuchu

umístili si je na své lodi také Italové, avšak

mezi ostrovem Čavatou a Fernićem, třetí

kotlů ve strojovně nebylo zůstalo utajeno

v roce 1926 byli všichni propuštěni. V době

o hloubce 8–9 m táhne se od ostrůvku Pla-

snad devíti desetinám cestujících, byla by

srážky Morosini lodivoda neměl a na třetím

nac směrem k pobřeží ostrova Pašman. Na

velká část propadla panice a katastrofa tato

můstku byl třetí důstojník, sotva třiadvace-

to následují předpisy, které se týkají způso-

skončila mnohem tragičtěji. Mrtvých neby-

tiletý, který se teprve před nedávnem začal

bu a směru plavby: Přijíždějíce směrem se-

lo by pouze šest!

plaviti v jihoslovanských vodách. Naproti

verozápadním (směr Morosiniho), musíme

Za svítání nastoupili jsme cestu do Za-

tomu Karadjordje řídil zkušený důstojník

kormidlovati tak, abychom minuli maják

daru, kapitán Francesca Morsiniho odmítl

Jadranské Plovidby. Pro věc samu je zajisté

Sukošan ve vzdálenosti jedné mořské míle.

vyloditi nás v nedalekém jihoslovanském

i tento fakt velmi významný.

Když se nacházíš bokem lodi u tohoto ma-

Pro plavbu Pašmanským průlivem platí

jáku, nařiď loď o 2° nalevo od majáku Ba-

„Normy pro plavbu kanálem Pašman“, kte-

bac, mineš-li pak bokem ostrůvek Bisagu,

ré byly po druhé vydány v Italii v roce 1928

uvidíš před sebou všechny majáky Pašman-

Jihoslovanské pobřeží s velkým množstvím

v Janově Hydrografickým ústavem králov-

ského kanálu, vyjma onen Sv. Katy. Při-

ostrovů, skal a ostrůvků – asi 1500 na 500

ského italského námořnictva.

pluvše od jihovýchodu (jízda Karadjordje)

Biogradě na Moři, poukazuje na vážné poškození přídi své lodi.
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V úžině Pašman mezi
stejnojmennou obcí
a západním výběžkem
ostrova Babac je
hloubka 7,6–8,2 m,
avšak průjezd je tak
úzký, že nelze
doporučiti tady plavbu
lodím s ponorem
větším než 6,5 m.
Druhý podmořský
práh hloubky
směrem po spojnici ostrůvků Artime s Ča-

ské lodi, vyvolal úžas a donutil nás, aby-

vatou, mineme Sv. Katu asi 300 m na zá-

chom se nad tím hluboce zamyslili a byli

pad; týmž směrem plujeme pak dále, až se

velmi opatrní. Když se k tomu ještě využívá

objeví Biograd, v noci jeho maják, ve dne

k vymýšlení jakýchsi „hrdinů moře“ a k na-

věž mezi ostrůvky Sv. Kata a Planac (viz ná-

cionálním manifestacím, když se nad mís-

črt). Vydanými předpisy dlužno se říditi

tem, kde se katastrofa udála, místo pietního

přesně, nikdo nesmí plouti, jak se mu zlíbí.

mlčení vyhrávají fašistické nacionální po-

Jestliže to tak činí, musí býti uznán vin-

chody a vykládá se, jako by srážka Morosi-

ným, jak se stalo na př. v případě srážky

niho s Karadjordjem byla jakýmsi symbo-

parníků ve Rjece v přístavu roku 1896, kdy

lem italského vítězství a italské moci, pak se

proces vyhrála poškozená loď jedině proto,

zdá, že míra jest již dovršena, pak vzkypí

že bylo prokázáno, že byla ve vodách pro ni

i sebeklidnější krev. Fašismus jako činnost,

určených dle střední hranice, v nichž na ni

systém i způsob stále více připomíná své

narazila loď, která tu plouti neměla. Poně-

pathologické vlastnosti, ze kterých jest

vadž i Morosini plul ve vodách vyhrazených

i zrozen. Dokonce počíná ohrožovati majet-

lodím jedoucím od jihovýchodu a naprosto

kovou i právní jistotu života na moři – stá-

ignoroval předpisy, dlužno juristicky ne-

vá se nebezpečným – ale i pro člověčenstvo

zbytně dospěti k tomu, že na srážce má vi-

a jeho kulturní hodnoty. Proti němu nutno

nu jedině tato italská loď.

postaviti do boje organisované duchovní

Rozsudek italského soudu, jímž dává se

i fysické síly všelidské.

veliteli Morosiniho vysvědčení úplně korektního postupu, a tedy naprostého práva,

Připravil

že se jeho loď vklínila do boku jihoslovan-

Michal Šanda

7,4–8,8 m zdvíhá se
mezi ostrovem
Čavatou a Fernićem,
třetí o hloubce
8–9 m táhne se od
ostrůvku Planac
směrem k pobřeží
ostrova Pašman. Na to
následují předpisy,
které se týkají
způsobu a směru
plavby...
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Vzpomínky
strýčkovy
Když vznikl u nás spor o pravost rukopisů,
složil jsem skládačku s tajem a ta byla příčinou, že jsem se stal tichým redaktorem
hádankářské části ve Zlaté Praze, která
s tehdejším Světozorem a později s Besedami lidu byla jediná, jež hádanky pěstila ve
větším rozměru. V roce 1882 jsem přišel na

spřízněni a proto zcela příhodný název rodina. Další schůze kona-

své první učitelské působiště do Vinoře

ly se později U Glaubiců na mé Malé Straně. Mohu snad říci mé,

a o jubilejní výstavě pojal jsem myšlenku,

vždyť jsem zde s tím spolkovým malostranským životem takřka

abych některé pěstitele, známé jen podle

srostl, zastávaje v mnoha spolcích funkce nejpřednější. V tomto ča-

jmen, poznal osobně. Tato první hádan-

se zapisoval jsem adresy pěstitelů do zvláštní knížky, kteráž byla

kářská schůzka byla v restauraci U dvou

základem seznamu všech hádankářů. Jsou nyní ve dvou knížkách

kosů v Panské ulici. Bývalo nás nejčastěji

s indexy, které s ostatními doklady vyžádal si ředitel PhDr. Čeněk

sedm a ta sedmička byla základem pozděj-

Závrt pro archiv Rodiny č. hádankářů do Národního musea i se

šího tisícového sdružení, které známo širší

skříní, jež zhotoviti jsem dal k I. Pražskému sjezdu. Chtěl jsem tím-

veřejnosti pod jménem Rodina českých há-

to soustředěním docíliti, co dobře praví známé heslo: Celek vše,

dankářů. Jsouť pěstitelé hádanky duševně

osobnost nic!
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Památník sjezdu
československých
hádankářů 1926
Jako se tvořilo ústřední sdružení

Mezi smutné vzpomínky té doby za-

ní doby naší hádanky a na sjezd koste-

v Praze, tak vznikaly později kroužky též

řadím krutý osud horlivého člena Karla

lecký vzpomněli jsme nedávno s legio-

po našem venkově. Největších metamor-

Muzikáře, který svého času řídil hádan-

nářem drem. Rob. Vobrátilíkem, plu-

fos dočkal se jistě studentský kroužek

kovou rubriku v Ilustrovaných listech. Ja-

kovníkem v presidiu ministerstva Ná-

pardubických Perníkářů. Na kroužek

ko důstojník byl zajat v Italii. – Ježto mu

rodní obrany, který na podobizně sjez-

v Litomyšli též rád vzpomínám, a s mno-

jeho snoubenka málo psala, jsouc nemoc-

dové leží u nohou + Věkoše jako studios.

hými členy jeho se stýkám v běžném ži-

na z jeho náhlého odchodu do války, dal

Dnes by svým tělem zakryl polovici po-

votě. Jsou to: PhDr. Ferd. Rompolt, okr.

se oddati válečným sňatkem. A teď slyšte!

dobizny.

šk. inspektor v Turnově, oba známí literá-

– Umřela, aniž by o tom věděl, a on za

Jistě že každého bude baviti vzpo-

ti doktoři Pátové, ThDr. Josef Cibulka,

krátkou dobu umřel také v nehostinné ci-

mínka moje na originální rébusovou

univ. profesor, JUDr. Štěp. Somer, župan-

zině, takže se ani jako manželé neviděli.

gratulaci, kterou k abrahámovinám mi

ský tajemník, G. Fiedler, kontrolor šek.

Skoro všech větších sjezdů jsem se

zaslal MUDr. Vinc. Tomek z Chocně s ad-

úřadu. Když v pražském alumnatu zalo-

účastnil, a proto, chci-li si vybaviti pří-

resou Strýček v Evropě. Případ ten doka-

žen kroužek Sebranka, nenapadlo nikoho

jemné chvíle, vezmu si sjezdové fotogra-

zuje spolehlivost a přesnost naší pošty

ze zakladatelů, že dají počátek Českému

fie z Kostelce, Pardubic, Plzně, Kutné

a mnozí adresují dopisy mně svědčící

hádankáři, a prvním redaktorem byl +

Hory, Olomouce, Hořovic atd. V době

Strýček na Malé Straně, Strýček pod praž-

Kober-Jaroměřský,

tohoto

nejposlednější byly zdařilé též moje zá-

ským hradem a p.

kroužku. Originálně, po způsobu starých

jezdy do Jilemnice, Podskalí a Babiččina

Mezi milé vzpomínky patří též chví-

kronikářů, vylíčil začátky kroužku Taj

údolí, ač návštěvou už slabší. Jak jsem

le, kdy jsem po prvé viděl své jméno pod

soudní řed. Fr. Hrdlička (viz 12 č. I. roč-

se po vlastech toulával a překvapoval

černí tiskařskou. Bylo to, když moje hra

níku Taje). Začátek Vlastenecké družiny

své členy, vylíčil jsem ve svých 50 potul-

Pestrá cesta zeměmi svatováclavskými

Oříšek by mohl napsat nejvěrněji Jos.

kách, jež znají mnozí z Vydrových Be-

poctěna první cenou v soutěži Vilímkově

Mlejnek a první světoborné činy Vejlupku

sed, z almanachů, z Mladého Čecha,

a byla přikládána jako premie k Malému

snad někdy vylíčí Dlouhán (Fr. Kaftan-Li-

Květů mládeže aj. V trvalou upomínku

čtenáři. V té době znalo skoro každé dítě

dický, obecní tajemník v Oseku u Mostu).

mé návštěvy věnoval strýčkovi kroužek

tuto hru a jistě mnohý z čtenářů ji hrál,

Z velkého počtu kroužků (přes 300)

Krakonoš nádherný zarámovaný di-

aniž by věděl, že autorem jejím byl strý-

ve válce nezůstal ani jediný a musely se

plom, jenž visí nad mým stolkem a do-

ček.

po válce oživovati. Jen kroužek náš schá-

sud slyším průvodná slova + Věkoše Ka-

zel se ve válce U Brejšků i v době válečné.

davého, když mi jej odevzdával. Na prv-

původce

Hádanka: kdo byl strýček?
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Rozluštění z úvodu článku
U hry Pestrá cesta zeměmi svatováclavskými byl coby autor uveden
Jan Vl. Rychtařík. Zkratkou Vl. vytvořil strýček případným badatelům
další hádanku. Řešení má dvojí: Národní knihovna ve své databázi
uvádí Vlastimil a Památník národního písemnictví Vladislav. Nesporné je, že se narodil 1. 3. 1861 v Chocni, zemřel 19. 7. 1929 v Praze.

Připravil
Michal Šanda
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Antar, občanským

muž

Václav Čedík, se

jménem MUDr.

narodil 12. 2. 1908
v Benešově.
Po maturitě
na tamním gymnáziu
vystudoval medicínu na lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Za okupace pracoval v benešovské
nemocnici, zapojil se do
partyzánského hnutí, za což byl odveden na nucené práce. Po válce se
stal přednostou psychiatrické kliniky v Plzni (1948–1951), poté se
nakrátko vrátil na pražskou psychiatrickou kliniku a v roce 1953 byl
jmenován primářem Státního psychiatrického léčebného ústavu
v Havlíčkově Brodu. Zemřel 20. 1. 1955.
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abc dyalektyckého
materializmu
V mládí působil v revoluční organizaci ISAW (Internacionální associace
woodcrafterů – Junáci přírody a práce). Byl redaktorem jejího časopisu
Slunce. V přidružené Edyci Slunce vyšlo roku 1931 i abc dyalektyckého
materializmu.

O Václavu Čedíkovi jsem našel v Žurnálu Univerzity Palackého č. 7, 5.
11.2004, prapiškvornou zmínku: Nástup nových poměrů po únoru 1948
dovolil Jaromíru Hrbkovi pustit se do práce na svém dávném snu – a to
na gravitační teorii. Společně se svým dlouholetým přítelem neurologem
Václavem Čedíkem hodlal vtěsnat teorii gravitace do schémat
dialektického materialismu. Ten byl pro Hrbka v otázkách dialektického
materialismu nepřekonatelnou autoritou. V roce 1931 totiž Čedík sepsal
brožuru abc dyalektyckého materializmu. Oba soudruzi poprvé
prezentovali své fikce o gravitační teorii veřejně v březnu 1949.
Samozvaní fyzikové se rozhodli dokázat svou svéráznou teorii
experimentem. Finančně i politicky podpořeni tehdejším ministrem
informací Václavem Kopeckým nechali zhotovit platinové koule, které
v dubnu 1950 vrhali do dolu sv. Anny u Příbrami.
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Pohyb platinových koulí byl

M

Každý čtenář této brožuri
má právo abi mu bilo visvětleno vše, čemu v této brožuře nerozu-

proměřován, aby se – podle

měl, má právo, abi bili vivráceny jeho námitki. tato knížečka je pou-

teorie soudruhů Čedíka a Hrbka

spolupracovníkem. dílem jím je jasná dyalektycko-materialistycká

– prokázaly vedle Newtonových

nám, o čem si přeješ podrobnější visvětlení, proti čemu máš námit-

přírůstků tíže i Hrbkem

autora této knížki dyalektycké a materialistycké zodpovědění všech

alý ve

proklamované záporné indexy
úbytku tíže. Vedle vlastních

lký

fyzikálních výzkumů se oba

soudruzi aktivně zapojili do

ze úvodem k vlasnímu velkému dílu, na kterém každý čtenář bude
životní prakse mladých lidí v čsr. použij i ty svého práva a napiš
ki. každámu čtenáři, přiloží-li známku na odpověď, dostane se od
otázek. nepromarni této příležitosti k vibudování si jasného životního názoru. nechceme poslušné čtenáře, kteří jenom věří tomu, co
se jim k věření předkládá. chceme čtenáře – spolupracovníky – autori. nestď se za své případné omili, neboť pravda se rodí z omilú!

vívoj mišlení,
evoluce a revoluce
zákon o rvoluci a revoluci platí, jako všechny dyalektycké zákony,

muž i sovětských diskusí

i o mišlení: mislím-li nějakou větu (tézi), viskitne se v zápětí její pro-

o biologických výzkumech

téze na višším stupni. na př. tě napadne: moje osobnost je mi vším,

Trofima Denisoviče Lysenka

žil volně po svém. kolektyv mi překáží. jedinec vše – kolektyv nic.

a Olgy Borisovny Lepešinské.

bilo kolektyvu neměl bis těchto šatú, nepožíval bis ohromných ví-

Zdá se ale, že hyperaktivní

dlným životem. jedině kolektyv z tebe udělal člověka. jedinec nic –

politizující experimentátoři začali

poněvadž prospěch z kolektyvu je větší, než škoda, má jedinec po-

být trnem v oku některého

prostý individualizm (sobectví) žít jen pro sebe a chibný je napsostý

vysokého stranického

možností a každý dostane podle svích potřeb (socializm). skvělím

propagace pavlovovského učení

funkcionáře, a proto je vládnoucí
strana „rozsadila“: Václav Čedík
putoval na neurologickou kliniku

tiklad, věta, která jí odporuje (antitéze) a splinutím, viřešením těchto dvou vět je souhrnná věta )sintéze). tato sintéze představuje pak
novou tézi, proti níž se staví nová antitéze a a vísledkem je nová sinspolečnost – kolektyv mě omezuje v mích přáních, brání mi, abich
tvúj vlastní mozek nebo mozek někoho jiného namítne: kdybi nehod civilizace, těžce po celí den bis sháněl potravu, žil bis nepohocelek vše. sintéze: kolektyv omezuje jedince a zároveň mu pomáhá.
máhat kolektyvu. jedinec něčím i kolektyv něčím. chibný je nakolektyvizm: žít jen pro druhé. správné je: každý dá podle svích
příkladem takové sintéze je sama dyalektyka.
jeden starí filizofickí názor (monizm)tvrdí, že naprosto není
rozporú, že ekzistuje pouze nedílná jednota. druhí starí filozofickí
názor (dualizmus) tvrdí, že ekzistují jen protiklady, rozpori a jejich
boj, že není jednoty. dyalektyka je sintézou obou těchto protikladných názorů, tvrdí a dokazuje: ekzistuje i jednota i rozpori.
praktickí monizm (jak jej známe z dějin): jen muž je člověkem,

do Prahy a Jaromír Hrbek se

pánem, žena je věcí, domácím zvířetem, žena budiž poddána muži

v roce 1951 ocitl na UP

praktickí dualizmus: muž a žena jsou dva nesmiřitelné rozdíli,

v Olomouci.
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(bible).
žena je zkázou muže, muž je neštěstím ženy, jsou to nepřátelé na život a na smrt. je hrozná propast pohlaví.

praktycká dyalektyka: muž je člověkem, i žena je člověkem. jsou si rovni, ač
jsou rozdílní. jsou dvěma póli jednotného

Propagandistická reklama
na konci knížky:

života. stačí jen dyalektycki sestoupit na
dno propasti pohlaví, abichom poznali, že
oba břehi propasti dnem spolu souvisí. co
na povrchu je přísně odděleno, na dne splívá.
ostatní rozdíli mezi starím zpúsobem
mišlení a dyalektykou viniknou zřetelně
v dalších kapitolách. zde jsme chtěli pouze
ukázat, že dyalektyka není libovolným ví-

kde je víchodisko
z labirintu duševního života,
z chaozu a mišlenkovích zvratú
mladého člověka?
hocha i dívki?

mislem, náhodným nápadem, nýbrž samozřejmou nutnmostí ve vívoji mišlení.

kdo tuto cestu jasně ukazuje?
chibné chápání vívoje.
pokračování evoluce a revoluce
nesprávné, nedyalektycké chápání vívoje
vede ke dvěmachibným názorúm, které naprosto odporují skutečnosti.
kapitalistovi patří vírobní prostředki

kdo je ten, kdo má kamarádskou
ruku a srdce?
z dusného a únavného ovzduší konečně vicházejí lidé čistí a se vzpruženou energií,
kteří se nelekají obětí a budují dílo svého života. posílají vzkaz všem mladým,

a všechny vírobki, které jsou těmito pro-

jimž je odporné dnešní paďourské živoření a kteří se vzpínají po novém

středki od dělníkú vyrobeny. dělníci dostá-

radostnějším životě.

vají od kapitalisty jen nejnutnější životní
prostředki, které jim umožňují dále praco-

pojď s námi!

vat. kapitalista dostává z vírobi mnohem

staň se i ty naším spolupracovníkem a propagátorem.

víc, než múže spotřebovat. tím vzniká na
jedné straně bída a na druhé přepich. z to-

isav není jen organisací

ho povstávají protiklady kapitalistyckého

nýbrž hnutí nového života a jeho úkolem je pracovat pro mládež bez rozdílu

hospodářství: proletariát a buržoasie. podle

národnosti, pohlaví, stáří, polityckého přesvědčení. je nepolitycké v tom smislu

dyalektyckích zákonů bude i kapitalizm

že je nadstranické, bez organyzačního propojení s některou polityckou stranou,

zničen a vznikne višší forma vírobi: socia-

ale nikoliv třídně neutrální. hrdě hlásí se k poslání dělnické třídy a plnou vahou

lizm (sssr). není možno, abi jak to mislí re-

stojí na jeho straně. členem múže být každý, kdo zaplatí roční příspěvek

formizm, pozvolnými opravami se stal ka-

a předplatné na „slunce“ 20 kč. isav je život nové proletářské směny.

pitalizm socializmem, abi sníh se stal vodou
a zústal při tom sněhem. kapitalizm musí
bít zničen, ale ne zničen tak, abi z něho nic
nezústalo. všechny vimoženosti kapitalizmu, technika, kultura a p., zústanou zachovány.
tak púvodní prakomunizm je tézí, viko-

co hledáš ještě
v paďourskích spolcích.
vúbec nepředepisujeme maršrut. žijeme jak umíme. trampujem. tvoříme. milujeme.
bavíme se. studujem, jak zlepšit život, a bojujeme spolu s proletariátem za noví,
socialistyckí život.

řisťovatelská společnost je antytézí, noví socializm sintézí. o tom podrobně vikládá historickí materializm a marxizm, jehož je dyalektickí materializm metodou, zpúsobem
nazírání.

připravyl
mychal šanda
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E

Z antikvariátních

banánovek

vrop

a

Jan Vratislav Želízko se
narodil 22. 2. 1874 ve
Volyni. Geolog,
paleontolog, archeolog.

áylo to v dubnu 1901, když carská akademie věd v Pet-

B

rohradě obdržela prostřednictvím guvernéra Jakutsku
W. N. Skripicinqa zprávu, že u řeky Berezovky, asi 300

verst severovýchodně od Srědního Kolymska, nalezen byl celý mamut, který dle výpovědí dvou očitých svědků ještě úplně prý jest za-

Napsal na 700 odborných

chován. Carská akademie věd vypravila bez odkladu expedici ku

prací. Významné nálezy

ned povolilo 16 300 rublů. Vůdcem expedice jmenován byl Otto

učinil na rodném Volyňsku

získání tohoto vzácného nálezu, k čemuž ministerstvo financí ihHerz, zoolog musea carské akademie, jemuž k ruce přidělen preparátor E. W. Pfinzenmayer a stud. geologie D. P. Sevastianov.
Již počátkem května mohla výprava opustiti Petrohrad a po

a Horažďovicku.

dvoudenním pobytu v Moskvě přijeli ve zvláštním, bohatě vyprave-

Zemřel 27. 6. 1938 v Praze.

té tělegou do Katšugy potřebovala expedice dva dni. Odtud přibyla
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ném expresním vlaku dne 14.května do Irkutska. K jízdě podniknu-

Mamut od Berezovky v Sibiři
přes Verchojansk do Šigalovy, odkud člu-

kutsku opatřiti, např. rukavice, ochranné sí-

Omolonu. Bylo se tedy chefu expedice spo-

nem přistála do Usť-Kutu a konečně parní-

tě proti komárům, různé předměty potřeb-

kojiti s výpovědí Javlovského. Tento vypra-

kem dorazila do Jakutska. Ježto cesta od Ja-

né jako platidla pro směnný obchod atd.

voval, že v srpnu r. 1900 Tarabykin proná-

kutska do Srědního Kolymska jest asi 3000

Ku koním bylo třeba najati kozáka, aby

sleduje soba nalezl poblíže nynější mamutí

verst dlouhá a cestování jest odkázáno na

výprava při záměně koní na jednotlivých

mršiny kel vážící přes 4 pudy, který však

příhodné léto, jakož i na jízdu koňmo, a jež-

stanicích nemusela mnoho času mařiti. Za

pocházel z jiného mamuta. Tarabykin pát-

to bylo expedici bráti se krajinami málo

průvodce na cestu najal Herz ještě druhého

raje po okolí přišel na nynější zvíře, jemuž

obydlenými, kde na 200 až 300 verst nelze

kozáka a jistého jakutského učitele, inteli-

ještě zachovalá hlava ze země vyčnívala a je-

člověka spatřiti, musela výzbroj svědomitě

gentního to člověka, který svého času pro-

den kel. Ježto však Lamuti před celou ma-

opatřena býti. Všecky věci se musely baliti

vázel zesnulého badatele Čerského. Expedi-

mutí zdechlinou mají pověrečný strach

do beden koží potažených anebo do zvlášt-

ce Herzova mohla teprve 20. června Jakut-

a bojí se, že odkrytím jejím vyvolají na sebe

ních kožených pytlů, sumky zvaných, aby se

sk opustit. Jízda parníkem Michael ke sta-

nemoc, nechal Semen Tarabykin mamuta

deštěm a zvláště však při přechodu četných

nici Tandiskaja od ústí Aldanu do Leny 170

nedotknutého, ale vypravoval o něm jiným

řek nepoškodily. Delší dobu vyžadovala též

verst vzdálené trvala dva dni. Dne 22. červ-

Lamutům, Michaeli Tajčinu a Vasilu Detjko-

příprava sucharů a masa na vzduchu suše-

na překročila výprava řeku Lenu a týž den

vu, jichžto jurta byla si 20 verst vzdálena.

ného. Rovněž bylo nutno zhotoviti u kováře

urazila ještě 40 verst pochodu. Expedice se-

S nimi Javlovský se setkal a od nich oba

potřebné nástroje, zvláště ku kopání a dobý-

stávala nyní vedle tří členů petrohradských

uvedené mamutí kly odkoupil, vědom jsa

vání zmrzlé půdy způsobilé. K radě jednoho

ještě ze dvou kozáků a tří jiných sluhů, ja-

sobě důležitosti nálezu, a společně s nimi

jakutského obchodníka, který byl dvakrát

kož i ze dvaceti koní. Plné dva měsíce trva-

v listopadu naleziště navštívil. Uřízl mamu-

již podnikl tuto cestu, dal Herz zhotoviti

lo, než stihla Srědního Kolymska.

tu z hlavy kus kůže, vyňal ze žaludku zvíře-

skládací kožený člun, který se dal též jako

Herz litoval, že nemohl mluviti s objevi-

te něco z obsahu a přinesl tyto věci, jakož

stan použíti. Rovněž množství jiných nepo-

telem mamuta Lamutem Semenem Taraby-

i kly na policii v Srědním Kolymsku. Tyto

stradatelných maličkostí bylo nutno v Ja-

kinem, ježto se nalézal kdesi na hořením

částky mamuta byly neprodleně zaslány
carské akademii věd do Petrohradu a došly
na místo své krátce po tom, kdy Herz s expedicí svojí byl již na pochodu k Berezovce.
V Srědnim Kolymsku zdržela se expedice od 22.–28. srpna, kterýžto čas byl vynaložen na nejnutnější přípravy a po té se dvěma čluny opustili stanoviště. Urazivše prvý
den 50 verst nocovali v Saimce-Kudšine. Poněvadž Herz další svoje poznámky vedl
a uveřejnil ve formě deníkové, budeme tu
a tam i my citovati důležitější záznamy jeho
v téže formě.
7. září – Za husté sněhové metelice, jež
hrozně stěžovala další pochod, takže koně
co chvíli padali, přes to že měli na sobě jen
tři pudy nákladu, překročili jsme dva horské hřbety ve výši 325 a 385 metrů a dorazili po 50 verstách k Ssiveru, vedlejšímu to
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přítoku Berezovky, a po dalších třech verstách rozbili jsme již na

la. Nechal jsem především suť kolem mamuta pozorně odstraňova-

břehu Berezovky noční ležení.

ti a ve hloubce 68 cm narazil jsem na levou přední nohu zvířete, kte-

O
se

9. září – Největší čásť zavazadel byla již včera večer na zvláště

rá až k nadloktí byla cele srstí pokryta. Pokožka se zdála býti již set-

vybraných silných koních přes řeku přepravena, zbývá dnes již jen

lelá, přece však podařilo se srsť ještě na kůži lpící s vlhkou zemí a ve

stany strhnouti a onen poněkud nebezpečný přechod provésti. Po-

zmrzlém stavu až do Petrohradu dopraviti.

slední čtyřverstový pochod přivedl nás konečně ku kýženému cíli.

14. září. Odpoledne počali jsme s odstraňováním pravé strany

Ze záznamů Herzogových na nalezišti samém uvádíme:

ledu. Na zevnější straně pravé přední nohy byl hnědě vypadající

11. září. 8 h 2,0 °R; 12 h +4,0 °R; 7 h –0,5 °R.

bublinovitý led 23 cm silný. Od pravé zadní nohy na západ jevil se

Po učiněných několika fotografických snímkách počal jsem

led silnějším, dosáhna 54 cm tloušťky. Ledová vrstva vytratila se

s odklízením suti a odkryl nejdříve lebku zvířete, z níž větší čásť ků-

čem

směrem k břišní straně zvířete až na 10 cm.

že byla v minulém létě dravou zvěří ožrána. K velikému svému pře-

Dne 18. září dal Herz poblíže naleziště zbudovati zimní chýši.

kvapení nalezl jsem mezi zuby mamuta zbytky potravy, důkaz, že

Později bylo nutno zbudovati pevné ochranné chýše nad mršinou

mamut po krátkém zápasu se smrtí v tomto postavení zahynul.

samou.

Levá alveola vykazovala řezy v místech, kde Lamuti kel uřezá-

26.–29. září. Vykonal jsem dnes nutná měření mršiny a sbíral

vali. Na pravé straně dle veškerých známek kel na lebce již schází

rostliny z části pod sněhem ukryté. Dnes teprve lze Berezovku po

(ne)

dlouhé doby. Pevně v zemi trčící spodní čelisť ležela na velkém ku-

zamrzlé hladině přejíti. Pod ledem chytáme nyní denně ryby, ale

su kůže, jež se později jako počátek hoření prsní partie býti ukáza-

pouze štiky, jiné druhy ryb nebylo lze ani později polapiti.

mluví

30. září. V mamutí chýši bylo dnes poprvé topeno.
4. října. Dopoledne byla vyňata pravá lopatka, jakož i čásť žeber,
po té bylo odstraněno něco z obsahu žaludkového, který sestával
z obrovského množství potravy. Ostatní orgány jsou zničené. Odpoledne provedena druhá důležitá operace na levé přední noze a usneseno tuto odloučiti, čímž doufal jsem ještě pevně na kůži lpící srsť po
roztání pokud možno zachovati. Šlachovité tučné maso pod humerusem se nalézající jest tmavočervené barvy a vypadá ještě tak čerstvě jako maso velmi promrzlé. Dlouho jsme přetřásali otázku, zda
by nebylo možné učiniti pokus s použitím tohoto chutně vypadajícího masa, než nikdo se nechtěl obětovati, aby vzal pokrmu tohoto do
úst, spíše dána přednost masu koňskému. Za to psi žrali mamutí maso velice rádi. Maso i tuk tedy jsou dobře zachovány a čásť jich přivezu. Taktéž i krev podařilo se mi získati, která v kouscích vypadala
jako hypermangan, při změknutí pak nabývala špinavě červené barvy. Krev tato nalezena mezi žaludkem a prsní kostí.
7. října. Dnes mohl být též dosud v zmrzlé zemi se nalézající penis, jehož svrchní strana byla 86 cm a spodní 105 cm dlouhá; šířka
jeho ve vzdálenosti 10 cm od průduchu cibele obnášela 19 cm.
9. října. Dopoledne byla levá a odpoledne pravá zadní noha odňata. Kosti stehenní, které po namáhavé práci mohly býti ze zmrzlého masa vydobyty, držely s tibií a fibulou tak silně pohromadě, že
musely býti vyříznuty. Mezi penisem a levou zadní nohou nachází
se ještě všechna srsť. Tato zplstěná vlnovitá pokrývka jest tu 30–35
mm dlouhá a plavá štětinovitá srsť má až 32 cm délky.
10.října. Když bylo 7–8 pudů masa odřezáno, mohli jsme se dáti do vyzdvihnutí spodní břišní kůže.
12.–14. října. Tyto dni muselo se velmi pracovati, aby všechno
bylo připraveno pro odchod na den 15. října pevně ustanovený. Byly zbudovány desatery saně, na něž se části mamutí naloží.
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Náklad 24. října dorazil do Misovaji. Poněvadž celý transport vážil přes 100 pudů (=
16637,5 kg), doufal Herz s penězi dosud zbylými vystačiti až do Irkutska. Zprvu ještě zažádal k ministerstvu železnic o volnou dopravu mamuta do Petrohradu, a to o zvláštní direktní nákladní vůz, který by mohl být připojen k poštovnímu vlaku. Herz musel ve
Srědním Kolymsku rozděliti expedici ve dva
oddíly. Odjezd protáhl se na delší dobu, zvláště pečlivé balení jednotlivých částí mamutích
zabralo mnoho času. Dne 15. listopadu byl
konečně vyslán první oddíl transportu na 11
saních psy tažených (nartách) za vedení Pfinzenmayera a dne 26. listopadu následoval
zbytek expedice. Herz ustanovil se pevně na
tom, že výprava musí co nejrychleji doraziti
do Jakutska a po té do Irkutska, a proto také
konána cesta ve dne v noci. Z Aldanu do Jakutska, 238 verst, muselo se použíti sobů
k další dopravě nákladu. Teprve dne 6. ledna
1902 sešel se Herz v Jakutsku s Pfinzenmayerem, který sem již 24. prosince 1901 přibyl.
Nemálo starostí a opatrnosti vyžadovalo časté překládání nálezu na poštovních
stanicích, jichž mezi Jakutskem a Irkutskem jest 124. Celá tato cesta v délce 2800
verst vykonána byla v šestnácti dnech, neboť výprava zdržela se na jednotlivých stanicích, jen dokud nebyli koně vyměněni. Po
krátkém oddechu v Irkutsku dne 6. února
naložen mamut na vlak a po třináctidenní
jízdě dopraven vzácný nález i s expedicí
šťastně do Petrohradu.
Herz získal na výpravě též asi 100 hlodavců, 150 ptáků, 3000 hmyzu, 50 ryb a jiné cenné přírodniny pro ruská musea.
K výsledkům Herzovým myslím není
prozatím třeba žádných poznámek. V podání svém rozvinul před námi věrný obraz tý-

a v údolích se rozprostíral zelený háv pastvin

zvíře vycpané, a to v poloze, v jaké zahynu-

kající se širšího okolí Berezovky, které se asi

a křovin, útulek to mamuta, soba, nosorožce

lo. Jak mi pan Herz sdělil, obnáší výška

od doby zahynutí mamuta nemnoho změni-

a jiných dávno již u nás vyhynulých tvorů.

kostry mamutí z předu 2 m 84 cm, délka její 3 m 24 cm, šířka v prsou 1 m 15 cm a šíř-

lo, a v duchu napadne nám mimoděk, že po-

ka v pánvi 1 m 33 cm.

dobný asi obraz skýtaly kdysi v době diluvi-

* Laskavostí pana Herze dostalo se nám do-

ální i rozsáhlé krajiny naší vlasti, kdy vrcho-

datečně ještě originálních fotografií zobra-

ly pohraničních kopců byly ještě ledem

zujících mamutí kostru již montovanou, na

Připravil

a sněhem pokryty a kdy jen na úbočích

níž jest pravý kel doplněn. Druhá fotografie

Michal Šanda

www.dobraadresa.cz • 2011 • 1 • 11

O
se

Z antikvariátních

banánovek

čem
(ne)

Další

mluví

z piškvorných
knížek, kterou
nemá Národní
knihovna ve svých
fondech. Špalík
o rozměru 7 x 12 cm
je sešitý dvěma
železnými svorkami.
Stránky nebylo
možné naskenovat, nekvalitní dřevitý papír se při širším
rozevření lámal; musíte se proto spokojit s méně
kvalitním přefotografováním. O autorovi B. Pražském
se mi nic vypátrat nepodařilo. Pro úplnost v této
neúplnosti dodávám, že jsem Známkomluvu zakoupil
v antikvariátu ve Valentinské ulici za 180 Kč.
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Známkomluva

Používáním Známkomluvy vnese se do
nynější, až příliš prosaické doby opět kouzlo zašlého romantismu.
Je láska svými taji začarovaný zámek...
Nechť kouzlo její zvýší tajemná mluva známek!

námkomluva je tlumočníkem ne-

Z

nápadným slůvkem udati den i hodinu do-

smělých, i těch, kteří okolnostmi

staveníčka. Pro hodiny před polednem na-

Připravil

jsou nuceni vůči světu skrývati

píše se „franko“, pro hodiny po poledni za-

Michal Šanda

své sladké tajemství. Jí vyznává se láska,

se „Franko“. Hodina schůzky naznačí se

ona přináší tajné odpovědi na tajné dotazy,

tím, že se ono slůvko podtrhne rovnou ča-

prostředkuje milostné schůzky, varuje před

rou. Má-li býti dostaveníčko v jednu hodi-

prozrazením a jiným nebezpečím – vůbec je

nu, podtrhne se celé slovo jednou čarou,

spolehlivým poslíčkem a tlumočníkem mi-

ve 2 hodiny dvěma atd. Den schůzky na-

lenců.

značí se rovněž čarou – přímo pod slův-

Pošta doručí dopis nebo jinou zásilku li-

kem „franko“. Čáry označující hodinu, da-

stovní, na pohled bezvýznamnou, známka

jí se tedy teprv pod tuto čáru, hlásající den

však skrývá tajemství. Adresátka nebo ad-

schůzky.

resát porovná umístění v knížečce, vyčte

Známkomluvou možno se dorozuměti

z ní příslušné sdělení a podle Známkomlu-

i s osobami, jež odesilatele třebas ani ne-

vy zase známkou na dopise pošle přísluš-

znají. Předpokládá se ovšem, že adresát má

nou odpověď.

ve svém majetku Známkomluvu. Případně

V naší příručce jsou zařazeny obrazce

možno ji jim zaslati nenápadně v obálce, na

znázorňující, kterak se nalepuje známka na

které připojeno slovo „gratis“ nebo „zdar-

přední nebo na zadní straně obálky. Dále

ma“ nebo „Neračte vraceti!“.

jsou tu jednotlivé významy různého nalepe-

Doporučuje se obálky, pásky ap., opat-

ní známky s příslušným textem sdělení

řené známkami dle Známkomluvy, pečlivě

a odpovědi.

ukládati. Ve chvílích nudy znovu prohlíže-

V každém případě je prospěšno napsa-

ny stanou se zdrojem příjemné zábavy

ti na přední straně „franko“, i když je

a oživí mnohou vzpomínku ze zašlých

známka na této straně. Neboť lze tímto ne-

dob.
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JUDr. František Mézl
se narodil 16. 10.
1868 v Klopotovicích
u Přerova. Působil jako
právník, redaktor
a posléze sekční šéf
ministerstva sociální péče. Kromě četných překladů ruské
beletrie je autorem odborných knih Ochrana mládeže v oboru
práva soukromého a trestního (1901), Co má věděti žena
poručnice (1916). Obdobně jako o Argentině sepsal příručku
pro vystěhovalce, turisty a obchodníky do Kanady (1926).
Zemřel roku 1953.
16 • 3 • 2011 • www.dobraadresa.cz

Argentina

žně a v té době jest tam třeba nejvíce rukou.
Z paroplavebních společností koncesovaných pro dopravu čsl. vystěhovalců udržují
spojení s Argentinou: Čsl. rejdařská společnost z Hamburku, Compagnie des Chargeurs Réunis z Hamburku a Havru, Cosulich
z Terstu, Hambursko-americká linie, Hambursko-jihoamerická společnost, Royal Mail
Steam Packet Company z Hamburku

rgentina ocitla se u nás nedávno

A

tam také naši obchodníci a turisté. Nena-

a

Cherbourghu,

Severoněmecký

Lloyd

v popředí veřejné diskuse záslu-

psal jsem do tohoto spisku ničeho o cenách

z Brém. Přepravní ceny do Buenos Aires

hou československých vystěho-

půdy, plodů, poživatin a pod., ani o vyhlíd-

jsou této doby: z Prahy přes severní přísta-

valců, kteří se počali po omezení přistěho-

kách pro vystěhovalce. V tak mladém státě

vy III. třída v kajutě od 23 liber 10 šil., v me-

valectví do Spojených států severoameric-

nového světa, jakým je Argentina, rodí se,

zipalubí od 21 liber 2 šil. 6 pen., z Prahy

kých obraceti větším počtem do tohoto ji-

dospívá, mohutní a mění se vše tak rychle,

přes Terst v III. třídě od 21 liber 10 šil., v ka-

hoamerického státu. To dalo podnět k na-

že neplatí už dnes, co bylo pravdou ještě

jutě o 2 libry více, střední třída z Hambur-

psání tohoto spisku. Taková knížka nemůže

včera. Každé vystěhování do ciziny jest od-

ku od 29 liber šterlinků, střední třída

ovšem nahraditi přípravy, s jakou přicháze-

vážným skokem do tmy, a jako není při zá-

z Brém od 33 liber šterlinků, z Terstu 28 li-

jí do Argentiny na př. vystěhovalci román-

vodech jednotného doskoku, tak není ani

ber šterlinků.

ští. Argentina jest nesporně zemí nadějné-

pro tento skok jednotné výslednice, závise-

Cestou z Hamburku zastavují parníky

ho mládí a slibné budoucnosti. Milionů

jící přece jen na hlavně na osobní, tělesné

v různých přístavech podle jízdního řádu

hektarů plodné půdy její nedotkla se ještě

a duševní zdatnosti a odvaze, na podnika-

jednotlivých společností, jsou to zvláště:

lidská ruka ani lidská noha, veliké kraje ne-

vosti, na pevné vůli a vytrvalosti jednotliv-

Rotterdam, Antverpy, Havre, Cherbourg,

byly dosud ani povrchně prozkoumány

cově v práci. Kde jiný úplně ztroskotá, dru-

La Coruňa, Vigo, Lisabon, Las Palmas, bra-

a tušené přírodní poklady zjištěny. Argenti-

hý dosáhne netušeného blahobytu.

zilské přístavy Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, Santos a uruguayský přístav Mon-

ně nedostává se k tomu potřebného kapitálu a hlavně rukou. A proto sem přicházejí

Kdo jede do Argentiny za prací, učiní nejlé-

tevideo. Mezi Terstem a Las Palmas zasta-

přistěhovalci a s nimi též četní Čechoslová-

pe, nastoupí-li cestu počátkem listopadu,

vují parníky ve Spalatu, Messině, Neapoli

ci; přál bych si, aby s nimi nebo za nimi šli

poněvadž v prosinci nastávají v Argentině

a Marseille.
Do Buenos Aires jest mořských mil
(1 moř. míle = 1853 km): z Hamburku
6923, z Antverp 6538, z Havre 6471, ze
Cherbourgu 6387 a z Terstu 6940. Cesta trvá z Hamburku nejméně 20 1/2 dne, z Terstu nejméně 17 dní, podle rychlosti lodí.
Opatrný cestující nevezme si mnoho peněz na cestu, nýbrž dá si částku, kterou na
cestu potřebuje, buďto společností, kterou
si k dopravě zvolil, nebo bankou, která má
v Buenos Aires k tomu účelu zastoupení,
poukázati k výplatě v Buenos Aires, a to třeba hned v argentinské měně, ač ovšem může si peníze vyměniti také v Buenos Aires ve
státní směnárně.
Zvláštního obleku netřeba. Na teplý oděv
nezapomeňme: jest to třeba nejen v An-
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dách. Zavazadla roztřiďme tak, abychom

ré se chtějí státi účastnými výhod zákona

Doporučuje se jistá dávka nedůvěry ke

věci, kterých budeme potřebovati cestou

přistěhovaleckého, bývají dopraveny do při-

všem cizím lidem, kteří se podezřele nebo

nebo hned po přibytí do Argentiny, mohli si

stěhovaleckého hotelu.

dotěrně nabízejí. A nevěřte všelijakým poví-

M
ti

vzíti do kabiny, kdežto ostatní bude ulože-

Podle argentinského zákona jest přistě-

dačkám takovýchto lidí. Říkají jim v Argen-

no v lodním skladišti. Strava na lodi započí-

hovalcem každý nádeník (dělník), řemesl-

tině „cuento del tio“, strýčkovo povídání.

tána jest již v jízdném; nápoje musí však ce-

ník, živnostník, rolník a učitel, je-li mladší

Zvláště varovati třeba před obchodníky děv-

stující platiti zvláště. Při zastávkách lodi ces-

60 let a může prokázat svou počestnost

čaty, téměř samými židy, kteří jsou tak

tou v přístavech dbejme o to, aby kabiny by-

a přibyl-li do Argentiny parníkem nebo lodí

dobře organisováni, že přes veškerá opatře-

ly uzamknuty. Po vystoupení z lodi v Ar-

plachetní II. nebo III. třídou s úmyslem

ní vlád kvete tento obchod ještě dnes. Dív-

gentině chraňme se neznámých „přátel“

udrlan

v zemi se usaditi, při čemž nezáleží na tom,

kám a mladým ženám vůbec doporučuje se

a „rádců“.

zaplatil-li si jízdné druhé nebo třetí třídy

v celé jižní Americe zvláštní opatrnost,

Čeho jest třeba, aby cestující dostali vi-

sám, nebo stalo-li se to na účet argentinské-

v přístavech nechť se obracejí pouze na úřa-

sum argentinské, bez čehož nemůže býti ni-

ho státu, provincií nebo soukromých spo-

dy a osoby státem uznané.

kdo do Argentiny připuštěn, a jaké listiny

lečností, jichž účelem jest podporovati kolo-

třeba si zaopatřiti, o tom podá každému po-

nisaci. Ve státním hotelu pro přistěhovalce

Cestování v Argentině: jízdní řády, obsahu-

třebné informace argentinský generální

(Hotel de Inmigrantes), který pojme 6000

jící železniční linie celé země, vydává tis-

konsulát v Praze I, Platnéřská ul. č. 4, jehož

mužů a 800 žen a dětí, může každý přistě-

kárna Jakuba Peusera a společnost pro do-

šéfem jest upřímný přítel národa našeho,

hovalec pobýti a stravovati se zdarma po

pravu zavazadel Villalonga. Při obrovské

gen. konsul Dr. Frederico Remonda Min-

5 dní. Tam se přistěhovalcům dostane též

rozlehlosti Argentiny jest pochopitelno, že

grand, jakož i paroplavební společnost, kte-

potřebné rady a pomoci k získání zaměst-

se tam jezdí na koni nebo povozem mno-

rou si cestující zvolil k přepravě.

nání. Přistěhovalci, kteří chtějí do vnitra ze-

hem více než u nás. Cestující, kteří musejí

mě, dopravují se tam i se zavazadly na stát-

použíti mulů, oslů nebo koní, buďte opatr-

Mezi osoby, kterým je přístup do Argentiny

ní útraty drahou nebo lodí. Přistěhovalci

ní, zvláště chtějí-li křižovati kraje pusté, ja-

zakázán, patří zvláště: osoby jevící známky

požívají též při vyclívání svých věcí zvlášt-

kých je dosti ve všech částech republiky

tuberkulosy, lepry nebo trachomu, slepí,

ních výhod: nářadí, šatstvo, nábytek a zbra-

(tzv. tavesías). Nesmí nikdy opomenouti vy-

hluší, paralytici, rachitici, invalidé, jimž

ně jsou osvobozené od celních poplatků.

zkoušeti dříve vytrvalost zvířat. Jest třeba

chybí ruka nebo noha, hrbatí a osoby, které

Kdo nečiní nároku na výhody pro při-

vybrati zvířata silná. K soumarům přibírá

mají jinaké vady, omezující jejich způsobi-

stěhovalce, pokládán jest za obyčejného ce-

se zároveň dozorce, jehož plat jest obsažen

lost k práci, idioti, epileptici a všichni du-

stujícího, který po vyclení svých zavazadel

v platu za zvířata. Cestující platí také píci.

ševně choří, ženy bez průvodce s dětmi do

může odejíti volně do města. Nejde-li na ur-

Doporučuje se vyzkoušet hřbet každého

10 let a osoby více než 60leté a méně než

čito, učiní dobře, když si dojde k p. V. Vik-

mula a jest lépe najmouti přespočetné mu-

15leté bez průvodu, nemají-li zvláštního po-

torinovi, prokuristovi fy Internationale

volení argentinského úřadu přistěhovalec-

v Buenos Aires, Calle Victoria 1173–1175,

kého, cikáni, žebráci a jiné osoby, o nichž

který mu poskytne zdarma informace i po-

lze míti za to, že mohou připadnouti veřej-

moci při hledání místa, nebo též na česko-

né dobročinnosti na obtíž, anarchisté a čle-

slovenský generální konsulát, t. č. Calle Ve-

nové organisací podobného účelu, obchod-

nezuela 763.

níci děvčaty, zločinci odsouzení pro nějaký
sprostý zločin a osoby z Argentiny vypově-

Podvodníků jest v každém větším městě již-

zené.

ní Ameriky dosti. Vyhledávají si oběti hlav-

Každá loď, která připlula do Argentiny

ně mezi cizinci nově přibylými, nabízejí jim

z ciziny a má na palubě cestující z cizozem-

tažené losy, falešné peníze, při výměně pe-

ských přístavů, jest prohlížena úředníky ge-

něz klamou cizince falešnými kursy, nabí-

nerálního přistěhovaleckého ředitelství (Di-

zejí jim bezcenné prsteny jako prsteny dia-

rección Generál de Inmigración). Osobám,

mantové. Často skrývají podvodné své ře-

které nevyhovují zákonům argentinským,

meslo pod firmou směnáren, výdejen jízd-

není dovoleno vystoupiti z lodi. Osoby, kte-

ních lístků, zprostředkovatelen práce a pod.
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ly, koně neb osly, než je přetížiti. Kde jsou cesty poněkud dobré, lze levněji dostat povozy tažené voly, které mohou býti poslány se zavazadly napřed. Urazí na cestě 3 kilometrů za hodinu, dobrý kůň uběhne 40 až 64
kilometry denně. Pro delší cesty koňmo nebo muly doporučuje se pevný
nepromokavý vak, vlastní pohodlné sedlo a pokrývka, jeden nebo dva
dobré deštníky, dobrá elektrická svítilna a teplá přikrývka.
V Argentině mluví se španělsky, vedle toho však také mnoho italsky a také francouzsky. Jazyk španělský jest jazykem celé latinské Ameriky, vyjma Brasilii. Zove se také kastilský (lingua castellana), poněvadž Stará
Kastilie jest jeho kolébkou a udržel se tam nejčastěji. Každý, kdo cestuje
do Argentiny, měl by si dříve zjednati znalosti v této řeči nebo opatřiti alespoň Vymazalovu příručku „Snadno a rychle španělsky“ nebo příručku
„Španělsky pro vystěhovalce“ od L. Pacáka, kdo umí německy, objednej si
Langscheidtova průvodce „Metoula-Sprachführer-Spanisch“.

Vyhledávají si oběti hlavně mezi
cizinci nově přibylými, nabízejí
jim tažené losy, falešné peníze,
při výměně peněz klamou
cizince falešnými kursy, nabízejí
jim bezcenné prsteny jako
prsteny diamantové. Často
skrývají podvodné své řemeslo

Ještě několik praktických vět:

pod firmou směnáren, výdejen
jízdních lístků,

Kam cestujete? – Adóne va Usted?
Která jsou vaše zavazadla? – Cuales son sus equip?

zprostředkovatelen práce a pod.

Máte doutníky? – Trae Usted cigarros?
Otevřte kufr. – Abra Usted su baúl.

Doporučuje se jistá dávka

To je prádlo a šaty. – Eso es ropa y trajes.
Máte listiny? – Tine Usted documentos?

nedůvěry ke všem cizím lidem,

Ano, pane. – Si, seňor.
Rozumíte mně? – Me comprende Usted?

kteří se podezřele nebo dotěrně

Nerozumím nic. – No comprendo nada.
Mluvím česky a německy. – Hablo checo y aleman.

nabízejí. A nevěřte všelijakým

Máte pro mne práci? – Tiene Usted trabajo para mi?
Jsem zemědělec. – Yo soy agricultor.

povídačkám takovýchto lidí.

Počkejte! – Espérese!
Sedněte si! – Siéntese!

Říkají jim v Argentině „cuento

Jmenuji se Ludvík Rek. – Me llamo Luis Rek.
Jsem československý přistěhovalec. – Soy inmigrant checoslovaco.
Jste ženat nebo svobodný? – Está Usted casado ó soliter.
Můžete začít ihned. – Puede empezar enseguida.

del tio“, strýčkovo povídání.
Zvláště varovati třeba před

Kde máte nářadí? – Donde tiene Usted sus herramientas?
Za deset minut bude šest. – Son las seis menos diez.
Podle mých hodinek je půl čtvrté. – En mi reloj son lastres y media.
Zakázaný vchod! – No se permite la entrada!
Prosím o lístek do Mendozy. – Sírvase Usted darme un pasage para Mendoza.

obchodníky děvčaty, téměř
samými židy, kteří jsou tak
dobře organisováni, že přes

Kde je záchod? – Donde esta el servicio?

Připravil
Michal Šanda

veškerá opatření vlád kvete
tento obchod ještě dnes.
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Část v cizozemí
žijících Slovanů,
hlavně Čechů,
rakouské státní

příslušnosti, jala se od
začátku války chovati
k Rakousku, své vlasti,
nepřátelsky. Nestoudná
agitace proti císaři a říši byla těmito
živly organisována na širokém základě. Aby bylo postaráno o to, aby všechny
ony osoby, které kryjí svou zemězradu ochranou nepřátelské, po případě
neutrální ciziny a nyní nemohou býti podrobeny zaslouženému trestu, byly
vedeny v patrnosti, aby pro případ návratu byly hnány k zodpovědnosti (§§
36. a 38. trest. zák.), funguje z rozkazu c. k. místodržitelského presidia,
podací čís. 20.726 ze 7. května 1915, hlavní úřad pro ochrannou službu
vyzvědačskou u c. k. policejního řiditelství v Praze.
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Album velezrádců
Přítomné sestavení přináší v abecedním pořádku

Albrecht Miloslav. Bližší rodopis neznám,

asi 1400 těchto osob, súčastněných velezrádných

nosti, v Lucku, Volyňsko, usedlý, poslal

rejdů, s uvedením přičítané jim skutkové povahy.

venských spolků v Rusku ze Zubovčiny, bla-

Jest míněno jako obsáhlé udání, odevzdané

„Jménem svého hasičského velitelství po-

příslušným vojenským soudům, aby byla zavedena

kých spolků, které pracují na poli uskuteč-

patřičná trestní řízení. Na druhé straně tvoří toto

recht.“ (Místodržitelské presidium v Praze,

sestavení také důležitý stihací nález pro civilní

1916.

a vojenské orgány, které tím nabývají jisté

Anýž Jan. 1875 v Kvani, okres rokycanský,

patrnosti a bezpečné základny pro svá pátrání.

u c. k. domobraneckého pluku čís. 38, 9.

Vydává se c. k. místodržitelskému presidiu,

lesní dělník u Molčanskýho lesního úřadu

úřadům 1 – 14, 72 – 87 rozvrhovatele z 19.

novaném, který jest zřejmě v ruském zajetí,

prosince 1916, čís. 26.000, vnější služby

tizrádném, v Rusku vycházejícím časopise

vyzvědačské, c. k. místodržitelskému presidiu

ce „Hledají se“. H. ú. Praha, číslo 1879

truhlář, domnělý Čech, ruské státní příslušu příležitosti II. Kongresu Jednoty českoslohopřejný telegram následujícího obsahu:
zdravujeme nejvřeleji všechny delegáty česnění národního snu. Přeji plný zdar! Alb4./3. 1916, č. 6708.) H. ú. Praha, č. 978 ex

narozený a tamtéž příslušný, rolník, sloužil
pochodová setnina. Jest internován jako
Kordon, Žukov, gubernie Tomská. Po jmebylo pátráno nezávislými osobami ve vlas„Čechoslovan“ čís. 424 (17.) června v rubria 3715 ex 1916.

v Brně, c. k. zemskému presidiu v Opavě, c. k.
okresnímu hejtmanství v Čechách, c. k. četnickým
velitelstvím v Praze, Brně a Opavě, c. k.
četnickému stanovištnímu velitelství v Praze, c.
a k. censurám ve Feldkirchu, Vídni, Těšíně, c. k.
pohraničnímu policejnímu komisařství v Podmoklí,
Chebu, Bohumíně nádraží, nádražnímu

Barvíř Vilém. Nar. 1881 ve Zlíně na Mo-

komisařství v Solnohradě.

sef je farářem v Banově u Uherského bro-

ravě, kožešník, nyní v Londýně. Bratr Jo-
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du, druhý bratr je řezníkem v Hranicích.

Brabec Bohumil. Herec, narozený roku

Súčastnil se Rakousku nepřátelské demon-

1883 v Praze, příslušný do Týniště, okres

Vrátnému v Kurově

strace v Londýně jako praporečník. Je také

Přeštice. Zdržoval se prý před vypuknutím

zobrazen na pohlednicích. Člen Českého

války v Rusku. Dle přípisu Pomocného ko-

čís. 88 několik

klubu v Londýně. Má v Zlíně domek. Mís-

mitétu pro válečné uprchlíky z 20. října

todržitelské presidium v Praze z 6./12.

1915 č. 3060, došlého obecnímu úřadu v Tý-

dopisů, k nimž

1915, čís. 48.959. (Vojenský zástupce voj.

ništi, byl prý objeven rakouskou hlídkou r.

Velitele ve Vídni z 18./8. 1916, čís. Špion.

1915 s rodinou v největší bídě ve volyň-

přikládal vždycky

3641/15.) H. ú. Praha, č. 319 ex 1915

ských lesích v Rusku a dopraven pak do Pra-

a 3428 ex 1916.

hy. Je možná totožný s hercem Brabcem,

Cacek napsal Karlu

N
le
a

výstřižky

který se při vypuknutí války přihlásil do

z amerických, zde

ha, 7./4. 1916, čís. zahran. špionáže 1032)

České Družiny. (Odd. gen. št. voj. velit. Pra(Místodržitelské presidium, Praha, 4./3.

dovci

1916, čís. 6708.)

zapovězených novin.
Na jedné straně

Cacek Antonín. Obuvník, narozený 20.

takového výstřižku

usedlý v Táboře, South Dakota, Severní

jest obraz

Ameriky. Cacek napsal Karlu Vrátnému

května 1897, Kurov, tamtéž příslušný,
Amerika. Odstěhoval se před třemi lety do
v Kurově čís. 88 několik dopisů, k nimž

francouzské

Benda Josef. Narozený 22. ledna 1892

přikládal vždycky výstřižky z amerických,

v Lounech, krejčovský tovaryš, usedlý od

zde zapovězených novin. Na jedné straně

ošetřovatelky, jež

14. dubna 1914 v Basileji. Súčastnil se 3.

takového výstřižku jest obraz francouzské

ledna 1915 v Bernu odbývané konference

ošetřovatelky, jež prodává svůj polibek za

prodává svůj polibek

delegátů českých spolků ve Švýcarech, na

200 dollarů, kterýžto obnos věnovala sirot-

níž mluvilo se kromě jiných věcí o založení

kům po padlých vojínech republiky. Na

za 200 dollarů,

listu „L’indépendance tchéque“ a pařížské

druhé straně kritizuje ostře poměry v Če-

Národní radě čechosloveských spolků, svo-

chách, vzhledem k rekvisicím životních po-

kterýžto obnos

lání českého kongressu do Paříže a samo-

třeb. V jednom dopise sděluje Cacek Vrát-

statnosti Čech. (Místodržitelské presidium,

nému, že právě slouží na farmě a že má

věnovala sirotkům po

Praha, 28./10. 1915, č. 44.571.) H. ú. Praha,

v úmyslu dát se najmout k tamějšímu voj-

čís. 1234 ex 1916.

sku. (Místodržitelské presidium, Praha,

padlých vojínech

27./3. 1916, č. 9583.) H. ú. Praha, č. 1437
Bornemissa Vladimír. Narozený roku 1886

ex 1916.

republiky. Na druhé

v Stubiczi u Varaždína, bytem v Cincinnati.
Studoval v Záhřebě reální gymnasium. Jeho

Černý Oldřich. Číšník, narozený 20. čer-

straně kritizuje ostře

chování nebylo dobré. Opustil Záhřeb bez vě-

vence 1890 v Krásném Březnu, okres Ústí,

domí svých rodičů. Uzmul prý v Marbachu

příslušný do Ústí, syn pivovarského stáčeče

poměry v Čechách,

(Bavory) v kostele peníze z pokladnice na mi-

Františka Černýho v Ústí-Krásném Březně,

lodary. Od podzimu 1906 až do konce dubna

Ludwigova ulice č. 1628, byl posledně za-

vzhledem k rekvisicím

1907 pracoval v Basileji jako korrespondent

městnán v Royal Suchot Hotel, Liphook

u zastupitele vystěhovaleckého podniku „Na-

v Anglii. Vstoupil 31. října 1914 do VII. Set-

životních potřeb.

tural“ v Ženevě. Jest přívržencem anarchis-

niny I. pluku francouzské cizinecké legie,

tických idejí. (Polic. řid. ve Vídni, 14./1.

byl 3. května 1915 raněn a potom v Hôpita-

1914pod čís. 45.) H. ú. Praha, č. 570 ex 1916.

lu auxiliare Nr. 22 v Pithiersu, Department
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Loret, Francie. H. ú. Praha, č. 619 ex 1915,

la opatřena razítkem Scotland, S.-Dacota, 2.

1152 ex 1916.

září 1915 a na vnější straně byl nalepen výstřižek tohoto obsahu: „Čech“ ze dne 18.

Hoši chodí jen na
karaul (má

Čila Antonín. Narozený r. 1883 v Nové Pa-

července píše: Gaby Deslysová, bývalá pří-

ce, opustil asi před 6 lety Prahu, odstěhoval

telkyně portugalského krále, dlí za války

se do Ruska, kde byl ustanoven v Oděse

v Londýně. Ježto tanečnicím i prvého řádu

profesorem a gymnasiu. U příležitosti So-

za válečného ruchu nedaří se valně, nalezla

kolského sletu navštívil r. 1912 Prahu, aniž

vynalézavá kráska nové zaměstnání. Dala

vyhledal své nevlastní matky, bydlící v No-

se do služeb anglické vlády, jež verbuje vá-

vé Pace č. 402. Před vypuknutím války psal

lečné dobrovolníky a za slavnosti rekrutů

jí, že ji navštíví, neučinil to však. Dle přípi-

v paláci Combervillském slíbila dle B.T. kaž-

su vojen. návladn. c. a k. vojen. veliteli ve

dému hubičku, když vstoupí do vojska. Svůj

Vídni z 29. prosince 1915 je členem České

slib udatně plnila a políbila každého nováč-

Družiny v Rusku. Nedopatřením ruské poš-

ka.“ – Na vnitřní straně dopisnice je nale-

ty došlo Ústřední dotazovně po zajatcích,

pena velezrádná česká známka o 1 cm „For

Antonínu Čilovi adresované psaní, jehož

the relief of Bohemia“. Její příbuzní odstě-

obsah zní: Milý Antoníne! Posílám Ti srdeč-

hovali se asi před 25 lety do Havan u Buda-

ný pozdrav. Jsem, jak je Ti snad známo, při-

pešti, kde jest prý její otec zaměstnán jako

dělen veliteli II. Setniny G.M. Pavlovu, pro-

topič. H. ú. Praha, č. 2169, 3083 ex 1916.

ničeho; naše divise

nici Neledově u IV. divise a nedělám ničeho.

Dufek. Rodopis neznám. Přešel prý v pro-

Hoši chodí jen na karaul (má znamenati

sinci 1914 na Dunajské frontě k Rusům

je společně s 99.

stráž), ochraňovati cukrovar, aby nebyl roz-

a konal za vpádu do Tuchova (Halič) vyzvě-

nesen kozáky a civilisty. O tom, co se děje

dačskou službu. (Soud 4. armádního etap-

ve světě, nevíme téměř ničeho; naše divise

ního velitelství, polní soud 56, 2./7. 1915,

je společně s 99. sborem na odchodu k 13.

čís. výn. 3248 res.) Soud c. a k. 26. země-

armádě a má velmi řídké zprávy, jako by

braneckého divisního velitelství 3./10., pol-

vůbec pozbyla spojení se světem. Prosím Tě,

ní pošta 24, čís. zahr. Špion. 46, 6./115. res.

Antoníne, napiš mně, jak se vám tam všem

H. ú. Praha, č. 675 ec H. ú. Praha č. 675 ex

pod novým velitelem daří, jak to dopadá

1915, 923 ex 1913.

zatím k IV. četě. Jsme již delší dobu ve ves-

v Rusku, kde jsou Tuček, Orsagh atd. Právě
nyní dostal jsem úkol. Jdu asi s 20 lidmi na

Eschig Max. Hudební skladatel, Paříž 13,

první výzvědy – trochu daleko – nevím ješ-

Rue Lafitte, 45 letý, příslušný do Opavy, ka-

tě, co bude dále. Zatím měj se hodně dobře,

tolík, žije dlouhou dobu trvale v Paříži, tře-

srdečně Tě zdraví Tvůj … (Podpis nečitelný.)

baže je Němec, pokoušel se písemně obsta-

Na zdar, Neledov 30. června 1915. Místodr-

rati si z Opavy potvrzení své české národ-

žitelské presidium v Praze, 13./12. 1915,

nosti, aby mohl se dožadovati přízně paříž-

čís. 51.114) H. ú. Praha, č. 511 ex 1915, 116

ských Čechů. Označuje se také v jednom

ex 1916.

oběžník jako Čech. (C. k. voj. zástupce c. k.
vojenského velitele ve Vídni, 11./8. 1916,

znamenati stráž),
ochraňovati
cukrovar, aby nebyl
roznesen kozáky
a civilisty. O tom, co
se děje ve světě,
nevíme téměř

sborem na odchodu
k 13. armádě a má
velmi řídké zprávy,
jako by vůbec
pozbyla spojení se
světem. Prosím Tě,
Antoníne, napiš mně,
jak se vám tam všem
pod novým velitelem

čís. 3641/15.) H. ú. Praha, č. 1336 ex 1916.

daří, jak to dopadá

na 1884 v Hor. Moštěnicích u Přerova (Mo-

F. Heřma (Hermína) (příjmení neznámo).

rava), příslušná tamtéž, katol., svobodná.

V ženské příloze „Američana“ z 25. března

v Rusku, kde jsou

Zdejším úřadem byla zabavena anonymní

1915 jest posuzován román svrchu jmeno-

dopisnice, adressovaná redakci pražského

vané Rakušanky. Obdržela prý od národo-

listu „Čech“ a touto redakcí předložena. By-

hospodářského ústavu v Praze stipendium

Deslysová Gaby. Pseudonym, správně
Hedvika Navrátilová, tanečnice, nar. 31. říj-

Tuček, Orsagh atd.
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250 fr. na podporu svých studií v Paříži. Byla internována,

přes Athény, Gibraltar do Ameriky, kamž

avšak zase propuštěna, byla činna nějakou dobu jako ošetřova-

dospěla v říjnu 1915. Dle sdělení, přišedší-

tohoto

telka ve francouzském lazaretě a míní nyní odebrati se do Srb-

ho Libuši Korovcové, dceři hostinského

ska k svému ženichu, setníkovi Branku Jeffičovi. (Místodržitel-

v Písku, Jeronymova ulice čís. 431, od jisté-

časopisu

ské presidium v Praze, 13./8. 1915) H. ú. Praha, č. 1176 ex 1916.

ho Synáčka, člena této výpravy, byla v mě-

z 17.

Fibigar Alexandr. Rodopis neznám. Obuvník. Desertoval

tinghamem nová pomocná výprava na Čer-

v roce 1913, když sloužil na okupačním území, od svého sbo-

nou Horu, k níž přináležel opětně dr. Gru-

července

ru na Černou Horu, přihlásil se později zase dobrovolně a byl

ša. Dle sdělení zaslaného Libuši Korovcové

odsouzen k 6 měsícům těžkého žaláře. Nastoupil ve válce k c.

jistým Josefem R. Knedelhansem z New

1916 jest jím

a k. pěš. pl. 98. Jeho oba bratři žijící v Americe, psali otci Jo-

Yorku, zahynula tato výprava v přístavě San

sefa Fibigara v Dlouhé Třebové, čís. 38, velezrádné dopisy.

Giovanni di Medua na italské válečné lodi

uveřejněn

(Okresní hejtmanství v Lanškrouně z 10./11. 1914, čís. 568

„Italia“, následkem vybuchnuvší miny.

pod. 23-63 – 20./11. 1914, místodržitelské presidium v Pra-

(Místodržitelské presidium v Praze, 10./5.

ze, 23./11. 1914, čís 33.020) H. ú. Praha, č. 1074 ex 1916.

1915, č. 21.417; c. k. okresní hejtmanství

V 18. čísle

N
le
ad

dovce

pod názvem

síci prosinci 1915 vyslána Američanem For-

v Písku, 19./2. 1916, čís. 270-pod. H. ú. Pra-

„Historka
m

Fischer Josef. Nar. 1870, majitel uzenářství v Curychu, prý

o obraze

pustní zabijačky. (Oddělení generálního štábu c. a k. voj. ce-

Hašek Jaroslav. Narozený 10. dubna 1883

lit. V Praze 17./9. 1915, čís. 1347) H. ú. Praha, č. 638 ex 1916.

v Praze, příslušný do Mýdlovar, okres budě-

císaře

ha, čís. 780 ex 1916.

švýcarský státní občan. Súčastnil se protirakouské maso-

jovický, žen. (rozvedený), štíhlý, má černé
Gasperič Antonín. Rodopis neznám. Srb, rakouský státní

vlasy, právě takový knír, hnědé obočí, mod-

Františka

příslušník. Usedlý v Ženevě, rue Granghes, čís. 8. Je prý za-

ré oči, klenuté čelo, špičatou bradu, tupý

městnán u německého oddělení Červeného kříže a nazývá se

nos, mluví česky, německy, francouzsky,

Josefa I.“

„employé de la croix rouge“. Koná nepřátelským státům vy-

maďarsky a trochu polsky. Povoláním re-

zvědačské služby prostřednictvím prof. Masaryka, případně

daktor. Je v ruském zajetí a je spolupracov-

Feuilleton

Sychravy. Jeho rodiče bydlili prý v Terstu. („Sdělení“ čís. 14.

níkem v Kijevě vycházejících novin „Čecho-

z 16./3. 1916.) H. ú. Praha, čís. 1441 ex 1916.

slovan“. V 18. čísle tohoto časopisu z 17. čer-

velezrádného

vence 1916 jest jím uveřejněn pod názvem
Grabmüller František. Narozený r. 1877 v Hoře, okres

„Historka o obraze císaře Františka Josefa

a veličenstvo

strakonický, příslušný tamtéž, krejčovský tovaryš, zdržuje se

I.“ Feuilleton velezrádného a veličenstvo

právě v St. Havlu ve Švýcarech, je prý spřátelen s Františkou

urážejícího obsahu. Anarchista. H. ú. Pra-

urážejícího

Kropáčkovou, pronásledovanou pro velezrádu. Grabmüller je

ha, č. 4456 ex 1916.

obsahu.

konsulátu ve Vídni z 15. ledna 1915, odcestoval na začátku li-

Anarchista.

Havla a vrátil se koncem listopadu zase do Mnichova. Za ně-

H. ú. Praha,

se zase v Mnichově. Cesty Grabmüllera, který je Čech, ne-

č. 4456 ex
1916.

majitelem cestovního pasu od c. a k. rakousko-uherského
stopadu 1915 z Mnichova přes Lindavu-Rohrschach do St.
kolik dní odcestoval do své vlasti do Hory a později vynořil
zdají se vylučovati, že jest ve styku s českými, státu nepřátelskými frakcemi v cizině. H. ú. Praha, č. 3527 ex 1916.
Gruša dr. Rodopis neznám. Usedlý v Americe, odcestoval jako lékař česko-americké lékařské výpravy do Srbska. Tato expedice, která odebrala se pod vedením dra. Jana Rudiše-Jičínského při vypuknutí války do Srbska a tam působila v la-

Připravil civilní strážník ve službách

zaretech v Ueskübu, později v Niši, vrátila se 22. září 1915

c. k. státní policie Brettschneider
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Ruka páně těžce
spočinula na

vlasti naší a krajích
středoevropských.
Hrůzy pohrom

živelních stihly opět
požehnané kraje tyto
a způsobily škody
nesmírné – v poušť
proměněny luzné krajiny. Škoda jen na úrodě páčí se na
miliony zlatých a naděje tisíců hospodářů obráceny vniveč.
Známý prorok povětrnosti Falb naznačil den 29. července
jako kritický den druhého řádu a předpověděl lijáky několik
dní trvající. Předpověď jeho vyplnila se pohříchu. Po kolik
dnů lilo se bez přestání a všeobecné byly obavy, že nastane
katastrofa. Co však se stalo ve dnech od 29.–31. července,
10 • 5 • 2011 • www.dobraadresa.cz

Veliká
povodeň
v Čechách ve dnech 29.–31. července 1897
předstihlo strastná

ezi Hořenicemi a Jaroměří

M

kdež ovšem chrabrý čin vojínů vzbudil

došlo k vzrušujícímu výjevu.

aplaus.

Kolem 11. hodiny odpolední

Nové Benátky. Rozvodněná Jizera za-

bylo totiž slyšeti zoufalý nářek a úpěnlivé

plavila dolní část města. Lidé zachraňovali

které z krajů živelní

volání o pomoc. Ve spoustě vod pak objevil

se i na střechách opouštějíce stropy své by-

se přikvapivšímu obecenstvu následující ob-

ty. V jistém domku zůstali 64letý stařec

pohromou stižených

raz: na stromě trčícím v hučících vlnách,

a 75letá stařena, kteří nemohli se odtrh-

sedělo děvče, jež na cestě do města bylo

nouti od svého bytu. Před vodou unikali na

došly, zvěstovaly, že

v 8 hodin ráno překvapeno a obklíčeno vo-

židli, stůl a na pec, marno, voda stále stou-

dou. V zoufalství vylezla dívka na strom,

pala a v téže chvíli, kdy zřítila se na dvoře

nikde není

odkud očekávala pomoc. Veliký dav obe-

socha sv. Jana, stařec zmizel ve vlnách. Sta-

censtva pozoroval zoufalou situaci nešťast-

řena celou noc po tmě seděla v koutku na

pamětníků tak

ného děvčete. Zpráva o tom donesla se též

peci, ráno pak uzřela svého stařečka, zmíta-

do jaroměřských kasáren, odkudž vojáci

jící se jeho mrtvolu ve vodě ve světnici stojí-

rozsáhlého neštěstí.

odebrali se k vodě, aby o záchranu děvčete

cí.

se pokusili. Několikrát pustili se po proudu,

Trutnov. Dne 29. července k večeru vy-

Katastrofa stihla

vždycky se však museli vrátit. Teprve desát-

stoupila řeka Úpa ze svých břehů. Mocným

níku Václavu Lacinovi a pěšáku Josefu Kryš-

proudem byl železniční most ohnut jako

skorem dvě třetiny

tofovi se podařilo s nebezpečím vlastního

slabý prut, v továrně Ettrich byla část stro-

života děvče zachrániti. Nešťastnice byla

jovny a stáj pro koně stržena a odplavena.

Čech, část Moravy

oběma statečnými muži dopravena na břeh,

Žena kočího zaměstnána byla zachraňová-

očekávání: zprávy,

a Slezska, Dolní
a Horní Rakousy,
Salcburk a velkou
část Německa.
Podáváme zde
čtenářstvu neúplné
jen vylíčení hrozných
událostí.
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ním koní, když část podemletého břehu na
němž stála, byla vodou urvána a nebohá že-

Ke

na nalezla ve vlnách smrt. Na záchranu její
z rozkaceného živlu nebylo lze ani pomysliti. Utonulá zanechala čtyři dítky.

Odpoledne voda poněkud opadla a tu
naskytl se zraku diváků hrozný pohled.
V bahně a ve špinavých kalužích bylo viděti
na mnoha místech lidské mrtvoly.

Na hořejším Starém městě byl vlnami
sbořen dům pekaře Antonína Enda, obydlený dělnickými rodinami. Vidouce, že ze

čt
ení

všech stran jsou obklopeni dravým živlem,
uchýlili se všichni obyvatelé do jedné světnice v prvním patře. Ačkoliv již od 3. hodiny ranní volali a prosili za pomoc, nikdo nechtěl se ve člunu odvážiti do dravého proudu. O 7. hodině ranní přišel adjunkt zdejšího soudu pan dr. Malý, vynikající velikou
tělesnou silou, jenž seznav hrozné nebezpečí, v jakém se nalezli obyvatelé Endeova domu, odhodlal se ihned, že přispěje jim ku
pomoci. Spěšně shodil se sebe kabát a upevniv si kolem pasu dva provazy, vrhl se do
vln. Konce obou provazů drželi lidé na suchu stojící. Tak dostal se dr. Malý k zatopenému a již polosbořenému domu. Na této
výpravě několikráte zmizel pod vodou a nejednou domnívali se lidé, s úzkostí jeho konání sledující, že jest ztracen. Když vnikl do
ohroženého domu, shledal, že mnozí upadli následkem strachu a marného dovolávání
se pomoci v úplnou strnulost. Již ani nevěděli, co se s nimi děje. Statečný ochránce dr.
Malý musil jednoho po druhém – muže, ženy, starce a děti – odnášeti na nejbližší bezpečné místo. S utajeným dechem sledovali
diváci, když dr. Malý současně vynesl
z ohroženého domu ženu se dvěma dětmi.
Ženu na zádech a v každé ruce dítě kráčel
po prsa v proudu a všechny tři životy zachránil. Lidé, kteří sledovali jeho hrdinský
čin, slzeli radostí a provolávali slávu statečnému muži. Dvě a půl hodiny pracoval
a z domu vynesl a před jistou smrtí zachránil 42 osob. A když dokonal své veliké a záslužné dílo, klesl vysílen. Musil býti dopra-
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ven do svého bytu, kdež dostalo se mu náležitého ošetření.
Semily. Přišel telegram, že v hořejší
části Jizery voda valně vystoupila. Dle výšky vody v Semilech ani nikomu nenapadlo, že by nějaké nebezpečí městu a okolí
mohlo hroziti. Avšak ještě ten večer zaplavila povodeň celé dolejší město tak, že rozvodněná řeka vnikla do příbytků a odnášela sebou kusy domků na březích stržené,
obilí požaté, stromy vyvrácené, mosty strhané, sudy, nábytek, vály bavlny z továren, kozy, krávy, mrtvoly dítek i lidí dospělých. V jedné boudě dřevěné plul živý
člověk a volal o pomoc a přispění. Bědující
ženy, signály hasičských trub a signály továren blízkých, zvyšovaly ještě hrůzu u tohoto nešťastníka.
V pátek ráno k 8. hodině počala voda
opadávati a zase vracela se do svého řečiště.

Připravil
Michal Šanda
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P
rči
ce

Z antikvariátních

banánovek

Před patnácti lety jsem
v dnes už neexistujícím
antikvariátu Terra
incognita v Masné ulici
zakoupil knihu Staré
jihočeské chalupy.
Předchozí majitel do ní
zastrčil průvodce Za

krásami Českého Meranu. V průvodci
zas byla zastrčená černobílá pohlednice
krajiny. Autorem všech tří kusů v této
pozoruhodné nádivce byl Jaroslav
Spirhanzl-Duriš. Následující víkend jsem inspirován Durišem vyrazil do
kraje mezi Sedlcem a Jistebnicí na čundr a naprosto mu propadl.
Několikrát do roka se sem vracím, a proto bude následující příspěvek
obsáhlejší, než bývá v banánovkové rubrice zvykem.
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Za krásami Českého Meranu
Český Meran

stanici votickou, už se pomalu chystejte.

v XVII. stol. skvělo se v ní asi patnáctero tvr-

Hnedle tu budou Heřmaničky-Sedlec, a tam

zí rytířských a sídel proslulých rodů šle-

je teplý dolíček na ňadrech vrchů, které ho

vystoupíme. Nádraží je o samotě – to byl

chtických. Hle, Český Meran! Barevný vějíř

celým věncem ovíjejí, od jesenického Dvo-

nešťastný osud všech našich nádraží. Jste-li

dálavy se rozevírá, pestrý vzor brokátu po-

řáčka (583 m) přes Bořetiny (530 m) na cho-

chodec, jemuž na kroku nezáleží, vyjdete

lí, luk a hájů, na obzoru vlna lesnatých hor!

tětické a heřmanické kopce a potom přes

z nádraží hned vpravo (východně) podél sta-

Jak sličný pohled! Jaký mír a klid všude, ja-

Vápenku (592 m) a Deboreč (601 m) k jihu

niční budovy pěšinou podle turistické znač-

ké zasnění v kraji, jenž se rozprostřel mimo

na Větrov (640 m) u Střezimíře, kde se k zá-

ky k Sedlci (5 km). Jedinečná vyhlídka

hlučný běh cest. Na třicet obcí a osad tu le-

padu stáčí horské pásmo cunkovské, aby

s horského hřebenu od Loudilky vás odmě-

ží v zeleni. Na výšinách se hlásí zámky a tvr-

Čertovým Břemenem (715 m) a Chocholí-

ní za vaši námahu a hnedle pak budete s ko-

ze; tam na jihovýchodě Mitrovice s topolo-

kem na Javorové skále (719 m) vyvrcholilo,

pečka dole. Pro pohodlnější anebo spěchají-

vými alejemi, tam Vrchotice s baštou ka-

nežli se stočí přes Veletín zase na sever ke

cí turisty čeká u většiny vlaků autobus (J. A.

mennou, líbezný zámeček jetřichovický se-

Zvěřinci (540 m). Jediná výpadní branka

S.) i několik autodrožek. Za 3–5 Kč se dove-

dí pod Cunkovem, tam v kotlině tvrz uhřic-

vede z té kotliny: jesenická průrva, kudy

zete do Sedlce. Nebudete se sice moci cestou

ká, zámek v Prčici také na starém tvrzišti,

pospíchá Sedlecký potok k Mastníku a k Vl-

kochat všemi krásnými rozhledy jako váš

na ostrohu pohoří na jihozápadě trosky

tavě. Podnební podmínky uzavřené doliny

kolega pěšák, ale přece neopomenete s ra-

hradu Zvěřince, za ním pak na kopci krásný

jsou výhodné; proti severu ji chrání lesnaté

dostným srdcem uvítati pohled na překrás-

hrad Vysoký Chlumec a tam zámeček lidko-

kopce, bezprašné ovzduší nebrání sluneční-

né panorama Českého Meranu od samoty

vický, Bolechovice a na západě Chotětice,

mu záření, čistý vzduch se nasycuje vůní le-

Loudilky. Jako na dlani se tu před vámi pro-

kdysi tvrz vladyk Hodějovských z Hodějo-

sů a luk. Utěšená kotlina je bohatá stromy.

stírá celá kotlina, na jejímž dně leží soused-

va. Hladiny rybníků svítí stříbrně, veselé

Jejich kytice na jaře rozkvétají při každé

ně a klidně vedle sebe městečka Sedlec a Pr-

háje zvou a bílá silnice pobízí tvé kroky.

cestě a na každé mezi; na podzim pak obtí-

čice s farními uprostřed kostely, poskytující

Jdeš, a panorama se rozšiřuje, nové výhledy

žené ovocem svědčí o životadárné síle slu-

s té strany pohled jakoby jediného zname-

předvádí, a když projdeš lesní cestou, upou-

níčka i o tom, jak právem se naše krajina

nitého města. Avšak netoliko krásou pří-

tá tě Český Meran už docela. Ani nepozoru-

s tyrolským Meranem srovnává. Chcete se

rodní, nýbrž i historickou znamenitostí vy-

ješ, jak ses octl před Prčicí. To jen stará boží

na její krásy podívat blíž? Když vlak opustí

niká zdejší krajina. Za starodávna a ještě

muka Rodice ti připomenou, že tuhle při
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cestě na Šibeném vrchu městečko konalo své hrdelní právo a ještě

V. tura přizpůsobuje se také průměrným chodcům, které vede

r. 1764 tu stála šibenice. Přidáš do kroku a křivolakou ulicí prochá-

ze Sedlce k Vrchoticům a do Libenic, odkud pak probíhá stejně se

zíš k náměstí, kde na vrchu na jižní straně stojí starý a pozoruhod-

IV. (17 km).

P
rči

ný kostel sv. Vavřince z XII. stol. Ve východním pořadí domů je pěk-

Všecky tury jsou krásné! Všecky tury lze vykonati z Prahy v je-

ná radnice, na západě škola a starodávný hostinec a naproti němu

diném dni i s návratem! Při všech vám ukážeme náš kraj zblízka

okresní nemocnice. Za tou pak se v parku zdvihá prčický zámek (asi

tak, abyste si ho zamilovali. Příjemnou cestu, dobrý hosti!

z r. 1770). Tu bývalo prý již od časů Karla IV. manství karlštejnské
a na starém hradě pod poplužním dvorem sídlili Vítkovici, zakladatelé rodu rožmberského. Z hradu dnes jen nepatrné trosky a sklepení ve dvoře se uchovaly. Podle zámecké zahrady vede nás cesta
dál. Na jejím ohybu nedávno postavena kaple česko-bratrsko-evan-

I. Sedlec–Nadějkov–Sedlec
(23 km).

gelické církve; odtud již spatřujeme svůj první cíl: »vysoce knížecí«

ce

město Sedlec.

Z náměstí vyjdeme jihovýchodně Kramářovou ulicí přes most

Přijedete-li do Sedlce v neděli, zastihnete zde ruch, neboť ven-

»Pod lípy«, kde uhneme vpravo na silnici jetřichovickou. Na kon-

kované přišli do kostela a za nákupem, domorodci si vyšli užít

ci lípové aleje nás upozorní turistická tabulka na rodný domek

prázdně a hostě přijíždějí od nádraží pěkným proudem. Je tedy ži-

Prokopa Chocholouška. Přejdeme po lávce potok a staneme před

vo na náměstí, které se nám teď stane výchozím i konečným bodem

obnoveným rodištěm tohoto probuzenského spisovatele a politika

našich vycházek.

(r. 1819–1864), jejž dravý proud přemíry životní energie nesl do
daleké ciziny, Tyrol, Itálie, na Balkán, aby ho nakonec vrátil zase

Kam se podíváme? Mám pro vás návrhů několik:

domovu, jako spisovatele své doby velmi váženého a politika-

I. tura pro dobré chodce poběží přes Uhřice, Jetřichovice a Cun-

bouřliváka obávaného. Za Chocholouškovým rodným domkem

kov (Čertovo Břemeno) do Nadějkova a nazpět přes Růženou, Gro-

nás vede ulice Vodičkova vpravo, až vyústí na sušetickou silnici

šíček a Sušetice (23 km).

(Benešova ul.). Na konci města stojí tu při cestě stará, dřevěná

II. tura pro slabší chodce odbočí z Cunkova přes Čertovo Břemeno a Javorovou skálu k Veletínu a do Sedlce (12 km).

a došky krytá Šourkova stodola. Není to jen jedna ze vzácných památek typického lidového stavitelství našeho – ta stodola byla

III. tura pro středně výkonné chodce vede přes Ježovku sedlem

v 1860tých létech také literární dílnou. Pravda, že nejsmutnější.

Porostlého do Kvasejovic a na Zvěřinec, odtud k veletínské mysliv-

V ní našel útulek ubohý Chocholoušek, zde napsal svůj román

ně, dále do Sušetic, Bolešína a přes Jetřichovice zpět k Sedlci (16

Hrad, zde strádal zimou i nedostatkem. Jen několik kroků dále

km).

nás čeká rozcestí. Odbočíme se silnice vlevo cestou k Vraštilovu

IV. tura pro střední chodce počíná výjimečně v Sudoměřicích,

mlýnu a dále podle zbytků staré zdi uhřické obory. Obora ta, zau-

směřuje k Borotínu, Libenicům a po cunkovském horském pásmu

jímající kdysi i dva rybníky, leží po bocích kotliny potoka, je vy-

do Sedlce (17 km).

sázena hojnými ovocnými i divokými stromy, mezi nimiž jsou
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mohutné duby. Nejmohutnější velikán ze

z Radče, koupil ji prapraděd slavného mar-

lých ořešáků. Silnice spěje podle rybníka

skupiny 5 dubů právě u naší cesty se lidem

šálka. Před 200 lety pak prodány Uhřice

ke dvoru a zámku jetřichovickému. Snad-

jmenuje Žižkův dub, poněvadž prý pod

rytíři Malovcovi na Prčici, k níž byly od té

no rozpoznáme, že budovy zámku jsou ze

ním Žižka při svém tažení k Vltavě odpočí-

doby připojeny až do provedení naší po-

dvou období: stará severní část je ze XVI.

val. I když tomu tak není, stojí ten obrov-

zemkové reformy. Nyní jsou zase samo-

stol., nová budova s cimbuřím a vížkami

ský kmen, jejž čtyři lidé neobejmou, za po-

statným statkem. Vedle dvora jest obnove-

z poloviny XIX. století. Velkostatek jetři-

všimnutí. V oboře bývala chována černá

ný družstevní lihovar (dříve panský pivo-

chovický náležel od r. 1829 Janu N. Kaň-

i vysoká zvěř. Dnes je vše v úpadku, ohrad-

var). Za lihovarem u rozcestí stojí prastará

kovi, doktoru práv a zemskému advokáto-

ní zdi rozvaleny, stromoví prořídlé a omše-

poutní kaplička sv. Anny s originální ole-

vi, rektoru Karlovy university. Kaňka zá-

lé duby, chvějíce se o svůj další osud, jen

jomalbou (r. 1932) prof. J. Vokálka, akade-

mek nejen zevně zvelebil, ale i obrazárnu

jako by vzpomínaly na ty dávné časy, kdy

mického malíře. Kaplička vznikla z božích

jeho rozmnožil, bohatou knihovnu zde zří-

byla uhřická tvrz v lesku, i na ty ještě ne-

muk a kryje se pod staletou lípou. Projde-

dil atd. Mezi jeho hosty byli vynikající mu-

dávné časy, kdy sem sedlecké občanstvo

me vesnicí, přes potok a cestou vystoupí-

ži čeští (kardinál B. Schwarzenberg, V. Pě-

v proudech spělo okřáti při nedělním

me na jetřichovickou silnici. Nad námi se

šina z Čechorodu, biskup J. V. Jirsík

prázdnu ve stínu stromů, při dobrém pivě,

zdvihá uhřická Hůrka stinným hájem po-

a mnoho jiných) i cizozemští. Za Kaňky

které uhřický pivovárek vařil, a v družné

rostlá. Se silnice otvírá se nám krásný po-

byly Jetřichovice na vrcholu své slávy. Zá-

společenské zábavě. K neuvěření se pomě-

hled na lesnaté cunkovské pásmo, které

mek postaven r. 1857–9 prof. J. Niclasem

ry změnily. Místo hlaholu, zpěvu, hudby

odtud si nezadá s alpskými sceneriemi.

z Prahy v malebném normansko-román-

i tance – klid a smrtelné mlčení. V zamyš-

Malá políčka, louky, háje a lesy i pastviny,

ském slohu. Obklopen je rozsáhlým par-

lení dojdeš ke dvoru. To je bývalá tvrz, jak

roztroušené samoty v nich, všecko se pojí

kem, v němž shromážděny vzácné i exotic-

se přesvědčíš pohledem od potoka na zbyt-

v malebný obraz překvapující pestrosti.

ké dřeviny. Odborníkům je prohlídka do-

ky pevného zdiva a opěrné pilíře, které ne-

Povzbuzuje nás a láká, neodstrašuje ani

volena. Silnice vede nás dále pěknou ves-

sou dnes prosté obytné stavení, zbudované

příkrým výstupem (výškový rozdíl proti

nicí, která je vyhledávaným letoviskem.

r. 1855 na místě požárem zničené tvrzky.

Sedlci přes 300 m!). V zeleni luk při potoce

Na jižním okraji vsi, asi v místech dnešní-

Ve XIV. stol. seděli tu vladykové z Uhřic, za

sedí Mrzenův mlýn s pilou, u něho rybník.

ho hostince u Tuhých, bývala stará tvrzka,

Jiřího Poděbrada pak hejtman královské-

Cesta pěkně ubíhá, pozorujeme kraj a už

původní panské sídlo vladyk Opršalů z Jet-

ho vojska Přibík Tluksa z Čechtic, který po

se nám v ohybu silnice objevuje přední

řichovic. Na jižním cípu vesnice stojí též

18měsíčním obléhání r. 1468 vyhladověl

stráž Jetřichovic, lihovar, druhdy mlýn.

škola Kaňkou r. 1839 zřízená a dotovaná.

odbojné Konopiště a pokořil Benešov

Vstupujeme jako do zahrady, neboť Jetři-

Opustíme-li vesnici, zapadneme již do ne-

a který také hrad Zvěřinec v téže době

chovice přímo tonou v zeleni, třebaže

rušené přírody. Pod lesnatými stráněmi

v sutiny rozvrátil. O 180 let později přešla

strašné mrazy v r. 1928/29 zdecimovaly

běží tu silnička údolím se řadou rybníků

tvrz se statkem v majetek rodu Radeckých

stav stromoví a zejména zdejších proslu-

a dolina už je plna vůně, lesního ozonu;
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dýcháme svěží, bezvadný vzduch. Žlutá

dně zlaté mísy Sedlec s Prčicí; tam na vý-

ků Štítný (r. 1879). Prohlédneme si pak

značka nás před vysokým lesem »U Jose-

chodě mitrovický zámek a dvůr Kvašťov,

sám městys, kde je 200 let starý chrám,

fa« upozorní, že je výhodné odbočiti na

při obzoru na výšině Červený Újezd, na se-

a na faře pamětní deskou (r. 1914) označe-

lesní cestu, přetínající zákruty silnice

veru kostelík arnoštovický, poloskryté ves-

na Chocholouškova úmrtní světnice. Na ji-

k Cunkovu. Dáme se podle značky. Sejde-

ničky a další a další vlny obzoru. Už jsme

hozápadním kraji obce je hraběcí zámek

me pak do lesní kotliny »Jehlišť«, která

700 m nad mořem. Máme před sebou Cun-

s rozsáhlou zahradou. Také zde bývala

zaujala i literáty (Fr. Krtil, J. Spirhanzl),

kov. Nevejdeme však do vsi, ale podle

tvrz, kde v XVI. a XVII. stol. seděli rytíři

aby její divokou krásu zvěčnili. Na západě

značky na první stodole vpravo po schůd-

Doudlebští z Doudleb. Po přiměřeném od-

se Jehliště prudkou, skalnatou strání zdvi-

cích vylezeme na pěšinu k Čertovu Břeme-

dechu nastoupíme cestu zpáteční. Vyjde-

hají pod Ounuz, jsou tam pralesní houšti-

ni (715 m n. m.). Jen vystupte až nahoru.

me z Nadějkova severozápadní silnicí ke

ny nepřístupné, rejdiště lišek, kun, jezevců

Rozhlédněte se do všech stran. Na jihový-

Květuši, ale u kříže (asi 500 kroků od ob-

a vší lesní zvěře. Značkovaná pěšina stou-

chodě se vám poštěstí za jasného dne spat-

ce, po pravé straně) odbočíme na polní ce-

pá. Zapadli jsme do lesů. Asi po 1000 kro-

řit táborskou věž, na jihozápadě pak šu-

stu, která nás pěknou krajinkou povede ke

cích zas dospějeme k silnici, jež tu začíná

mavská pásma hor. I do sedlecké kotliny je

dvoru Větrovu a podle lesa ke vsi Růžené.

příkrými serpentinami se šplhati na cun-

pohled uchvacující. Od Čertova Břemene

Hned před vesnicí však uhneme k východu

kovský hřeben. Když přejdeme pastviště

se vrátíme do Cunkova, projdeme vesnicí,

a polní cestou pokračujeme k Bezděkovu.

a narazíme na kapličku u silnice, zastaví-

kde je zachováno několik rázovitých dře-

Zde chytíme silničku, která nás dovede do

me se, obrátíme se a pokocháme pohle-

věných chalup, a pokračujeme silnicí k ji-

Chlistova (všímejte si stále krajiny!). Ve vsi

dem do kotliny Českého Meranu. Vidíme

hu asi 250 kroků. Po pravici tu stojí boží

nám povědí, kde je Maškovo stavení s ty-

ten kraj opět jiný, přepestrý a bohatě čle-

muka a od nich odbočuje cesta do polí. Tou

pickým dřevěným sroubkem (1784). Pove-

nitý. Za clonou lesa v dolině se bělá jetři-

si nadcházíme zajímavou krajinou podle

de nás mimo cesta, kterou pak dále pokra-

chovický zámek, za ním čupřina lesíka

rybníka Ježka do Starcovy Lhoty, kde při

čujeme k severu, stoupajíce do lesů na

Hůrky s rybníkem po boku, pak jako na

poplužním dvoře stávala také tvrz. Silnice

horský hřeben. Sestoupíme pak na příč-

nás vede odtud k jihozápadu stráněmi nad

nou lesní cestu »hospodárnici« (691 m)

rybníky, mimo statek Boučí k Nadějkovu.

a zabočíme po ní k západu; překrásným le-

To je klidný městys, kde své kroky nejprve

sním prostředím dospějeme k milevské sil-

zastavíme na hřbitově, abychom se při

nici, u níž narážíme na veletínskou hájo-

dnešní pouti po stopách Chocholouško-

vnu. Je plna hromosvodů, bouře jsou tu

vých poklonili u hrobu památce bojovní-

k zbláznění! Doporučujeme, abyste od ve-

kově. Zemřel tu u svého příznivce faráře

letínské hájovny provedli malý odskok as

Fikara 5. července 1864. Pomník na hrobě

500 kroků silnicí k jihu, směr k Milevsku,

mu postavil spolek jihočeských akademi-

kde se vám vpravo rozevřou pohledy do

P
rči
ce
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veletínské kotliny, ke Zvěřinci a k Vysokému Chlumci. Poté se

několik rázovitých staročeských chalup s pruhovanými sroubky

vraťte zase k hájovně. Několik kroků k severu je autobusová sta-

a komorami. Všude vidíš zásoby dříví. Ovocných stromů je málo,

nice, nad ní ve stráni samota Grošíček se s námi dívá do kraje. Lá-

i divoké lesní stromy jsou krátké a houževnaté, mrazy zkrušené.

káni rozhledem popojdeme ještě 200 kroků severně po silnici až

Třešně se tu zapalují až v srpnu a jsou to jen ptáčnice. Že tu naho-

k ohybu první serpentiny – tam však naše nohy stanou samy!

ře zima není žert, povídá domácí písnička o důkladných rukavi-

Jsme na výhledech, v bodě, odkud je dnes nejsličnější podívaná na

cích:

požehnanou, krásnou kotlinu sedleckou! Zde před námi leží Sedlecko, tak malebně a úchvatně, že dojmy z jeho krásy jsou hodny

Když jsem šel z Jistebnice,

básníka. Zrak neví, co zachytit dříve, a duše rozkochána těká po

našel jsem rukavice

pestrém koberci, který tu rozprostřela ruka Páně... Nenasytíš se

chlupatý, huňatý,

těch dojmů! Stále upřené oči na měnící se obraz kraje, konečně

na knoflíček zapatý.

opět vykročíš s výhledů polní cestou, klesající přímo k samotě, až
tě zas vyvede na silnici před vesnicí Sušeticemi. V prvním statku

Je tu potřebí nejen chlupatých palečnic, ale i beranic ušatých a vl-

vpravo u Caltů mají dřevěný srub a černou kuchyni! Nalevo je sta-

něných podšitých punčoch a dřeváků či holínek pořádných.

rá typická došková stodola. Projdeš vsí a pod ní u božích muk

A přece ti sedí na nose hejl, s vousů visí rampouchy a od úst se

(481 metrů n. m.) zahledíš se na západ do kvasejovické doliny,

kouří párou. Této zimě však přišli v poslední době na chuť lyža-

kterou na obzoru uzavírá ostroh se zříceninou Zvěřince a s roz-

ři, kteří si chválí trvalý zdejší sníh i terén. Což, abys i ty přišel po

hlední věží dřevěnou na temeni hradiště. Po pravé ruce máš roz-

vánocích s »prkénky«? Na západním konci Ounuze u křížku od-

košný. výhled k Jetřichovicům a Červenému Újezdu. Spokojen zá-

bočíme vlevo. Vpravo vede zkrácená cesta přes Monínec do Jetři-

žitky spěješ dál silnicí k Sedlci, kde najdeš příležitost k svezení na

chovic; při ní se na východ otvírají lesem průhledy do divoké rok-

nádraží v Heřmaničkách.

liny Jehlišť, po levici je zbytek prapůvodního boučí, jaké krylo
většinu zdejšího kraje v dávnověku. Pěšina vede nás strmou strá-

II. Sedlec–Čertovo
Břemeno–Javorová
Skála–Sedlec (12 km).

ní dolů na pastviště. Mnoho pěkných výhledů! Za 25 minut jsme
v Jetřichovicích. Míjíme statek typického půdorysu a se zachovalým dřevěným sroubkem a pokračujeme v cestě. Po levici se opodál v lese žloutne nová hájovna, vpravo pak zříme konstrukci triangulačního stanoviště – zde jsme na nejvyšším bodě 719 m.
Stranou tu stávala stará hajnice, dnes v ssutinách. Jsme na Javorové skále. Značka nás vede do hloubi lesa, pod velikány buky,

Počátek tury až k Čertovu Břemeni je shodný s I. túrou. Od Č. Bře-

pak na lesní palouky, svěžím a nezkaleným lesním stínem; začí-

mene však se nevracíme k Cunkovu, ale značenou cestou (modrá)

ná klesat, až sejdeme na příčnou cestu »hospodárnici«, na ní je

stoupáme dále k západu do Ounuze, nejvyšší osady v kraji. Je tu

zde lovecká bouda, též přístřeší a úkryt při nepohodě. Zvolna se

www.dobraadresa.cz • 2011 • 6 • 9

ubíráme k západu, využíváme klidu a ozonu, snad i srnčí rodin-

připevněný poučí návštěvníka o původním půdoryse hradu, jehož

ku tu zahlédneme a pak vyjdeme k veletínské hájovně a na

truchlivá ruina trčí dnes opuštěně nad chudý kraj. Zub času na ní

skvostné výhledy u Grošíčku. Odtud se vracíme zpět k Sedlci po-

hlodá, vichry a deště ničí staleté zdivo. Není divu, že se k smutné-

dle tury I.

mu místu vážou strašidelné pověsti, že německý básník Grillparzer

P
rči

IV. Sudoměřice–hrad
Borotín–Čertovo

Břemeno–Sedlec (17 km).

ce

sem umístil děj své hrůzostrašné balady o »Pramáti« a pádu rodu
Borotínů a řada dalších spisovatelů využila zdejší hradní romantiky. Turista spíš než na strašidla myslí na potřebu lepší úpravy, konservace a vyčištění zříceniny – žel, že možnosti jsou tak malé!
S tesklivým pocitem opouštíme hradiště. Po hrázi rybníka nad mlýnem přejdeme na cestu zabočující k západu a podél potoka úžlabinou spěcháme k městysi Borotínu. Založili jej asi ve XIII. století páni z Landštejna. Na výšině stojí (od XIV. stol.) chrám gotický. Při po-

Východiskem jest železniční stanice v Sudoměřicích. Podle orien-

žáru celého městečka r. 1863 shořel, zvony se rozlily a věžní báně

tační tabulky zamíříme k jihu při silnici lesem Bernátkou a podle

zřítila; obnoven je celkem prostě. Chová některé památky na pány

zelených značek jsme asi po půlhodinové chůzi již u zřícenin Staré-

z Malovic. Z Borotína pocházel též Jan, mistr na universitě pražské,

ho zámku borotínského. Sousedící dvorec býval předhradím, od-

odpůrce Rokycanův, později však jeho spojenec, jenž vášnivě potí-

kud padací most vedl přes hluboký příkop k baště s hlavní branou

ral proslulého Kapistrána (r. 1451). Po prohlídce městečka se vydá-

na hradní nádvoří. Mohutné zbytky stěn hradebních, paláce, věže

me silnicí (rozcestí u kovárny) k severozápadu podle Šibeného vr-

s kaplí atd. dávají tušiti, jak pevné kdysi bylo to sídlo Landštejnů

chu k osadě Sychrovu. Po levici přes údolí vidíme pěknou ves Lho-

z Borotína, které r. 1434 marně Táboři dobývali. V polovině XV. sto-

tu Kamennou se zámkem a dvorcem, starým sídlem vladyckým.

letí přišli na hrad páni Malovcové, jejich jmění však po Bílé hoře

Stoupáme silnicí až na hřeben, kde od kříže máme utěšený pohled

propadlo a r. 1623 přešlo do rukou Polixeny Lobkovicové a před

zpět do vysočiny milčínské, na tu »Českou Sibiř«. Hnedle pak sta-

100 léty pak rodu Nádherných. Plán na východní stěně zříceniny

neme na křižovatce silnic, kde odbočíme vlevo (západně) do osady
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libenické, zvané Brabeniště. Stihli

a proto namnoze ještě dnes postačí

jsme zde modrou značku (jde od nád-

ony prastaré stodoly, které stavěl pra-

raží stupčického). Pohodlná silnice po

dědek – výnos polí se o mnoho nezvý-

náhoří vede mezi lesy, polmi, lukami

šil. S obecních drah u Javoří je pěkný

a roztroušenými samotami až do Ost-

rozhled k jihu a západu, ke Chlumu,

rého (Orlova). Neprojdeme osadu ce-

Jistebnici, Alenině Lhotě atd. Když po-

lou, ale podle značky odbočíme mezi

kračujeme pěšinou dále k Cunkovu,

zahrádkami vpravo (severně), aby-

dominuje na západě ounuzský Cho-

chom po loukách a lesnatými stráně-

cholík a pod ním propast Jehlišť. Ro-

mi se dali vést pěšinou podle modré

mantická scenerie nás upoutává až do

značky do Javoří, typické vrchovinské

Cunkova; zajdeme si na Čertovo Bře-

obce s drahami, chudými políčky

meno a poté sestupujeme z Cunkova

a tvrdým životem. V nižších polohách

do Jetřichovic a Sedlce.

Jaroslav
Spirhanzl-Duriš

sedlecké kotliny je půda dobrá a hluboká, tu se daří pšenice i ječmen

Vedl jsem turistu jen několika cesta-

a krmná řepa pěkně uroste. Při orbě

mi, abych jej zhruba seznámil s rázem

pluh z brázdy vyskakuje, pole je samá

krajiny. S bližším poznáním poroste

»závada« (kámen) a mělko pod povr-

sám jeho zájem. Vím, že přijde zas náš

chem skála se hlásí. Protože se doby-

dobrý host! A proto: Na shledanou

tek trvale pase, je málo mrvy, a to zna-

v Českém Meraně!

mená i chudou půdu a malou sklizeň.
Proto také potkáváte na hrbolatých

Připravil

se narodil 27. 4. 1888 v Sedlci. Vystudoval

cestách jen malé forky jako hračky

Michal Šanda

reálku v písku (1907) a zemědělské inženýrství na pražské technice (1911). Po vypuknutí světové války narukoval na haličskou
frontu, kde v roce 1915 padl u Přemyšlu do
zajetí. Jako zajatec pobýval na různých místech Ruska. Po skončení války pracoval na
Sibiři v Omsku na československém konzulátu. Tehdy také procestoval přilehlé části
Číny a Koreje. Domů se vrátil roku 1920.
Stal se zaměstnancem a posléze od 1925 ředitelem Státního výzkumného ústavu agropedologického a bioklimatického v Praze.
V letech 1939–1948 byl ředitelem Státního
ústavu pro půdoznalectví a zemědělskou
meteorologii. Po únoru 1948 a odvolání
z ředitelské funkce odešel do důchodu. Zemřel 21. 7. 1960 v Mariánských Lázních.
V antikvariátech se občas objevují jeho cestopisné knihy Tulákova knížka (1920), Přes
hory a moře (1926), román Jediná mezi námi (1929) nebo Ptáci našich zahrad (1960).
Staré jihočeské chalupy vyšly znovu v roce
2006 v nakladatelství EarthSave CZ.

-ms-
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třív

ko

Z antikvariátních

banánovek

Rukopis, jehož
obsah nyní na
světlo vynesen,
skládá se ze
dvanácti

osmilistových sešitků
hrubého
neobřezaného papíru
v podobě dvanácterkové. Obálka jest
zahnutý s obou stran pergamenový
list, popsaný písmem židovským ve
dvou sloupcích. Hlavní obsah
rukopisu, jakož z přípisku na konci vysvítá, od Petra Hubáčka Kolínského,
kterýž jej r. 1553 dokončil. Za každou částkou (o věcech rybářských,
o pěnkavách, o štěpování) necháno několik listů prázdných, které Hubáček
patrně k pozdějším doplňkům ustanovil. Tu nalézají se dodatky, z nichž jen
14 • 7 • 2011 • www.dobraadresa.cz

Petra Hubáčka Kolinského
o věcech rybářských,
ptáčtnických a štěpařských
jeden, totiž první, od Hubáčka, všecky druhé od jiných zapisovatelů
pocházejí. Písmo jest v dodatcích českých dobře čitelná fraktura. Kdo
Hubáček byl, těžko se dosouditi, jelikož jméno odjinud známo není. Podle
adresy, kterou na rubu posledního listu dvakrát pro cvik péra naškrtal, zdálo
by se, že byl nějakým úředníkem panským, snad u některého pána
z Pernštejna. Po Hubáčkovi dostal se rukopis několika majetníkům
v Čechách, kteří právo majetnické osvědčili přípisky. Mezi jinými dostal se
též nějakému mistru hrnčířskému myslím v České Třebové. Polští
zapisovatelé nepozůstavili žádné po sobě poznámky, lečby se z připomenutí
na titulu: Pro bibliotheca Tyneciana souditi, že by alespoň jeden byl býval
řeholníkem z Čech v Týneckém klášteře u Krakova přebývajícím. Nyní jest
rukopis majetkem pana Jana Radvańského, vydavatele této knížky.

Tolik stojí v předmluvě editora podepsaného zkratkou J. J., pod níž se
skrývá český etnograf Josef Jireček. Pro úplnost uveďme, že Petr
Hubáček Kolínský žil v letech 1520–1568.
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Toto jsou knížky o rybářských věcech a vo

grana gebule kuličky a ztlučiž ty kuličky na

a s krví kozlovou, když se trků, a učiniž z to-

nástrahách na ryby.

prach v moždíři, a kafru též nemnoho k to-

ho masť a maž sobě ruce a nohy, a půjdauť

mu a trochu medu a udělej z toho všeho

k tobě ryby zdaleka.

S

Vezmi shnilé dřevo na spráchnilivé, ješto se

kauli smíšeje to v hromadu, a potom kdež

v noci svítí, vlož je v sklenici a postav do vr-

víš v lítě v horku, kdež tišina, i dělaj malý

Na ryby nástraha.

ši na štiky; lepé tj., probatum est.

kuličky as jako semenec a meciž do vody.

Item vezmi blén aneb jeho símě a přivež ká-

Kterážkoli ryba tu kuličku sní, splyne vzhů-

men a vrz do rybníka anebo do řeky, a sply-

ru a vezmeš ji rukou po dobré chvíli.

nauť jako mrtvé.

Jináče: srdce kozlové a vař nejprve u vodě
a potom v strdi, pak suš je, potom skrájej je
na kusy, vlož do síti neb vrši, vezmi krev

Chceš-li ryby rukama loviti.

člověčí, smíšej ji s ječnau maukau a vlož

Item vezmi libečku a kafru a strdi málo, učiniž

v plátno lněné, a po čichu sejdauť se ryby.

z toho masť, maž sobě ruce a nohy tau mastí
a půjdauť k tobě a budeš je rukama bráti.

Zkušená věc ryby krmiti.

třív

O pěnkavách.
Kterak máš pěnkav chovati.
Když pěnkava oslní a tře sobě oči, vyjma ji

Item vezmi starého sejra, co může bejti

Aby ryby jako mrtvé plovaly.

z klece, stružiž ji řásky ať jsú čisté a zetřiť je

nejsmrdutější, a pálenýho vína až za dva pe-

Item vezmi símě petrželové coť se zdá ane-

mýdlem benáckým nepraným a zaprskni ji

níze a sladovýho prachu a z apatyky slovau

bo kořen jeho, stlučte s starým sádlem

v oči vodu a promy jí octem a dej jí hořčici

ko

jísti den nebo dva, a potom jí dej semenec
s mákem.
Item když pěnkava oprchne, vezmi řasu
březovú, zetři ji na prach v pánvi a přičiň
vody malinko, vyždmiž tu vodu skrze rauchu, naliž ji v růžek a dej píti. V týmždni
pěnkava obroste, a dejž jí semence čistého
a suchého.
Když chceš v čížbu opraviti pěnkavu,
když jest němá, vezmi medu a octa málo,
rozetři žahavky a vydav vodu z nich a přičiň
k tomu vody a medu. A potom jí dej píti jeden den, a potom jí dej kozího mléka za dvě
hodině, a bude zpívati; zastava její buď semenec a mák.
Item Června měsíce velikého vezmi čistú
streď a postav ji v novém hrnci mezi mravenčí a míchej dřevem v hrnci, až jse v kulíky svalejí ti mravenci, a potom ji vyndej na
říčici a prosuš ji dobře a dávej pomalu pěnkavě a věz bezpochyby, žeť bude zpívati div
se nepřetrhne; neb jest to věc zkušená.
Item na sv. Filipa a Jakuba sázej pěnkavy do
tmy, chovej jich čistě a dávej jim čistý mák
málo přimíšeje hořčice, a toho dne vytrhej
jim křídla přes pero a ocas všecek, a nech
jich tak ve tmě.
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Item kdo chce, aby mu pěnkava

Aby péro pustila.

hned po čižbě línala, vezmi raka

Item vezmi hadovu kůži a zetři,

živého a natrhej na poli žita ze-

a dej jim píti aneb kaupati se v té

leného, i stlučiž toho raka s tím

vodě tím.

žitem mezi dvěma kamenami;
potom vydavě z toho vodu, dej
pěnkavě píti, bude línati.

K zastavení péra.
Item zvař semenec kalkusem,
a když počneš sedati, zvař seme-

Když se pěnkava pokazí.

nec v medu.
Aby vítr ptáků nezarazil.
Item vezmi to koření děvestě,

zdráva.

a druzí říkají pupava, ukroje po
Když jest pěnkava měká.
Item dej jí písku čistě vypraného

kausku i vyndej jim do růžku ať

a dejž jí semence čistého a suchého.
Když chceš v čížbu opraviti pěnkavu,

Item kdo chce čihadlo zkaziti,

málo, rozetři žahavky a vydav vodu

vezmi kost umrlého člověka

takto jich myslivče

a prsti z hrobu, pospi tím humenec, a kost někde zakopej.

Item dávej jim mák s řepným se-

z nich a přičiň k tomu vody a medu.
A potom jí dej píti jeden den,

menem, když číhaní přestaneš,
celauť zimu až do sv. Filipa i Ja-

Dodatek

a potom jí dej kozího mléka za dvě

IV.

hodině, a bude zpívati; zastava její

kuba. A potom dávej jim mák
v hořčici, a je v studeně míti máš
a ve tmě bez much do Matky Boží Veliké. A po Matce Boží ne-

Na franskú jistý kus N. Bernatha

chovej jich tak pilně, než časem

lékaře.

se s nimi projdi na humence,

Vezmi rtuti 2 1/2 lotu, soli asi

abyť obvykli k sedání v čas.

hrst, a spal ji v něčem čistym,

A pak když chceš sedati, abyť

bobku 2 1/2 lotu a trošku kruš-

dobře zpívaly a zdrávy byly, teh-

patu, coby ho bylo za peníz a ze-

dy jim vař v kozím mléce seme-

tři ten bobek i krunšpat a odvař,

no; takť budau dobrý písně míti.

a vezmi oleje bobkového 1 1/2 lotu, i zdělej to v hromadu a smni

Když pěnkava chce oslnauti.

spolu to čistě, aby nebylo rtuti vi-

Item sprskaj jí solí s octem oči,

děti, a starého sádla přepuštěné-

bude hleděti.

ho 1 1/2 lotu, a maž se tím po
příhbích, na nohách i na rukách.

Kdyžby se pěnkavě

Než toho jídla se varuj a nejez:

pupek stočil.

vepřovyho masa a nic mličnyho

Item vezmi kámen skřenem

ani seyra žádnyho; než toto jez:

a spal jej. Potom stluč na prach

vejce, kuře, a v teple se maž a na

čistě v moždíři, potom upec vej-

vítr nechoď.

ce čistě a sekej dobře a pospi tím
po několikráť, ať se toho nají.

vodu skrze rauchu, naliž ji v růžek

když jest němá, vezmi medu a octa

Item když máš pěnkavy,

prachem na vejce, a to jim učiň

a přičiň vody malinko, vyždmiž tu

z toho pijí.

a bude tvrdší.

chovati máš.

řasu březovú, zetři ji na prach v pánvi

a dej píti. V týmždni pěnkava obroste,

Item vezmi vejce mravence a dej
pěnkavě několik jich, a budeť

Item když pěnkava oprchne, vezmi

Připravil
Michal Šanda

buď semenec a mák.

Item Června měsíce velikého vezmi
čistú streď a postav ji v novém hrnci
mezi mravenčí a míchej dřevem
v hrnci, až jse v kulíky svalejí ti
mravenci, a potom ji vyndej na říčici
a prosuš ji dobře a dávej pomalu
pěnkavě a věz bezpochyby, žeť bude
zpívati div se nepřetrhne; neb jest to
věc zkušená.
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Z antikvariátních

K

banánovek

oumaví
Quido Hodura se
narodil 2. 2. 1879
v Litomyšli, zemřel
17. 9. 1960
v Praze. Profesor
českého jazyka,
lexikolog, dialektolog
a stylistik, redaktor
časopisu Naše řeč. Knihu Nářečí Litomyšlské vydal Musejní
spolek v Litomyšli. Já jsem ji koupil v roce 2011 v antikvariátu
AD Plus v Dlážděné ulici za 500 Kč. Sice se tato rubrika
jmenuje Z antikvariátních banánovek, ale v krabici od banánů za
dvacetikorunu už dneska zajímavou knížku nekoupíte. Dokonce
ani takovou obskurnost, která rozebírá jak po retnicích b, p, m, v,
f ztrácí se na Litomyšlsku jotace proti usu obecnému. To tvoří ale
jenom část knihy.
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Nářečí Litomyšlské
V předmluvě
Hodura

Slovník abecední
Bába babivá: porodní asistentka.

Mejchat: foukat.

poznamenává, že

Bandaska: silná hůl.

Merhovaný: neurčitý.

Bojdo: slovo úžasu, nechce-li se říci bože.

Močhuba: opilec.

v průběhu práce se

Branzule: vložky do bot.

Mrcá: pospíchá a nemůže stačit.

Cabit: brečet.

Mudák: a) panák, hastroš b) bubliny při deš-

směr jeho interesu

Cejchnout: uhodit.
Ciku maku: ani slova.

Natejčit: přihodit se.

od čistě hláskového

Cumrdit, čubrnět: obcházet a nic nedělati.

Necesta: špatná cesta.

Dluchnit: dusit peřinou.

Nedohlídat: něčeho se nedohlídá – chybí.

a tvarového změnil

Drudčák: o mnohomluvném člověku.

Nekůlné dřevo: nedá se štípati.

Ducmoch: tlustý.

Nenavíznout se: nebýt viděn.

a obrátil se

Duchlit: tajit něco.

Ourážka: jíti na ourážku – najdíti si.

Dušení: tíha na srdci.

Padrhola: chatrně oblečený člověk, též neu-

k slovníku a syntaxi.

Folk: volnost.
Foukáč: větrník.

Panáček: kněz.

Z lexikologa stal se

Greditorky: druh pentlí.

Pecák: vymetač kamen.

Holovat: bít holí.

Pečoft: pečeť.

etnograf. Za mnohé

Hovořit přes zub: naplano.

Písmeno: čítanka.

Hrýzt: vnitřnosti ho hryzou, t.j. má bolení.

Plechej: o nehezkém člověku.

inspirační pobídky

Chrábit: postonávat.

Podařebnělej: mírná gradace k darebnej.

Jednobytně: stále.

Podněť: jarní setí (čočka, hrách, len).

v tomto přerodu

Jechtat: koktat.

Poníženej: hrbatý (eufemisticky).

Jeřabit se: pes se jeřabí zlostí.

Posel: boží posel – blesk.

děkuje Dru.

Kadaň: kaluž.

Poštulovat se: usmívat se.

Kaňoutka: kapka.

Pouch: hrb.

Nejedlému. Tehdy,

Kocman: vyvýšené místo mezi dvěmi kole-

Požáry: mraky skupené do žebrovitých vrs-

v roce 1904, byl

Kosmat: česat.

Přihrejzat: přikusovat ku př. chleba do kávy.

Koza: dát dítěti kozu, t. j. přestat je kojit.

Přípicnout: termín pro pohlavní znásilnění.

ještě Nejedlý ( =

Kváč: klep, žvást.

Psina: horečka, zimnice.

Kvartýr: myslivna.

Rejsnit: vadit se.

nářeč. mocichtivý

Kvet: čmíra; rozkvetla, t.j. měla poprvé čmí-

Satonit se: namáhavě něco dělat, udýchat se

stařec) mladým

Lamprdovat: dělat okolky.

Sejřiček: syreček.

Licitace: obecní děti v licitaci přiřknou se to-

Schuninka: nemá ani schubinky = nic.

intelektuálem,
sršícím nápady.

jemi v úvoze.

ru.

mu, kdo nejvíce podá.
Mačák: hadr připevněný na holi ke shášení
ohně v peci.

ti ve vodě se tvořící.

rostlý.

tev.

a spotiti prací.

Skřípat se: hádat se.
Smeknout se: kdyby ho smeklo, t. j. kdyby
zemřel.
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Správa boží: zpověď.

Vobuj: boty.

Sroňka: hubená kráva.

Vodnechtít se: znechutit se.

Stejská se mi: jsem zemdlen, unaven.

Vohava: nepořádek.

Svěčnej: o šatech, jež dobře přiléhají, svědčí.

Vokál: šum ve vodě.

Šebotat: kaše v troubě šebotala.

Vopejřit se: zbohatnout.

Škrundat: vláčet nohy při chůzi.

Vopeslý: obejda.

Šmodrchat se: jíti pomalu.

Voprdovat: obcházeti okolo práce a nechopit se jí.

Šmukačka: hra na schovávanou.

Vorkáfy: přípravy švadleny k šití.

Špetky: konce prstů.

Vosobnej: o slušném člověku.

K

oumaví

Šťukat: škytat.

Vysrati se: břed se vysére (ne vyrazí).

Toukačka: beseda, kalanda.

Vyšprajčit: vyzdobit, např. komůrku.

Trcalka: terciářka.

Vyzrnit: vyzískat.

Tělpatej: také o nepřiléhavém šatu.

Zablavý: pivo (zebe).

Údrbek: úsměšek.

Zabzdít: málo zatopit.

Uchloudit: řepa všechen plevel uchloudí.

Záduška: pole, které jde napříč podle několika jiných
polí.

Utantovat: uchlácholit někoho.
Úkostlit se: býti v obavách.

Zamrklej: málo vyrostlý.

Vejpraška: rákoska na vyprašování šatů.

Zařečit se: dát se do řeči.

Vejstrojník: kdo se hezky strojí.

Zatrudnit: rozesmutnit.

Vejtef: nápad (deverbativum!)

Zkontrachtěl: i aby člověk na světě samou štrapacej
skontrachtěl.

Vejvařiční voda: pramenitá.
Větit: hostit, živit, starat se.

Zmusit: přinutiti někoho.

Vobalovat se: vytáčet se.

Žabit se: namáhat se, trápit se.

Vobráždit: vyorati hlubokou brázdu uprostřed pole pro-

Žbrouchat se: máchat ve vodě.
Žmoulit: v ústech přežvykovat.

ti vlhku.

Stavení
Stavení litomyšlské podrželo namnoze typ starého čes-

záhrobeň nebo záspí. Nad záspím bývá pavláčka oby-

kého domu, jak jej dosud vídáme jen ve východních a se-

čejně besídka nazývaná. Dveřmi (veřeje slovou pratýs-

verovýchodních Čechách. Bývá z pravidla táhlé, majíc po-

ka, vrchní pažení zapuštěné do pratýsek slove svrcho-

dobu obdélníka, a okna obyčejně nehledí na náves, nýbrž

lek) nad záspím vstoupí se na síň, z níž na obě strany ve-

do dvora, poněvadž v čele hlavního selského stavení jest

dou dvéře do sekníce a schody nebo žebřík na strop (pů-

konírna. Obyčejně bývá pod roubením z přitesaných trá-

du) na komoru a na hambalka. Uprostřed jest vchod do

mů nevysoká podezdívka. Skuliny mezi trámy se vycpou

sklepa uzavřený poklopem. V sekníci v rohu na téže

mechem (vomší) nebo vymažou mazaninou, t.j. hlínou

straně kde jsou dvéře jsou postavena kamna. Schránka

s plevami nebo sekanou smíchaninou. Na roubení staví

pro vodu na nádobí při kamnech slove kamnovec nebo

se kryt šindelový. Prkenný štít v čele slove lomenice, jejíž

měděnec, vrchnímu okraji kamen říká se kranec a vrch-

vrchol bývá useknut a místo něho jest přístřešek zvaný

ní ploše kamen – kobka. Vyzděný okraj slove pecinka,

kukle, jinde šup. Nad kuklou bývá vztýčená dřevěná neb

malý vyzděný otvor v ní je pecánek a místu mezi stěnou

plechová makovice anebo vrzátko (korouhvička). Okraje

a kamny říkají pícek nebo sklípek. Kouř jde do komína

střechy přes lomenici vybíhající jsou vokřídlí. Příčným

komínkem (šlauch). Vedle plotny byla dvířka do chlebo-

trámům v rozích u říká se panty anebo ruky.

vé pece (chlebouny). Naproti dveřím nebo po straně do

Ulicej přijde se z náusi do stavení. Ve dvoře podél

dvora jsou vokna. U stropu viděti jsest v starých světni-

stavení jest postaveno zápraží zvané zábřež, záprseň,

cích palác, příhradu, na níž se dávaly různé cáry a ko-
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lovrat; někdy se tam i spávalo. Ze záspí vedou dvéře také do

O třech vandrovních

stáje či maštale, v jehož středu jest řezárna pro řezání sekaniny. Na dvoře jest vodárna jinak cisterna zvaná. Na dvoře pod
záspím jest loužnice (hnojůvka). Souběžně s hlavním stavením

Jednou se sešli tři vandrouní. A toť se rozuný, jak to vobyčejně me-

přes dvůr stojí chaloupka, obyčejně obydlí výměnkářovo. Vza-

zi nima bejvá, že neneli v kapce ani groše. Hlasu už neli jako kvítí,

du, kde bývá stodola, jež obyčejně bývá na Lytomyšlsku mimo

tak ponejšleli na to, kde by se jim dalo dělat, aby se zadarmo na-

stavení, jest srub či sroubek a v něm komory, do nichž uscho-

jedli. Pucovat kliky (= žebrat) se jim nechtělo, byli to hoši vykou-

vává se obilí a jiné zásoby, jako uzené maso, sušené ovoce. Do

kaný. Jeden z nich nel dobrej nápad a pojdá: „Dyž mnš poslechne-

komor srubních jde se po schodech na besídku (pavlač). Vedle

te, jak já vám poradím, tak se najíme a natyjem jak kapouni. Ale to

sroubku bývá pleunik, komůrka pro plevy. Staršího původu

vám pojdám: nechte mně celou vůli, já ten dyškurs provedu celej

dřevěná stodola, s půdorysem půlkruhu a s doškovou stře-

sám. V tejle vesníci je jeden šentíř a ten, jak ho trochu znám, nemá

chou dosahující skoro k samé zemi, stojí mimo stavení a slove

ušecky pohromadě, je tak hezky přitroublej. Ten poslechne ušecko

roubenka. Na humna vedou vrata humenní, na náves vrata

a bude nám sloužit jak morovatej. Jak sem se ve usi dozveděl, že tu

návesní. Sklep v kopci, do něhož vede chodba ze dvora, jme-

hospodu asi před dvouma nesícema koutyl a je prej svobodnej. Vče-

nuje se kamenice.

rá sem u něj koutyl za poslední teníze tabák a štyčku k fajfce a tak
sem ho trochu vyzkoumal, že je to bačkora chlap. Já tam pudu nej-

Rčení a pořekadla

dříu sám, dám si nalejt holbu týva a vy přiďte po chvilkách za
mnou.
A tak se taky stalo. Dyž se teda v tej hospodě sešli, tu se vítali,

Nemá rozumu ani co by houno vosolil.

podávali ruce a za zvláštní náhodu to pokládali, že se tak sešli a sa-

Trp tělo, když’s chtělo = při propichování uší nebo nemanžel-

ný znáný. A tak se ušecky dohromady umluvili, že si daj společně
voded. Jedli a tyli, co jim hrdlo ráčilo a kouřili jako vápeníci. Při

ském porodu.
Co komu svědčí, už na něj z daleka bečí.

tom hovořili a jeden přes druhýho se chlubili, jak hrozný dědictví

Kulhaví chromí – největší hromy.

jich doma vočekává. Dyž se dost najedli a natyli a podesedovali, za-

Já ti povím, proč se divokej hrách na hladovým stole nepřebí-

volali šentíře, aby jim dal oučet, že musej zaplatit a jít dál.Dyž se

rá = zač je toho loket.

tak stalo, tak ten pruní vstane a chce platit, v tom druhej skočil

Kdo se na lásce (= obecní práci) potrhá, není hoden krchova.

a pojdá: „Ty to nebudeš platit, zaplatím to já.“ V tom křičí třetí ne-

Bije jako prosečskej hrom (od Proseče na jihozáp. přicházejí

budeš to platit ty ani ty, zaplatím to já. Hádali se a hádali, chtěli

časté bouře) = silný rváč.
Za krejcar by tancoval celej den nahej s kozou v louži = lako-

všichni platit a nenel v kapce žádnej ani bob. Dyž se nemohli dohodnout, ten pruní pojdá: „Ináč to nebude, vy šentýři, musíte ze
sebe udělat cukubábu (= dát si zavázat oči) a mý budeme dehat vo-

mec.
Kouřili jako vápeníci.
Prevít vod smetí daleko neletí.
Narodil se na mezi a mez zvorali = o člověku o němž se neví,

kolo vás a koho z nás touhle holej napálíte, ten to zaplatí.“
Šentýř svolil. A tak dehali pořád na večí kolo, aby jich netrefil
a jeden povoteuřel dvéře a soukali se jeden za druhým ven a v síni
potkali pana faráře a potichu ho pozdravili. Farář příde do seknice

odkud je.

a nýsto pozdravení se dá do hlasitýho snýchu, dyž viděl šentíře se

Nadávky

zavázanejma vočima, jak pořád kolem sebe holej mává. V tom se
šentíř rozdeh?a bác! natáh faráře přes záda, až se chudák prohnul
a pojdá: „Ty to budeš platit.“ Farář se rozkřik na šentíře: „Vy bláz-

Candoň: žvanil.

ne anebo anebo copak děláte?“ Šentíř poznal známej hlas farářuv,

Drchna: o staré peřině, také o lidech.

strh šátek z vočí a náramně se zastyděl za ten svůj pošetilej kousek,

Chramosta: nemotora.

že se tak nechal vošidit. Vydeh?ven a dehál vokolo hospody, ale po

Necáp: nečistá, nepořádná, nekloudná ženská.

vandrouních ani pomátka, jenom ta stará hůl, kerou v ruce držel

Nestatek: slabá ženská.

mu vostala na památku.

Řásná huba: sprostá.
Šimral, šimralka: líný dělník, dělnice.
Valnoha: loudal

Připravil
Michal Šanda
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Kolín za války

František Moravec (1859–1920) byl
učitel, sokolský pracovník a novinář.

oumaví

Kniha Kolín za války je souborem
článků, které otiskoval v časopisu
Labské proudy. Po jeho smrti ji
edičně připravil jeho syn Otakar
Moravec „Robur“ (1887–1943).
Italský legionář, publicista a pozdější
korektor Bayerovy tiskárny. Za
2. světové války se stal členem
vedení kolínské odbojové organizace
Prstýnkářů a byl popraven.
emu se Kolín po léta zuby nehty vzpínal, to teď

cary. A jsou artikule, které vůbec za žádné peníze ne-

má: vojenskou posádku. Máme zde dva armádní

dostanete. Tak na př. v minulých dnech nekoupili jste

sbory. Jeden je zakopán „U Ptáčků“, druhý na

v celém Kolíně za krejcar soli, kdybyste byli dávali za

Č

„Rozkoši“. V tomto jsou samí hoši z Kolína, jenom že už

pytel soli pytel zlatníků!

hodně staří a vousatí. Hlídají železniční most přes Labe.

Vzdor drahotě stal se Kolín zásobárnou Pražanů,

Posádka od Ptáčků zase hlídá nádraží, telegrafní i tele-

kteří v tuctech jezdí sem každodenně nakupovat. Jděte

fonní spojení.

jen na nádraží a napočítáte tam při každém vlaku celé

Válka ochromila průmysl, obchod, řemesla. V ne-

desítky mužů a žen, kteří odvážejí pytlíky mouky, hra-

děli zjistili jsme v Kolíně tyto ceny: 1 kg mouky

chu, čočky, chleba a jiných potravin. (censurou zničeno

K 0.80, hrachu 0.96, krupice 0.80, švestek sušených

25 řádek) Neboť v Praze jest ještě větší nedostatek a dra-

0.96, petroleje 0.88, mýdle 1.04, svíček 1.20, cibule

hota. Dříve jezdili do Prahy nakupovat Kolíňané, nyní

0.52, česneku 2.40. Za kilo hovězího platily se 2 K, za

jezdí Pražané nakupovat do Kolína. Půjde-li to tak dále,

kg telecího 2 K, vepřového K 2.60, skopového 1.60,

budou k nám jezdit „nákupní vlaky“ a my zůstaneme

kilo syrové šunky stálo K 3.60, vepřového sádla ke

na holičkách. Slavná městská rado, kde jsi?

škvaření 3.60, vyškvařeného K 4, chleba 0.48, uher-

Novým válečným zjevem v Kolíně jsou polští židé

ského salám K 6.50. Za slanečka musíte dát 20 halé-

s kudrnatými pejzy na spáncích a dlouhých, po pravé

řů. Všechno zdražilo, jen syrečky jsou pořád za 2 krej-

straně umouněných kaftanech, to od toho, že si otírají
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o ně prsty, kterými si dříve utřeli nos. Pol-

milenky. Na nádraží se loučili a viděl jsem

chleba, ovšem musíte k tomu přidat K 0.68.

ských židů je v Kolíně a okrese na dva tisí-

srdcervoucí scény, ale pomlčím o nich,

To má, resp. musí stačit osobě na týden. Na-

ce. V Kolíně mají „bursu práce“.

abych nedělal váženému panu censorovi

ši kluci snědli by však takový bochník na

zbytečnou práci.

posezení.

Antonín Tvrdlík, sloužící u 36. pluku
zaslal svým rodičům dopis z Ruska. V cen-

Začato s vydáváním chlebových lístků.

Vážený pane redaktore, srdečné díky za

surovaném dopise píše, že je v zajetí a na

Kdo má od obce vyměřenou celou porci, do-

Labské proudy. Nevíte, s jakou dychtivostí

cestě do Sibiře. S ním zajati byli z Kolína

stane na týden sedm archů chlebovek. Arch

čekáme na každé číslo, abychom se dovědě-

František Ovčička, syn řezníka v Kouřim-

má 56 „housenek“, tj. kuponků. Za takový

li, co v Kolíně nového. Jak Proudy dojdou,

ské ulici a Sykáček ze Sedlova. V zajetí se

kuponek dostanete dvoukrejcarovou hous-

všichni se kolem mne sesypou. Čtou se na-

dostal téměř celý jejich batalion. Ve 104 se-

ku za tři krejcary nebo 35 g chleba, tj. ten-

hlas, aby všichni slyšeli, a nic nám nevadí,

znamech ztrát rakouského vojska je uvede-

ký krajíček. Za celý arch dostanete bochník

že se do čtení mísí hřmění děl. Jinak se má-

no 15.568 důstojníků a 303.191 mužů. Silné procento z toho činí naši.
Blokáda anglická má za důsledek veliký
nedostatek některých kovů, nerostů a j. Mezi těmito jinými věcmi jsou také slámky do
viržinek, které se k nám dovážely z Afriky.
Dnes vyrábí se viržinka bez slámek, ale co
je zvláštního, jsou lepší a hoří lépe.
Kolíňané jsou veselí hoši. Humor a vtip
neopustí je ani na bojišti. Když po prvé ocitli se v zákopech a Rusové začali jim posílati
šrapnely, povídá jeden z našich hochů: „To
je hrozné, vždyť někoho zabijí.“ A vyskočiv
ze zákopu, volal na Rusy: „Vy tam, dejte pozor, jsou tu lidé!“
Jsou prý rády čteny ty moje kapitolky
nadepsané Kolín za války. Alespoň mne tak
ubezpečovala známá panička a dodala, že
je jen škoda, že je v nich pokaždé tolik bílého místa. Tam bylo jistě to nejlepší čtení. –
Chyba lávky, milostivá paní, tam bylo právě to nejhorší čtení. Proto také slavná censura, dobře vědouc, jak špatná četba kazí
mravy, řádky ty z mých kapitolek vyškrtala.
V hlubokém smutku pohříženi dodáváme zvěst o úmrtí Ladislava Jahody, vojína
36. pěš. pluku, který skonal v měsíci březnu 1915 po hrozných útrapách válečných
v Nov. Sandci v Haliči. Zesnulý byl členem
Počestného cechu starých mládenců v Červených Pečkách.
V pondělí oživly zase kolínské ulice.
Venkovští mladíci s typickými černými kufříky houfně se ubírali celé dopoledne k nádraží. Rekruti! Provázely je matky, sestry,
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me dobře. Spíme oblečeni, abychom se rá-

Starosta král. města Kolína, advokát

Ze zraněných vojínů zemřeli tento tý-

no nemuseli oblékat. Jíme někdy jednou

pan JUDr. Alfréd Jelínek, podává jménem

den v kolínské karanténě: Miklos Moldore-

denně a byt máme, kam přijdeme. Spíme

své hluboce zarmoucené rodiny truchlivou

an, 25 roků starý z Uher, Jan Pavel, 21letý

na zemi, abychom se nezdržovali odestlává-

zvěst, že jeho syn, pan Vladimír Jelínek,

od pěšího pluku 64/3 na tuberkulosu, Iva-

ním a ustláváním. Šimrá-li nás něco na těle,

nadporučík c. a k. dragounského pluku, ze-

novič Rablov, pravoslavný Rus, 29 roků sta-

uspořádáme hon; bez pušek sice, ale jediný

snul v neděli dne 11. dubna 1915 v posád-

rý po amputaci nohy na tetan.

kus nám neujde. Abychom se nemuseli če-

kové nemocnici vídeňské následkem střel-

Odcházeje do bitevní čáry, dávám všem

sat, dali jsme se ostříhat. Taky se nemyje-

né rány do hlavy, kterouž utrpěl v srpnu

svým přátelům a známým srdečné Sbohem!

me. Zkrátka máme se tu fidél. Prosím, ne-

1914 na severním bojišti. Tělesná schránka

V Solnohradě dne 29. dubna 1915. Otakar

zapomeňte na nás s Lab. proudy. Josef Dra-

oumaví

zesnulého byla z Vídně do Kolína převezena

Moravec, správce všeob. okresní nemocnice

hovzal, polní pošta č. 56.

a zde matce zemi odevzdána.

v Kolíně.

K

Na obzoru válečném se objevuje silhueta
masových lístků, či zkrátka řečeno „masařek“. Prvním krokem k tomu jest ministerské nařízení, jímž obmezuje se porážení hovězího a vepřového dobytka. Prodej syrového nebo připravovaného masa hovězího,
vepřového, telecího a kuřat, jakož i podávání
masitých jídel v restauracích atd. se obmezuje na pět dní v týdnu. Přestoupení tohoto nařízení se trestá pokutou od 2–3.000 K nebo
vězením od 3–6 měsíců a ztrátou živnosti.
V sobotu nastoupili vojenskou službu
všichni ti, kteří ve věku od 37 do 42 let byli
při přehlídkách uznáni schopnými. Zmizela
opět celá řada známých z Kolína i okresu.
(3 řádky zničeny censurou)
Plakáty na radnici oznamují obecenstvu, že se prodává dánské maso. Jakýsi ferina namaloval k „n“ ve slově dánské ještě
jednu nožičku, a tak druhý den čtlo p.t.
publikum: Dámské maso 1 kg za 3.30 K.
Vše je dražší: mouka, cukr, pentle,
kaviár ba i krém na boty,
pro efekt i staré švígrmutr
s hubičkami dělaj? drahoty.
Letos každá paňmaminka
musí drahotou být dojata,
zvlášť když vidí, čáp že hazardní je
a roznáší teď samá dvojčata.
V posledních dnech přibylo do Kolína několik transportů raněných z bitev na Sanu,
mezi nimi i slušný počet Rusů. Z raněných
vojínů zemřeli: Ondřej Horvath, 25 roků
starý vojín 16. pěšího pluku (prostřelený
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krk), Slovák; Jiří Baby, 20letý vojín 30. pěšího

vězněn přes šest měsíců. Pro nedostatek důkazů

pluku z Bukoviny na tetanus; Zinrog Zabadil, 28

a hlavně pro svoji skvělou obhajobu nemohl býti

roků starý ruský zajatec, na asijskou choleru; La-

odsouzen. Ale nebyl ani propuštěn, nýbrž jako

jos Kiss, Maďar, na tetanus; Libor Kopka, 38letý

člověk státu nebezpečný deportován do internátu

vojín 32. pěšího pluku z Moravy; Alex Jimjo, 31

v Göllersdorfu u Vídně. Tam byl držen téměř dva

letý ruský zajatec; Aleš Trefilo, 35 roků starý Rus

roky a po Karlově amnestii propuštěn domů po-

na tetanus; Petr Nyak, honvéd z Aradu v Uhrách

slední ze všech internovaných. Útrapy žaláře a in-

na srdeční vadu.

ternátu přivodily jeho předčasnou smrt.

Zde články končí. Labské proudy byly úředně
zastaveny a jejich redaktor a autor těchto článků

Připravil

odveden před válečný soud do Terezína, kde byl

Michal Šanda

Ze zraněných
vojínů zemřeli
tento týden
v kolínské
karanténě:
Miklos
Moldorean,
25 roků starý
z Uher, Jan Pavel,
21letý od pěšího
pluku 64/3 na
tuberkulosu,
Ivanovič Rablov,
pravoslavný Rus,
29 roků starý po
amputaci nohy
na tetan.
Odcházeje do
bitevní čáry,
dávám všem
svým přátelům
a známým
srdečné
Sbohem!
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Z

Z antikvariátních

banánovek

ačáte

č

Vrchní četnický
strážmistr Josef

ník

Vávrovský se
narodil roku 1879,
zemřel 1946. Byl
činný i v policejním

esperantském hnutí
a příručku Zločinci
z povolání vydal v esperantu pod
názvem Profesiaj krimuloj.
a svého dřívějšího několikaletého půso-

jimi páchaných, o jejich evidenci u bezpečnostních úřadů atd. a to

bení u Ústředního četnického pátrací-

tím více, poněvadž pomůcek z oboru pátrací služby máme velmi po-

ho oddělení v Praze byl jsem pověřen

skrovnu a pomůcka tohoto druhu snad dosud nikde vydána nebyla.

Z

„Evidencí zločinců z povolání“ (specialistů). Měl
jsem tudíž možnost obeznámiti se s nejrůznějšími druhy trestných činů páchaných zločinci,
o nich soustředily se zprávy z celé Čsl. republiky
a z veliké části i ze zahraničí u tohoto úřadu. Tu

Zloději páchající krádeže
povozů na silnicích

seznal jsem právě, že jest potřeba nějaké příručky pro výkonné bezpečnostní orgány pojednáva-

Stává se tak dosti často o výročních trzích, kdy různí obchodníci,

jící o „Zločincích z povolání“, o trestných činech

živnostníci, trhovci apod. jedou s povozy v noci po silnicích. Pacha-
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Zločinci z povolání
telé bývají často z blízkého okolí místa činu a nemusí zboží proto

míč, magnet, drobnohledy s čočkami, flobertovu pistoli, vrchní část

daleko odnášeti. Velkou vinu na tom, že krádež se stala, mívá čas-

šicího stroje, dýmku, kapesní kalendář atd. Věci, kterých ze skříní

to kočí (vozka), který sedí na voze, celou cestu spí nebo je opilý.

a sbírek neodcizil, jako učební pomůcky, přeházel, někdy je rozhá-

Také se stává, že jeden ze společníků jde pomalu po silnici

zel i po zemi, pošlapal, rozbil akvárium, vypáčením poškodil skříně

a když k němu povoz dojede, prosí vozku, aby si směl přisednouti

a zásuvky a způsobil tímto více škody než měly odcizené předměty;

a kousek cesty se svézti. Rozpřádá s ním pak na voze rozhovory

z odcizených předmětů bývaly často mnohé nalezeny za městem na

a odpoutává jeho pozornost od povozu, zatímco druzí společníci

cestách neb v polích, kde je Josef D. po spáchaných krádežích za-

vzadu vůz vykrádají.Po nějaké době

hodil.

1/

4

–1/

2

hodiny, když je krádež

provedena, poděkuje kočímu za svezení a odchází udánlivě do místa, o kterém se dříve zmínil, že jest cílem jeho cesty.
Někdy se krade vůz i před hostincem, před kterým kočí zastavil, aby nakrmil koně a sám se také v hostinci posilnil. Tu sejdou se

Měl zvláštní zvyk, že ve školách zanechával obyčejně některý
z předmětů, které před tím v jiné škole odcizil a to buď klíče, lupy,
housle, kružidla, rukavice, nebo si vzal ve škole na chodbě pověšený kabát některého profesora, svůj kabát tam pověsil a zanechal.

ihned kumpáni, kteří kočího nebo majitele povozu v hostinci upou-

Jako druhou upomínku na svoji návštěvu vykonal často ve ško-

távají a zdržují, pije se stále „ještě jedna“, zatímco společníci ne-

le svoji tělesnou potřebu, ne však na patřičném místě, nýbrž v učeb-

střežený vůz venku vykrádají.
Krade se všechno. Balíky nebo menší bedny se zbožím, s látkami, oděvem, prádlem, mlékařům nádoby s mlékem, řezníkům maso, zabitá domácí zvířata, vepři, ovce, telata, rolníkům pytle obilí,
brambor, zelí a jiné polní plodiny, sadařům koše s ovocem, hokynářům zabitá drůbež, koše nebo bedničky s máslem nebo vejci atd.,
kočímu z pivovaru se ukradne jeden nebo více soudků piva, kupci
pytel kávy, homole cukru, bedna likérů a jiné kupecké zboží.

Vloupání do úřadů, bank,
kanceláří
Zvláštní zmínky pro svoji specialisaci pro vykrádání škol zasluhuje
Josef D., topič z V., který v roce 1927 vykradl během 4 měsíců v Čechách 43 škol (z toho byl ve 24 případech daktyloskopicky usvědčen). Ve dne tiše vešel do školy, procházel chodby a obhlížel zařízení budovy, otočil obrtlíky u některých oken, aby pak mohl v noci
lehce okno otevříti. V noci pak prošel všechny místnosti, učebny
a kabinety, které byly otevřené, uzamčené odemykal svými paklíči.
Pro zajímavost, co všechno se mu hodilo, uvádějí se zde věci v tom
pořadí, jak mu as padly do rukou: v první řadě slídil po penězích
a pak přišlo to ostatní – ukradl klíče, lupy, různé legitimace, brýle,
šatstvo pánské a dámské, hrnec sádla, škvarky, poštovní známky,
hudební nástroje, radioaparát, kreslící a psací potřeby, kružidla, rysovadla, malý model parního stroje, fotografický aparát, kopací
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ně nebo v ředitelně, tam dokonce do koše

svému překupníku. Někdy jsou ukradeny trubky na objednávku,

na papír a v jednom případě i do umyvadla.

když totiž překupník upozorní svého dodavatele (zloděje), že potře-

Pravděpodobně jde o známou pověru

buje tolik a tolik metrů. Objeví-li se v novinách inserát „Kupuji cín

u mnohých zločinců, kteří věří, že vykoná-

a různé cínové věci za nejvyšší cenu“, jest jisto, že v v krátké době

ním tělesné potřeby na místě činu, budou

bude spácháno několik krádeží pivních trubek.

Z

míti štěstí a nestane se jim žádná nehoda
a hlavně nebudou zjištěni neb dopadeni.

Zloději kostelní,

Josef D. byl dopaden 27. května 1927

četnictvem v Podolí, okres Tábor a dodán

na hřbitovech a v hrobkách

soudu.

ačáte

č

Zloději pivních
trubek

Antonín T., 70letý dělník z P. již mnoho let páše krádeže na hřbitovech. K otevření kaplí, hrobek a márnic používá obyčejně motyk
a lopat a jiného hrobařského nářadí; krade svíce, provazy, motyky,
lopaty, konvice na vodu (kropáče na zalévání květin), hrnce, putýnky. Přespí obyčejně v márnici neb na hřbitově na listí ze hřbi-

Zloději tohoto druhu páchají krádeže vlou-

tovních věnců, ráno naloží všechno na trakař nebo kotouč (koleč-

páním všude tam, kde jsou cínové trubky,

ko), který někde na hřbitově rovněž odcizil a jede pak veřejně za

hlavně do sklepů v hostincích, ve výčepech,

dne po silnici, pokuřuje si spokojeně z dýmky, třebas i přes několik

v pivovarech. Odcizené trubky prodávají

okresů, kde tyto věci cestou rozprodává. Svým vzezřením a oble-

ník

kem vzbuzuje dojem bodrého venkovana a nebudí u nikoho žádného podezření. Byl již 25krát trestán, ale nedá mu to pokoje, a jak vyjde z vězení nebo z trestnice, je již zase ve svém starém živlu a zdá
se, že tomuto svému oboru, ve kterém jest tak dobře zapracován,
zůstane již věrným do smrti.

Podvodníci různí
František Š., bývalý hostinský, potuluje se po republice, předstírá,
že koupí hostinec, láká na prodávajících plánky, zavede je k notářovi neb advokátovi za účelem uzavření smlouvy, ale neplatí. Do nově koupeného (na dluh) hostince pozve místní občany, každý může
píti a jísti zadarmo co hrdlo ráčí a když se takto hosté dobře pomněli, všechno snědli a vypili, „nový pan hostinský“ nadobro zmizí.

Podhazovači peněženek
Podvodníci a zloději tohoto druhu vyskytují se ponejvíce na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a páchají podvody a krádeže hlavně o výročních (koňských a dobytčích) trzích; bývají při tom obyčejně tři,
někdy též jen dva společníci. Vidí-li nějakého rolníka, že hodlá koupiti krávu a nemůže si vybrati, tu jeden z nich k němu přistoupí
a řekne mu, že ví o takové krávě, jakou si rolník přeje, že bude laciná, poněvadž její majitel potřebuje nutně peníze. Je-li rolník ocho-
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Josef Vávrovský

rou. Jakožto hlavního viníka jej násilím odvádějí udánlivě
k bezpečnostnímu úřadu a rolníka nechají odejíti; tento je
rád, že to tak dobře dopadlo, běží znovu na trh nebo ještě raději domů a tam teprve shledá, že byl okraden.

Cikáni (potulní)
Koho jest považovati za cikána, jest uvedeno v zákoně o „Potulných cikánech“ ze dne 14. července 1927, kde se praví: Za
potulné cikány podle tohoto zákona pokládají se cikáni z místa na místo se toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí, a to v obojím případě i tehdy, mají-li po část roku,
hlavně v zimě, stálé bydliště.
Známou starou metodou při krádežích páchaných cikány
jest použití malé kotvy zhotovené ze 3 nebo 4 udic, která jest
zasazena do olověné nebo železné kuličky a kulička pak jest
upevněna na dlouhé slabé šňůře. Někdy jsou v bytech otevřená okna, ale z různých příčin není cikánovi možno vlézti do
takové světnice, kde v tu chvíli není nikdo přítomen. Uchodí
kotvu, vhodí ji do světnice na předmět, který chce ukrásti, například na šatstvo ležící na posteli nebo přikrývku stolní nebo ložní, na polštář a podobně. Kotva, ať dopadne jakkoliv,
musí se do předmětu zabodnouti a pak táhne cikán pomalu za
šňůru, oknem protáhne a zmizí. Lidé se pak diví, jak se mohla krádež státi, když železné mříže v okně jsou nepoškozeny
a nikdo cizí do domu nevešel.
ten s ním jíti, řekne mu, že majitel krávy bydlí 2 km za městem
a krávu má doma. Druzí dva společníci toho dohazovače rychle též

Kapesní zloději

z trhu zmizejí, hledí se dostati dříve za město, v místa kudy jejich
společník rolníka povede, tam se v křoví ukryjí a jeden z nich vyhodí náprsní tašku na cestu. Když pak dohazovač s rolníkem do-

Albín Sch., narozen v roce 1903 v J.H. v Československu, hle-

jdou až k tomuto místu, ukáže dohazovač na tobolku, zvedne ji,

dán různými tu- a cizozemskými bezpečnostními úřady pro

otevře, ukáže rolníku, že jest tam mnoho peněz, a ihned mu nabíd-

velké množství spáchaných krádeží, v Cařihradě ukradl ne-

ne, poněvadž oba dva peníze našli, že se s ním přátelsky rozdělí, ale

známému muži jeho náprsní tašku, ve které byly různé spisy

že musí stranou, někam pod most a pod., aby je nikdo při dělení ne-

a 400 piastrů. Okradený však zpozoroval, jak mu Sch. kabát

viděl. Sotvaže se uklidí někam stranou, přiběhnou k nim náhle dva

rozřízl a s taškou zmizel, začal jej pronásledovati, avšak Sch.

neznámí muži, jeden z nich prohlásí, že ztratil tobolku a aby ji hned

při útěku nepozorovaně zaskočil do jednoho hostince, kde

vrátili, hrozí udáním. Dohazovač se dušuje a zaklíná, že nic nenašli,

z odcizené tašky peníze vybral a do jiné své tašky uložil. Asi

rolník pak také zapírá, pročež oba tito muži provedou u nich osob-

za půl hodiny opustil hostinec, šel městem a pak přes most,

ní prohlídku. Napřed vezmou rolníka, prohledají mu kapsy, vytáh-

kde přišel náhodou okradenému zrovna do rukou; tento ho

nou mu náprsní tašku, v níž hledají svoje ztracené peníze a při této

zadržel a chtěl jej odvésti na policii. Proto mu Sch. raději vrá-

příležitosti mu obratně a nepozorovaně ukradnou jeho vlastní pe-

til odcizené věci, načež mu okradený dal facku a nechal ho

níze, vstrčí mu do tobolky kus starých novin nebo jiného papíru,

odejít.

tobolku jeho pak zavrou vstrčí mu ji zase do kapsy a prohlásí, že není jejich a prohledávají pak jeho průvodce dohazovače u kterého

Připravil

skutečně onu ztracenou náprsní tobolku najdou a tuto mu odebe-

Michal Šanda
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Kalendář
válečných slepců
vydávala Družina

oslepených vojínů
ČSR. Ta vznikla
v roce 1919. Sídlila
v Praze na
Jungmannově náměstí 20. Ještě
téhož roku založila Domov válečných slepců. Kromě každoročního
kalendáře vydávala v rozmezí let 1919–1932 měsíčník Válečný slepec.

Naši váleční slepci
Letošní náš kalendář zahajujeme opětovně

vaná božstva obmyslila nešťastného tvora

a příslušníci všech národností. A ke všem za-

několika obrázky ze života válečných slep-

lidského a přesvědčivým dokladem této sta-

choval se osud nesmírně krutě, neboť vedle

ců, nejnešťastnějších to obětí našeho osvo-

ré pravdy jest osud našich 600 českosloven-

vyobrazených jest zde celá řada takových, již

bození. Již nejstarší řecká moudrost považo-

ských válečných slepců. Jsou mezi nimi mla-

vedle zraku obětovali válce jednu ruku, jed-

vala slepotu za nejhorší trest, jimž rozhně-

dí hoši i otcové četných rodin, legionáři

nu nebo obě dolní končetiny, sluch a jiné dů-
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Kalendář válečných
slepců 1926
ležité orgány. Jest mezi nimi několik slepců,

ně i nábožensky nestranná organisace, jež

rok, avšak musí si býti též vědom, že sociál-

kteří následkem průstřelu míchy jsou upou-

sdružila je všecky pod jediný prapor, aby

ní povinnosti ukládají nám sledovati osudy

táni na lůžka a odsouzeni k věčné nehyb-

umožnila jim vzájemnou svépomocí a spo-

svých spoluobčanů, sledovati činnost tako-

nosti. Živí – mrtví. Kéž by tomu bylo dosti!

lečnými silami dopracovati se lepší sociální

vých institucí, jakou jest Družina oslepe-

Válka, jež drásala těla, vložila do útrob jejich

i kulturní úrovně.

ných vojínů a dle svých sil ji v činnosti této

zárodky zákeřných chorob a ty dokonávají

Tato organisace pracuje intensivně k to-

dnes její hanebné dílo. Věru přetěžký je ži-

mu, aby opatřila všem těžce defektovaným,

vot válečných slepců. A k tomu nutno ještě

chorým a úplně osiřelým bezpečný domov

doznati, že málokterý z nich nalézá kol sebe

a útočiště, buduje pro ně spolkový dům

duši vřele cítící a málo kterému jest dopřáno

v Praze a ozdravovnu na českém venkově.

poznati kouzlo rodinného tepla.

Jest proto zajisté hodna všestranné podpo-

podporovati.

Dva druzi
Věnováno válečnému slepci Frant. Šneibergovi

Jak jim všem pomoci?

ry. Každý komu se podařilo vyváznout z té

To za úkol si vytkla Družina oslepených

kleté války se zdravou kůží, nesmí to pova-

Zařvala posléz hroznou píseň děla

vojínů ČSR, jediná nepolitická a národnost-

žovati za samozřejmý oprávněný osobní ná-

tak přečkal v zákopech tu chvíli zlou
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a v soumrak smířený když krajina se tměla,

z pušky, která oslepila jej na obě oči. Teprve po dvou dnech nale-

jej našli v zákopech – a v očích s věčnou tmou.

zen byl na bojišti německou zdravotní hlídkou v kaluži krve. Byl

Z

převezen do posádkové nemocnice ve Lvově. Našim legionářům

Zde osud nedořek své chladné slovo

nebylo neznámo, jakého pronásledování zakoušeti jest příslušní-

však úděl nejistý mu zbyl a trpký cíl

kům jich rodin, jakmile se rakouské úřady dozvěděly, že přešli

ač domů vrátil se, úsměvu domoviny

k Rusům aneb vstoupili do ruské legie. To věděl i Fabián: i on za-

radosti na rtech svých drahých nespatřil.

nechal doma ženu a dvě malé dítky. Že by mohli býti dáni v šanc
persekuci přimělo ho k tomu, že se vydával za ruského vojína

A tak jej potkávám ve víru žití shonu

a udal falešné jméno Nikolaj Michajlov. O zrádce však nebyla za

s psem kráčí zmlkle hradeckou ulicí

války nouze a tak byl Fabián po několika dnech poznán kraja-

a jest-li na chvíli si zavzpomíná

nem Moricem Kohnem, s nímž sloužil svého času u 3. rakouské-

zřídka jen usedne mu úsměv do lící.

ho pěšího pluku. Fabián byl ihned vyšetřován a předán vojenské

a

str

trestnici ve Lvově a postaven před vojenský soud, který odsoudil

Dospěli k trafice, pes zavedl ho k židli,

jej jakožto velezrádce ku trestu smrti provazem. Rakouská justi-

zde unaven usedl – zbyla jen vzpomínka

ce přes všechnu svoji nemilosrdnost styděla se odevzdati těžce ra-

naslouchá hovorům, kde jeho prodavačka

něného a slepého odsouzence rukám katovým, a proto mu byl

nabízí příchozím noviny a viržinka.

později trest smrti zaměněn zve 20letý těžký žalář. Z vojenského

ží

žaláře však již nevyšel přes to, že jeho rány kvasily a sil ubývalo.

Jak trpěli naši
pro vlast

Jeden takový přiklad postavil nám válečný
slepec a ruský legionář Alois Fabián ze Zubří
u Rožnova na Moravě. Fabián byl na začátku
války jakožto 36letý domobranec odveden
a zařazen ku 3. rakouskému pěšímu pluku
v Kroměříži a v bojích na haličské frontě upadl do ruského zajetí. V roce 1917 vstoupil do
ruské legie a přidělen byl ku II. pěšímu pluku, 7. rotě, kde záhy dosáhl hodnosti svobodníka. Prodělal bitvu u Zborova a ústup ruských amád. Dne 19. července 1917 byl raněn
u vsi Volosůvky ve východní Haliči střelou
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Byl vozen z jedné trestnice do druhé, bylo s ním nakládáno velice nemilosrdně, kde který zarytý austrofil měl svobodné právo

na ubohém mučedníkovi svoji nenávist.

vážil po svém konečném převezení do

válečných slepců a prosíme tě, abys

Utrpení trvalo téměř půl druhého roku

vlasti koncem roku 1918 pouhých 39 kg.

použil každé příležitosti, kdy setkáš se

a proměnilo se v opravdové mučednictví,

Jen státní převrat zachránil Fabiána, že

s nimi na cestách svých k romu, abys,

podobné onomu v dobách inkvisice, když

nepodlehl úplně útrapám a mohl se vráti-

ať již skutkem křesťanské lásky anebo

byl roku 1918 převezen do Uher a tam

ti ku rodině.

jakoukoliv laskavostí rozjasnil alespoň

v trestnici musel zakoušeti nejkrutější vý-

na okamžik jejich věčnou tmu. Za rok

mysly zvrhlé maďarské soldatesky. Byl té-

s novým kalendářem opět na shleda-

měř každého dne zbit, pálen hořícími ci-

Milý čtenáři!

nou!

garetami a jednou dokonce hozen na rozžhavená kamna. Byl mučen hladem tak,

Dávaje ti do rukou letošní kalendář, porou-

Připravil

že ač byl dříve silným a urostlým mužem,

číme zároveň v Tvoji ochranu osudy našich

Michal Šanda

Utrpení trvalo téměř
půl druhého roku
a proměnilo se
v opravdové
mučednictví, podobné
onomu v dobách
inkvisice, když byl roku
1918 převezen do
Uher a tam v trestnici
musel zakoušeti
nejkrutější výmysly
zvrhlé maďarské
soldatesky. Byl téměř
každého dne zbit,
pálen hořícími
cigaretami a jednou
dokonce hozen na
rozžhavená kamna.
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O autorovi brožurky Staré nápisy na náhrobních kapličkách na hřbitově
v Albrechticích víme pouze to, co je uvedeno na obálce, a sice že se
jmenoval Rudolf Rožec a byl učitelem. Víc se vypátrat nepodařilo. Tvůrce
nápisů, Vít Cíza, se narodil 21. 5. 1791 v Třešovicích u Strakonic.
Vysvěcen na kněze byl roku 1815. Zemřel 31. 12. 1864 v Albrechticích.
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Staré nápisy na náhrobních kapličkách
na hřbitově v Albrechticích
sadě Albrechticím, položené tři hodiny cesty na jihový-

O

7. Na hrobaře.

chod od Písku, vévodí starobylý kostel sv. apoštolů Petra

Kdo jinému jámu kopá, sám tu do ní padává,

a Pavla. Kolem kostela rozprostírá se hřbitov. Vesnický

Zkušenost nám to za pravdu podává.

tento hřbitůvek stal se od polovice minulého století zajímavostí

V jámu upad tu smrtelník, jenž mnoho jam vykopal,

a to veršovanými náhrobními nápisy, jež složil farář Vít Cíza a jež

Lidi do nich sám strkaje, zem házeje zašlapal.

vepsal s ozdobami v jakési kapličky, k cíli tomu podél hřbitovní zdi

A přece ho tam za ten čin neodsoudil Hospodin!

i podél kostela postavené, venkovský malíř Frt. Mikule z Jinína. Fa-

Jaký as to musel býti tento člověk podivín?

rář Cíza působil na zdejší osadě od r. 1819–1854. Za něho postave-

Lid mu za to nezlořečil, ještě volně platíval,

ny téměř všechny kapličky, pouze kaplička, na které je nápis za-

A on zlatky přijímaje, radostně se usmíval.

znamenaný ve farní pamětní knize pod č. 106, jest z dob, kdy byl

Za to všecko ještě se mu tu postavil ten pomník.

zde farářem Fr. Toušek, který dotyčný nápis složil a zapsal

Co to bylo za člověka, on to býval náš hrobník.

(1882–1913), dále kapličky, na nichž nápisy zaznamenány jsou
pod č. 107 a č. 108, pocházejí z dob nástupce jeho Dr. Jos. Záruby
(1913–1921).
Byv Vít Cíza ustanoven albrechtickým farářem, vzal k sobě svou

9. Na mlynáře.
Kdo s čím často zacházívá, zas s tím jenom tu schází,

stařičkou matku. Otce tehdy již neměl. Zároveň přibral si k sobě

Zkušenost nám to stvrzuje, v pravdě se to nachází.

svoji sestru, která zastávala úkol hospodyně. Však r. 1838 zemřela

Otce mého živel býval, jakž mlynáře jen voda,

a r. 1840 též matka se odebrala na věčnost. V osamocení svém farář

Nepoměl on, že jej potká smrtonosná nehoda.

Cíza přemýšlel, jak by se aspoň částečně odměnil za veškerou sta-

V noci blesky se křižují, příval strašný se hrne,

rost a péči, kterou mu věnovaly. Jelikož jedna osamocená kaplička

Otec chvátá, vida napřed, že zkáza jej nemine.

by se špatně vyjímala, pomýšlel na to, aby aspoň 3 takové kapličky

Dělal v plazu nutný průchod, by zachoval mlejnici,

mohly býti postaveny. Pohnul k společné práci mlynáře, kterémuž

Sklouznuv padl do přívalu, proud ho polkl smrtící.

před nedávnem zemřela manželka, zanechavší 5 nezaopatřených

Druhý den byl nalezený, založen byl za vrbou,

dítek, pak představeného obce, jemuž před pěti lety zemřela jediná

Jaký nářek potkal dítky a též máteř ubohou.

čtrnáctiletá dcera. A tak z jara 1841 počalo se stavbou první skupi-

Protož bděme neustále, nevíme dne hodiny,

ny kapliček. Když byly postaveny, nebyly však ještě omalovány,

Kdy nás k sobě do nadhvězdné povolá Bůh dědiny.

a nahoře nebyl ještě křížek, přihlásil se zdejší učitel Matěj Kubíček
a ještě jeden chalupník, kteří chtěli též podobné pomníky svým drahým postaviti. Jelikož do trojice žádný se nepřihlásil, postavil farář

10. Hrob = škola.

Cíza na svůj náklad pomník pro jednoho lazara, kterého obec „na

Tři umrlčí hlavy jsou zde, která jak as čí koho?

okolek“ živila, aby, jak sám farář praví, mezi bohatými i také chudí

Zdali pána neb sedláka neb jakého chudého?

byli.

Všecky tři jsou umouněné, holé, vyschlé, vyzáblé,

Postavené, dohotovené pomníky líbily se všem osadníkům,

Představují jen kus hmoty k tomu barvy vybledlé.

a tak vznikla myšlenka postaviti podobné pomníky kol celého hřbi-

O vy hlavy! vy jste škola pro nás velmi veliká,

tova. Aby každý mohl svým přátelům takovou kapličku postaviti,

Kdo tam do ni často chodí, spásná tam proň nauka.

uvolil se farář Cíza i k tomu, že bude sám práci přihlížeti a že malí-

On se tam v ní učí světa toho poznat marnosti,

ře zdarma bytem, stravou a ostatními potřebami opatří. Osadníci si

Že svět není nasytiti v stavu naše žádosti.

cihel navezli, nádeníka a zedníka dali. Postavení menší kapličky stá-

Že kdo jen tu Bohu slouží, nalézá zde pokoje,

lo celkem 7 zl. stř., větší pak 10 zl. stř. Pátým rokem celý hřbitov ka-

Svět ať se proň stéká, bouří, on však je zde bez boje.

pličkami byl obehnán. Poté počaly se kapličky stavěti přímo na zdi

Choďme často do té školy, učme se tam moudrosti,

kostela.

Ty tři hlavy nás zbavějí zde všeliké hlouposti.
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16. Na hrnčíře.

45. Na žebráka.

Hrnčíř dělá z hlíny hrnce, z hlíny povstal též člověk,

V počestnosti sestaralý odpočívá zde žebráček,

Hrnčíř libě zde spočívá, dokončil svůj on též věk.

Z jmění svojím pozůstalým nezanechal za máček.

Jako hrnec jsme my křehcí, ctnosť naše se roztlouká,

Hořce plakal, když ponejprv vyšel sobě na žebr,

Všelikými nepravostmi, třepin tu z ní vykouká.

Mělť jest oči zčervenalé jako barva cinobr.

Panic, panna roztlouká zde svou nevinnost mrzkostí,

Těžký bol mám, že já musím lidské práhy vytloukat,

Pijan, hýřil, břichopásek, svou střídmost zas marností,

Štěkot psů a odbývání zatvrzelých poslouchat.

Lakomec a lichvář zkrblý, svou štědrotu, mamonou,

Že jsi na mě, milý Bože! zde žebrati dopustil,

zhovadilý cizoložník, věrnost křivou přísahou,

Prosím Tebe poníženě, bys mě tam neopustil

A
nděl

Zlodějové, přijímači, lásku k bližním nářekem,
Za který jich mučit bude, pekelný ďas svým vztekem,
Páni zlí a představení, vážnost svou zlým příkladem,

pastý
řům

53. Na školáčka.

Běda všem zlým na věčnosti, až souzeni tam budem!

Školáček zde v pánu spinká, rád do školy chodíval,

Snažme se tu ty třepiny ctností naší sbírati,

V umění jak náboženském, tak literním prospíval.

Nebo ony jen pokáním mohou se zas sceliti.

Dítky školní! i vy v outlém věku zemřít můžete,

25. Na slouhu obecního.

zvěstoval

Příklad téhož na žáčkovi zde pohřbeném vidíte.
Jako vy, on býval čerstvý, zdravý, a též veselý,
Poskakoval jak jehňátko, za týden byl umrlý.

Ty jsi slouha, říkává se, když chceš přezdít někomu,

Buďtež mravný, milé dítky! i vás smrt zde nešetří,

Ty jsi sprosťák, ty nic nevíš, nerozumíš ničemu.

By umřouce duch váš letěl tam do nebe v povětří.

Sprostý slouha tuto leží, sprostý v skutku v podobě,
Srdce dobré stále tlouklo v jeho zbožné útrobě.
Sprostná byla mluva jeho, sprostné jeho jednání,

66. Na starého panice.

Sprostná byla duše jeho v díku Bohu vzdávání.

Málo paniců je nyní, by v panictví zšedili,

Odstup od nás hrdost, pýcha, buďmež ducha sprostého,

By mladosti se chlípností často neposkvrnili.

Neboť jen tak lze nám vejít do života věčného.

Vy zženštilí holobrádci, vy chlípníci, chlípnice!
Učte sebe přemáhati od šedého panice.
Bylť jest z masa, krve, kostí, jak z vás mnohý třeštěnec,

34. Smrt.

Vilnost neskvrnila nikdy jeho panický věnec.

Smrti, smrti! Tys hladová, kdy se jednou nasytíš!

Když on mohl, proč pak vy se nepočestně chováte?

Jsi přec vyschlá, ač obětí mnoho denně pohltíš!

Sebe, jiných nešťastnými na celý věk děláte?

Člověk se tě časem zhrozí, časem na tě sám volává,

Bůh vás již tu pomstí, běda! v hříchu tom zemřete,

Jaký osud jej v životě zlý neb dobrý potkává.

Bez pokání, věřte, i tam na věky zahynete.

Všem dobrým jsi vždy vítaná, končíš jejich zde strasti,
Bezbožným jsi hrůzoplná, neb je metáš v propasti.

39. Na myslivce.
Myslivec zde věrný sluha své vrchnosti spočívá,
Bylť bedlivý pěstoun lesů, dobrý střelec zvěřiva.
Poddaným což neškodilo, obživ prával ochotně,
Zloděje, však škůdce lesní pokutoval udatně.
Úkol svého povolání svědomitě plníval,
Pokynutí pána svého hbitě povždy konával.
Protož mezi sluhy věrné jistě tam je přičtený,
A korunou slávy věčné, též od Boha poctěný.
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72. Na vysloužilého kanonýra.

92. Na truhláře.

Zde spočívá vysloužilý invalida kanonýr,

Truhlář tuto odpočívá, dělal truhly umrlčí,

Proti Bonapartu válčil, by vydobyl světa mír.

Sprosté, pěkné, jak kdo velel, jaký plat byl, koho, čí?

Z bucharonů strašně houkal na svého nepřítele,

Kéž by každý při spatření té umrlčí truhlice,

Udatně si počínaje, dostal plešve na těle.

Pomněl, že jest ona jeho ta poslední ložnice.

My jsme všickní bojovníci, nepřítel náš mocný dost,

Že tam spráchní ona i s ním, červů bude pochoutka,

Kdož ho nezná, že jest to svět, satanáš a zlá žádost?

Jistě že by mnohý zpupník ztratil hrdá peroutka.

Proti těmto nepřátelům nespomahá střelivo,

Tuť by poznal, že nic plátno, by celý svět vyzískal,

Žádná koule, žádná dýka, ani vážné olovo.

Když by škodu duše trpěl, nebe sobě provýskal.

Často jsem já v strašné bitvě, své odpůrce přemohl,

Tak by každý pohřeb na něj dobrý dojem učinil,

V půtce s těmi nepřáteli zde na světě podlehl.

On by se kál, život hříšný, v život mravný proměnil.

Nejlepší jest, věřte, jen zbraň, na ně toto brnění:
Půst, modlitba a almužna, k tomu pravé pokání,
Až uchopiv se té zbraně, já ubohý kanonýr,

93. Na plavce.

Teprv pocítil jsem v srdci s tebou, s Bohem pravý mír.

Člověk míní, Pán Bůh mění, tak se často stává.
Že míníme to neb ono, vůli naši měnívá.
Nebožtík ten ještě ten den chtěl do Prahy vyplouti,

85. Na kováře.

Z pramene si zašel somů, potravu si nabrati.

Perlík, rašple, kovadlina, rohatina a výheň,

Již na cestě cítil těžkost, přijda domů upadnul,

Kleště, uhlí, měch, kladivo, čerstvá voda a oheň,

Průjem horem, dolem dosta, křečem hrozným podlehnul.

Bývaliť jsou nástrojové, nimiž chleba dobýval,

Než lékařská pomoc přišla, již byl celý zmodralý,

Práchnoucí zde pilný kovář svou rodinu živíval.

Zaopatřen byv svátostmi, byl zničen od cholery.

My jsme všichni kovářové, každý má zde co kovat,

Místo prahy musel plouti do oborů věčnosti,

Buď na sobě, nebo jiných, což drsného rašplovat.

Bože! přijmiž ho na milost, uděl věčné radosti.

Chybuje-li dítě, otče! Kovej, rašpluj bedlivě,

Protož bděme ve dne v noci, nevíme dne hodiny,

Slovy, metlou chyby jeho, sic poroste k záhubě.

Kdy si na nás smrt zakývá, pojme v věčné dědiny.

Představený jakýkoli strč zlosyna do ohně,
Nevytahuj až tam změkne, co železo vem z výhně.
Pak ho polož na kovadlo, perlíkem bij, hřmotně tluč,

101. Na starou komediantku.

Až zlé trusky odpadají, vyčistí se kalná žluč.

Milé dítky! vnoučata mé! vy se v světě touláte,

My kovejme sami sebe, spolu sebe rašplujme,

Své matičky a babičky již zde více nemáte.

Okováni jsouce cnostmi, Bůh do nebe nás pojme.

Zanechala jsem Vám tuto následovně dědictví:
Byste ctnostný, zbožný byly, prázdny všeho sobectví.
Komedianti jsou nyní vůbec ve zlé pověsti,

91. Na babicí bábu.

Že prý kradou, podvádějí, chtí vše lidem odnésti.

Babicí tu práchní bába, ráda ženám sloužila,

Milé dítky! vnoučata mé! mějte Boha v paměti,

Ctností, obratností, důvěru si získala. –

Nečiňte vy jako činí jiní komedianti.

Když cholera v obci naší hrůzoplně zuřila,

Všecko marnost na tom světě, jenom dobrá vědomost,

neštítila se nemocných, ochotně jim sloužila.

že člověk zde živ byl právě, přinese mu blaženost!

Zahřívala, oudy třela, jen co mohla činiti,
Nepomněla, že se stane téhož moru obětí.
Snad ji Bůh vzal, aby rychle službu její odměnil,

Připravil
Michal Šanda

Tuto trapné žití zdejší v život lepší proměnil.
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Z antikvariátních

banánovek

apricci

Vlastivědný
sborník okresu
lounského vycházel
v letech 1930–1941
péčí Okresního
školního výboru
v Lounech. Jeho
zakladatelem byl Antonín Kopřiva,
učitel v Líšťanech.
Záplava myší v roce 1895
V kronice obce Smolnice zapsal starosta Jos. Petržilka
V r. 1895 v lednu napadlo velké množství sněhu. Pod sněhovou
pokrývkou, která pomalu tála, zachovalo se přes zimu a ještě rozmnožilo velké množství polních myší (hrabošů). Přezimovaly v travinách a z těchto odstěhovaly se do obilí, kde způsobily hrozné
spousty. Rozšiřovaly se od severu k jihu. V německých obcích za
Lenešicemi zničily takřka celou úrodu, v katastru smolnickém nastala zhouba až od polovice žní. Obilí, které bylo dříve sklizeno,
ušlo zkáze. Oves, až do uzrání byl zachovalý, zmizel pak ve třech
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Vlastivědný sborník
okresu lounského
dnech. Strniště dělaly myši stejně vysoké jako žací

Smršť větrná

stroj. Brambory a řepa byly vykousány, takže namnoze zbyly pouhé slupky, ozim byl úplně zničen, nikde

ve Smolnici

nezbylo ani lístku, ani travičky, půda byla úplně podhrabána. Fosforové pilulky otrávily jich spoustu, ale
myší neubývalo. Knížecí v Touženíně lapali je do pas-

Dne 8. května 1896 snesla se nad krajem bytinským

tí, celkem 72 tisíce – a poněvadž úbytku nebylo znát,

slabá bouře bez větru. Po bouři povstal za vsí od Ži-

nechali toho. Na podzim bylo jich po cestách a silni-

dovské rokle otáčivý vichr – v šířce asi deseti sáhů –

cích tolik, že po nich chodci šlapali a kola vozů byla

tak silný, že rozmetal hradební zdi, zdvihal střechy, vy-

krvavá od přejetých myší. Večer byl cítit jejich zápach

kroutil stromy i s kořeny ze země, vůz s klestí zahnal

v celé krajině.

ze dvora asi 20 kroků ke stodole a tam jej převrhl,

Přes zimu zahynuly všecky nejen na polích, ale i ve

v jednom stavení ztrhal okna i s rámy a rozházel

stodolách a stozích, kde měly všeho nadbytek. Příroda

v místnosti nábytek. Tašky kroužily vysoko ve vzdu-

sama od nich pomohla. Nejstarší pamětníci nevěděli

chu jako holubi a byly zanešeny na 2 km od obce. Sto-

a neslyšeli o něčem podobném.

py vichru zmizely na Bytinách u státní silnice. Zajímavo je, že v hoření polovině obce bylo při tom úplné bez-

Dráha z Loun

větří.

do Postoloprt

První letec

V Lounech říkali v době kolem roku 1900 dráze do Po-

nad naším okresem

stoloprt „Pospíšilka“, a to jednak z té příčiny, že strojvůdcem byl Pospíšil, jednak z protismyslnosti (ironie),

Z vypravování V. Treglera ze Zeměch

že jezdila velmi pomalu. Ano, též písnička o ní byla slo-

Bylo to před 44 lety začátkem září – v neděli od-

žena. Nedávno shledali jsme se s jejím slovním zněním

poledne za krásného počasí, když nás malé kluky, vra-

v kulturní příloze Českého Slova. Skladatel Křička

cející se z lesa, upozornil jeden občan na balon, který

k přání redakce napsal k ní nový nápěv s klavírním do-

se vznášel vysoko nad Smolnicí. V balonovém koši,

provodem. Mnohý ze starších lidí v Lounech a v kraji

jak jsme se potom dozvěděli, byl Francouz Godard,

si na ni vzpomene, proto uvádíme ji zde ve slovním

který buď sám, nebo se svým partnerem Surcoufem

znění:

podnikal každé neděle toho roku po čas trvání jubilejní výstavy v r. 1891 vzdušné cesty. Utkvělo mi v pa-

Po lokálce z Loun do Postoloprt jel pasažér.

měti, jak jsme tenkrát běželi úprkem do vsi a křičeli
„Balon letí!“ Brzy byla celá obec vzhůru (česal se ten-

„Pročpak máte dětský lístek?“ ptal se konduktér.

kráte chmel) a všichni sledovali balon, který letěl smě-

Tu pasažér sebou cuk,

rem k Novým Hradům. Byl ve výši jistě přes 500 m,

„Já vám nedám ani fuk,

protože se nám jevil ve velikosti nafouknutého vepřo-

když jsem na ni v Lounech sedal, byl jsem ještě kluk!“

vého měchýře. K večeru se balon přiblížil k věži novo-
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Tento tak učinil

C
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hradské a počal klesat. Toho odpoledne pá-

hlavy, hubkový obklad působil takřka záz-

sl husy obecní pastýř Hefner. Viděl klesají-

račně.

a balon jej vynesl dost

cí balon, který se kotvou zachytil za suk

Docela zanikly dvě jiné, na sobě závislé

hrušky. Tento se ulomil a balon se znova

lesní živnosti, ptáčníci a brabenáři. Prvý

vysoko nad koruny

vznesl. Pak prý letec něco volal, uměl ně-

chytal na pruty lepem pomazané na čiha-

kolik českých slov, a dával Hefnerovi zna-

dle zpěvné a jiné ptáky, které na trhu pro-

stromů. Po dalším

mení, aby provaz zachytil. Tento tak učinil

dával. Bylo tehdy všeobecným zvykem mí-

a balon jej vynesl dost vysoko nad koruny

ti zpěvné ptáčky doma v klíckách. Většina

vypuštění plynu se

stromů. Po dalším vypuštění plynu se zase

ptáčků byla hmyzožravých, pro které se ku-

snesl blíže k zemi, Hefner se pustil a sesko-

povaly u brabenáře, který vždy vedle ptáč-

zase snesl blíže

čil. Konečně Godard přistál na polích ze-

níka stával, brabenčí vajíčka (mravenčí

měšských. Seběhlo se v ta místa mnoho li-

kukly), náhradu za hmyz. V létě čerstvé,

k zemi, Hefner se

dí z Cítolib, ze Zeměch, z Loun a z Líšťan –

v zimě sušené. Vydáním zákona na ochra-

ba přijížděli i na koních a v kočárech.

nu ptactva ptáčnictví a brabenářství zanik-

pustil a seskočil.

V Lounech měli tenkráte cvičení ostrostřel-

lo úplně.

ci, jejichž velitel Hugo Beh, pošt. úředník,

Smolař sbíral a seškraboval z borovic,

Konečně Godard

pustil se na koni od cvičení rovnou za balo-

smrků a jedlí pryskyřici, ze které různé vy-

nem. Balon byl pak se vším příslušenstvím

ráběl druhy smůly (kalafunu, bednářskou

přistál na polích

odvezen do Loun a vlakem poslán do Pra-

a ševcovskou). Posledním výrobkem při

hy.

smolaření byla kolomaz. Od smolaře kupo-

apricci

val kolomaz kolomazník a v soudkách ji vy-

zeměšských. Seběhlo
se v ta místa mnoho
lidí z Cítolib, ze
Zeměch, z Loun

Kdo byl živ z lesa
před 80 lety

vážel po venkově. V době formanů šla dobře na odbyt.
Posléze třeba zmíniti se i o koštišťářích, kteří z březového proutí košťata pletou a po kraji rozvážejí. Od pradávna koš-

Albert Förster

tišťáři čítali k řemeslníkům, třebaže nemě-

Více než před půl stoletím měl les zcela

li svého cechu. Hlavními odběrateli jejich

a z Líšťan – ba

jiný význam pro ty, kteří byli z lesa živi

zboží byly četné pivovary a mlýny, kde

dobře po celý rok. Byli to lidé, kteří takřka

koštišťář býval zpravidla se svým koněm

přijížděli i na koních

po živnostensku zaměstnávali se sbíráním

přes noc a v šalandě se sladovnickou nebo

hub a veškerých plodů lesních. Houbařem

mlynářskou chasou nejednu veselou chvíli

a v kočárech.

slul v té době ten, kdo obchodoval houba-

prožil. Koštišťáři bývali světa znalí a zku-

mi po celý rok. Takový houbař míval stálý

šení a pro svou – až pověstnou – poctivost

V Lounech měli

krámek. Houby byly u něho k dostání

v celém „svém“ kraji od svých odběratelů

i v zimě, ovšemže sušené, v soli nebo octě

váženi. Výrazně o nich píše v mnohých

tenkráte cvičení

naložené.

svých povídkách spisovatel Václav Beneš

K houbařům čítal se též hubkař. Na sta-

Třebízský.

ostrostřelci, jejichž

rých stromech rostly veliké houby, choroše

velitel Hugo Beh, pošt.

hub vyráběl hubkař doma hubku, která jis-

úředník, pustil se na

palovala a nahrazovala pozdější sirky. Též

Janu Gefurthovi, 60letému kováři z Loun,

touto hubkou zastavovala se prýštící krev

podařilo se sestrojiti po 4letém úsilí zvlášt-

koni od cvičení rovnou

z menší rány, a proto užívali ji ti, co se sami

ní vrtuli pro vzduchoprázdný prostor. Vy-

holili – u holiče ovšem též chyběti nesměla.

nález bude svěřen odborníkům k prozkou-

za balonem.

Nařezaných plátků používalo se při bolení

mání.
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zvané, které dnes zřídka najdeme. Z těchto

Kovář vynálezce

krou, vykřesanou ocílkou z pazourku, se za-

Docela zanikly dvě jiné, na sobě závislé lesní živnosti, ptáčníci
a brabenáři. Prvý chytal na pruty lepem pomazané na čihadle zpěvné
a jiné ptáky, které na trhu prodával. Bylo tehdy všeobecným zvykem míti
zpěvné ptáčky doma v klíckách. Většina ptáčků byla hmyzožravých, pro
které se kupovaly u brabenáře, který vždy vedle ptáčníka stával, brabenčí
vajíčka (mravenčí kukly), náhradu za hmyz. V létě čerstvé, v zimě sušené.
Vydáním zákona na ochranu ptactva ptáčnictví a brabenářství zaniklo
úplně.
Smolař sbíral a seškraboval z borovic, smrků a jedlí pryskyřici, ze které
různé vyráběl druhy smůly (kalafunu, bednářskou a ševcovskou).
Četnická služba
v Pnětlukách
před 70 lety

12. dubna 1859: Sedláci Anton K.

17. ledna 1860: Firma šenkýře Fr. Litne-

z Touchlovic a Ant. Pelz z Hřivic pro tabáku

ra sluncem a deštěm nečitelnou učiněna

kouření na veřejné návsi v Netlukách natre-

a tabulka o zákazu žebroty celá blátem po-

feni.

házena. Téhož dne: V hospodě Josefa Folk-

14. června 1859: Při tom sme natrefili
Anton Hopírek Nr 33, Josef Seman Nr 1

mana nečisto natrefený. Tomu samému se
nařídilo, by husy ze šenkovny odstranil.

a Johan Mladi Nr 14, první a poslední oráč,
Josef Procházka
Co všechno měl tehdy četník pod svojí
kontrolou, viděti je ze zápisní knížky, ulo-

který ve vesnicy se toulaly a Řmot dělaly. Ty
samé byly panu představenému předvedené, aby je potrestal.

Vlk na výstavišti

žené u obecního úřadu v Pnětlukách. Nej-

11. srpna 1859: Josef Bišlavý se ženou

lepší obrázek udělá si čtenář sám, přečte-li

Marií a 2 dětmi z Městečka okres Křivoklát,

si následující zápisy, které citujeme se vše-

Josef Kundera z Jemník, okres Slaný a Edu-

mi chybami.

ard Knín ze Slanýho byli u lesa Chanova do-

Žije v kleci v průmyslovém paláci. Za po-

padeni, jak si na ohni psí maso vařili. Byli

vodně dováželi mu potravu loďkou p. Polív-

zatčeni a šupem do Loun odvedeni.

ka a p. Šubrt. Letos rozvodněná Ohře pro-

8. června 1856: Johan Schuster a Franz
Lorenz ze Sebastiansbergu se zapálenými

27. srpna 1859: Také sme natrefili, že

měnila lounský kraj v jezero široké až 2,5

Wenzl Schwitz Nr 37 nechá od holky dosa-

km. Voda sahala zrovna ke prahu klece, kte-

váde dobitek na provaze pást, když to nič-

rou potom povýšili. Členové výstavního

konc už zapotřebí nejni.

spolku hodlají vlka darovati škole, dá-li ho

dýmkami natrefeni a 10 krejcary pokuty
potrestáni.
1. června 1857: Josef Lintner Nr 24 byl
nalezen vysvlečen a ve spaní doma. Tomu

v Lounech

se nařídilo, by lepší ponocoval a byl v úřa-

17. září 1859: Gruntovník Jos. Švestka

kdo na své útraty vycpati. Je zde po výstavě

dě bedlivější by se nemusel c.k. úřadům

Nr 36 dostal pro pobíhání svého psa do-

ponechán jako zástava na dluh výstavnímu

udat.

mluvu.

výboru za místo na výstavišti.

23. únor 1859: Šenkýř Josef Patrovský

19. září 1859: Při tom sme natrefily, že

vede cizotní knihu nedbale a nejsou strany

Emanuel Lebl Nr 34 tuze špinavo v krámě

poznamenané ciframa.

má.

Připravil
Michal Šanda
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Knihu uspořádal
novinář a historik
dělnického hnutí
František CajthamlLiberté (1868–1938);
a uspořádal ji věru

důkladně. Zahrnul do ní
výpovědi pamětníků,
oficiální dokumenty z vyšetřování
katastrofy, kompletní jmenný soupis všech zemřelých horníků, dobové
články v tisku a bibliografický přehled ohlasů katastrofy u českých
spisovatelů. Doplněna je o slovník hornického názvosloví z Příbramska,
Kladenska a severních Čech. Vydána byla v roce 1931 v Příbrami
nákladem časopisu Naše obrana. Ještě drobná poznámka pro čtenáře,
kterým se zadrhne oko na datu 31. května 1892. Na opačném konci Čech,
v Petrkově, se ten den narodil grafik a básník Bohuslav Reynek, přece.
8 • 2 • 2012 • www.dobraadresa.cz

Požár v dolech příbramských
dne 31. května 1892
k. doly na stříbro a olovo v Příbra-

C.

ny jsou chodbami. Mezi tím dřevění podá-

mi zahaleny jsou závojem smut-

valo velkého pokrmu ohni, neboť dosti su-

ku, velká sta vdov a sirotků pobí-

ché a mastné jest (od mazání strojů a pro-

há plačíc od dolu k dolu. Ohromné tisíce li-

vazů). Dobou tou rozšířila se v městě Příb-

du sledují po dolech vývoz mrtvol, kolem

rami i na Březohoře, že důl Marie hoří. Ze

60 povozů dopravuje zohavené mrtvoly na

všech stran sbíhalo se lidstvo a spatřilo

hřbitovy a do bytu. Horníci, kteří po celé

mocné kotouče dýmu ze šachty vystupova-

své žití v bídě a všemožných útrapách se na-

ti. Bez vůle vrchního ředitele dolu nechtěl

cházeli a kteří rodinám svým smutnou bu-

nikdo ničeho podniknouti; tento se dostavil

doucnost zanechali, ukončili bídné a trapné

a rozkázal, by se do dolu vpustila voda.

Dobou tou rozšířila se
v městě Příbrami i na
Březohoře, že důl
Marie hoří. Ze všech
stran sbíhalo se lidstvo
a spatřilo mocné
kotouče dýmu ze
šachty vystupovati.

žití své.
Dne 31. května mezi 11. a 12. hodinou
v poledne shromáždilo se několik horníků
při vstupu na stroj výpravní na obzoru 29.
v hloubi 955.69 metrů a očekávali dovozce
od stroje vodního, by jim dvéře na stroj
otevřel a plechovou stvrzenku od něho přijmuli, že smí po stroji z dolu jeti. Dělníci vyjeli na před, vodní dozorci poslední, nepozorujíce ničeho nebezpečného. Mezi 12.
a půl 1. přijížděli po tom samém stroji a tím
samým dolem dělníci J.Hadovník, J. Hrubý
a J. Ječmen. Již na obzoru 27. pozorovali
kouř a tímto, ačkoliv mnoho neviděli, dojeli přec na obzor 29, odkud kouř vycházel
a hledali místo jeho tvoření. Po delším hledání spařili kouř z místa (sklípku), odkud se
ruda do vozu nasejpá. Dáno znamení zvoncem o nebezpečí a jeden muž jménem J. Sladovník, šel hlásiti vypuknutí ohně ku správě dolu. Dělníci J. Ječmen a J. Hrubý hleděli na oheň a čekali, by v pádu, že by dělníci
do vnitř dolu jeli, by tyto na nebezpečí upozornili.Poněvadž právě tímto dolem vzduch
ze zdola nahoru vychází, obracel se kouř
a plameny z hořící výdřevy do kolmé šachty a rychlostí velkou ze šachty na venek.
Šachtou touto dělníci, ubírajíce se do dolu,
a pro kouř nemohouce dále, vystupovali ze
stroje na obzoru a z těchto se odebírali k jiným dolům, které na každém obzoru spoje-
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V obou dolech sestoupily zcela

P

Proudy vody počaly padati do šachty, právě proti vystupujícímu dýmu a tím, poněvadž kouř nemohl vystupovati na venek, ustupova-

současně dvě tlupy horníků ku

ly kouře na vše chodby s takovou rychlostí, že utíkající dělníky

prohlídce spojovací šachty,

hali. Následkem padání vody do šachty obrácena ventilace vzduchu

chtíce v ní mrtvoly svých

na, Vojtěch a Prokop, a v těchto dolech se všechny prostory zaplni-

hledati. Úžas horníků byl

rvní b

nesmírný, když tváří v tvář srazili

lok
–

se v hlubině naplněné dýmem

úvodní

s lidmi živoucími.

předhonily. Dělníci kouři částečně vzdorovali, pak klesali a podléa kouř byl vehnán do sousedních dolů, jako Františka, Josefa, Anly kouřem a výpary, čímž dělnictvo v dolech těch zaměstnaných se
udusilo.
Zachraňovací práce setkaly se s úspěchem pranepatrným; zachráněno jen 13 horníků, ale při tomto zachraňování přišlo 5 horníků
o život.
Tklivá rozrušující scéna udála se ve štole spojující šachtu Anenskou a Martinskou. V obou dolech sestoupily zcela současně dvě tlupy horníků ku prohlídce spojovací šachty, chtíce v ní mrtvoly svých
hledati. Úžas horníků byl nesmírný, když tváří v tvář srazili se
v hlubině naplněné dýmem s lidmi živoucími. Hlasitý jásot ozýval
se s obou stran, brzy však ustoupila radost, když všichni seznali své
zklamání.
V čase od 3. do 4. června počaly plyny a kouře v dolech ubývati.
Mohlo býti přikročeno k vyvážení mrtvých horníků z hořejších pater, z firoltů a z fárunků (lezné oddělení v šachtě) a z blízkých chodeb. V horším stavu byly nalezeny mrtvoly v hloubkách a v místech, kde bylo teplo. Většina z nich ani členy jejich rodin nebyla poznána. Také podle šatů nebylo lze totožnost jejich zjišťovati, protože se převlékali do pracovních hadrů, které domů nenosili. Tu každý předmět byl důležitou pomůckou. Na příklad spolek dobrovolných nasičů dvakrát vyprovodil pohřeb na hřbitov v domnění, že
jest v rakvi jeho člen, ale teprve u třetí mrtvoly se zjistila totožnost
dvakrát „pohřbeného“ člena, a sice podle klíčů od truhlice na nářadí.
K vyvážení mrtvol neměl každý povahu. Závod určil odměnu 5
zl. za každého vyvezeného horníka. Na tehdejší dobu odměna slušná.
Mnoho horníků při neštěstí spadlo do šachty s těly úplně rozbitými. Zbytky těchto těl byly posypány chlorovým vápnem, polity
karbolem. Mimo to vyvezeny z hlubin tři bedny plné zurážených
nohou, rukou a hlav, tři vrchovaté vozy lidského masa, zčernalého,
krvavého, šířícího strašlivý zápach. Dopravu tohoto příšerného nákladu z hlubin dolu řídil dozorce František Francouz a horníci Josef Franz a František Dušek, kteří kusy údů, lebek a několik centů
lidských střev a vnitřnosti na dně šachty do vozů nakládali a na
dvoře bání jimi rakve naplňovali.
Mrtvoly, které vytaženy byly ze šachet v celosti, měly nejpodivnější tvar dle toho, v jakém momentu náhlá smrt v štole dělníka za-
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chvátila.Tak horník Šerbl byl vynesen, maje oči oběma rukama zastřeny, Kuglerova mrtvola měla zase ruce k modlitbě křečovitě sepjaty; ústa lezce Hasíka byla naplněna hlínou a pískem, které v křeči smrtelné ze dna štoly vyhryzl. Jiný horník, jehož podobu nebylo
rozeznati, držel se ze všech sil drátu výstražného signálu; zemřel
patrně, když chtěl trhnouti zvoncem, ale neměl více sil, znamením
zjednati si záchrany. V strašlivém stavu byl vytažen horník Kott; ten
skonal v okamžiku, když jednou nohou skočil na předek stroje stoupacího, a pravou rukou objal železnou tyč, kdežto v levé ruce držel
planoucí kahanec. V poloze té zůstal, toliko mrtvá hlava klesla,
schýlivše se nad hořící světlo kahanu. Žárem ohně vzňaly se šat
mrtvoly a brzo počal hořeti i vous, vlasy, hrdlo a obličej. Když mrtvé tělo Kottovo vyvezli z dolu, byla celá hlava jeho spálena, z rukou
pak zbyly než kosti, černou blanou obepjaté, které nebylo možno
nijakým způsobem ohnouti a do rakve vtlačiti. Když horníci vtiskli
tam ohnutou pravici, vysmekla se vzpřímená levá ruka z rakve ven,
a tu nezbylo, než mrtvole obě ruce zlámati a svázati je pak silným
drátem.
Josef Průcha, který se zadusil v šachtě Františka Josefa, byl
v den katastrofy ráno se svou ženou na Svaté Hoře a stísněn jakousi předtuchou, chtěl v chrámu na odpolední pobožnosti sečkati;
mladistá žena jeho, s kterou byl oddán před pěti měsíci, prosila jej
však, aby šel do odpolední šichty, ježto 76 kr., které si vydělá, jim
velmi prospěje. Průcha, ač nerad, poslechl – a více se nevrátil. Právě když jeho žena s usedavým pláčem o příhodě té vyprávěla, vyvezli z dolu zohavenou mrtvolu bez rukou a bez hlavy, v jejíž kapse

Žárem ohně vzňaly se šat mrtvoly
a brzo počal hořeti i vous, vlasy,
hrdlo a obličej. Když mrtvé tělo
Kottovo vyvezli z dolu, byla celá hlava
jeho spálena, z rukou pak zbyly než
kosti, černou blanou obepjaté, které
nebylo možno nijakým způsobem
ohnouti a do rakve vtlačiti. Když
horníci vtiskli tam ohnutou pravici,
vysmekla se vzpřímená levá ruka
z rakve ven, a tu nezbylo, než mrtvole
obě ruce zlámati a svázati je pak
silným drátem.
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nalézal se nůž. Průchová jakmile nožík za-

a lístek papíru. List obsahoval následující

hlédla, vzkřikla. Dle něho poznala, že má

slova: Drahá ženo! Umírám! Zaplať 90 zla-

před sebou svého manžela.

tých – Víc už dopsati nestačil.

Dojemný výjev spatřili horníci, kteří se
po katastrofě odvážili do štoly 12. patra

Toliko o dvou mužích máme zprávy o tom,

v dolu císaře Františka Josefa. Tam upro-

co se dělo v jejich duších, když stáli v tvář

střed štoly za jedním sloupem nalezena by-

smrti a věděli, že se jí vyhnouti nemohou.

la mrtvola lezce Josefa Káše v podivuhodné

Svou poslední vůli v hořící pasti sepsali za

situaci. Mrtvý stál rozkročen v prostřed

živa pohřbení horníci Fr. Soukup a Fr. Liška

chodby, opíraje se jednou rukou o dřevěný

z Vosel.

podpěrný sloup, v druhé pak držel tužku

Dne 22. června nalezena byla důlním p.
Aloisem Klofátem a horními tesaři pp. Josefem Malým, Josefem Knotkem a Vojtěchem Jíšou na 24. obzoru před průkopem
na Vojtěšském couku, vzdáleném 700 metrů od polední strany od šachty Mariánské
v Březových Horách, tužkou psaná poslední
vůle na 31 tenkých lepenkových obalech,
v nichž uloženy jsou dynamitové patrony:
Prosím Vás, kdo naleznete to poslední psaní, odevzdejte je mé draze milované manželce. Jsou to moje poslední slova, v kterých
se loučím se svými dětmi a prosím je, aby se
za mne modlily, by mně Bůh má provinění
odpustil, a aby Boha nikdy nezapomínaly,
tak jako já při poslední hodině.
Přišli jsme k dílu, začali jsme dělat, přiběhli sem lidé, že se nemohou dostat odtud.
Šli jsme, pokoušeli se dostat odtud, nebylo
možná, čekali jsme pomoc větrem z trubek,
ta snad by nás byla zachránila. Nebyl nám
sem puštěn. Pokud jsme mohli, tak jsme se
modlili a pomáhali.
Prosím Vás pro Boha, dejte těch pár řádek mé manželce, jsou to poslední slova
k ní, neoslyšte mne. S Bohem, s Bohem,
drahá manželko, přichází chvilka mého
spánku, s Bohem i mé děti, jak se s Vámi
smutně loučím, s Bohem přátelé.
Soukup František
S Bohem všechny manželky všech, kteří
jsme tady zahynuli!
Drahá manželko, poslední slova s velkou úzkostí Ti píšu, hlava bolí, duch oslabuje, věčnost se blíží!
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Velmi bolestně se s vámi loučím a prosím Vás, modlete se za
mne, že já pro ten vezdejší život snad jsem ztratil život věčný.
Prosím Vás modlete se. S Bohem, s Bohem. Všecko vkládám na
Tebe má drahá manželko, odevzdávám Ti děti i všecko, starej se
o ně tak, jak já.
S Bohem, vy všichni přátelé, modlete se. Tu almužnu co
máš, o tom víš.
Dlužen nejsem nikde, jen Bartošovi asi 40 kr. u nás za ňáký
litr piva, víc nikde nic.

Prosím Vás, kdo naleznete to
poslední psaní, odevzdejte je mé
draze milované manželce. Jsou to
moje poslední slova, v kterých se
loučím se svými dětmi a prosím je,

Soukup František
Moje drahá matko a moje drahá manželko, já se s Vámi loučím,
jak jsem si na Vás vzpomínal, když jsem viděl, že život neuhájím. Tak dlouho jsme si pomáhali, svlékli jsme bluzy a dělali
jsme si vítr. Bylo 6 hodin, ještě nebylo zle, ale byli jsme blízko
ortu. Zponenáhla za námi šel kouř a ty páry. Očekávali jsme
pomoc. Abych tě upozornil na dluhy, co jsou na Horách, já ti je
potvrzuju: Václav, bratr 50 zl., Kábrt asi 10 zl., Krčílek asi 8 zl.,
Horký asi 4 zl., Bolfori asi 55 kr.
Co se týká domácích záležitostí, dělej, jak se ti líbí, nemohu
ti jináč radit. Co se týká knihovního dluhu, to ti není nic platno,
to se dovíš, ale Emanovi dej, jak s Tebou vyjedná, poněvadž mi
půjčoval a pořádek jsme nedělali.
Moje drahé děti, já se s Vámi loučím i se všemi přáteli, jestli jsem vám komu ublížil, odpusťte mi. Když jsem to napsal, tak
jsme se modlili.
S Bohem.

aby se za mne modlily, by mně Bůh
má provinění odpustil, a aby Boha
nikdy nezapomínaly, tak jako já při
poslední hodině.
Přišli jsme k dílu, začali jsme dělat,
přiběhli sem lidé, že se nemohou
dostat odtud. Šli jsme, pokoušeli se
dostat odtud, nebylo možná, čekali
jsme pomoc větrem z trubek, ta snad

František Liška
Vyvážení mrtvol trvalo až do 9. června. Avšak poslední mrtvola
byla nalezena a vyvežena teprve 20. září 1892.
Celkový počet obětí udušených a jinak při katastrofě zahynulých jest 319. Lékaři bylo po vyvezení na povrch zachráněno
69 horníků. Mezi zahynulými bylo 6 dozorců a 27 horníků svobodných. Vdov zůstalo 286, sirotků do 14 roků 678, do 16 roků
68. Všech sirotků dohromady bylo okolo 900.
Hromadných pohřbů se zúčastnil místodržitel hrabě Thun a ministr orby hrabě Falkenheyn, jemuž byly doly příbramské podřízeny. Vdovy obdržely z bratrské pokladny dvojnásobnou provisi, nejméně 8 zl., nejvíce 14 zl., dle třídy platové, do níž zemřelý byl zařazen. Sirotci jednostranní obdrželi 2 zl., oboustranní
(bez rodičů) 4 zl. měsíčně. Hochům byla zaručena práce na dolech. Někteří z nich jsou dodnes zaměstnáni jako dozorci.

Připravil
Michal Šanda

by nás byla zachránila. Nebyl nám
sem puštěn. Pokud jsme mohli, tak
jsme se modlili a pomáhali.
Prosím Vás pro Boha, dejte těch pár
řádek mé manželce, jsou to poslední
slova k ní, neoslyšte mne. S Bohem,
s Bohem, drahá manželko, přichází
chvilka mého spánku, s Bohem i mé
děti, jak se s Vámi smutně loučím,
s Bohem přátelé.
www.dobraadresa.cz • 2012 • 2 • 13
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Nejstarší pluk
rakousko-uherské
armády, C. k. pěší
pluk č. 11 Jiřího
prince Saského,

vznikl v roce 1629
v Kolbergu ve Slezsku.
Základem pro jeho
vytvoření se stalo pět rot pěšího pluku Albrechta Valdštejna, zřízeného roku
1621. Prvním majitelem se stal plukovník Julius hrabě Hardegg, v čele pluku
stanul podplukovník František von de Mers. Mezi dalšími vlastníky byla řada
rakouských polních maršálů, např. Tobias svobodný pán von Hasslingen
(1698–1717), Heinrich Wilhelm hrabě Wilczek (1717–1739), Franz Wenzel
hrabě Wallis (1739–1774), Michael hrabě Wallis (1774–1799), arcivévoda
Joseph Rainer (1801–1854) nebo poslední majitel, princ Johan Georg
Saský (od 1902). Do roku 1741 byl pluk dislokován a doplňován ve Slezsku.
20 • 3 • 2012 • www.dobraadresa.cz

Chrabré a chvalné činy vojínů c. k. pěšího pluku č. 11
od časů jeho zřízení 1629 až do roku 1887
Z Čech k němu začali být rekruti
odváděni od roku 1771 a počínaje rokem
1854 převážně z Písecka. Pluk vystřídal
více než třicet mírových posádek, mj. to
byly Praha, Kolín, Josefov, Hradec
Králové, Plzeň, České Budějovice. Před
vypuknutím I. světové války se jednotlivé
součásti pluku nacházely v následujících
posádkách: velitelství pluku, III. a IV. polní
prapor – Praha, II. polní prapor –
Prachatice a I. polní prapor s náhradním
praporem – Písek. V létě 1914 odešel na
bojiště, jako organizovaný celek se z něj

Caliano,

však už nevrátil. Výložky na uniformě měl

6. a 7. listopadu 1796.

tento pluk popelavě šedé, knoflíky žluté,

Obzvláštní zmínky zasluhují tři výtečné rány z ručnice, který-

plukovní řeč byla česká a německá.

Jeden z nepřátel byl se skryl za komínem domu blíže mostu

Autor knihy, c. k. nadporučík Václav

chotě vysílal, při tom tak opatrně sobě počínal, že nikdo

Štěpán Masák, upadl dokonale

té ručnice a tím způsobem střílel čiperný Francouz dosti rych-

v zapomnění. Vojenské ani knihovnické

ho střelce; ale poněvadž zdola na mušku jej vzíti nemohl, vyle-

databáze o jeho osobě nemají žádné

k nové ráně vykouknul a na střeše se objevil. Za nedlouho za-

záznamy.

přítele zasáhla, který s výkřikem klesnul. Soudruhové jej vtáh-

mi se svobodník Biskup za šarvátky u Caliana vyznamenal.
stojícího, odkud jednu střelu za druhou proti naší nekryté pěv úkrytu jeho jej nezpozoroval. Soudruhové podávali mu nabile. Konečně vyšpehoval Biskup zrakem svým sokolím ukrytézl sobě na střechu opuštěného chléva a číhal, až by Francouz
blesklo za komínem, leč v tom také již kule Biskupova prsa ne-
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li prostřeleného děrou pod střechu, načež ji-

trhnouti, hustého deště kulí naň se sypajícího

přestál, leč cestu k mostu nalezl již uzavře-

ný zaujal místo jeho; však ne na dlouho. Br-

hrubě nedbaje, ani sám, ani jeho dělostřelci.

nou; i spěchal podél Lambra, by za městem

zy dostihla jej střela svobodníkova smrtelně

Když se byli takto přiblížili, ihned jeden ná-

řeku tuto přeploval. Znenadání byl třemi zu-

jej ranivši; a když v krátce třetí Francouz na

boj kartáčův za druhým jim vstříc sršel, a ješ-

avy zpozorován a hned také pronásledován.

střechu se vyšvihnul, srazil jej Biskup v oka-

tě rychlejší výpaly z ručnic naší pěchoty je ni-

Aniž by své duchapřítomnosti pozbyl, ustal

mžiku dolů tak, že mrtvola jeho na silnici

čily a řádily strašně v nepřátelských zástu-

Papež ve svém běhu, obrátil se, namířil

padla a zde co beztvará hmota ležeti zůstala.

pech, celé šiky jako snopy kácejíce.

a skolil prvního ze svých stihatelů, na to zas

P

v běhu znova nabil, zase postál, přiložil k lí-

Osudná skrýš nebyla více obsazena.

ohled
Wagram,

dne 5. a 6. července

doz
1809.

adu

Besançon 1814.

ci a zastřelil druhého, načež třetí, nad obzvláštním způsobem boje rakouských vojínův udiven, sám se obrátil a trochu rychle

Rovněž i při obléhání Besan?onu jmenová-

odcházel, mezi tím, co dřívější pronásledo-

ni jsou někteří poddůstojníci a vojáci naše-

vaný, dále neobtěžován, volně cestou svou

ho pluku, kteří se tam vyznamenali a proto

se ubíral. Potomní setník Papež, hrdina této

buď odměny neb veřejné pochvaly došli.

události, nevyprávěl dlouho ničeho, tak že

Šikovatel Kremla a desátník Jan Stol-

z vyšších představených o slavném skutku

V této bitvě vyznamenal se setník Fabari

pe byli přiděleni jako ochrana k dělům. Hned

co velitel prvního praporu tím způsobem,

při prvním výpadě 31. března raněno a us-

že uchopiv korouhev v čele své kolony pro-

mrceno několik dělostřelců. Tu přiskočili oba

Desátník Šimon Hoppe.

ti levému boku Francouzů se vrhl; neočeká-

poddůstojníci s několika ještě v obsluze děl

Povšimnutí zasluhuje také zvláštní veterán

vaným a rázným tímto výpadem nepřátel-

náhodou trochu vycvičenými vojíny a poku-

v celém pluku od doby jeho trvání až podnes

ské zástupy rozrazil.

sili se za největšího deště kulí, ztracené muž-

svého druhu jediný. Desátník Šimon Hoppe,

Šikovatel Kremla vedl oddělení své

stvo co nejlépe nahraditi. Brzy o překot závo-

jenž r. 1748 v Pešti zemřel, dle znění svého

setniny přes Gerasdorf; tu vrazil u protější-

dili v donášení náboje, v nabíjení děl, míření

propouštěcího listu 71 rok a 4 měsíce u na-

ho východu na nepřátelskou jízdu, která

i pálení, na to posouvání těžkých těles, jich

šeho pluku sloužil. Vřaděn roku 1674, bojo-

úvalem proti němu postupovala. Bez roz-

čištění, znovu nabíjení atd. S houževnatou

val čtyři roky proti Francouzům, deset let

mýšlení vrhnul se se svým mužstvem na

vytrvalostí, za stálého povzbuzování ostat-

proti Turkům, potom v Italii a zase v Uhřích

špici blížící se kolony a přední jezdce bodá-

ních, zůstali na dále při dělech k obraně vcho-

proti nepříteli křesťanstva, konečně již co

ky s koňů srazil. Jich pádem byla cesta za-

du do vesnice a přispěli takto svou šlechetnou

stařec ve válce o rakouské dědictví. Vojákem

tarasena, za nimi jdoucí dopředu už ne-

obětavostí, že děla stále hřměla a nepříteli vel-

stal se za císaře Leopolda I. a zemřel za pa-

mohli, nýbrž obrátiti museli, z čehož nej-

mi značných ztrát způsobila.

nování Marie Teresie, z čehož následuje, že

nezvěděl a proto také odměny neobdržel.

vyšší zmatek nastal. Každý z jezdců hledí se

U Arbois se přihodilo, že desátník Jo-

čtyřem panovníkům domu Habsburského

zachrániti úprkem zpět, a brzy uhání celý

sef Pokorný nemaje již žádný náboj u se-

přísahu věrnosti skládal. Poslední tři roky

oddíl, několik mrtvých a raněných zůstaviv,

be, zdvihl několik kamenů a na Francouze

života svého strávil Hoppe v invalidovně,

v nepořádku ku své pěchotě, střelami bod-

hodil. Toho příkladu následovala rychle vět-

kdež do poslední chvíle službu zastávaje, vě-

rých střelců Reinerových provázen.

šina spoludruhů jeho, a za jejich mocného

ku více než 100 let dosáhnul.

S nemenší srdnatostí počínal si šikovatel Václav Geiger co vůdce patroly, znena-

volání „hurra!“ valilo se krupobití kamenů
za prchajícími řadami nepřátelskými.

dání třemi nepřátelskými jezdci byv napaden. S velikou odvahou a použiv nejbližších
k úkrytu příhodných míst, bránil se proti
nim, jednoho bodákem prohnal, druhého
dobře mířenou střelou poranil, všecky tři

Válka roku 1866.

Melegnano,

Boje v Tyrolsku.

8. června 1859.

Dne 25. června měl setník Růžička půtku

na útěk zahnal.

s Garibaldiovými dobrovolníky u Caffaro.

Četař Svoboda v druhý den bitvy brzy

Mezi těmi, kdo zde nejdéle bojovali a koneč-

Dostižen byl nepřátelským oddílem, jehož

po započetí boje při útoku francouzských gra-

ně zaskočeni byli, nalézal se také tehdejší ši-

vůdce ku vzdání jej vyzval. Na místě jaké-

nátníkův nechal tyto na dostřel z ručnice při-

kovatel František Papež. Šarvátku byl sice

koliv odpovědi, vyrazil Růžička důstojníko-
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vi dobrovolníkův šavli z ruky a učinil jej ra-

těchto míst došla, objevil pes „tigr“ zvaný,

voluje, toho varování uposlechnouti, ale, je-

nou do hlavy k boji neschopným; rovněž

který byl vojsku přivykl a již ze Stolače s se-

mu spíše káže, aby povstalce napadnul, kdy

tak skolil nejbližší dva červenokošiláky. Ny-

bou běžel, krvavou oběť v jedné roklině

a kdekoliv se s nimi setká.

ní však nahrnulo se ostatních 16 Garibaldi-

a zavolal úpěnlivým vytím druhy toho ubo-

U Bračice v menším údolí zpozoroval

ánů na něho. Trubač Lusk bránil zmužile

žáka k jeho zachránění. Nebohý ten muž

vpravo 10–12 povstalců. Jiný houfec, asi 40

svého setníka sečným nožem, až pak, dva-

byl do do Korita odnesen, zde ošetřován

mužů silný, mu padl v levý bok a na všech

kráte bodákem proklán, k zemi klesl. Ze 13

a obvázán, potom do nemocnice v Avtovači

okolních vršcích hlavy povstalců se míhaly.

ran krváceje, pokračoval Růžička v boji pro-

dopraven, kdež byl léčen a později do Vídně

Povstalci se táhli, buď skákajíce od kamene

ti 16 sokům, až jej konečně od zadu přes je-

odeslán, aby nejlepšího ošetřování a pomo-

ku kameni, buď se opatrně a pomalu plížíce

ho hlavu vedená rána šavlí, která mu čáku

ci moderní chirurgie se mu dostalo. Odmě-

vždy blíže, tak že ti nejpřednější pouze 60

rozštěpila a do lebky jej zasáhla, k zemi po-

nou pak statečného tigra, toho proň tak

kroků vzdáleni byli. Snad by se byli s han-

razila. Takto pomoci zbavenému a bezbran-

slavného dne, byly dvě konservy masa.

džárem v ruce na naše malé oddělení vrhli,
kdyby jim v tom nesčíslné balvany nebyly

nému vrazil jeden Garibaldián bodák s takovou silou do zad, že se tento ohnul

Vojín Jan Kovář, jsa kuchařem, byl 17. ledna

překážely. Poručík Martinů, když se chtěl ori-

a vzdor zpětnému vytahování vězeti zůstal.

připravováním menáže venku před četnický-

entovati, jak věci stojí, na nějaký mohutný

Tak nalezl jej později sem přibylý itáliánský

mi kasárnami v Koritu zaměstnán, když jej

útes vystoupiti a odtud bez ohledu na kolem

plukovník dobrovolníků Castellini, odňal

asi o deváté hodině ranní kulky fičící mu kol

fičící kulky rozhlížeti se musel. A tu viděl, že

mu šavli a revolver a dal jej, stále ještě s bo-

hlavy začaly poněkud nepohodlně obtěžova-

jednotliví povstalci se již mezi něj a hlídku

dákem v zádech,, i s trubačem Luskem na

ti. Na blízkém místě usadila se tlupa povsta-

vloudili. Nejbližšího povstalce ranou z revol-

místo obvazu do Caffaro donést, odkud pak

lecká a vyvolila si kuchaře za terč. Kovář se

veru byl skolil, seskočil a vedl své lidi pomalu

oba do Rocca d?Anfo dopraveni byli.

ale nedal, na spěch nasbíral něco kamení, vy-

zpět. Šlo se krokem, vždy znova napadal jej

stavil si s něho ochrannou zídku a vařil dále,

rozkurážený nepřítel. Na jakou vzdálenost se

škádle při tom povstalce zpěvem, hvízdáním

bojovalo, vysvítá z toho, že vojín Hollmann

a různými, ne vždy slušnými gesty.

sekem handžáru smrtelně poraněn byv, své-

Povstání
v Hercegovině

mu protivníku bodák do těla vrazil, načež
Půtka u Bračice 17. března

oba mrtvi k zemi klesli. Konečně podařilo se

Ráno 16. března obdrželo velitelství četnic-

dosíci Kule u Dobruče, načež povstalci, do-

ké stanice v Predolu rozkaz, aby více hlídek

provázeni salvami, se ztratili. Ztratili při této

k vynalezení neb zachycení ze Stolače

potyčce 2 mrtvé, mezi nimi svého náčelníka

Půtka na Planiku u Korita, 16. ledna.

uprchlých 4 četníků vyslalo. Četnický veli-

Milutína Sutiče, 4 těžce a mnoho lehce raně-

Vojín Karel Kvapil byl se dobrovolně při-

tel obrátil se na velitele našeho detache-

ných. Poručíku Martinů byl v uznání jeho

hlásil k hlídce. Hned při zahájení boje byl

mentu, poručíka Františka Martinů,

bravury a udatnosti c. k. vojenský záslužný

raněn do pravého stehna, ale i nadále boje

s tou prosbou, aby mu poskytl přiměřenou

kříž s válečnou dekorací přiznán; desátníku

se súčastnil, až druhou kulí byv raněn, kle-

assistenci. Poručík Martinů jeho prosbě vy-

Janu Velíškovi, jenž svojí řízností a chlad-

sl a jak velitelem, tak druhy za mrtvého po-

hověl a ujal se sám vedení hlídky, sestavené

nokrevným trvalým chováním v nepřátel-

kládán byl. Povstalci, ženouce se za hlíd-

ze 26 vojáků, 4 četníků a 2 pandurů, do

ském ohni příklad mužstvu poskytnul – pak

kou, nalezli toho nešťastníka v jeho opuště-

Dabrice, kamž v 7 hodin večer dorazil, aby

vojínu Josefu Webrovi, jenž obzvláštní

ném stavu, dosud však živého. Nyní se jim

ještě téhož dne průsmyky u Stiepan Krstu

udatnost a věrnost osvědčil, udělena stříbrná

naskytla vítaná příležitost, aby ukázali své

do Nevesinje obsadil. Když se dostal asi

medaile II. třídy za udatnost. Vojína Holl-

barbarství. Nejdříve uřízli tomu ubožákovi

2000 kroků za Dabricu, přišli za ním 2 tam-

manna nalezli druhý den strašně zohaveného

nos, pak chytli jej za hlavu, přiložili pilko-

ní vesničané a zapřísáhli jej, aby od dalšího

a pohřbili jej blízko bojiště.

vatou část jeho vlastního rýče ku krku a vy-

pochodu ustal, protože v Bračici přes 200

smívajíce se oběti svých hovadských chou-

povstalců se usadilo a on by jistě zničen byl.

„A muže chceš-li chrabré, plné jaré síly,

tek zkoušeli tímto způsobem ostrost pilky.

Poručík Martinů odvětil těmto osobně mu

Písecké zavolej; ti pro Tě v oheň pílí.“

Byli ale nejspíše ze své kanibalské ukrut-

známým lidem, z nichž jeden Omer Baigo-

nosti vyrušeni čtvrtou setninou. Když o půl-

rič, druhý Begovič Velaga se jmenoval, že je-

Připravil

noci první setnina, která táhla od Bílku, do

mu ani vojenská, ani jeho vlastní česť nedo-

Michal Šanda

r. 1882.
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Šestnáctistránkové

pojednání Zaříkávání
v nemocech vyšlo jako příloha Výroční

zprávy Cís. král. vyššího
gymnasia českého na

Novém Městě v Praze za
školní rok 1902–1903. Jeho autor Josef Košťál na této škole
v Truhlářské ulici působil coby středoškolský profesor. Ve své době patřil
mezi známé etnografy, dnes upadl v naprosté zapomnění, a proto tu uveďme alespoň základní data. Narodil se 2. 11. 1851 v Nedělištích u Hradce
Králové, zemřel 16. 10. 1920 v Praze. Vydal mj. Ptactvo v názorech, pověrách a zvycích lidu českého (1896), Živočišstvo v podání prostonárodním
(1900), Lidová mluva na Bydžovsku (1902), Pohádky, báchorky a pověsti
(1905–1909), Čarodějnice a čaroděj v tradici lidové (1920).
18 • 4 • 2012 • www.dobraadresa.cz

Zaříkávání v nemocech
ažehnávačka počíná obyčejně jme-

Z

takto: před sv. Vítem rozemni tři jahody v ru-

ky nůžky a nůž nebo vochli; nemocný vloží

nováním tří Božských osob a dělá

ce v tom směru, jak slunce jde, neb utrhni tři

hlavu na stůl. Zažehnávačka drží v levé ru-

tři kříže sobě i nemocnému. Potí-

první květy hrachové, sbal je podobným způ-

ce mísu nad hlavou nemocného, pravou ru-

rá-li chorého vodou, začne vždy na pravé

sobem v ruličku a spolkni ji. Vedle toho má

kou naleje třikráte vody křížem do mísy

straně, pak teprve na levé. Počítá-li zaříká-

nastávající zaříkávač vykonati zvláštní čin,

a vhodí třikráte špetku ovsa se slovy:

vání, děje se to odčítáním od devíti k niče-

nežli nabude moci zaříkávací. obyčejně za-

mu. Neduhy a bolesti posílá na skály, vrchy,

máčkne prostředním prstem pravé ruky krt-

Vysejpám vás, oustřele,

do vody, do lesův a na místa pustá; při tom

ka – do sv. Jiří. Někde radí, aby tímto způso-

z tý hlavy, z toho mozku, z těch zubů

se dovolává Panny Marie, Pána Ježíše a sva-

bem zahubil krtka, lasičku a hada.

a z celýho těla. Jděte pryč!

tých. Když jest zaříkání skončeno, dělá zase

Zažehnávač bývá opatřen hromovým

kříž sobě i nemocnému, jmenuje tři Božské

kamenem nebo kostí umrlčí nebo svěce-

osoby a končí slovem „amen“.

ným chlebem. Hromovým kamenem, který

Jděte se pást na zelenou louku
jako se pásli židé, když Pána Ježíše křižovali.

Doba, kdy možno nejúčinněji zažehná-

bývá obyčejně v rodině dědičný, poněvadž

K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn

vati neb zaříkávati, řídí se dle přibývání neb

jest jej těžko nalézti, zažehnávají se všecky

a Duch sv.; po třetí dodá: Amen, amen, amen.

ubývání měsíce. Zaříkávati se má, když „jde

neduhy zvláště pak „návní kost“. Vedle to-

Nemocný si vypláchne ústa, pak vynese

měsíc dolů“, když jsou tři dni do úplňku ne-

ho stačí prý také kámen oblázkový. Oblá-

mísu ven a vyleje vodu i s ovsem přes rame-

bo po úplňku, pak ubývá nemoci jako měsí-

zek, který má míti moc divotvornou, musí

no.

ce; kdyby se zaříkávalo v jiný čas, zvětšila

zůstati alespoň rok na stromě (zvlášť na

by se bolest, jako přibývá měsíce.

hrušce), nesmí tam býti hozen naschvál

Jiné zaříkávání:

Zažehnávati nemoci jest umění tajné,

a také se nesmí věděti, kdo ho tam hodil.

které se nesmí prozraditi, proto jest těžko

Na Velký pátek se sejme se stromu, ale ne

Ve jménu Otce!

dověděti se o něm. Ale před smrtí jest povi-

holou rukou, nýbrž bílým šatem zaobale-

Šlo sedumdesát a dva střílů,

nen zažehnávač poučiti řádného člověka

nou; potom se ovine červenou látkou, nej-

potkal se s nima Pán Bůh.

o svém umění. Starší osobě nesmí se „zaří-

častěji suknem.

„Kam to jdete, střílové?“

kávání“ prozraditi, sice by tím pozbyl zaří-

Na Adama a Evu jdou staré ženy, které

„Kubovům kosti lámat.“

rány zažehnávají a nemoci zaříkávají, v půl-

„Jděte na dříví a skály a lámejte je

Při zaříkávání obrátí se zažehnávač ob-

noci na hřbitov, aby si přinesly „umrlčí

a toho Kuby nechte s pokojem!“

ličejem k východu, odkud zdar a požehnání

kost“. Cestou se mají stále modliti a nikam

čeká.

se neohlížeti, jinak by byla chůze marná.

K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn

Když bylo zaříkání skončeno, nesmí

Umrlčí kost nutno obměňovati každým ro-

a Bůh Duch svatý, amen.

„pomahač“ promluviti – odchází bez po-

kem. Někde věří, že také kůstka ze psa vza-

zdravu. Také nemá v stavení ničeho pojísti,

tá na mršníku pomáhá při zažehnávání ne-

jinak by nebylo jeho zažehnávání nic plat-

moci.

kávač daru někomu pomoci.

no. Kdyby mu chtěli domácí odměnu dáti,

Kdo které nemoci žažehnával, ty k po-

Živé vlasy v oku zažehnávají se tímto způ-

nemá ji pro ten den přijímati; po druhé

sledku shledá na sobě; umírá obyčejně tou

sobem: zažehnávačka vezme 9 klasův a po-

však, když tam přijde bez úmyslu, smí si dá-

nemocí, kterou zažehnával.

loží je křížem na misku s vodou, nad kterou

rek odnésti. Kdyby si dal „pomahač“ jen jed-

nemocný se nachýlí. Potom říká zažehná-

nou zaplatiti, hned by prý uměl jenom tolik

vačka:

jako obyčejný, ve školách vycvičený lékař.
Místy věří, že si musí budoucí zaříkávač

Oustřele n. stříle: Zažehnávačka udělá so-

A vy, živý vlasy,

„připraviti“ ruce k zažehnávání, což se děje

bě i nemocnému na čele kříž, vloží do mis-

jděte na ty klasy,
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Zlámaniny se

S

zažehnávají tímto
způsobem:

Ve jménu svatého

ud

Ducha!

kůl

Jede Pán Ježíš na

aty

oslíčku,

N. (křestní jméno nemocného) kosti nelamte,

Lišej se zaříkává takto:

maso nežerte, žíly netrhejte!
Letěl muž divokej,
K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn

přes ten dvůr širokej,

a Bůh Duch svatý – amen.

měl lišej velikej,
styděl se za něj.
To se opakuje třikrát a po každé se dodá:

Růže a nátka společně se zažehnávají tím-

k tomu mně dopomáhej † Otec, † Syn, †

to způsobem: Na mělkou nádobu se dá ře-

Duch sv.; naposledy se řekne amen. Při tom

žavé uhlí, nasype se na něho svěcené koření

se má třemi prsty se tří tabulek v okně rosa

z věnečku „od Božího Těla“ a něco suše-

stírati a lišej mazati.

ných lupínků růžových, tím se nakuřuje nemocný a při tom se řekne:

Jiné zažehnávání: Zažehnávačka naplije třikrát na lišej, při čemž říká:

Zaklínám vás pakostnice,

svatý Petr na koníčku.

růžovice, kostnice,

Lišej, lišej divokej!

do lesa hlubokýho,

nedělej se širokej!

„Petře pospěš!“

do dřeva stojatýho

sejdi s toho těla,

i ležatýho,

jako sešly s Pána Ježíše rány,

tam sebou mlaťte a třískejte

jež mu jeho mučitelé dali.

„Pane nemohu,

zlámal si kůň nohu.“
Nuže, sejdiž se kost ke

a tý osobě (jméno) pokoj dejte!
To se opakuje třikrát a nemocný se potom
modlí Otčenáš, Věřím v Boha a Zdrávas
Královno.
Ve jménu svatého Ducha!

kosti,
kloub ke kloubu,
srst k srsti,
ať je ta bolest celá
jako kámen,
dejž to Bůh svatý –
amen.

Jede Pán Ježíš na oslíčku,
svatý Petr na koníčku.
Krtice: Zažehnávačka ukazuje prostřed-

„Petře pospěš!“

ním prstem pravé ruky na každou bouli ne-

„Pane nemohu,

mocného se slovy:

zlámal si kůň nohu.“
Nuže, sejdiž se kost ke kosti,

Svatý Job leží v hrobě,

kloub ke kloubu,

má devět krtic v sobě;

srst k srsti,

od devíti osm, od osmi sedum,

ať je ta bolest celá jako kámen,

od sedmi šest, od šesti pět,

dejž to Bůh svatý – amen.

od pěti čtyry, od čtyr tři,
od třech dvě, od dvou jedna,
od jedný nic.
Po třetí se dodá: K tomu mi dopomáhej Bůh
otec, Bůh Syn, Bůh Duch sv., amen.
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Zlámaniny se zažehnávají tímto způsobem:

Bolest v kříži se zažehnává: vezmi obláz-

Má-li dítě úbytí, jdi na křižovatku a opakuj

Žehnání „na všecko“: Nepozná-li zaže-

kový kámen s hrušky do šátka, potírej jím

po třikráte:

hnávačka, co nemocnému chybí, zaříkává
takto:

kříž a říkej:
Mý dítě má oubytí,
Zažehnávám tě, bolesti,

nemůže ho pozbýti.

Ve jménu Otce, Syna i Ducha sv.!

tímto oblázkovým kamenem.

Kdo tou cestou nejdřív pude, pojede,

Začínám žehnati,

Přestaň se dělati, přestaň růsti,

ať to oubytí sebou odvede.

† Boha Otce, † Syna, † Ducha vzývati:

přestaň loupati,

Oustřele, růže, nátko, šošky,

tak jako přestalo růsti toto oblázkový

nálevky, všecky znamení a neduhy,

kamení od Krista Pána narození.

jděte na skály, na hory!
Uhranutí. Uřčený otře se ručníkem a pro-

Máte tam tři studnice,

mluví takto:

v jedný vody, v druhý krve,
v třetí písku.

Uřknul-li tě mládenec,

Tam se vody nastřebejte,

požehnej mě sv. Vavřinec,

písku nazobejte, krví obmejte

Svatá Cára má tři dcery

uřknula-li mě panna,

a tomu tělu pokoj dejte!

jedna šije, druhá přede,

požehnej mě sv. Anna;

třetí škrkavičky na klubko vine.

uřknul-li mě muž fousatej,

K tomu dopomáhej † Otec, † Syn a † Duch

požehnej mě Bůh Otec, Bůh Syn

sv.! Amen.

Na škrkavky:

a Bůh Duch svatej!
Připravil
Proti horečce jest dobrý prostředek: Roz-

Michal Šanda

kroj jablko na 4 díly a napiš na každý jedno
z písmen J. N. R. I. po pořádku. Pak sněz po

Voda proti „ouroku“ se dělá takto: Naber

tři dny před východem slunce jednu čtvrtku

třikráte vody, nejraději u mlýnských kol

se slovy: Ve jménu † Otce, † Syna, † Ducha

proti proudu. Prvé dva náběry vylej, teprve

sv. Čtvrtý díl jablka zahoď, a horečka pomi-

s třetím se vrať domů, při tom se však neo-

ne.

hlížej, na nikoho nemluv a nikomu neodpovídej. Doma vezmi koště a dřez, klekni
proti východu slunce a lej vodu na chvoště.
Vodu takto procezenou vlej uchem u dřezu

Mze: Když jsou tři dni před úplňkem měsí-

do hrnka, nalej ji opět na koště a dodej:

ce (v pondělí neb středu neb pátek), vezme
zažehnávačka misku a naleje do ní vody 3

Nebe, země tě uřkly.

lžíce; v té omočí chlebovou kůrku (nebo

Nebe, země tě uzdraví.

„hromničný“ kámen), potírá tělo nemocného a řekne po třikráte:

Potom prolej vodu třemi petlicemi.

Já vás zažehnávám mze,
ste-li z větru, jděte do větru,
ste-li ze zimy, jděte do zimy,
ste-li z běhu, jděte do běhu!
Potom měří vodu: je-li jí méně nežli tři lžíce,
jsou mze posud v těle; je-li vody více nežli
na počátku, mze již odešly.
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Z antikvariátních

banánovek

trky fr

ky
b
anáno
vky

Karel Mensinger
se narodil roku

1813 v Týnici nad
Labem. Po
vystudování
bohosloví pobýval na
farách v Nových

Dvorech a Heřmanově
Městci, než se stal vojenským
kaplanem Reisingrova pluku
v Miláně. Kvůli tomu, že se připojil k slovanské legii a italským vlastencům,
byl rakouskou vládou coby zběh odsouzen k trestu smrti. V italské
emigraci působil v Alessandrii, kde byl jmenován profesorem německého
jazyka na Colleggio nazionale. Zemřel v Miláně v roce 1892.
Pojednání o pramenech Labských bylo poprvé otištěno
roku 1844 v Časopise Českého musea.
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Pojednání o pramenech Labských
lyšel jsem začasté od mnohých cestovatelů, kterak se po pl-

S

u všech h a l u z. Mezi tyto vyvrtané díry položí se několik coulů

tích po Hronu a Váhu plavili; viděl jsem i sám očitě, kterak

(3–4) tlusté, zdravé dřevo, kteréžto, protože mezi vyvrtanými děra-

v Praze po Vltavě dřeva po koncích prodlabaná a prostrče-

mi jest, vrtí se nazývá; přes tuto vrť se nyní slabé, tenké h o u ž v e

nou tyčkou spojená, ploula; vznikla tu ve mně myšlenka, bych pra-

do těch děr zapustí, a tvrdými kolíky neb cvoky ubijí neb upevní;

meny po Labi plovoucí poněkud alespoň popsal, a to tím více, jeli-

houžve tyto nazývají se od sloučení slukami. Pro větší jistotu, aby

kož od krajanů našich zhotoveny, hojnost takových pojmenování

totiž haluze lépe pohromadě držely, jsou i uprostřed těchto dřev

a způsobů mluvení v sobě obsahují, aniž lze jich v jakém slovníku

1 neb 2 mnohem ale slabší dřeva, jen po koncích přibitá; je-li ale

nalézti, ba ani Němci v okolí Roudnickém a Litoměřickém žijící ne-

náklad velmi těžký, neb má-li se dub ohromné velikosti a k tomu dr-

umí jich pojmenovati. Podle hodnověrného ústního podání usadilo

nový, který, jak známo, na dno padne, plaviti, musejí se vrtě dvoj-

se před dávnými časy několik Hollandčanů v Týnci nad Labem; zbu-

násobně uvrtati a ubiti; pokrajní haluze v takovémto seřadění dřev

dovali sobě dům na náměstí, proti radnímu domu, pod číslem 86.

nazývají se okrajnicemi.

Tito Hollandčané v okolních lesích Chlumeckých, Radovesnických
a Týneckých množství dubů káceli, nařezané z nich fošny v vory,
a tyto v prameny spojovali a tak po Labi do otčiny své plavili. Ústní
podaní toto tím více hodnověrnosti nabývá, povíme-li, že v Týnci,
ještě as před 50ti lety veskrz jen česká (dílem vlastnostná, dílem od

2. Pojmenování
jednotlivých vorů

pojmenováni živočichů vzatá) příjmí se nacházela, a uprostřed nich
tři naskrz německého původu, totiž Spezinger, Heisinger, Mensin-

Dřeva takto navrtaná a ubitá nazýváme vorem (Tafel) a 24 takových

ger, aniž jich lze v celém okolí nalézti. Nejvíce pramenů dělá se na

vorů dělá jeden pramen (Floss). Vor takto připravený do vody se po

Orlicích v Královéhradecku, počínaje od Potštýna, Borohrádku,

podkladcích, vodou namočených, shoupne a k dělání drahého se

u Třebechovic, ale i na Valech mezi Pardubicemi a Přeloučí.

přikročí. Nejsou však všecky vory stejné (mimo šířku), ani délka
dřev nepůsobí rozdíl, ale množství dřev neb haluz v celek spoje-

1. Hotovení vorů

ných, aneb zvláštní upotřebení voru, dává jemu zvláštní význam.
První vor ze svršků stromových zbitý, jest nejslabší, čítá začasté až
i 16 haluz a sluje předák (přední); na něm spočívá veslo jedno,

Dříví k pramenům určené v pravý čas v lese pokácené svozí se na

z hodné haluze vysekané, rovné, na konci břitké, aby volně do vo-

příhodný břeh, tu se trámy neb krovy na podlože navalí a do jisté

dy zapadlo. Veslo toto spočívá na zvlášť k tomu zřízeném podstav-

míry (míra tato jest šířka otvory mostu v Králové Hradci u Morav-

ku, s h 1 a v í nazvaném, a jest mezi dvěma kolíky neb klanice

ské brány), šířky totiž, vespolek spojí, nebo délka dřev těchto 30,

m i upevněno, od jedné klanice k druhé jde zavrtaná, v kličku sple-

i více loktů obnáší, zvláště u pramenů pro cizinu (Hamburk) urče-

tená houžvička; tato se vrchem nad veslem spojí, aby se vyndati ne-

ných. Na těchto podkladcích se dřeva k sobě sešikují tak, aby jedno

mohla, a nazývá se s v í r k a. Druhý vor o něco silnější prvnějšího

k druhému dobře přilehlo, a žádných děr neb mezer mezi nimi ne-

nazývá se špižníkem, od spíže na něm uhostené; na tomto voru na-

bylo; díra takováto, z křivosti dřeva povstalá, nazývá se spára a ne-

chází se nejvíce ohnisko z drnu urobené, k vaření potravy plavců

bývá plavcům nikdy vítána, jelikož malý neb krátký náklad, jako sá-

způsobené, a bouda z několika pozdvižených prken pro potravu,

hové dříví, loukotě neb šindel snadno nimi propadne. Takto sešiko-

nářadí a šatstvo plavců. Nyní následují vory povždy z silnějších dřev

vaná dřeva se po obou koncích zvláště k tomu zhotovenými nebo-

zbité, a dle počtu haluz jmenují se d v a n á c t n í k, d e s á t e k,

zezy neb šnejdary provrtají a sice první díra as 6 coulů od kraje,

d e v í t n í k, o s m á k, s e d m á k, š e s t á k. Dle potřeby, k ja-

a druhá dle potřeby 3, 4 coule dále, taktéž i na druhém konci, a tak

ké se hodí, nazývají se též stěnáky, křováky neb trámovými vory.
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Houžve tyto v provaz

S

spletené nazývají se

vázáním předním neb
zadním, jak se totiž buď
u předního (tenkého) neb

trky fr

zadního konce (tlustého)

O šesti dřevách nazývá se kladák, z tako-

musí ještě oštěr službu svou konati, neb

vého se nejvíce jen prkna řeží; poslední

pramen rozehnaný nemohl by v tiché vo-

vor nazývá se šrekař od šreků, nimiž se

dě pod jezem stačiti, rozličně by se kroutil

pramen v běhu svém zastaviti může aneb

a lámal, předák ale nad hladinu vyvýšený,

alespoň pozdržeti.

všemu tomu vyhoví; jakmile ale pramen
se ustanovil i oštěr se vyndá, nebo zadní

3. Potřebnosti
pramenů

díl předáku jest ohnutím tímto ve vodě
pohroužen, a tu by musel veslař zbytečně
moknouti. Když se praví: »Plavci mají již
v y š t í ř e n o«, znamená to, že již jsou
zcela uchystáni a přihotoveni spouštěti, t.

Mimo nadzmíněné veslo na předáku na-

j. ze vrat plaviti. Jiná potřebnost pramenů

nacházejí. Vázání toto,

chází se tam i lávka pro veslaře, a nápo-

jsou h o u ž v e, tyto se z mladých smr-

tom o š t ě r, haluz 4sáhová neb menší,

čků, jedlí a bříz nad ohněm v provazy

ačkoli přesilné, někdy se

dle délky předáku useknutá; jest to haluz

zkroutí a k všelikým potřebám ukládají.

zdravá, krovová. Obzvláštního není na ní

Největší službu konají u svázání jednotli-

mžiknutím přerazí,

nic jiného, leč že na tenkém konci bukový

vých vorů vespolek, což se následným

as loket dlouhý a coul tlustý kolík navlík-

způsobem děje. Založí se totiž za třetí ha-

nejvíce, když se ze

nutý má, na zadním ale konci, tu, kde pod

luz a z obou krajů pod vrť zadní i přední

vrť špižníka přijde povrchu, a as loket dá-

silná houžev a na oko se zaklesne; potom

splavu jede, a proto se

le ku předu, t. j. jak je velká mezera mezi

se konec houžve stočené pod vrť druhého

vrtí špižníka a vrtí předáka, na spodní

voru p o d v 1 í k n e, a následovně i z dru-

musí vždy před

straně vysekaná jest, by dílem lépe přile-

hého voru založená houžev k první přidá

hla a dílem se nezvrtla. Oštěr tento potře-

a co nějaký provaz silně splítá a palicí při-

spouštěním vodou

buje se jen při spouštění pramenu ze spla-

tužuje. Kdykoliv jeden neb druhý konec

vu neb jezu a sice následujícím způsobem:

vrť protější dosáhne, podvlekne se opět,

pocákati neb navlažiti,

Ve špižníku vysekne se prostřední haluz

a to tak dlouho, až houžev dojde. Houžve

několik (8 neb 10) coulů za přední vrť

tyto v provaz spletené nazývají se vázá-

aby vláčnější bylo. Mimo

(u tenkého konce), do této spáry přijde

ním předním neb zadním, jak se totiž buď

tlustší konec oštěra navlíknout, takže to

u předního (tenkého) neb zadního konce

to výše zmíněné nachází

vysekané místo na oštěru pod vrť špižní-

(tlustého) nacházejí. Vázání toto, ačkoli

ka dolehne, druhé ale vyseknuté místo na

přesilné, někdy se mžiknutím přerazí,

se na prameně ještě jiná

vrť zadní předáka dopadne, konec tenký

nejvíce, když se ze splavu jede, a proto se

oštěra ale na způsob kříže polovyzdviže-

musí vždy před spouštěním vodou pocá-

vázání, a sice mezi

ného do výšky se pne; tento tak do výšky

kati neb navlažiti, aby vláčnější bylo. Mi-

čnějící kříž se vahou 2 chlapů neb plavců

mo to výše zmíněné nachází se na prame-

předákem a špižníkem,

až k haluzám předáku sehne a zde na kříž

ně ještě jiná vázání, a sice mezi předákem

na houžev k tomu účelu zde upevněnou

a špižníkem, a mezi tímto a následujícím

a mezi tímto

(svirkou nazvanou) uváže. Takovýmto sní-

vorem a sice jedno tak zvané krátké a dru-

žením oštěra zdvihne se přední konec pře-

hé dlouhé. Tyto tři nadzmíněné vory jsou

a následujícím vorem

dáka lehkého as na 1 loket do výšky a ny-

totiž volným dlouhým vázáním k sobě

ní volno s ním ze vrat dolů se spustiti, neb

pod vrtě přivázány a mimo to jest i jiné,

a sice jedno tak zvané

se není obávat, že se zažere, to jest že

délku ostatních vázání mající, ale jen pod

vorpřední z velké výšky nadstavové přijda

jednu vrť uvázané. Na druhém konci toho

krátké a druhé dlouhé.

pod stav přímo do hlubiny na dno nezaje-

samého vázání jest jen o k o z houžví

de, ale povždy na povrchu zůstane. Ale

spletené, a to se v čas potřeby pod vrť ná-

i tenkráte, když již pramen ze vrat sjel,

sledujícího

ky
b
anáno
vky
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voru

podvlíkne,

kolíkem

upevní. Krátké toto vázání nazývá se svír-

Aby ale šrek pramen zastaviti mohl, musí se

a nyní se to vázání po vodě přes onen válec

ka; »p u s ť s v í r k o u« znamená »povol

sepříti, a to mezi dvěma nad sebou polože-

přehodí a jeden konec té tyčky pod válec

vorům«, a to dle potřeby buď na obou, buď

nými a silnými houžvemi upevněnými dře-

zapne neb podklesne, druhý ale konec se

na té neb oné straně. Jiná potřebnost jest

vy. Spodní nazývá se š r e k o v á vrť a ho-

svírkou upevní. Je-li potřeba šrekem pusti-

tak nazvaný t ě h e 1. Těhel jest bříza 3–4

ření válec; po pravé straně jsou tato dřeva

ti, rozváže se jen ona svirka, tyčka se přes

sáhy dlouhá a co mužská ruka silná. Na do-

silnými houžvemi stojatě (neb jeden nad

válec přehodí, a šrek v tom, nemaje na vál-

lejším konci zavrtá se do ní houžev, těhelni-

druhým as 1 loket do výše ční) spojena, což

ci podpory, do spáry šrekové spadne. Ona

ce nazvaná a splete se v oko; navrchu udělá

se velkým vázáním nazývá; po levé straně

dvě dřeva nesmí ale zhola nad sebou leže-

se jiné oko z pozůstalých větviček břízo-

ale jen malým neb votouchovým vázáním.

ti, než hoření musí o něco ku předu polo-

vých. Chtějí-li plavci sobě noční dobou od-

Aby ale toto malé vázání drželo, prostrčí se

ženo býti. Šreková vrť jest k voru při vrtá-

počinouti, musí pro prameny na příhod-

do hořeního konce tenká tyčka sáhodlouhá

na; na ni přijdou latě neb cos podobného

ném místě upevniti. Tak se dílem těmito
těhly stává. Spodní oko houževné podvlíkne se totiž pod vrť některého voru a tam se
provlíknutým kolíkem, zavírkou, upevní;
druhé ale oko proutkové hodí se na břeh
a tam se buď mezi 2 stromy, neb parohy
stromů provlíknutým sochorem upevní;
neb se křížem koly do země zatlukou, a na
ně potomně oko navlíkne. V čas potřeby
může se z trhané latě těhel udělati, jenže se
po obou koncích houžve zavrtati musí. Nejpotřebnější jsou však tak nazvané š r e k y.
To jsou haluze dosti silné, jeden sáh neb
i dva dlouhé; musí býti z dobrého pružného
dřeva, nejlépe habrového; při menši a mělčejší vodě postačí i měkké. Tyto šreky se nacházejí na posledním voru, od nich samých
šrekař nazvaném. Vor tento jest nejchatrnější ze všech a takořka jen ze zbytků složen, začasté ale tu nejlepší a největší službu
prokazuje. Třetí haluz od kraje s obou stran
jest v prostředku vyseknutá; v spárách těchto leží nadzmíněné šreky. Oučel jejich jest,
dle libosti pramen kdekoliv zastaviti neb
alespoň v nesmírném běhu zadržovati. To
se stává při spouštění ze stavu, zvláště je-li
blízko pod jezem most dřevěný, jako
v Brandýse, kdežto i nejcvičenější plavec
ubrániti by se nemohl a vždycky po kobilách na most by vjel, (co se i často s, s velkou škodou stává), kdyby mu hozený šrek
pramen v běhu nezdržoval a tak nepopřál,
voru se uhnouti a mezi mostnice vjeti. Jakmile ale předposlední vor k stavu se blíží,
musí se šrek povoliti, jinak by se o práh
spodní vrat přelomil i jiných škod natropil.
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a potom teprv válec k ní připevněný. Mezi

ze vrat neb podlahy, a druhý ještě na ní

dýský), aneb jednotlivých privátních osob

šrekovou vrť a válec se šrek Postaví a šre-

jest; tento by snadno přes něj vjel a jej po-

(labsko-týnecký), k tomu účelu s náramným

kou spodní špičkou buď na levo neb na

hroužil; tomu vyhoví sochor silný; nebo je-

nákladem vystaven, aby vodu zadržoval,

pravo podvrtne a do země zaráží a tak me-

likož na obou vrtích leží, musí se oba vory

a tak přistaveným k němu mlýnům dosta-

zi zemí a těmi válcemi se škrtí a pramen

v rovnováze dolů plaviti; pod jezem se ale

tek vody poskytoval. U jednoho neb druhé-

zastavuje. V písku a bahně snadno se zaže-

i tyto sochory z ok vyndají, a od Mělníka

ho konce tohoto jezu jest průtrž učiněna

re, na skalnaté půdě ale mnoho strachu

nebývají již k platnosti; nebo tam jsou jezy

pro plavení pramenů, ale i pro vypouštění

plavci nažene, ano často velkým násilím ze

již k vůli lodím protrhány. Poslední potře-

zbytečné škodlivé vody, a tato průtrž nazý-

splavil mezi šrekovou vrtí a válcem se ja-

ba pramenů jsou notné sochory, aby se,

vá se splav neb vrata. Vrata tato jsou vespod

kožto tvrdý a silný jsa přeždíme, a neopa-

když by při spouštění aneb i plavbou buď

silnými fošnami takořka vydlážděna, a po

trného snadno zabije. Na skalnaté půdě se

na suchu uvázly, buď na skálu neb zkácený

krajích dubovými stěnami, které okřídlí

šrek při jediném spouštění o čtvrt lokte

a zkamenilý dub udeřily, zdvihati mohli.

jmenují, vyložena. Hoření, práh nesmí mly-

S

trky fr

ky
b
anáno

ubrousí. Každý šrekař má dva šreky, pravý

nář podle své vůle zasaditi; nýbrž ouřad

a levý. Levého šreku se obyčejně užívá, je-

musí určiti hloubku neb výšku jeho, aby se

likož válec na této straně pohyblivý jest;
lze jenom tyčku nepatrnou s připevněnou
na ní a okolo válce ovinutou houžvi odho-

4. Názvy a počet
plavců

diti a šrek nemaje podpory, musí do spáry

lukám a polím nad jezem ležícím neublížilo. Přes vrata tato klade se silný, do kostky
otesaný trám, aby se v čas malé vody po jeze s jedné na druhou stranu choditi mohlo.

spadnouti; pravý šrek se při delším stání

vky

Lidé prameny po Labi plavící nazývají se

Trám tento nazývá se chodba. Za tuto chod-

ku př. přes noc hodí, a to pro větší bezpeč-

plavci, a podle počtu chlapů, t. j. lidí, nechá

bu a za vrchní práh kladou se stojmo dřeva

nost. Roste-li ale voda, nesmí se plavec

se i o počtu pramenů souditi, nebo pramen

as 4–5 coulů silná, česlice, a za tyto opět

přes noc na šreky spolehnouti, neb je voda

jeden ze 24–25 vorů sestávající bývá třemi

lehmo prkna, aby voda otvorem tímto zby-

i s pramenem pozdvihne, a tu musí dobří

opatrován. První slove veslař, druhý dělník

tečně neutíkala. Ma-jí-li se ale prameny

těhlové pomoci. Plavci pro krátkost nejme-

a třetí š r e k á r n í k. Veslař musí nejen

spouštěti, musí se toto vše odstranit čili vy-

nují vždycky šrek, ale obyčejně jen říkají:

člověk silný, ale spolu i velmi obratný býti,

hradit. Výhrada tato začasté mnoho peněz

»hoď ho«, »pusť ho« aneb jen pouhým po-

a nejen vlastnosti vody a zákony její (arciť

stojí a s velkou mrzutostí se vyjednává,

kynutím ruky neb klobouku ukazují. Jiná

jen ze zkušenosti) znáti, ale i po celém Labi

zvláště při nedostatku vody, kdežto začasté

nevyhnutelná potřebnost jsou bidla pla-

všecky hloubky a mělčiny, všecky skryté

půl dne nadržovati musí, aby dosti vody

vecká, totiž 20 i více loket dlouhé smrkové

skaliny neb jiné nebezpečné věci, jako stro-

měli, a když splaví, opět poznovu, neb zase

neb jedlové tyčky dobře oškrábané a na

my atd. znáti; on musí veslem celý pramen

na suchu vězí: a tu se stává, že ubohý pla-

spodním konci ostrancem okované. Tři

říditi; a proto se ne každý za veslaře hodí,

vec chtěj nechtěj mnohonásobné měsíčné

bidla postačují, ale bývá vždycky i čtvrté

a mnohému, který mnoho let již plaví, ne-

zaplatiti musí, mlynáři za vodu, co by v ní

vejražní pro příhodu. Další nevyhnutelná

může se veslo svěřiti; takový také na věky

semlít mohl, stárkovi od výhrady, a rybáři

potřebnost ku plavení pramenů po řekách

jen při šreku zůstává. Na druhém stupni

od schytání česlic a prken pozvednutím

již přeplněných jest tak zvané podvázání;

jest bidelník jako nějaký pobočník veslaře,

schodby podplulých. Když se plavec o vý-

to jest na předním konci jednoho každého

neb mu musí napořád pohotově býti, a buď

hradu uchází a smlouvá, praví se, »vyjed-

voru, vyjma špižník a šrekař, jest opět na

pomáhati veslovati, neb n a t l a č o v a t i,

nává výhradu«; potom přijde spouštění. Při

vrti z houžvi oko dosti prostranné splete-

neb i svrchu zmíněnou pravou neb levou

některém jezu, jako v Labském Kostelci

no, do něhož se při spouštěni sochor vý-

svírkou pouštěti atd.

a na Obřiství spouští se po celém pramenu

pona nazvaný podvalí, takže jeho konce na

najednou. Jinde, jako v Labské Týnici po

obě vrtě sahají. Náčiní toto k tomu slouží,

půlách neb 12 vorách a jinde, jako v Podě-

aby jeden vor na druhý nevlezl, to jest zadní na přední; neboť jak známo, musí se se
splavu často s hodné výšky (jako u Veleto-

5. Způsoby
spouštění

va, kdežto stav na dva mlýny a to jeden ?

bradech, na p a r t y neb d í 1 c e, 3, 4, 5
vorů jen v sobě obsahující a to pro písek
pod vraty nakupený. Aby ale pokaždé
s jedním každým oddělením na tomto pís-

hodiny nad splavem vzdálený vodu nadr-

Jeden každý jez neb stav jest majetností

ku se neoctnuli, spouštějí na základku; to-

žovati musí), plaviti; jeden vor spadne již

buď nějaké vrchnosti (jako veletovský, bran-

tiž spustí několik vorů a obklopí nimi celý
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ten písek; na ty vory se postaví se sochory

vedle sebe, nazývá se nejposlednější od bře-

soba prken a latí na druhé straně, nemusí

a očekávají přicházejících a po nemilém

hu n á v o d n í, a nejbližší ku břehu

se tam celý pramen přeplavit, ale jen něko-

dosti se setkání je sezdvihnou neb odstrčí,

b ř e ž n í.

lik vorů, a to sice předák, spižník, a ještě jeden neb dva nanejvýš.

aby dále plynouti mohly; naposléz i tyto
založené vory se zdvihají a za nimi si pospíší a pod jezem opět v jeden celek vše
uváží.

8. Díly
pramena

6. O nákladu

10. Dodatek
o řečišti Labském

Svrchu již praveno, že pramen 24–25 vorů
počítá; tyto se ale opět na dva hlavní díly dě-

Ke konci bude i slušno o nějakých případ-

lí; totiž na p ů 1 y. Každá z těchto pol má

nostech plaveckých zmínku učiniti. Voda

své vlastní veslo i šreky. Silnější nazývá se

otvorem vrat najednou puštěná, nemohouc

Náklad pramenů jest dvojí, dlouhý a krát-

přední a slabší zadní půlou. Pramen proto

bezprostředně pod vraty rychlému přítoku

ký. Haluze totiž ve vory spojené nazývají se

na dvé půly rozdělen jest, aby se pohodlně-

z místa se uhybovati, počne se vařiti, a vlny

spodky a náklad s v r š k e m. Dlouhý ná-

ji spouštěti a plaviti mohlo. Je-li ale řečiště

i na 20 loket délky dosti vysoko házeti, a to-

klad jsou: latě řezané i trhané, tyčky chme-

prostranné, spojí se obě půly do šrekaře

to se nazývá peřej neb strumen; o něm se

lové i vinné, voje, prkna a žerdě. Krátký ná-

přední za c h b y neb h o u ž v e, k tomu

praví, »strumeň hází v levo neb v pravo«; to-

klad: čtvrtě, loukotě, šindel a dříví sáhové.

cíli do předáku tak zadělané, že se v okam-

mu musí umět veslař vyhověti, aby buď na

Potopuje-li se vor pod nákladem, praví se,

žení opět rozdělati mohou.

břeh neb jesep zahnán nebyl. Prudký záhyb

pramenů

»vor jest p ř e l o ž e n«; je-li ale tíže ná-

v řečišti, kde se voda od jedné strany mocně

kladu voru přiměřena a dobře urovnána,

na druhou přelévá a tam dolinu vymílá, na-

praví se, »vor jest dobře u 1 o ž e n«. Bo-

9. Urovnání vorů

zýváme p á ž, a jeli do lokte špičatá, krutá
páž; v takové se musí svírkami pouštěti. Na

rák nenese nákladu nebo i sám mezi suchými se umístiti musí, suchý vor ale i 2 sá-

Není tomu dávno, co teprv počali horáci

mnohých místech Labe mnoho škod ročně

hy dříví nese. Aby náklad, zvláště prkna

prameny své až do Litoměřic a dále plaviti;

natropilo, i byli přinuceni jiné řečiště jemu

a latě na holých dřevích neležel, položí se

neb neznavše polohy řečiště a obávajíce se

vykázati; toto nové oužlabí nazývá se pře-

napříč jednoho každého voru dvě až čtyři

stavů nahromaděných, vždycky bez výmin-

kopaná; jeli jsme překopanou, staré řečiště

tenké žerdě, podkládky, a tyto se po kon-

ky pramenů svých v Týnici nad Labem jako

ale počne se zapěno váti a slove staré Labe;

cích na okrajnících přibíjí. Aby ale náklad

v nějakém přístavu odprodávali a zanechá-

dali jsme prameny přes zimu na staré Labe.

vrchem nesplaval, obváže se houžvemi, což

vali. Plavci týnečtí se ale v brzce smutnou

Je-li v řece na některém místě mělko, tak si-

se o u v i n k e m nazývá.

začasté zkušeností přesvědčili, že urovnání

ce, že voda šeří, a patrně z jedné strany na

vorů, to jest pořádek, v němž jeden vor za

druhou se přelévá, sluje místo takové řada.

druhým nastupuje, nebyl pravý, to jest dal-

Při spouštění často se vor zkřiví, totiž vyši-

ší plavbě přiměřený, a proto přinuceni se vi-

ne se ze své podlouhlé čtverhranné podoby,

děli jednotlivé vory vyvázati a na jiná místa

a tu se říká o něm» »vor zkosený«; zkroutí-

je dávati; to nazvali vory převáděti. Z hor se

li se ale pramen při plavbě do půlkola, pra-

nejvíce dříví a jiných potřeb naloží, častí pá-

ví se: »bok se nalil« a ten musí veslař vyra-

dové ohně a zápověď šindelem neb došky

ziti, to jest pramen rovně po vodě narovna-

krýti i v obchodu tomto dřevném mnohou

ti. Jestliže voda prudce k jednomu břehu se

Dle nákladu, který pramen nese, aneb nímž

změnu způsobily. Proto se dříví sáhové nej-

slévá a nedá-li veslař před časem na to po-

uložen jest, nazývá se prkenný neb dřevě-

více ven vyloží, na to místo ale prkna, latě

zor, snadno předákem do břehu vrazí neb

ný, sáhovým, měkkým neb tvrdým dřívím

od Seče a podél celé Chrudimky nařezané

i také, pak-li břeh vysoký není, na suchu se

naplněný. Jsou-li všecky haluze načisto

do Týnice svezou, a tu se nimi pramen teprv

octne, tu se praví, z a c e l i l předákem.

oloupané, nazývá se k l a b o u č e; jsou-li

náležitě uloží, jelikož na Orlici začasté rádi

ale pod korou, k o r n é, aneb ze samých bo-

jsou, když holé vory pro nedostatek vody

Připravil

rovic, b o r á k. Je-li více pramenů na vodě

smeknou. Stojí-li ale pramen na jedné, a zá-

Michal Šanda

7. Názvy
rozdílné
pramenů

www.dobraadresa.cz • 2012 • 5 • 25

P

Z antikvariátních

banánovek

rvní z

atá
čka

Roku 1839 vydal
rakovnický
městský
a kriminální hojič
Dobromír Matěj

Štenbera Místopis
královského
a krajského města Rakovníka. Byl to překlad spisku
Medizinisch-topografische Beschreibung der königl. Kreisstadt Rakonitz
und des unterhänigen Marktes Senomat od dr. Josefa Durase. K němu
připojil úplně novou část Richtářowé města Rakownjka od léta 1425
(wýgjmky z nalezeného rukopisu). Původcem rukopisu byl radní písař
a korunovaný básník David Crinitus. Pracovat na něm začal kolem roku
1561, po jeho smrti v psaní pokračovali další městští písaři a snad
i konšelé. Místní archivář Jan Renner tyto paměti uspořádal a vydal pod
názvem Nejstarší kronika královského města Rakovníka 1425–1800.
20 • 6 • 2012 • www.dobraadresa.cz

Nejstarší kronika Rakovníka
Rychtářové města
Rakovníka
od léta 1425

řína jest. Item Regina, Macáka řezníka

za v šatlavě šla a prosil rychtáře, aby do do-

manželka, porodila jedním porodem dvé

lejší světnice byl puštěn. Že toho užiti ne-

pacholátek rameny k sobě srostlých v domu

mohl, v témž sklepě na kládě, vise břichem

Mikuláše Křivoústého.

k zemi, na dosti skrovném roztrhaném šatě
se oběsil. Potom druhého dne na předměstí

1574 – Václav Pinkas. – Trygl odpověděl

pražském jest upálen.

1563 – Jan Šmardoch. – V pondělí po ne-

Rakovnickým, Jesenickým a Kožlanským,

děli Laetare (22. března) krejčí mistři a jiní

že je chce vypáliti. Ten potom některého ča-

1586 – Erhart Klika. – Pacholek jeden,

všickni toho řemesla krejčířského, majíce

su v Lipště jat a na Pohořelci v Praze sťat.

který v mlýně panském sloužíval, pro krá-

základ s Janem Červenkou a Václavem Bole-

Toho roku za primátorství Jana Rejčka

dež a cizoložstvo sťat a podle něho žena vy-

hlavem kolářem o kauf piva starého rakov-

šibenice kamenná, kdež prve dřevěná byla,

mrskána, protože s ním obcovala, majíc své-

nického a 3 věrtele piva bílého a půl džbera

stavěna jest. Syn pak jeho (t. j. Rejčkův), do-

ho manžela.

ryb, sekali buky dva před arciknížetem na

pustiv se velké scestnosti, měl na ni prv vi-

lesích, kdo dříve svůj podetne. Kteřížto se-

seti, ale byl vyprosen.

kajíce, základ krejčí vyhráli, nebo jich mno-

Téhož roku kůš a váha v Zákostelí u lou-

ho bylo. To se dálo při přítomnosti arcikní-

že pro zlé ženy, že se rády vadily, udělán

žete Ferdinanda, který nyní v Tyrolsku jest.

a zavěšen.

Den vzkříšení Krista Pána (6. dubna)
o jitřní David Vlasatý (Crinitus) z Hlavačova, písař radní, umřel.
Dne 15. září smlouva se stala s Janem
Valatou, že některé pány nařkl, že by falšo-

Item Jakub Adámek, jsa v šatlavě, že

vali kšafty, i za to dvě neděle seděl. Osoby

1573 – Havel Krčil. – Regina Rejčkovic

manželku svou sotva zanechav ji živou,

byly tyto: Jan Cvrček (grillus), Havel Krčil,

z rozkázání pánův ohledána a těhotna spat-

umlátil; zasteskl sobě, že na něj veliká hrů-

Matěj Sušil, Jan Vřetýnko a Martin Divůček.

Jan Renner v městském archivu

1590 – Šebestián Balásek. – Item Jan Šargan dostal se do vězení pro peníze ztracené
hraběte jednoho, které se ztratily od jednoho jeho dvořenína z vozu, pro kteréž peníze
jeden šenkýř Honz Leffler z domnění byl
vzat a s ním ku právu o to bylo přistoupeno
a k hrdlu sáhnuto. Vtom od téhož Jana Šargana propuklo, že jest peníze za komínem
našel ve své chalupí a myši že tu díru udělaly, kde ty peníze byly. I nechtěli páni tomu
věřiti. Poručili, aby jeden radní pán vyměnil něco těch peněz, jak jsou staré. Našlo se,
že byly toho léta bity. Vzat byl do vězení.
Přiznal se, že jest je našel. Něco zase vrátil,
ostatek, prodav grunty i chalup, navrátiti
musel.
Item Jiříka Jílka dcerka do škopku vřelé vody upadla a druhého dne umřela.
Item zemětřesení bylo po 6. a 7. hodině
velmi hrozné a veliké.
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1591 – Ondřej Pekařovic. – Dne sv. Víta (15. června) mordýře

Marie (10. září) upečen a olejem špikován byl. Mezi nimi též i židé

z Kornhauzu kleštěmi trhali, dřeli, do kola vpletli. Spáchal sám 35

byli. Jeden, jsa velice zmučen, u vězení zcepeněl; a tak jich v malém

mordů. Brzo po něm druhého tovaryše dostali, pak jej na hák za-

čase okolo 18 hroznými smrtmi dle jejich zasloužení se světa sešlo.

P

věsili, potom dřeli, za živa na špalku sedě pekli a spálili. Přiznal se
k 65 mordům a byl kulhavý.

1594 – Havel Moutvička. – V neděli před sv. Havlem (12. října)
zmordován na Vysoké bráně Mikuláš ponocný na loži, maje nožem

1594 – Václav Slach. – Item za purkmisterství pana Jana staršího

krk podřezaný od Vávry, druhého ponocného a ženy jeho. Potomně

z Grillova v pondělí po sv. Trojici (6. června) v domu Jana Kapra byl

i od nich s též brány dolů svržen. Neprodleně týž Vávra s ženou vzat

nějaký chodec, kterýž po městě chodě, žebral, čině se němým. Po-

jest do vězení. Nazejtří Havel Moutvička ouřad rychtářský přijal

ručeno bylo panu rychtáři, toho času Václavovi Slachovi, aby vzat

a téhož Vávru i ženu jeho z poručení pana purkmistra a pánův mist-

byl do vězení. Potomně, když byl vzat do palečnic, mluviti se naučil.

ru popravčímu vzíti a k zpovědi vésti rozkázal, k čemuž se oba při-

K němu do vězení přicházela kuběna jeho, pravíc že býti obtížena.

znali. Potomně za to jejich zlé přičinění on ptactvu nebeskému za

Ta sobě na břicho položila pytlík krupice. Však z poručení pánův,

pokrm na kolo dán, ona pak vazu ukráceného a prdele nastavené

když byla od biřičky přehledána, našla se při ní faleš a podvod. Za

má (byla sťata).

rvní z

atá

ním se dostal do vězení nějaký krejčí. Ten také žebral a pravil se míti padoucí nemoc. Po nemnohém dni krejčí byl zmučen; vyznal se na

čka

1607 – Štěpán Rada. – V středu na den sv. Jakuba, apoštola Páně,

trápení, že jest v Rakovníce u Matiáše Černotského s jiným chod-

(25. července) pan Václav Hochauzar dal prokopati jez rakovnický,

cem, nějakým Habrpaurem, před čtyřmi léty oheň položil a že jsou

ležící pode mlýnek Klempišovským. Proti kterémuž množství lidu,

město Rakovník všecko vypáliti mínil. Po něm pak týž němý a žena

takměř do 500, jak domácího tak přespolního vytáhlo, jeho jímati

jeho zmučeni byli a k témuž se přiznali, že mínili veliké škody

chtělo, ale on se vykejkloval a takové prokopávání na témž jezu li-

ohněm v České zemi činiti. Potomně týž Habrpauer z Loun přivezen

dem poddaným svým s hanbou zase zanechati musel.

též spolu s jinými, za své zlé skutky, kteréž činil a činit mínil, zlou

Item ve čtvrtek po sv. Jakubu (26. července) hrom zabil jedno-

odměnu vzal. Ten pak krejčí v sobotu po památce Narození Panny

ho sedláka se dvěma kravami, když proti mračnům na nějakou píš-

David Crinitus z Hlaváčova

ťalku pískal. To se stalo v Modřejovicích.
1621 – Adam Paur, pekař – Dne 26. ledna pan Aleksandr Krac se
270 koňmi byl tři dni. Item toho dne přitáhly dva praporce pěchoty. Zůstali tu obojí okolo šesti dní: začátek bolesti bylo.
Téhož léta 28. ledna přitáhlo 7 karnet od Zbirova a ráno pět
kompanií; 29. ledna 500 koní. Obojího lidu bylo 13 karnet, z těch
někteří zůstávali tu dvě noci a někteří jednu noc. Bylo s nimi posvícení; národ byl francouzský a vlašský.
1622 – Jeroným Klatovský. – Dvě léta. – Dne 18. března 2 karnety nejvyššího pána z Vladštejna; jedna zůstala 2 neděle a druhá 3
neděle – Dne 10. dubna 6 karnet nejvyššího de Couché; zůstávaly
v městě 4 neděle a dva dny. Tu byla hra ... (Z rukopisu jsou tu vyříznuty 2 listy úplně a z hořejší polovice třetího zbyl útržek se jmény rychtářů).
1624 – Jan Slach.
1625 – Jan Rousek.
1626 – Zikmund Tylingr.
1627 – Diviš Samson.
1628 – Adam Moutvička.
1629 – Eliáš Pych.
1630 – Jan Rousek.

22 • 6 • 2012 • www.dobraadresa.cz

1634 – Benedikt Frizl. – Dne 9. září přije-

Vysoká brána

ly do města 2 kompanie rejtarstva na salvu
guardii od regimentu Vilicomského. Lonžírovali ke mně 8 koní rytmistrových a 5 pacholků; dával jsem jim každý den 1 strych
ovsa, jídlo, pití do krků. Naposledy asi 2 neděle po 6 říšských musel jsem dávati. Zůstali u nás do 9. října, potom táhli k Slanýmu.
1635 – Jiří Phaenix, dva roky – 28. července ráno táhl skrze město regiment 5
kompanií kyrysarův. Syn Nikův (dopadli
pana Adama Moutvičku) musel ukazovati
jim cestu.
18. listopadu JMCské rychtář pan Bartoloměj Samson umřel a na den třetí pochován.
Leží u sv. Bartoloměje v kůru literátském,
vedle nebožtíka p. Václava Kavana z Čejkov.
1637 – Šimon Silvestr Radnický. – Dne
15. června šli jsme sousedi na lov, když
JMCská Ferdinand III. toho jména honil za
zámkem Křivoklátem. Bylo nás 68 osob
a 20 koní. Zůstávali jsme tam až do 19.
června. Zabil JMCská s bratrem svým Leopoldem 63 kusy rohaté zvěře.
Téhož léta 4. listopadu byla zde poprava. Utráceli jednoho ovčáka, poddaného pána z Kolovrat, který maje svou manželku
s jinou cizoložil, která měla též svého muže
se třemi dětmi. Ji též jedno uplácal. Když se

a neveselou novinou do Benátek se přepla-

dou bořiti stavení jako věže veliké, paláce

narodilo, je od ní ve věrtuše vzal. Nejprve

vil, a co se léta přítomného 1638 – 25. čer-

a zámky; stromové s kořením vyvráceni

témuž děťátku pravou ruku nařezal a z ní

vence, kdež právě slunce na lva vstoupí, dí-

a různo do povětří rozmetáni budou. Též

týž zrádce jest krev cical, potom mu hlavič-

ti bude, zvěstoval; totiž: že se vzbouří větro-

vzteklosti fučení větrův, hluk a skřípění vy-

ku rozrazil aneb rozvrátil, naposledy do

vé velicí s hromobitím ukrutným a nám ža-

dávati budou, jako někdy slýcháno bývá

rybníka vhodil. A to děťátko 9 dní v témž

lostnou novinu a škodu nevypravitelnou

mezi lidmi nejednosvornými hlasy křičících

rybníce ostávalo. Za to měl odměnu, že jej

přinesou. V první čtvrti měsíce žalostné bu-

a srovnávajících. A že právě toho času slun-

(kat) kolem lámal a kolem nahoru vyzdvihl.

de zatmění a za dne jako noc učiněna se

ce na znamení lva vstoupí, kteréžto zname-

A ona též nejprve byla sťata, potomně v hro-

strašlivým divadlem a nevypravitelnou hrů-

ní nebeské horké a suché jest, nejvíce pano-

bě kůlem probita byla.

zou těm, již tvářnost měsíce spatřovati a na

vati a své oučinky vylévati bude v zemi vlaš-

něj se dívati budou. Ti zázrakové teprva

ské, Sicilii, v zemi české, v Praze a v Římě.

1638 – ?? – (Opět vytržen jeden list z ru-

spatřeni budou 20. a 29. dne měsíce čer-

A proto ta jmenovaná města první jsou, kte-

kopisu).

vence. Lidé pak velikými hrůzami a bázní

rá v zarmoucených těchto časech a dnech

obklíčeni, že s vysokých míst a stavení s ji-

nejdřívěji škod, neštěstí a zahynutí pokusí.

Item hrozní větrové 2., 3. a 4. března ve
dne i v noci.

stým zahynutím duší i těla se spouštěti

Vznešený jeden astrologus, z města Se-

a skákati budou. I povstanou a zbouří se

Připravil

nia z vlašského rodu pošlý, s nepříjemnou

větrové na způsob zemětřesení, kteřížto bu-

Michal Šanda
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Jaroslav Křenek
se narodil 17. 5.

1890 v Třebenicích
nad Ohří. Vystudoval
Vysokou školu
obchodní a zároveň

se zapsal na univerzitě
jako mimořádný
posluchač literární historie
u profesora Jaroslava Vlčka. Působil
jako úředník a posléze ředitel
spořitelny v Libochovicích. Stýkal se s mnoha představiteli české kultury,
kteří jej v Libochovicích navštěvovali. Ve fondech Památníku národního
písemnictví je uložena jeho korespondence s J. Seifertem, K. Tomanem,
Č. Zíbrtem, J. Koptou, R. Medkem nebo K. Engelmüllerem). Debutoval
sbírkou Básně (1915). Dále vydal pohádky Hanzburská saň (1927),
28 • 7 • 2012 • www.dobraadresa.cz

Vzpomínky na vojnu v Albanii
průvodce České Středohoří (1929) a Čtyři albánské povídky (1931).
V roce 1949 odešel do předčasného důchodu. Zemřel 5. 9. 1964
v ordinaci ve Slaném, kam si zajel k běžné lékařské prohlídce.
Na podzim 1917 byl Křenek odveden do armády. Vojenský výcvik
absolvoval doslova za humny, v Terezíně. Coby jednoroční dobrovolník
dostal na vybranou mezi Ruskem, Itálií a Albánií. Ve svých vzpomínkách
popisuje cestu 34. marškompanie na Balkán, pobyt v Tiraně a v Ardenici.
Bojů se až do strany 128 nezúčastnil. Křenkem podepsaný výtisk, který
jsem zakoupil v antikvariátu v Hybernské, totiž touto stranou končí. Jak
jsem zjistil v katalogu Národní knihovny, Vzpomínky na vojnu v Albanii
mají stran 181. To se občas u knížek z antikvariátů stane.

Tiraně museli jsme chodit střílet

čítat, každou hilsnu!“ Odpoledne byla při-

řicátníka, rudého v obličeji. Cynickým basi-

„s ostrýma.“ Domníval jsem se,

nesena do lesíčku munice a střílelo se a stří-

liščím pohledem díval se na dno lidské spo-

že Rakousko spoří munici, když

lelo, až byly kvéry horké. Tato nezvyklá

lečnosti, smál se na loupežníky a sprosté

v zázemí sbírá mosazné kliky, hmoždíře,

střelba však byla podezřelou Italům na pro-

vrahy, nabízel jim cigarety a zdálo se, že se

kávové mlýnky. Byl jsem však poučen, že

tější straně a poslali do lesíčka šrapnel. Pak

výborně baví. Poněvadž byl večer a profous

kompanie má předepsaný počet vystříle-

druhý a třetí a teď to začalo. Umlčeli naše

věznice odevzdal nám službu, zeptal jsem

ných patron. Byl prý z toho kravál na již-

pušky nadobro. Po půlhodině střelba usta-

se tlouštíka, čeho zde pohledává. Byl to Ma-

ním úseku fronty, kam přišel stařičký

la, místo polní hlídky, dosud tak idylické,

ďar a rozuměl špatně. Opakoval jsem svoji

obrst, který měl na svém papírku napsáno,

proměnilo se v katastrofální trosky.

otázku. Nabídl mně cigaretu, kterou jsem

V

odmítl. Vedl mne do světnice v arestě, kde

co musí na svém inspicírunku spatřit. Velitel úseku mu s radostným zadostiučiněním

Jedné noci jsem měl službu v albánském

měl postel, stolek, zrcátko a trochu obvy-

povídá, že žádné střelby zde nebylo potře-

kriminále. Dole, v chlívcích ze dvorku, byli

klých vojenských rekvisit. Z kufříku vyndal

ba. Obrst kouknul na papírek a tam stojí

těžcí zločinci, vrazi, rozsochatí, zhusta jed-

šňůru a z kouta přitáhl bílé schůdky. Šňůru

800. „Měli jste jich 800 mít vysříleno; jsme

noocí, dva a dva okovy k sobě spoutaní

hodil mně kolem krku, vybuchnuv v nevá-

to u veteránů nebo na vojně? Co je to za re-

v kalu a špíně zhroucení mezi cikány a ci-

zaný smích. Pak kroutil mojí hlavou, jako

voltu? Do večera, než odjedu, ať je jich osm

kánkami. U dvířek těchto chlívků jsem při-

by předstíral akt pověšení.“Wissen sie?“ ře-

set z kvérů venku. Dám to feldweblem spo-

stihl malého zavalitého infanteristu, asi čty-

kl, usmívaje se, „za každou hlavu 100 K, ty
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tři kousky s kterými jsem mluvil vynesou

Za poledního žáru dorazili jsme do vsi Kolonie pod vrchem Ardeni-

mně 300 K“ Tak vypadal náš albánský kat.

cí. Náš pochod byl rychlý s rasty pětiminutovými. mnoho vojáků

P
cC

ztratili jsme po cestě, mnoho vážně onemocnělo slunečním úpa-

Naše feldbánka projela Kavají a vnesla se

lem. Onoho dne ochutnali jsme, co je to pochod albánskou pouští,

elegantně na samotný mořský břeh v záto-

kde není stromečku ani stínu, pochod infanteristy ve feldadjustý-

ce dračské. Slunce již zapadalo a v městě

runku. V čem spočívá tato polní výstroj? To, co musel každý voják

rozsvěcovali světla. Na sousedním vozíčku

mít, co se každé chvíle kontrolovalo, čili to, co při pochodu „feld-

seděl četař-žandarm, hlídaje podivnou hro-

mässig“ musel nésti na ramenou, bylo následující: 2 deky, plášť,

madu sněhu a peří na pohled. Byl to mrtvý

stan s kolíky, ruksak, brotsak, esšálek, lžíce, pušku, 4 patrontašky,

aul M

pelikán – kolos mezi ptáky., který měl 3

lopatku s pouzdrem, 2 páry bot, dvoje prádlo, kožíšková vesta, břiš-

metry šíře, 2 m délky, jeho zoba, to byla

ní pás, ručník, kapesník, gamaše, 3 plátěné sáčky, chinin, legiti-

malá canoe, jeho peří na prsou – bílá kože-

mační kapsli, 2 obvazy, 7 řemenů, feldflašku s kovovým pohárkem,

šina. Četař byl Albánec, ale rakouský. po-

šálu na krk, opasek na patrontašky, bajonet, dýku, plechovou kra-

cházel z obce Borgo Erico u Zadaru a tam ži-

bici s maskou proti plynům, ocelovou dvoukilovou helmu na hlavu,

artn

je 4000 Albánců od dávných let; jede tam

gáz proti komárům, kuklu na hlavu proti komárům, rukavice proti

na dovolenou a je tolik rád, že veze něco se-

komárům, 200–300 ostrých patron a náčiní na spravování a čiště-

bou krajanům. V noci si na pelikána položí

ní pušky. Ostatní byl soukromý majetek a to, co bylo nutno nosit

hlavu a spí. Ve dne ho hlídá. Ulovil ho ná-

s sebou, aniž nařízeno. V případě potřeby nesou ještě dva a dva vo-

hodou. letěli dva z Řecka a on právě vyšel

jáci jednu bedničku s municí nebo s granáty, v každém případě

ey

na pochůzku k řece Semeni i zamířil a stře-

však ve frontě 4–6 ručních granátů za opaskem a reservní porce na

lil. Obrovský pták zakolísal, vzchopil se,

3 dny.

opět zakolísal, až složil křídla a prudce
spadl k zemi.

Od vesniček Kolonie a Ardenice stoupá vysoká homolovitá hora,
porostlá zeleným lesem. Na vrcholku hory stojí klášter. Tento klášter pojal celý náš grenzjägerovský batalion. Bílým portálem vešlo se
do nádvoří s loggií, stájemi a mnišskými ambity. Za loggií byl
vchod do kostela v starobyzantském slohu. Spravoval jej pop řeckého vyznání s kantorem. Druhé nádvoří klášter bylo ve stylu osmanském s hojností místností, jichž okna otevírala se do romantické krajiny, přes hvozdy a rokle, řeku Semeni, k moři.
Fialek byla tu taková spousta, že vycpával jsem jimi psaní, která
jsem posílal domů do Čech. Cenzor vyjmul fialky, přečetl psaní, seškrtal inkoustovou tužkou a opět obálku vyplnil fialkami. Došly
k nám za 6–10 dní a voněly ještě albánským jarem, zatímco u nás
byl chladný počátek března. Jednoho dne, sbíraje fialky, našel jsem
v trávě několik lidských lebek a kostí. Kosti některé byly prudce
přelámané, jedna z hlav, kterou jsem přičítal mladému zdatnému
junáku, měla na levém spánku velikou díru a od ní na všecky strany rozbíhaly se paprsčité rýhy. – Někteří vojáci věšeli nalezené lebky a hnáty na olivy; byl to groteskní pohled v šerém háji.
Vraceli jsme se z cvičení do kláštera. naši řadu zastavili saniťáci, nesouce na nosítkách cosi ve stanovou látku zabaleného. „To je váš kamarád Schöne,“ povídají. „Schválně se otrávil. Chtěl švindlovat
a neuměl to, trouba. Sežral chlorovou sůl. Máme ho zahrabat pod
ňákou olivou.“ Saniťáci postupovali opatrně se svahu. Chvílemi se
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Zatímco naše mrtvé vojáky vynášeli z brány kláštera, vnášeli branou

Ardenice

mrtvé z kraje. Aby se jim dostalo církevního pohřbu a svaté půdy, museli
je přinésti do monystýru, při němž byl hřbitov. Obřad v kostele byl dlouhý,
každý přítomný dostal svíčku a chodilo se kolem nebožtíka, na jehož prsa
byla položena ikona. Pop slouží mši, kantor stoje u pulpitu zpívá z knihy,
zatímco dva umazaní kluci po obou stranách vyluzují mečivě bzučící zvuk
nosem, v němž patrně není dovoleno ustati, neboť, jakmile některý ustal,
obdržel od kantora hlasitý pohlavek. Z kostela vydal se pohřební průvod
na hřbitov, veden osobou, která nesla na hlavě ošatku se svařenou
kukuřicí, v níž byla zabodnuta rozžatá svíce.
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Vrátil jsem se do kláštera a u sousední

P
cC

kompanie našel jsem na pavlači vykloněnou

zdálo, že jim Schöne spadne a skutálí se do
rokle. Zahrabali ho jen tak bez pohřbu a bez
feldkuráta.

tágšarž, jednoročáka Holtze. Rodnou svojí

Zatímco naše mrtvé vojáky vynášeli z brá-

němčinou děl vážně: „Když se člověk nenají,

Aby se jim dostalo církevního pohřbu a sva-

nestojí za nic. Já vzpomínám nejraději, když

při němž byl hřbitov. Obřad v kostele byl

jsem měl v civilu svátek a na stole ležela ráno

a chodilo se kolem nebožtíka, na jehož pr-

bábovka, k ní byla káva a čokoláda, housky

kantor stoje u pulpitu zpívá z knihy, zatím-

aul M

artn

ny kláštera, vnášeli branou mrtvé z kraje.
té půdy, museli je přinésti do monystýru,
dlouhý, každý přítomný dostal svíčku
sa byla položena ikona. Pop slouží mši,
co dva umazaní kluci po obou stranách vy-

s máslem, zavařeninou a šunkou a hned

luzují mečivě bzučící zvuk nosem, v němž

dopoledne dobrý gábl. To byl guláš, uherský

le některý ustal, obdržel od kantora hlasitý

salám, sýr, obložené chlebíčky a láhev vína.

vod na hřbitov, veden osobou, která nesla

Ardenice

ey

32 • 7 • 2012 • www.dobraadresa.cz

patrně není dovoleno ustati, neboť, jakmipohlavek. Z kostela vydal se pohřební průna hlavě ošatku se svařenou kukuřicí, v níž

byla zabodnuta rozžatá svíce. Mrtvý byl

vyrukovaly denně na cvičení na lehko, jen

K raportům hejtmana Chodila přicháze-

zbaven ozdobných šatů a bez rakve pocho-

setnina hejtmana Chodila musela vyruko-

li vojáci s hrůzou, neboť bylo pravidlem, že jí-

ván. Někdy dostal pop za pohřeb ovci, kte-

vat v plné výzbroji s ocelovými přilbami na

ti k raportu = býti zavřen. Jäger Novotný sto-

rou vlastnoručně odnesl do důstojnické ku-

hlavách. Žádný kopec nebyl mu dost str-

jí u raportu, aby po dvou letech pobytu v Al-

chyně na výměnu.

mý, žádný laufšrit nebyl mu dost rychlý,

banii konečně dostal dovolenou. „Podívejte

žádný mundur dost upravený, žádná tvář

se, jaké má ten chlap boty – Einsperren!“

Večer měl jsem tágšarž a když všechno

dost oholená, žádné trní dost ostré, aby do

Hejtman Chodil zavolal mě k sobě a děl:

utichlo a usnulo, vyšel jsem před bránu

něho poslal poklusem svoji kompanii, řka:

Vy, profesore, vy prý znáte albánskou histo-

a naslouchal, jak hovoří jarní noc v divoči-

„proto jste fasovali mundury, abyste je na

rii. My očekáváme ještě jarní deště, kdy ne-

ně. Vrátil jsem se do kláštera a u sousední

vojně roztrhali.“ Když z trní vylezli pokr-

bude možno vyrukovat ven s vojáky. Vy bu-

kompanie našel jsem na pavlači vykloně-

vácení hadráři, opáčil hejtman Chodil:

dete přednášet o dějinách Albanie, a sice

nou tágšarž, jednoročáka Holtze. Rodnou

„V 1 hod. celá kompanie nastoupit! Bude

o těch těsně předválečných, ty by mě zají-

svojí němčinou děl vážně: „Když se člověk

mundurvisita a mundury zašité, čisté, ja-

maly. Přednášku napište co nejdřív, ne-li,

nenají, nestojí za nic. Já vzpomínám nejra-

ko ze škatulky!“ Naše kopřivové mundury,

dám vás zavřít. Abtreten!“

ději, když jsem měl v civilu svátek a na sto-

které jsme vyfasovali v Terezíně, byly již

le ležela ráno bábovka, k ní byla káva a čo-

vším možným, jen ne celistvou unifor-

koláda, housky s máslem, zavařeninou

mou.

a šunkou a hned dopoledne dobrý gábl. To

Ardenice

Připravil
Michal Šanda

byl guláš, uherský salám, sýr, obložené
chlebíčky a láhev vína. to jen tak se jedlo
málo, aby si člověk nezkazil chuť k obědu.
Oběd byl kolosální, zapíjel se černým pivem
a naposled už jsem musel rozpínat knoflíky
a povolovat kšandy.“ To už mluvil Holtze
s mystickou ekstásí. „Po zdřímnutí přišla
svačina, ovšem mimořádně bohatá, protože
se na ni zvali známí. Čaj, čokoláda, káva se
smetanou, dort čokoládový, mocca, smetanové mističky, sandwiche, preclíky, housky
s máslem a medem, zmrzlina, mražená káva.“ Holtze se na chvíli odmlčel. „Dnes vařil
jsem si tři želvy. Voda se už dlouho vařila
a jejich nožičky se ještě pohybovaly. Těm
sviním bylo aspoň 100 roků, byly tvrdé jako
guma a cítím, jak se mně ty nožičky ještě
v žaludku pohybují –“
Získali jsme nového velitele kompanie,
hejtmana Chodila. Něco skorem býčího
a brutálního bylo v jeho osobě. Říkalo se
o něm, že byl do Albanie přeložen z trestu.
Přes to, že byl aktivním důstojníkem, neměl vyznamenání. Voják – nezmar, který
uměl vojnu dělat, nebyl jím sic ani uznáván, avšak ani pronásledován; běda ale lajdákům, slabochům nebo nespokojencům,
ty by býval dovedl uhonit. Všecky setniny
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Z antikvariátních

banánovek
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Časopis Naše Polabí s podtitulem
Vlastivědný sborník okresu Brandýského
existoval v rozmezí let 1923–1935.
Jednalo se o měsíční, ročně vyšlo deset čísel,
vždy od září do června. Vydavatelem byl
Osvětový výbor v Brandýse nad Labem.
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Naše Polabí
Poštovní autobusová trať
Hlavno Sudovo–Praha–Vršovice

Velmi zajímavou rybou je úhoř. Tělo má hadovité, dorůstá
1 1/2 m délky a ve zvláštních případech až 6 kg váhy.
Malé pozornosti rybářů těší se ostnoploutvý ježdík. Ulovený,
na břehu roztáhne skřele, naježí hřbetní ploutev a vypadá tak příšerně, že mistr Aleš kreslil podle něho raky. Vylučuje tolik slizu, že
hoši ho jinak nejmenují, než smrkáč.
Známým lupičem našich vod je štika.
Největší rybou Labe je sumec. Před 40 až 50 lety převozník Zelenka ze Záryb chytával sumce až 60 kg.
V hlubinách žije kapr. Dožívá se značného stáří i slušných roz-

Jest dlouhá 37.8 km. V našem okrese má 10 zastávek, poslední jest

měrů a váhy 12 až 15 kg.

Podolanka. Ze Sudova Hlavna měří tato trať: do Hlavence 3.6 km,

V běžící vodě s písčitým neb křemenitým dnem, pod vymletými

do St. Boleslavě pošt. úřad 10.8 km, do Brandýsa n. L. 12.3. km, do

břehy a velkými kameny žijí pospolitě parmy. Požírají červy, hmyz

Dřevčic 15.6 km, do Vysočan pošt. úřad 27.7 km. Sazba za dopravu

i velké rybky. Maso není valné a jikry jsou jedovaté.

osob počítá se 60 h za 1 ujetý km. Této sazby nelze pro dosavadní
drahotu snížiti. Provoz obstarávají 3 šofeři se 3 vozy; v neděli a ve

Tloušti je podobný jesen nebo jezuvě (májová ryba). Byl chycen
před 50 lety a objevuje se ojediněle.

svátek jest připojen k jízdám z Prahy do Hošky vlečňák. Před válkou

V stojatých vodách, na tůních, na starém Labi u Křenku a Mlé-

bylo v českých zemích 20 státních aut. tratí v délce 470.6 km. Stav

kojed je četný perlín (šenkýřka) s oranžovou duhovkou, s nazelena-

poštovních automobilových tratí koncem června 1925 jest tento:

lými šupinami, žlutými a červenými ploutvemi.

počet tratí 116, délka tratí 2586.7 km, počet autobusů 217, nákladních těžkých vozů 56, vozů lehkých (Walter) 35 a jeden cisternový

Ve větších hloubkách Labe žije málo známý mník. Je to noční
dravec. Maso je bílé, chutné, ale málo šťavnaté.
Když nebylo vysokých jezů, dostal se k nám z moře občas i je-

tang.

seter. Poslední byl chycen dávno před válkou u Selčánek.
Procházíme-li se po okrese, najdeme ještě tu a tam zbytky hrá-

Ryby našeho Polabí.

zí vypuštěných rybníků. Dosud udržely se názvy míst v rybníčkách

Věnováno zárybským rybářům.

v Čelákovicích a v Kostelci, v Zápech, v jezeřištích v Zárybech. Dříve
bývaly rybníky v každé vesnici. Nejrozsáhlejší měrou provozovali

Denně vystupuje z vlaků na nádražích blízko Labe mnoho mužů,

hospodářství ryb při panství brandýském. Nasazovalo se ročně až

s mohutnými svazky bambusových prutů, s přeplněnými baťochy

723 kop kaprů. Čelákovští a toušeňští odpradávna obchodovali ry-

na zádech a s kufříky v rukou. To jsou rybáři. Pospíchají k Labi či

bami. Když neměli dostatek svých, nakupovali na panství pardu-

Jizeře. Setkáme se s nimi skoro po celý rok. Které ryby tedy možno

bickém. I mostné platili rybami – kapra za fůru přes most u Touš-

chytiti v Labi? Je jich ještě dnes dosti, ale ubývá jich. Škodí jim od-

ně. V Zárybech od nejstarších dob v čís. 1 až 5 bydleli rybáři. Ještě

padkové vody z továren, umělá hnojiva, konečně regulace, která

do války vozívali z Martinova a Záryb ryby před vánocemi na trh do

připravuje ryby o místa ku tření. Škodí jim četná vydra, která spo-

Brandýsa. Po válce jest rybolov pronajat pražskému rybářskému

třebuje denně až 3 kg ryb a škodí jim také pytlák, který je v době

klubu. Dnes u Labe je o ryby nouze, jaké nikdy nebývalo a objeví-li

tření nabodává na grondli, líčí proutěné vrše a pytlovité sítě, měchy.

se na trhu před vánoci přece ryby – jsou to třeboňští kapři.

Ryby ve tření nepozorují nebezpečí a rychle plní položené nástrahy.
Chytí-li se do měchu za den 40 kg ryb před vytřením, jaká obrovská
škoda tím vznikne!
Ještě před dvaceti lety byl v Labi dosti četný šíl čili candát. Dnes
tato dravá ryba s výborným masem jest vzácná.

Několik číslic
o Staré Boleslavi.

Od starých rybářů se dozvídáme, že hojným byl losos. Je to ryba 20 kg těžká s masem narůžovělým a velmi chutným. Chytají se

Dle sčítání z r. 1921 měla St. Boleslav 3833 obyvatel a 541 domů:

lososi do sítí ve vratech jezů, u nás v Lobkovicích.V 16. století byly

1926 mužů, 1907 žen, 3709 národ. čsl., 31 něm, 0 žid., 64 jiné ná-

jezy na Jizeře ve Skorkově a Opočně velmi nákladně upraveny pro

rod., 29 cizozemců. Pro toto občanstvo bylo v roce 1924 pořádáno

lov lososa. Při nepodařeném skoku jsou lososi sraženi mocně prou-

43 tanečních zábav, 9 přátelských večírků, 10 koncertů a slavností,

dící vodou do sítě keseru, z kterého se již nedostanou.

1 veřejné tělocv. cvičení, 2 koňské dostihy. Na jatkách i s nucenými
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porážkami bylo poraženo: 6 koní, 248 kusů hovězího do-

po Labi jezdíval –

bytka, 345 telat, 53 ovcí, 452 jehňat a kůzlat, 1148 kusů do-

kde jsou ty časy!

H

bytka vepřového. Vypilo se 4389 hl 80 l piva. Bezpečnostní
stráží bylo udáno 154 aut pro rychlou jízdu. V městě bylo

Když on plul tudy, tudy,

pronajato 99 letních bytů (mimo lázně Hoštka) a zavítalo

hrály mu dudy;

sem 74 procesí. (Prosíme o statistiky tohoto druhu i z jiných

všude po všem břehu

obcí okresu.)

stály v velkém sběhu

istor

lidí hromady.

Hrabě Špork

Okolo Lysý, Lysý

ia

Na obě strany, strany
měl svý poddaný;
házel jim sedmíky

jsou pěkný lesy;

tak ctil on rolníky

Špork hrabě tam býval,

sobě oddaný.

Parač.
V okolí Staré Boleslavě strašívaly a snad
i straší do dnes mnohé maminky své děti,
které se nechtějí o Štědrém dnu postiti – paračem. Parači byli různě ustrojeni. onen,
o němž mi vyprávěli, oblékl prý bílé punčochy, bílé dámské střevíce, přes šaty navlékl
bílou zástěru a na tu zavěsil dlouhý nůž
s ocílkou. Na obličeji měl masku a ruce
omočil v krvi. A tak, s hrncem krve v rukou
chodil o Štědrém večeru po domech, vše krví pomazal a ve světnicích pak brousil nůž
o ocílku a hrozivě se točil po dětech, že je
rozpárá. Často prý byly děti tak postrašeny,
že celou noc nespaly, ba i ve spaní mluvily
o krvi, noži a parači. Veliký zmatek nastal,
vešel-li parač do stavení, kde sedávala pohromadě odrostlejší mládež, už připravená
na půlnoční do kostela. Tu byl křik a nářek:
každý zalezl tam, kam mohl. A parač vlezl
za kamna, pod postele, do skříní a dotyčným nezbylo nic jiného, než honem domů,
aby se umyli a převlékli. Po takové návštěvě
musila často hospodyně znovu mýti celou
světnici.
Z Kostelního Hlavna nám připsal p.
učitel Uzel, že i v obou Hlavnech parač
chodíval jakožto připomínka na vraždění
betlémských pacholátek z rozkazu Herodesova.
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Byl to obr, jakých
u nás nebude mnoho,
neboť měřil 1 m 52 cm
a vážil 40 kg. maso
v počátečním rozkladu
nepoživatelné bylo
zakopáno, hlava a kůže
Obrovský sumec.

řen. Tatínek jim říkal, že teď nesmí chodit
ani na stařinu, ani na břesk, ani lámat praskač. Na pasece dobývali Křenáci pařezy a je-

darovány Rybářskému
spolku v Praze.

V červnu nalezli dělníci pod čelákovickým

den nám ukazoval, jaký čep má dobytý pa-

jezem u továrny mrtvého sumce, který měl

řez. Byl samá louč. Na vokoneci – na vejsta-

v hlavě dvě střelné rány. Byl to obr, jakých

vu seděla vrána. Když jsme šli podle vyrov-

u nás nebude mnoho, neboť měřil 1 m 52

naných brahů, potkali jsme pana fořta. Ří-

cm a vážil 40 kg. maso v počátečním roz-

kal tatínkovi, aby v kopaninách naplecoval

kladu nepoživatelné bylo zakopáno, hlava

asi 20 borovic, že si pro ně panští přijedou.

a kůže darovány Rybářskému spolku v Pra-

Pak šli k těm pokáceným verpánům, že je

ze. V Zárybech byli chyceni před dvěma ro-

budou s klupnou měřit, a mě poslal tatínek

ky tři sumci. Nejtěžší vážil 15 kg. V Praze,

domů.“

kam dopraveni, budili

rybech se vypravuje, že rybář Zelenka asi

Šlajsna – z něm. die Schneisse (čárka mysl.

před 50 lety chytil sumce těžkého 60 kg.

výraz) tenatice, hospodárnice; jsou to

sensaci. Rovněž

Odvezl ho do Brandýsa. Byly prý ho plné

široké cesty geometricky rozměřené dě-

řeznické necky a ještě ocas přesahoval.

lící revír na určité čtverce nebo jiné tva-

kam dopraveni, budili sensaci. Rovněž v Zá-

ry k vůli obhospodařování lesa.

Na koltůře.

Štechr – něm. der Stecher, průboj, dloubák;
dřevěný úzký rýč, ostří jeho okované
silným plechem. Užívá se ho ku sázení

Jak mluví lesáci v staroboleslavském okolí.

jednoletých sazenic.

Jenda hajných přišel z lesa sám. Ma-

Ryfky – rýhy, pruhy, pásy. Na holých sečích

mince bylo divné, že jde bez otce a ptala se

odstraní se drn a buřeň v šířce 50 cm

ho: „Kde zůstal tatínek?“

a prokopou se 40 cm asi hluboko celé

Jenda vyprávěl: „Šli jsme břízkovou

pásy podél seče. Jednotlivé pásy jsou od

šlajsnou do pařezin na koltůru. Tonda Řezá-

sebe 1.50 m vzdáleny. Do rýh sázejí se

čů s Fráňou Fabiánovým se hádali o štechr.

sazenice.

Fráňa chtěl ten svůj, co měl loni. Jinak ne-

Vejstav – výstavek, semenáč. Stromy na ur-

chtěl štechrovat. Tatínek je musil rozsoudi-

čitou vzdálenost se při kácení pasek po-

ti. Slezačka a všechny ženský si zamlouvaly

nechávají, aby svým semenem zalesnily

u tatínka ryfky, že tam bude tráva samý ko-

kolem sebe půdu.

V Zárybech byli
chyceni před dvěma
roky tři sumci. Nejtěžší
vážil 15 kg. V Praze,

v Zárybech se
vypravuje, že rybář
Zelenka asi před 50
lety chytil sumce
těžkého 60 kg. Odvezl
ho do Brandýsa. Byly
prý ho plné řeznické
necky a ještě ocas
přesahoval.
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Neomylným

H

prostředkem proti ní
bylo zatloukání do lípy.

Hop hej,

Čep u pařezu – kůlový kořen, zejména
u listnáčů.
Brahy – vyrovnané palivové dříví do met-

cibuláři jedou...

rů. Výraz slyšený pouze na Brandýsku, jinde se ho neužívá.

Co vystavěna trať dráhy kralupsko – tur-

Naplecovati – vyznačiti stromy ke kácení.

novské v r. 1966 a trať Vídeň – Děčín 1873,

Než vyšlo slunce,

Verpán – též na Čáslavsku merfán = mod-

kdy také postavena stanice všetatská – zmi-

ostříhal si nemocný

Klupna – něm. Messkluppe, přístroj ku

buli, česnek a okurky daleko do svět“, tam

měření stromů pokácených nebo sto-

dolů na jih přes Prahu až za Benešov, Voti-

jících za příčinou vypočítání pevné

ce, do Tábora, na západ přes Plzeň až do Do-

hmoty.

mažlic a Žatce, nahoru na sever do Roudni-

istor

nehty na rukou i nohou.

ia

Pak si ustřihl kousek

řín.

zeli pomalu i naši cibuláři, kteří vyváželi ci-

Břesk – vřes.

ce, Litoměřic a Técnu (Děčínu), ba až do

Praskač – suché větve.

Frýdlandu. Hospodáři a povozníci z kraje
cibulářského jezdívali dál, než cibuláři s tra-

vlasů, navrtal do kmene
lípy dírku, do níž strčil
vlasy, nastrkal nehty

Rozpočitadlo
ze Záryb.

kaři. Jezdilo se do Ausika (Ústí n. L.), do Karlspotu (Karlovy Vary), do Aše, do Budveisu,
na východ do Kolína.
Dosud žijí ti staří cibuláři a vyprávění
jejich o cestách a co na nich zažili je velmi

a zatloukl připraveným

Sedí bába u divadle

zajímavé, ovšem, že také často se „zapráší“,

hrušky prodává,

že kolem sebe nevidíme.

kolíčkem. Potom honem

žádný se je nekupuje,
ona nadává.

ná zakroužila a měla krky – cívy měkké, za-

utíkal domů.

Poslala si učedníka pro pivo.

čala se tahat a vázat po 5 až 9 cibulích do

On jí přišel vyříditi, že má zavříno.

svazečku. Kopa těchto svazečků se prodáva-

Sotva na jaře malá cibule zelenačka zva-

la po 60ti krejcarech, při čemž jeden svazeček, král zvaný, se dával nádavkem. Cibuláři zatím připravili řádný trakař s kšandou
a vydali se na cestu. Hospodáři jezdili 2 až 4
krát týdně povozem na trh do Prahy, do
Roudnice, do Litoměřic, i dále. Když v létě
nesly okurky, jezdili s těmi.
Podzim a zimu až daleko přes vánoce
strávili cibuláři na cestách s cibulí. Ženy doma pletly cibuli a česnek v pletničky. Pleteň
cibule byla upletena z 24 velkých, nebo 32
prostředních, či 50 malých cibulí s dlouhou
natí, pěkně očistěná, že se leskla jako zlato.
Z jednoho q cibule bývalo asi 50 pletniček.
Česnek prodával se na párky za 30 krejcarů. Jeden párek česneku byl ze dvou kej,
z nichž každá měla 18 kytek po 10 hlavách
velkého a 15 kytek z 12 hlávek malého česneku.
Cibuláři dostali se všude, jim nezůstaly
uzavřeny dveře ani panských zámků. Neby-
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loť tehdy ve vesnici stavení, kde by nebyl světák, který prošel celými Čechami s výdělkem prabídným.

Kopa těchto svazečků se prodávala
po 60ti krejcarech, při čemž jeden

Jak léčívali v Jirnech zimnici.
Děd Selixů ze Šestajovic vypravuje:
Moje matka měla čtvrtodenní zimnici. To byla častá nemoc
a vracívala se vždycky čtyři dny po uzdravení. Neomylným prostředkem proti ní bylo zatloukání do lípy. Než vyšlo slunce, ostříhal
si nemocný nehty na rukou i nohou. Pak si ustřihl kousek vlasů, navrtal do kmene lípy dírku, do níž strčil vlasy, nastrkal nehty a zatloukl připraveným kolíčkem. Potom honem utíkal domů. Vždycky
se uzdravil a všichni věřili, že mu pomohlo zatlučení.

svazeček, král zvaný, se dával
nádavkem. Cibuláři zatím připravili
řádný trakař s kšandou a vydali se
na cestu. Hospodáři jezdili 2 až 4
krát týdně povozem na trh do
Prahy, do Roudnice, do Litoměřic,

Nahluchlý strýček cibulář.

i dále. Když v létě nesly okurky,
jezdili s těmi.

OSOBY: Jenda, chlapec se sáňkami
Strýček Mareček
Jenda: Nenašel jste strýčku, nic?
Strýček: Jsem Mareček – z Nedomic.
Jenda: Já jsem ztratil rukavici.

Podzim a zimu až daleko přes

Strýček: Mám tam barák při silnici.
Jenda: Jako tahle byla stejná.

vánoce strávili cibuláři na cestách

Strýček: Jdu, jdu k dceři do Jenštejna.
Jenda (hlasitěji): Byla jako z hedvábí!

s cibulí. Ženy doma pletly cibuli

Strýček: Inu, musím přes Vrábí.
Jenda: Měla uvnitř králičinu.

a česnek v pletničky. Pleteň cibule

Strýček: Dřevčice pak přijdou, synu!
Jenda (ještě hlasitěji): Ruku hřála jako v peci.

byla upletena z 24 velkých, nebo

Strýček: Na zabíjačku jdu přeci.
Jenda (udiveně): Neslyšíte? – Na mou věru?

32 prostředních, či 50 malých

Strýček: Mám tam vdanou Nandu, dceru.
Jenda: To je s vámi těžká věc.

cibulí s dlouhou natí, pěkně

Strýček: Její muž – (pyšně) je Řezáč švec!
Jenda: Mám já dneska hroznou škodu.

očistěná, že se leskla jako zlato.

Strýček: Ze Všetat jsem po rodu.
Jenda: Dvanáct (ukazuje na prstech) korun stály.

Z jednoho q cibule bývalo asi 50

Strýček: Cibuli jsme prodávali.
Jenda: Ale strýčku, to jsou řeči.

pletniček.

Strýček: U Křenku že roste větší?
Jenda (mrzutě): Tohle není k ukončení.
Strýček: Všetatské cibuli rovno není.

Připravil
Michal Šanda

Česnek prodával se na párky za 30
krejcarů.
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...č
tyřko,
pět
ko, lá

go.
..

Z antikvariátních

banánovek

Tuto útlou
brožurku jsem
nalezl
v internetovém
katalogu
Melcerových
Jihočeských

antikvariátů. Než se
ocitla v antikvariátu, byla podle
razítek nejprve v knihovně
Waldesova Musea knoflíků, poté v Městském museu
v Jindřichově Hradci a nakonec byla pod signaturou úb. 2976/08
vyřazena z fondu jindřichohradecké Okresní knihovny. Podle
hnědého kroužku na obálce na ní některý z knihovníků posnídal
ranního turka. Druhý exemplář má Národní technické muzeum. Víc jich
pravděpodobně neexistuje.
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Výsledky soutěže na šatní spinadla
pro bezruké a chromé r. 1917–1918
Přípravy k soutěži

dolf Kuh, vrchní lékař orthop. nemocnice

čtem 7.000 výtisků a ve druhém vydání

invalidní školy Červeného Kříže v Praze; to-

18.000 výtisků, jež vyšlo v Drážďanech.

Waldesovo Museum ujalo se r. 1917 ve svém

várník Eduard Merzinger v Drážďanech;

oboru praktického aktuelního úkolu, vy-

komerční rada Hynek Puc v Praze; Richard

psavši k podnětu svého zakladatele soutěž

šl. Schickh ve Vídni; továrník Jindřich Wal-

na spony pro bezruké a ochromené. Za pod-

des v Praze.

klad akce sloužilo pojednání pana Jindřicha

5. Soutěžící spinadla budou laskavou

Waldesa, který zpracoval dosavadní litera-

ochotou vrchního štábního lékaře a univer-

turu a zkušenosti tohoto oboru v monogra-

sitního profesora Dr. Jedličky v Praze ve

fické studii. Spisek tento a vývěsky o soutě-

škole invalidů, kterou řídí, vyzkoušeny dle

ži byl vytištěn v několika řečech a rozeslán

možnosti před rozdílením cen.
6. Každý účastník má dodati modely

jmenovitě technikům a invalidům. Úhrnný
peníz určený za ceny byl 5000 – K.

Podmínky soutěže
1. Soutěž vypisuje se na základě ilustrova-

s příslušnými výkresy a popisy.

Seznam úřadů
a odborníků,
pozvaných k soutěži
242 ministerstev
47

velvyslanectev

285 konzulátů

7. Museum je ochotno po předchozím

1016 okresních úřadů

dorozuměním zaplatiti navrhovatelům ve

500 obcí v Rakousku

výjimečných případech za zhotovení mode-

348 pojišťoven

lů a výkresů a jest ochotno obstarati zhoto-

103 úřady zdravotní

vení takových modelů a výkresů.

214 universit

ného pojednání „šatní spinadlo pro ampu-

8. Veškerá práva na zaslaná řešení zů-

tované a ochromené na obou rukou“ od

stanou neomezeným vlastnictvím účastní-

1208 technických učilišť

Jindřicha Waldesa v čís. 2/1917 „Zpráv

ků.

50

škol pro invalidy

Waldesova musea knoflíků a šatních spina-

78

lékařských komor

del“.

3451 lékařů

2. Účelem soutěže jest, aby byla pro in-

Ohlášení soutěže

593 technik

5550 chirurgů
3578 vojenských nemocnic

validy získána způsobilá spinadla, aneb po
případě celé vhodně upravené součásti odě-

Pojednání o předmětu soutěže rozeslalo se

3465 orthopaedických dílen

vu, kteréž by jim umožnily, aby bez cizí po-

v 35.000 výtisků českých a německých, pla-

1350 patentních zástupců

moci mohli se oblékati a svlékati.

kát musea v 12.000 výtisků v řeči české, ně-

2400 technických spolků a jich členů

3. Peníz 5000 – K vypsaný za ceny rozvr-

mecké, maďarské, polské, prospekt pak

1857 živnostenských spolků a společenstev

žen jest na 43 cen od 50 K – až do 1000 – K.

v 60.000 výtisků a to česky, německy, ma-

755 krejčovských dílen

4. V porotě zasedají: předseda Jeho Ex-

ďarsky a chorvatsky. Tento materiál byl vy-

2882 společenstev krejčí, obuvníků, sedlá-

celence tajný rada Dr. Vilém Exner ve Vídni,

věšen, dík ochotě četných úřadů správních,

řů, kožešníků, rukavičkářů, prýmka-

president c. k. spolku „Technika pro váleč-

ředitelstev železnic a lazaretů v Rakousku,

řů, uměl. prům. spolků

né invalidy“; II. předseda vrchní štábní lé-

Německu a zemích neutrálních a rovněž

3205 ženských spolků dobročinných

kař a univ. profesor MUDr. Jedlička v Pra-

rozšířen prostřednictvím Červeného Kříže

1107 spolků Červeného Kříže

ze. Členové: prokurista Heřman Grubert

v Ženevě v táborech zajatců a koncentrač-

1633 kláštery

v Praze; ředitel Umělecko-průmyslového

ních. Mimo to byly tiskopisy rozeslány péčí

1120 časopisů

musea Ph.Dr. F.X. Jiřík v Praze; MUDr. Ru-

člena kuratoria p. Ed. Marzingera a to po-

1300 nádraží
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Čtyři IV. ceny po K 200 –.

...č
tyřko,

Gottfried FEUCHTMAIER

Výsledek soutěže
Úhrnem došlo do 30. dubna 1918 429 zásilek o 1986 řešeních. Dle

z Augsburgu: Sklápěcí spinadlo

národnosti rozlišují se uvedené zásilky takto: 36 navrhovatelů čes-

rozparku spodků s pérem.

39 švýcarských, 12 holandských, 4 maďarští, 4 polští, 2 švédští, 2

kých, 77 německých z Rakouska, 252 německých z říše Německé,
turečtí, 1 ruský. Soutěž doznala tudíž významu mezinárodního.

Spínání děje se pružností péra.
Zpráva ze zasedání

František MALEC ve Vršovicích:

pět

soutěžné poroty

Přístroj ke zdrhování kalhot

svinovací stuhou s pérem, po

Porota sešla se za předsednictví Jeho Excelence taj. r. Dr. Viléma Ex-

go.
..

Musea ve Vršovicích. Protektor soutěže arcikníže Karel Štěpán, kte-

ko, způsobu
lá svinovací míry

nera dne 2. července 1918 o 10. hodině dopolední v sále Waldesova

krejčovské. Zapínání děje se

pěchu. Rovněž přítomni spolupracovníci při třídění materiálu p.

tahem stuhy, který se způsobuje
pérem. Vilém SCHÄFFER
v Berlíně: Kalhoty sklápěcí vrchní
části, které se spínají táhly. Jest
to systém šňůr, vedených určitou
drahou, na konci s kroužky

rý nemohl se zúčastniti, zaslal telegraficky k schůzi přání všeho úsDr. Růžek a p. řed. Firbas a assist. p. Platzowským a správce musea
p. Hofman.
Přijato bylo rozlišiti materiál do svou souřadných skupin:
A) vlastní spinadla
B) pomocné přístroje k oblékání a úpravy celého šatu.
V debatě bylo konstatováno, že objekty ve skupině druhé jsou
rovnocenné jako spony v nejužším smyslu slova a bylo určeno, aby
ceny byly rozděleny rovnoměrně mezi oběma skupinami.

Seznam udělených cen
Dvě I. ceny po K 600 –. Poručík Dr. Stanislav MARESCH ve Vídni:

k zapnutí na háček. František

Svorka ke sklápění s pérem. Sponu lze zapnouti a rozepnouti spá-

TASCHNER v Českém

Walter HOLTEY v Düsseldorfu: Páková uzávěra rozparku spodků,

Wiesenthalu: Spinací hák
s pérem. Samovolnému rozepnutí
brání ukryté spirálové péro na
spínacím kroužku.
Dále bylo uděleno deset V. cen
po K 100 – a 26 cen po K 50 –.
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rem prothesy a lze ji zapnouti na libovolném místě obruby kabátu.

která upevňuje se po straně na švu. Její po-

nání prothesou. Paní Regina WOLFRUNO-

hoty sklápěcí vrchní části, které se

mocí lze rozepnouti spodky vyklopením

VÁ z Heidlberku: Šle, které lze zkrátiti.

spínají táhly. Jest to systém šňůr, ve-

přední nebo zadní části vpřed nebo vzad.

Zkrácení nebo prodloužení šlí dopouští

dených určitou drahou, na konci

spuštění spodků na místě rozepínání po-

s kroužky k zapnutí na háček. Fran-

mocí háčků s očkem.

tišek TASCHNER v Českém Wiesent-

Jedna II. cena K 500 –. Adolf MAYER
z Kreuznachu: Zásuvná spona s pružným
gumovým páskem. Záleží ze dvou částí,

Čtyři IV. ceny po K 200 –. Gottfried

halu: Spinací hák s pérem. Samovol-

z nichž gumovým páskem vpravuje krček

FEUCHTMAIER z Augsburgu: Sklápěcí

nému rozepnutí brání ukryté spirá-

knoflíku do otvoru. Rozepíná se tak, že za-

spinadlo rozparku spodků s pérem. Spíná-

lové péro na spínacím kroužku.

táhne se za kličku prothesou.

ní děje se pružností péra. František MA-

Dále bylo uděleno deset V. cen po
K 100 – a 26 cen po K 50 –.

Dvě III. ceny po K 300 –. Paní Greta

LEC ve Vršovicích: Přístroj ke zdrhování

THOLANDEROVÁ ze Štokholmu: Zapínací

kalhot svinovací stuhou s pérem, po způ-

Kromě toho věnoval p. Jindřich

očko. Sponou jest dvojité očko v podobě os-

sobu svinovací míry krejčovské. Zapínání

Waldes ještě peníz K 3200 –, aby od-

mičky, při čemž jeden otvor slouží k zapnu-

děje se tahem stuhy, který se způsobuje

škodnil ty, ke kterým nemohla porota

tí na háček a druhý lze uchopiti při rozepí-

pérem. Vilém SCHÄFFER v Berlíně: Kal-

při rozdělování cen přihlédnouti,
avšak kteří zjevně věnovali svým pracím zvlášť velkou péči a výlohu.

Zužitkování
soutěžních
návrhů
Návrhů ze soutěže má se použíti co
nejdůsledněji na prospěch invalidů.
Proto kromě demonstrace jejich na
vídeňském sjezdu pro válečnou hygienu vydá museum také spisek s popisem cenného materiálu soutěže prací
technického přednosty pražské školy
invalidní pana Tech. Dr. Petra Růžka,
který vyloží podstatu jejich a užitek
s

hlediska

technicky

vědeckého

a praktického a doloží jej snímky,
kresebnými schematy a kinematogramy.
Na podzim roku 1918 světová válka
skončila a avizovaný spisek nevyšel. Popisy výše uvedených spinadel mohou jenom rozjitřovat naši čtenářskou fantazii, jejich reálnou podobu už ale nepoznáme.

Připravil
Michal Šanda
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Psychiatr MUDr. Jan Šimsa (1865 –1945) se ve své lékařské
praxi zabýval bojem proti alkoholismu, fyzikální terapií,
vegetariánstvím, ale i okultismem a hypnózou. Roku 1910 založil
v Praze – Krči na pozemcích odkoupených od majitele krčského
zámku Tomáše Welzla léčebný ústav. Kvůli světové válce však
sanatorium zkrachovalo a v roce 1922 ho odkoupil Spolek pro
ochranu matek a dětí. Dnes v těchto budovách sídlí Kojenecký ústav.
Doktor Šimsa ovšem nezůstal zapomenut; postaral se o to paradoxně
a jaksi poťouchle spisovatel a rytec Josef Váchal v Krvavém románu.
12 • 10 • 2012 • www.dobraadresa.cz

Sanatorium Dra. Šimsy

Kapitola XIX. V sanatoriu doktora Řimsy
V čele hlavního domu stkvěl se velikými

Kočár zajel do dvora a ihned k němu při-

dvéře u kočáru a vynesli z něho na rukách

a zlatými písmenami nápis: Mors vetera.

spěchali dva silní mužové. Oni otevřeli

i nohách svázaného pasažéra, který stále

www.dobraadresa.cz • 2012 • 10 • 13

ještě hulákal. Byl to nemladý již muž, jehož zevnějšek

Po těchto slovech vzali jej ti mužové na ramena a od-

i chování bývalého inteligenta prozrazovalo. Dle flaš-

nášeli ho do budovy skrze vestibul. na stěnách bylo mož-

ky s kmínkou, z kapsy mu vyčnívající, soudě, ten muž

no čísti rozmanitá hesla a průpovědi, jako na příklad:

Č

sešel jen alkoholem. Ti dva mužové také mu hned tu

Kdo v sebe alkohol lije,

láhev odebrali, poněvadž v tom domě nic takového

spálí si v mozku ganglie.

nesmělo se objeviti. Když si pak jeden po druhém z té

Rozumný vždy myslí na ledviny, játra,

láhve notně zavdali, prohlásili nakonec oba dva, že je

není-li v tom líh, co pije, pátrá.

to nejmizernější nápoj, jaký kdy v životě pili. Ten muž

Ani tak neškodejí ženské,

svázaný v kozelci jim přisvědčil, pravě, že je v té láh-

jak pivo plzeňské.

lánky

vi voda z řeka Jordánu, kterou panu doktorovi přináší.

na
začá
tek
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Též tam byli strašliví výjevové, vytažení ze životů
a vnitřností pijáků.

Ten dům byl ústavem zdravotním...
Sluhové odnesli svázaného do umývárny a vykona-

„Znáte přec svoje rodiče,“ zahřměl na něho doktor
Řimsa.

li na něm desinfekci, která záležela v ostříhání vlasů

Šílený neodpověděl a smutně zavrtěl hlavou... Dr.

a ohanbí, jakož i v polití pěti štoudvemi vody. Po té pro-

Šimsa však neochaboval v kladení dalších otázek tomu pa-

ceduře jej oblékli v čisté ústavní prádlo a předvedli před

cientovi, chtěje věděti, do jaké míry soudnost zatemně-

doktora Řimsu.

nou má. O tom nepochyboval, že má před sebou blázna.

Doktor příšerný vrhna pohled na toho ubožáka,
předložil mu hned několik otázek. Ty otázky týkaly se

„Člověče,“ pravil k němu laskavěji, „vždyť Vy ani
nevíte, kolik je Pánů Bohů?“

místa, hodiny a roku ve kterém se ten choromyslný na-

„Konečně jsem tak šťasten, že Vám mohu na něco

rodil. Leč on na ty otázky neodpovídal, neboť lháti se

odpověděti, pane doktore,“ odpověděl ten blázen, ne-

mu nechtělo a pravdu nevěděl, jelikož byl nalezenec.

boť v podobných záležitostech byl dosti honěný, „přijde

www.dobraadresa.cz • 2012 • 10 • 15

Doktor příšerný vrhna pohled na toho ubožáka,

Č

na to, kolik jich kdo chce mít: židům stačil jeden, Peršané měli dva, křesťané

předložil mu hned několik otázek. Ty otázky

mají tři v jednom, Papuánci čtyři a tak

týkaly se místa, hodiny a roku ve kterém se ten

jich 280 tisíc. Sečteme-li tudíž bohy

choromyslný narodil. Leč on na ty otázky

370999 bohů, ovšem nepředpokládají-

neodpovídal, neboť lháti se mu nechtělo

pak by to lezlo do milionů a nedá se to

lánky

a pravdu nevěděl, jelikož byl nalezenec.

na
začá
tek
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dále až k Brusiliovi, který tvrdil, že je
všech dob a národů, vycházá nám počet
ce domněnku boha v člověku, neboť
ani mysleti, poněvadž někteří lidé jsou
horší...“

„Nechte toho,“ přerušil jej

doktor

Řimsa, „a zodpovězte mi raději něco konkrétnějšího. Kam se na příklad vlévá Jizera?“

Ten blázen se usmál a odpověděl:
„Jizera se vlévá do Vltavy v Praze,
kamž největší část jejích pramenů co káranská voda přichází a všelijak upotřebena odchází opět kanály do Vltavy.“

Sečteme-li tudíž bohy všech dob a národů,
vycházá nám počet 370999 bohů, ovšem
nepředpokládajíce domněnku boha v člověku,
neboť pak by to lezlo do milionů a nedá se to
ani mysleti, poněvadž někteří lidé jsou horší...“

Připravil Michal Šanda
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Příruční myslivost
se zákony
honebními vyšla

ka

nákladem
odborného
čtrnáctidenníku
Myslivost roku 1933.
Jejími autory jsou

publicista Ludvík Štětka
(1886–1946) a středoškolský
profesor Václav Kroulík
(1878–1928) . Oba se intenzivně
zajímali o přírodu a myslivost a kromě této příručky spolu sepsali ještě
pojednání O loveckém střelivu a výstřelu brokovém. Časopis Myslivost
začal vycházet v červnu 1923, v současnosti vychází pod rozšířeným
názvem Myslivost / Stráž myslivosti.
4 • 11 • 2012 • www.dobraadresa.cz

Příruční myslivost
se zákony honebními
Koroptev.
Hony koroptví jsou ze všech nejkrásnější. Střílí se brokem č. 12 nebo 10. Spolehlivý pes je při nich nutností; bez něho se mnoho koroptví střelených nenajde. Za počátek honu nejépe se hodí doba mezi 9–10 hod., aby se využilo doby polední, kdy lidé pracující na polích odcházejí domů k obědu. Pro psa jest nutna voda v revíru. Střílíme jen koroptve vyspělé, a to každého rodu přibližně stejné procento.
Koroptev dobře střelená padá k zemi s hlavou skloněnou a létadly spuštěnými. Střemhlav k zemi padá také tenkráte, když byla
zasažena do křídla, drží však hlavičku vzhůru. Jakmile dopadne
„křídlovaná“ koroptev na zem, ubíhá velmi rychle a kličkuje. Rána
do hlavičky, byl-li zasažen mozek, jest smrtelná. Po pádu vyskakuje taková koroptev do výšky. Jestliže však byla na hlavě jen raněna,

stoupá do výšky – „vyvěží“, padne a za
chvilku odběhne nebo odletí. Typické vyvěžení vyvolává rána do plic. Taková koroptev
padá pak s rozpjatými křídly zadušena
vlastní „barvou“ k zemi. Při ráně „naměkko“ do spodní části těla nebo do hřbetu
spustí stojáčky, staví se do polohy skoro
svislé, a letí někdy houpavě. „Vypěšenou“
zove se koroptev, která byla zasažena do
stojáčku. Zasáhne-li brok stehno, koroptev
stojáček spustí, odletí a pravidelně se při dopadu nehne s místa. Byl-li zraněn běhák,
spustí také stojáček, ale vzlétne při vyplašení s ostatním hejnem. Při škrábnutí obyčejně na straně břišní „chumelí se“ nebo se říká, že koroptev „pustila“ peří. Taková odlétá a neodloučí se od rodu. Charakteristic-
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Tetřev hlušec.
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Střílí se v době toku, který spadá do časného jara. Jeho stanoviště
zjistí se večer, kdy při hřadování „brká“. Na tokaniště musí se střelec vypraviti eště za tmy, neboť sotva se začíná rozednívati, počne
tetřev vydávati nejprve jakési mlaskavé zvuky („puká“),. Druhá sloka jeho milostného zpěvu zove se „vylousknutím.“ Při třetí sloce
„broušení“ (podobá se broušení kosy) musí střelec přiskočiti a k ráně se přichystati. K ulovení tetřeva používá se brokovnic a nábojů
s brokem č. 0–4. Měl by se, jako zvěř vysoká stříleti kulí, ale je to
při chabém světle velikým uměním.
Sluka lesní.
Jarní tah sluk jest velmi oblíben. Lovec musí býti ještě za světla na
místě, kde táhnou. Jsou to nízké lesní porosty, lesní louky, mýtiny.
Kohoutek hlásí se „kvorkáním“., slepičky jen pískají. Střílí se brokem č. 12 – 14. Je-li sluka správně zasažena, snáší se obloukem k zemi. Byla-li střelena „na měkko“ třepetá křídly. Vyhledána odtáhne
nízko při zemi. Bez psa nedostane se do rukou lovcových. Když jest

kým znamením závažnějšího zranění jest,

škrábnuta do hlavy, zobáku, hřbetu, klesne, ale před psem vyvstane.

že koroptev sebou po ráně více nebo méně

Mrtvá koroptev má světla zavřená, mrtvá sluka otevřená.

škube a oddělí se od hejna. Ojedinělými

Trofejí lovcovou jsou „malířská pírka“ (zakrnělá v letkách)

jsou případy, kdy brok vystřelí jedno nebo

a „slučí vous“, chomáček šedomodrých peříček na tukové žlázce na-

obě „světla“. V prvém případu létá v kruhu,

docasní. Zvěřina jest výborná, labužníkům sbíhají se sliny na „slu-

v druhém vyvěží.

čí mázku“ (upravená střívka – snad i s tasemnicemi).

ka

Pytlákovi nestojí koroptev za ránu,
proto střílí je v „dýchánku“ nebo na sně-

Zajíc.

hu. Více jest rozšířeno očkaření. Okaři kla-

Naháňka pevná či obstavená provádí se v lese, kde střelci obstoupí

dou oka nejčastěji do brambor nebo do

leč a honci ji prostupují, polích pak, kde jsou křoviny. Do nich

křoví.

vstoupí střelci, honci pak v oblouku shánějí zajíce na ně ve vzdále-
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nosti nejvýše 1 km, protože zajíc běží málokdy přímo dál. Důležité pravidlo: nestřílet
do leče!
Vepř divoký.
Střílí se při naháňce, kdy z leče je vyštván
psy, nebo se loví při čekání a na šoulačce.
Srnec.
Stříleti se má jen kulí, ve výjimečných případech brokem. Nejoblíbenější a nejzajímavějším
Způsob lovu jest šoulačka, pak čekání
a v době říje lístkování. Jinak se střílí též při
naháňce. Koná-li se na podzim, musí býti
dobré a cvičené oko, aby rozeznalo srnce
podle „střapce“ a srnu podle bílého „zrcadla“, když srnci mají „shozeno“. Míří se vždy
na komoru. Dohledávka má se prováděti
vytrvale, i když si střelec není jist trefou. Při
tom si označíme místo, odkud bylo střeleno, a kde stála zvěř. Dobrý pes stopař jest
nevyhnutelným pomocníkem.
Jelen.
Od té doby, kdy lesní personál jest nucen
starati se o dřevo, o výnos lesů, mizí jelen
z našich lesů. V naší republice není mnoho
vyvolených, jimž jest dopřáno střeliti si na

Koná-li se na podzim, musí býti dobré a cvičené
oko, aby rozeznalo srnce podle „střapce“ a srnu
podle bílého „zrcadla“, když srnci mají
„shozeno“. Míří se vždy na komoru. Dohledávka
má se prováděti vytrvale, i když si střelec není
jist trefou. Při tom si označíme místo, odkud
bylo střeleno, a kde stála zvěř.
www.dobraadresa.cz • 2012 • 11 • 7
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Od té doby, kdy lesní personál jest
nucen starati se o dřevo, o výnos
lesů, mizí jelen z našich lesů. V naší
republice není mnoho vyvolených,
jimž jest dopřáno střeliti si na
paroháče. Jelen střílí se hlavně
v době říje. Zvěřina jelení jest

paroháče. Jelen střílí se hlavně v době říje. Zvěřina jelení jest vý-

výborná, vydělaná kůže (jelenice)

v lékárnách (používá se ho při opruzeninách), kelců používá se při

jest dobře placena, běl (lůj) kupují
v lékárnách (používá se ho při
opruzeninách), kelců používá se při
výrobě šperků a parohů k výzdobě
místností, v řezbářství, nožířství.
8 • 11 • 2012 • www.dobraadresa.cz

borná, vydělaná kůže (jelenice) jest dobře placena, běl (lůj) kupují
výrobě šperků a parohů k výzdobě místností, v řezbářství, nožířství.
Fretkování.
K lovu divokých králíků používá se fretek, jež se nesou v bedničce
a pak se vpustí do nory. Mnohá fretka králíka zadáví, v noře jej načne a nedá se přivolati. Proto je dobře bráti sebou několik fretek.
Lapání škodné.
Lapadla na zvěř škodnou jsou: pasti, železa a tlučky. Hlavní části
želez jmenují se „chvaty“, „vzpruhy“, „spouště“. Nejlepší návna-

dou jest bílý holub. K lapání dravců perna-

Zajíce a králíky udeříme holí nebo klac-

tých používá se také „jestřábích košů“.

kem šikmo za slechy, při čemž je držíme vol-

K místu, kde se železa položí, ubíráme se

ně za zadní běhy. (Dáváme jim „králíka“).

opačným směrem odtud, kudy předpoklá-

Srnce, daňky, laně a slabší jeleny „zava-

dáme, že zvěř přijde a také se zase tím smě-

zujeme“, „zarážíme“, tj. dáváme jim „zá-

rem vracíme. Vlastní stopu navětříme buď

raz“, vbodneme-li je ostrým nožem – zava-

koňským hnojem nebo lákem slanečko-

zákem – do týla mezi obratle šíjové. Také

vým.

jim možno uděliti na požerák „ránu z milosti“.

Usmrcování zvěře způsobem myslivec-

Silné jeleny a černou zvěř zarážíme tesá-

kým.

kem, který vrazíme prudce ze strany do ko-

Postřelenou zvěř usmrcujeme způsobem

mory (za přední lopatkou) anebo zepředu

mysliveckým. Dobře zaměřený výstřel – rá-

do prsou. Za naléhavých okolností možno

na dostřelná či rána z milosti zkrátí zvěři

jim uděliti z ručnice ránu z milosti – do-

nejlépe smrtelná muka. Každý lovec má

střeliti je.

dbáti toho, aby střelená zvěř dlouho netrpěla.
Zvěř pernatou, koroptve, bažanty, tet-

Srstnatou zvěř škodnou usmrcujeme
pádným úderem holí do čenichu nebo do
vazu.

řívky, tetřevy atd. usmrcujeme nejlépe,

Zhaslou zvěř vysokou ihned „vyruší-

když ostrým pevným nástrojem probodne-

me“, nebo alespoň probodneme úlovku za-

me jí vaz směrem k hlavě. Tak zv. zapeřová-

vazákem travník, aby plyny vyšly a zvěř se

ní koroptví a bažantů křídelním brkem jest

nenadmula.

nelidské, neboť brk se častokráte zlomí. Koroptev nejlépe usmrtíme úderem hlavičky
o tvrdý předmět.

Připravil

Postřelenou zvěř
usmrcujeme
způsobem
mysliveckým. Dobře
zaměřený výstřel
– rána dostřelná či
rána z milosti zkrátí
zvěři nejlépe
smrtelná muka.
Každý lovec má dbáti
toho, aby střelená
zvěř dlouho netrpěla.

Michal Šanda
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Před časem jsem v této rubrice představil Slovník české
hantýrky (Tajné řeči zlodějské), vydaný filologem Karlem
Bredlem v roce 1914. Slovníček světské hantýrky
uspořádal Jaroslav Podzimek. Vyšel roku 1937 jako
příloha časopisu Bezpečnostní služba, o kterém už
rovněž byla v Dobré adrese řeč.
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Světská hantýrka
Úvod

brkosit – souložit; syn.: dorotit, kchajlovat, korejšit, pinkat, šubelit,
šveholit
bugár – 1. vůz, 2. hrnec

Účelem hantýrky jest zatajiti smysl mluveného slova před nepovo-

butlengero – kovář

lanou osobou třetí. Proto vzniká všude tam, kde se zájmy jednotli-

C

vé společenské skupiny liší od zájmů celku. Tak se s ní shledáváme
u zlodějů a falešných hráčů, dále u lidí tzv. světských. K lidem „světským“, světem jdoucím, či kočovným, počítáme loutkáře, komedi-

cengr – voják, četník; syn.: kanďas, rulďák, slepka

anty, majetníky zábavních podniků, koňské handlíře, brusiče a tu-

cengrovka – válka; syn.: mariben, rohovka

láky. Dosud nebyla slovní zásoba jejich hantýrky sebrána, ani vy-

cinuba – trestanec

dána. Podnikl jsem tuto práci v letech 1934–1936, sbíraje materiál

cudovat – dávat znamení

u všech svrchu jmenovaných kategorií „světských“ lidí, a to jednak
na pražské periferii, jednak v okolí Libáně na Jičínsku aj.

A

Č
čáp na poli – rozutečme se
čimágo – cigareta; syn.: čudka, pimangere, špranguleta, štymágo

adresa – otisky prstů

činelit – psáti

andro – v, do; přes. sgárovelil se andro veš – schoval se v lese

čór – zloděj

ákev – shromáždění, tlačenice

čuba – visací zámek

angr – železný kůl ke stavbě cirku

čunelit – naslouchat, vkydávej garda, ádžové čunelej – dávej pozor,

antyples – zrádce, denunciant; syn.: bomzák, had, chochvalec

sedláci poslouchají

B

D

bahot – ranec

dab – rána. dostaneš bárovný daba – dostaneš pořádně ran

bankáš – pes; syn.: koukač, džukel

dad – otec

basamtrlíky – ženské prsy; syn.: cíbata

daje – matka

bašavka – hudba, muzika

destradabuje – hrom do toho (kletba); z cikán. des tr’ada bule – sou-

baum – stožár v cirku

ložíš

beng – 1. čert, 2. četník; syn.: andělíček, dédo, bejk, benjamín, ču-

dolinář – kapsář

chal, džúv, charengero, chochol, sýkora, šelenger, šilingerák

dorfa – vesnice

bešmang – zvon

dóri – provázek s udičkou na chytání slepic

beton – chléb; syn.: bims, máro, marýček

drn – venkovan

bikinelit – prodati

drnka – slepice; syn.: hrabka, lipka, kahně, kahňoura, trnka, vrána

blinéra – nevěstka; syn.: dorota, lubně

drom – silnice, cesta; syn.: štráda, štrosa

bobkový list – úřední dokument

dýves – den

botanyk – švec; syn.: grasnil, šustáris, šustr

džahovat – jít pryč, utéci

brábinka – kořalka; syn: drátenice, humory, šalabraneta, švinda,

džindžára – cikánka; syn.: romně

švítora

džůvák – žebrák
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E

J

epes ráres – výborný

I
íďata – hodiny. kolik tyčí íďat? – kolik je hodin?
ipstyplovanej – prozrazený

F

J

fáb – hlad; syn: bok, bokchátr

edna.

ferbl – dopis

janovačka – harmonika

fiškál – loutka divadelní na drátkách

járátka – vejce; syn.: pajcrlata, parcíglata

fízika – puška

jaunerka – představení. jaunerka s fiškálama – představená loutkové

jedna

flepe – licence, průkaz; syn.: guberna, lil

jordán – žid; syn.: bidol, bivoldo, machlík

frakař – doživotně uvězněný

jukr – dobrý kůň

fusbot – podlaha loutkového jeviště

K

G
kaduk – strašidlo
ganger – kostel

kálo buko – uzené maso

garnitura – rok vězení

kandypen – smrad

garodýpen – úkryt, skrýš; syn.: důlek, stápka

kapourovat – stonat

gódla kchérovat – tropit hluk

karas – 1. výkal, 2. nic. karasit – káleti. koumá karas – nic nevidí

góno – pytel

kardýna – opona

gosr – dozorce; z něm. h. Gosser – svině; syn.: bachař,

karialo – maso; syn.: flákota, pusák, pusrt, šáb
káro – mužský úd; syn.: křák

kchés
graj – kůň. máš kchás pro graje? – máš seno pro koně?

kebule – jed na ryby

gymnasium – trestnice; syn.: kámen, stariben, stylipen

kejřit – opít se
kelibn-engero – komediant; syn.: jauner, keribian, kchelibnegnero, tra-

H

dyáš
kchapiali – hospoda; syn.: outrata, věrta, virta
kcharel – krádež při měnění peněz

hauzírovat – prodávat po domech

kchari-bengri, -mangeri – revolver; syn.: dap, klepač, pledžangere, šplíchačka

hé, hej – strážník
helichy – peníze. čórni helichy a tachti dža – ukradni peníze

kchérař – bytový zloděj
kchérovat – 1. dělat, pracovat, 2. spěchat, 3. umět. kchéruj s tim melanim

a jdi pryč
herkutiny – brambory; syn.: kuňáry, matrýle, pubjengere,

– spěchej s tou kávou! kchéruješ činelit? – umíš psát?
kchurdo – dýchavičný kůň

pujingere, šumpóny
himl rechtovej – velice dobrý (o koni)

klimák – paklíč

hvězdář – kůň, který nechce do kopce

klofnout – zatknout
klufty – šaty

Ch

kodr – prsten
korejšit – souložit.
kotoulet – močit; syn.: mutrelit

chaben – jídlo

kubisrálek – hlupák; syn.: cvok, dalaman, drn, dylina, homolka, makovec

chochano lav – falešný průkaz

kuchmatit – vařit. kuchmatí matrýle – vaří brambory

chynďák – záchod

kušval – ras
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kvartopole – tyč v cirku

panglír – soudce

tátrum, teátrum – divadlo loutkové

kynelit – koupiti

pchági – trest. dostal but pchági – dostal

tchuváli – dýmka
topiny – karty

velký trest

L

pchéň – sestra

tradyáš – komediant

pchírovat – jít

tuliven – kůň bělouš

plint – slepý

tvrďák – kámen. rohni ho tvrďákem do šé-

lad – krám

prouba – zkouška na představení

lajska – železnice

pugét – koňský ocas

latyngr – advokát

pukavel – doznání

lichota – ženské přirození; syn.: chudina, li-

put – mrtvý

ry – uhoď ho kamemem do hlavy

U

chotinda, linda, mindž
liška – zlato; syn.: sovnakaj, šafrán

R

lodypen – nocleh

ufornovat – ujeti
uvošnovat se – umýti se

lovina – pivo. maj klabou lovinu – mají dobré pivo

rákliben – tajná řeč, hantýrka

lubnit se – prostituovat se

V

rom – cikán; syn.: kálo, sin-to, -ťák, -torom
runt – vnější plachta cirku

M

runtovka – sloupek na obvodu cirku
rupun – stříbro

vajtlichy – kalhoty; syn.: dvojka, houzny,
cholóva, kotofa
ventra – veš

máč – ryba

S

manč – zpropitné

vergl – flašinet; syn.: bašavák, janovák
virteckej – hostinský; syn.: kapialo
vivre – podřadný člověk

mangelář – žebrák
matouš – cikán, kamarád

sasar-es – pomahač při prodeji koní

vkládat pégr – míchat jedu

mázdra – kabát; syn.: hazuka, vrbec

schora – psí kůže

vomrzelka – káva na zabití

meladro – káva; syn.: gudlo, švorclich

sifo – vousy

mikrle – loutka, maňásek

sobachernit se – vdát se

mordelasit – scípat

sovák – manžel; syn.: manuš

morelovat – prát prádlo

staribník – vězeň

Z

mulák – nebožtík

zafantovat – zavřít

mulgot – hřbitov; syn.: cintr, cinťák

zákos – nůž; syn.: čudl, čůro

N

Š

zanývo – zadarmo; syn.: hiaba
zarohnout – zabít

šapito – střešní pokrývka cirku

zurálo – silný

šargon – kůň ryzák
našalipen – vražda

šátro – zboží kramářské; syn.: socho

nechányka – kouzelnictví pouťové

šér-a – hlava; syn.: makovka, škeble

Ž

šilc – kramář

O

škytavka – husa; syn.: pápiň

žabingere – kachna; syn.: žambáli

špiridýnem – postrkem

žárno – slunce

švonky – zápalky

žválo – tabák; syn.: čudák, duhan, gválo,
tchuválo

ort – dluh. tachti na ort – jdi koupit na dluh

T

P
talán – vůz
pakovák – nákladní vůz komediantský

tambuk – buben

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Hans Leopold
Meyer byl
rakouský chemik.
Narodil se roku

1871, po studiích ve
Vídni a Heidelbergu
působil na Pražské
německé univerzitě. Zemřel v roce
1942 v koncentračním táboře
v Terezíně. Reklamní brožuru Jamajský banán vytvořil na objednávku pro
firmu Bananas. O historii Bananasu vyšel článek ve Věstníku Muzea
cenných papírů č. 5/2010. Rudolf Píša v něm píše, že banány do Prahy
poprvé přivezl rakouský dopravce Bruno L. Jellinek. Spojil se s dánským
obchodníkem Nielsem Mörchem a 15. ledna 1925 založili veřejnou
obchodní společnost „Bananas Bruno Jellinek & Niels Mörch“.
Obchodní kanceláře byly v Praze na Florenci 15.
16 • 1 • 2013 • www.dobraadresa.cz

Jamajský banán
Postupem času zřizoval Bananas pobočná skladiště v Moravské Ostravě,
Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Kolíně, Liberci, Chebu
a Bratislavě. Kromě pronajatých skladů zakoupila firma i vlastní domy
v Praze, Děčíně a Brně, kde provozovala dokonce vlastní vlečku.
Obchodní spojení udržovala s londýnskou firmou Fyffes, od které
obdržela právo užívat ochrannou známku na dopisních papírech. Roku
1938 byl Jellinek kvůli svému židovskému původu donucen k emigraci.
Zemřel roku 1943 v New Yorku. Firma Bananas byla z obchodního
rejstříku vymazána 26. listopadu 1940.

V

Indii, na úpatí Himaláje, je vlast

banánovníku; v jeho stínu odpočívali indičtí mudrci a živili se je-

ho plody. Linné jej proto nazval Musa sapientum, t.j. strom mudrců. Ohromný rozvoj
dopravnictví v naší době seznámil i ostatní
země s banánem a umožnil jeho vítězné
proniknutí do světa. V krátké době stala se
Střední Amerika nesmírným krajem banánů. Kde dříve rozprostíraly se pralesy, táhnou se dnes nekonečná banánová pole. Banánovník není příliš skromnou rostlinou,
neboť vyžaduje hlubokou a kyprou jílovitou
půdu a zároveň vlhké a teplé podnebí s vy-
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datnými a pravidelnými srážkami. panen-

Já
sám
ne
jásám

ská půda pralesa se k tomu obzvláště hodí.
Při přeměně pralesa v moderní banánovníkovou plantáž překvapuje zvláštní postup
prací.
Nejdříve dá se do pořádku divoká spleť
lesních velikánů – palem, úponkovitých bylin, kapradí a jiných tropických rostlin – tím,
že veškerý podrost se oseká a pak ykopou se
odvodné stoky. Jakmile lze se pod stromy
volně pohybovati, započíná sázení. K tomu
používá se kusů oddenků starých banánovníků. Tyto hlízy, zvané též bits, váží průměrně 3 – 5 liber. Sázení hlíz do země podobá se
velice našemu sázení brambor. Teprve po zasazení porážejí se větší a největší stromy. Zároveň upravují se cesty pro polní dráhy a železnice, vedoucí divočinou. V této době podobá se krajina spíše hvozdu zničenému větrnou smrští, než osázené plantáži. Ohromné množství kmenů, větví a ratolestí ležících
na zemi se nechává volně hníti. Tím dostává
se mladým výhonkům zvláště vydatného
hnojiva. Již za tři měsíce banánovníky tak
povyrostou, že skýtají obraz spořádaného
pole. Nastává první plení. Vyrostlé banánovníky keře dosahují výše 8 až 10 metrů. A přece nejsou tyto rostliny stromy s pevným dřevitým kmenem, nýbrž pouze ohromnými
keři s měkkou dření, která zachází, když přinesla plody, aby uprázdnila místo novým výhonkům vyrážejícím z oddenku. To je

Do New Orleansu, mobilu nebo Galvestonu
trvá jízda asi 3 – 5 dní, do Bostonu, New
Yorku, Filadelfie nebo Baltimore 7 – 8 dní, do
Anglie a Německa asi 14 dní. Přepravu vydrží
plody jen tehdy, byly-li ochráněny před
poškozením a rychlým dozráním.
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ohromné plýtvání stavebním materiálem,
možné jen na výživné půdě tropických pralesů. Že několik metrů vysoký peň je tak pevný, že unese nejen sebe, nýbrž i mohutnou
korunu a trs plodů těžký i padesát kilogramů, je divem přírody.
Každý banánovník kvete a nese plody jen
jednou a po 12 měsících postupuje své místo
novým výhonkům. Ježto v banánovém háji
vyrůstají neustálé dceřinné rostliny, vyskytují se po celý rok vedle sebe keře kvetoucí i plody nesoucí. Hrozny se sklízejí jednou nebo
dvakrát týdně, ale vždy jen na zvláštní rozkazy zvané cutting orders, které uděluje manager, jemuž jsou podřízeny okrsky plantáží.
Tento manager si vyžádá radiotelegraficky
určitý počet trsů (bunches), dle velikosti jemu
oznámeného parníku (průměrně 90.000).
Žeň musí postupovati velmi rychle, ježto druhý den musí být trsy nejen uřezány, nýbrž
i dopraveny z každé farmy k nejbližší železniční stanici a odtud do přístavu. Jelikož každý keř nese ovoce jen jednou, je sklizeň velmi
jednoduchá: celý strom se zkrátka porazí.
Dělník nařízne několik metrů dlouhou tyčí,
na níž jest připevněn nůž, každý strom ve 1/2
výše a pod tíhou vlastních plodů klesá celá
koruna. Aby plody se nepoškodily, podpírá se
při tom koruna zmíněnou tyčí. Jakmile je

Banány dýchají jako vše živé: proto
musí býti přiváděno dostatečné
množství čerstvého vzduchu
a odváděn vzduch bohatý na
kyselinu uhličitou.
www.dobraadresa.cz • 2013 • 1 • 19

tý a nepohodě nejvíce vzdorující černoch se
odvědčil. jeho spokojenost získávají vysoké

Já
sám

platy, dobrá obydlí a zejména velkolepá
zdravotní zařízení.
Naloďování děje se obyčejně v noci. Desítky a desítky černochů nakládají plody.
Monotónně zní hlas počítače: seven, eight,
nine a stejně rychle klape počítací stroj. To
vše v tmavé noci při jasně zářícím elektrickém osvětlení pod tropickým hvězdnatým
nebem. Do New Orleansu, mobilu nebo
Galvestonu trvá jízda asi 3–5 dní, do Bos-

ne

tonu, New Yorku, Filadelfie nebo Baltimore
7–8 dní, do Anglie a Německa asi 14 dní.
Přepravu vydrží plody jen tehdy, byly-li
ochráněny před poškozením a rychlým dozráním. Skladištní prostory jsou rozděleny

jásám

na komory, jejichž stěny jsou potaženy silnou vrstvou korku, pobity zinkem a posléze opatřeny látkamy, aby plody nepřišly ve
styk s kovem. Banány dýchají jako vše živé:
proto musí býti přiváděno dostatečné
množství čerstvého vzduchu a odváděn
vzduch bohatý na kyselinu uhličitou. Dálkové teploměry jedné centrály zkoušejí
a regulují temperaturu skladišť ve dne
i v noci.
Již před příjezdem parníků do přístavu
jest vše připraveno ku vylodění. Nekonečné
řetězy s pytlíky z plachtoviny pohybují se
automaticky s paluby na nábřeží a v každém z nich jest jeden hrozen banánů. Vodorovně běžící pásy dopravují pak trsy do železničních vozů. Plody, u nichž dozrávání
již dosti pokročilo, spotřebují se již v přístavě. Většina však dopravuje se zvláštními ba-

hrozen na dosah ruky, nakládá si jej dru-

řazovány. Následuje nakládání do vagó-

nánovými vlaky do vnitrozemí. Vagóny se

hý dělník na ramena, načež jej prvý muž

nů. K vyplnění parníku jest třeba 320 va-

vytápějí elektřinou a samočinné thermosta-

zvlášť pořízeným krátkým nožem ořízne.

gónů banánů. Celý export banánů závisí

ty leží v podlaze. Ventilátory a větrací kaná-

Lehké dráhy, ox-trams (volská spřeže-

především na to, aby veškeré dopravní

ly pečují o rovnoměrné rozdělení tepla. Va-

prostředky přesně do sebe zapadaly.

gony jsou natřeny bíle, aby jejich nátěr od-

ní), lanové, elektrické i parní dráhy protínají pole; hustá síť kolejí v odstupech má-

Obzvláštní důležitost při pěstování

rážel nežádoucí sluneční paprsky. Všechna

lo set metrů jest nevyhnutelná. Tyto polní

banánů má otázka dělnictva. Vlhká

tato zařízení učinila z dopravy banánů

dráhy ústí na hlavní trať. Tam na rampě

a teplá území Střední Ameriky znemož-

zvláštní odvětví dopravnictví.

se přistupuje k první prohlídce, provádě-

ňují každému bělochovi za nějaký čas

Ve větších městech jsou zvláštní skladiš-

né inspektory. Veškeré trsy, které jsou po-

těžkou tělesnou práci. Ba nevydrží ji ani

tě, ve kterých banány zůstávají až do úplné-

škozené, přezrálé neb příliš malé, jsou vy-

míšenci nebo indiáni. Pouze houževna-

ho uzrání a pak se prodávají obchodníkům.
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Jelikož banány nedozrávají na jediném hroznu stejně rychle, rozdělí se každý hrozen na menší části
o 15 až 20 kusech.
Rozšíření po celém světě nabyl banán zejména
svou výživností. Banán není pouze lahůdkou, ačkoliv se tak velice cení jeho chutnost a aroma, nýbrž
je ze stanoviska potravinářské chemie a fysiologie
výživy přímo ideálním ovocem. Četné pečlivé analysy různých badatelů vždy dokázaly význačné postavení banánu. Dr. K. Noorden, řádný profesor
university ve Frankfurtě n. M.: „Dal jsem před 20
lety zkoušeti využitelnost banánů mladým kandidátům lékařství. Mohu pouze sděliti, že resorpce
uhlohydrátů byla znamenitá.“

Připravil
Michal Šanda
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František Teplý
(1867–1945)

pocházel z Marčovic.

Vystudoval gymnázium
v Českých
Budějovicích
a následně kněžský

seminář v Klatovech. Na
kněze byl vysvěcen roku 1892. Coby
farář působil na rozličných místech do
roku 1909, kdy na čtrnáct let přesídlil do Jindřichova Hradce. V roce
1851 do zdejšího zámku jeho majitelé Černínové převezli svůj rodový
archiv a Teplého najali k jeho utřídění. Zároveň vykonával i funkci
zámeckého kaplana. Bádání v archivu zúročil Teplý v řadě
nedocenitelných publikací a článků, např. Dějiny města Jindřichova
Hradce, Příspěvky k dějinám českého rybníkářství, Příspěvky k dějinám
42 • 2 • 2013 • www.dobraadresa.cz

O Zbudovských a o sedláku Kubatovi odtudž
českého zemědělství, Jak za

František
Teplý

starodávna trestali vrahy, Kronikáři
selští na Volyňsku, Židovská daň
plecháčová, Valde bene rybní čeledi,
Rozprodej vejsadních krčem panských
na Březském panství, Přehled dějin
Čkyně na Šumavě, Rod pánů Bavorů
ze Strakonic atd. Stáří trávil farář
a archivář František Teplý v Malenicích,
v domku č. p. 102, kde i zemřel.

V

archivu hradeckém, oddělení účty, odpočí-

vají staré počty panství hlubockého z let
1560–1598, kdy Hlubokou ovládl rod pánů

Zvláštní je, že se ve svém útlém spisku

z Hradce. Důkladně vázané i jenom sešité knížečky

O Zbudovských a o sedláku Kubatovi

Mají kaligraficky urobená záhlaví: Regiment pocz-

odtudž byť jedinkrát nezmínil

zámkový a hostinský koně... Registra na vydání vše-

o Kubatovské legendě, dokonce ani

ložená mnou Jiříkem (Hortem) písařem léta 1565.

nevysvětluje, z jakého důvodu se

sune se dávno pominutý život konce XVI. věku se vše-

osobou sedláka a rychtáře Jakuba

Blaťáky viděl na poli, na louce, v lese, doma, na pan-

Kubaty zaobírá. Nebudu to tedy

jí, ženy jak se parádí. Duševnímu zraku vynoří se sed-

vysvětlovat ani já, v dnešní

jen na ně sáhnout a s nimi do řeči se dát. Hlubocko,

postmoderní době stačí, zadáte-li si do

ho ptactva nebo jarních, podzimních mlh a ostrých

Googlu „Kubata dal hlavu za blata“.

terkami suchopárných účtů se rozhovoří. Navštívíme

podávají obraz tehdejšího hospodářství panského.
tů... Registra ouroční... Registra na vydání ovsa na
lijaké na nový rybník, kterýž se dělá u Zbudova, zaZ těchto knih tomu, kdo se ku čtení odhodlá, vymi okolnostmi, ať veselými, ať smutnými – jako bych
ském (robotě): jak se při selské práci lopotí, co jí a piláci, chalupníci, čeleď se svými starožitnými jmény,
to bažinaté a lesní, plné ptačího ševelu i křiku vodnívětrů v době předvánoční, ač dávno mrtvé ožije a liZbudov:
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Kubata

P

od Bie
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chvůj a dřeva do kamení, řežou jalovec

lišky, zajíce, pro kterouž panskou kratochví-

Chasa rybnikářská, havěť žíznivá, při stav-

ky

a proutí ke kolům, roubí trouby a, když

li rovná poloha kolem zbudovských blat při

bě nového rybníka vypotřebovala více než

Moučka povelí, „strefují čap“ nebo nazí vy-

suchém podzimu nebo při zámrzu nad jiné

rybník piva. V létech 1565–1568 „u Vobla-

bírají grunty ( = práhy či podlahy). Nádení-

se hodila. Sedlákům při tom náleželo nad-

nova“ pracují rybnikáři: Moučka, Vít, Šul-

ci na Zbudovským naváží podvoz, fochují,

háněti, mlynářům chrty chovati, selkám jíd-

ka, Čuba, Vondra z Pacova, Žižka z Dubeče,

kovář zbudovský Mareš jim opravuje koleč-

la strojiti a ložní šaty ( = cíchy a peřiny) půj-

Štěpák, Šebesta z Plzně a Železnej „ze z Bu-

ka a léčí rány, utne-li se který. Také sedláci

čovati, dětem kde můž? nadbíhati a s koněm

dova“. Ve Zbudově bydlí: Zelenej, Vávra, Vo-

zbudovští pracují „na šichtách“ při rybníce

postáti. O výprask nouze není, neboť pánu

ráček, Vojta, Laurin, Blivoň, Hampa. To sa-

i ručně i s povozy, když (r. 1576) Moučka dě-

a jeho myslivci se nikdy nezachováš. Pán-li

mí hlavatí ( = přední) stavaři či dílovedoucí

lá tu druhou hráz a Trpka z Mýšence námě-

bručí, holota lidi mučí. Tak se říkalo. O mys-

a jich pomocníci, kteří do hradu Hluboké

tek, tento za 3 k. dle úmluvy s hejtmanem

livci napsal r. 1597 básník po česku:

pro sobotní výplatu s cedulemi rybního pí-

hlubockým. Nejradš vozí rum či šut „na

saře chodívají a podílníkům vyplácí. Drobní

hrázky na Blatách“, protože tak se vysušují

Tato jest vůle, sedláci, pána mého,

dělníci (poznáš je, že bez přijmění prostě

nové pastvy pro dobytek, nebo kamen k ta-

byste mu vychovali psa vyžlecího,

slují: Vít, Jíra, Václav, Matěj), jen někdy jako

rasu. Někteří Zbudovští pouštějí se do ze-

jenž by se hodil na jelen, na zajíc,

namátkou veplynou do zvláštních lístků pí-

dničiny a dle času dělají tarasy: r. 1571 Vor-

na vepře divokého a nad to víc!

sařských – hemží se jich jako mravenčí

šílek na rybníce Černým, Vávra, Jan a Kolář

zmeti v chýších proutěných „na vršku k po-

na Poříčským, nádeník Voráček na Nákeř-

Důchodenský písař zapisuje: r. 1577 před sv.

toku“ (Soudný-mu). A že zapotřebí často du-

ským a Prokeš, lovec zbudovský, loví Svoje-

Havlem do Zbudova dáno 15 korbelů piva,

siti jejich prudkou krev, poroučí p. hejtman

tínek. Poněvadž potraviny a tovary selské

když tam JMt na štvaní býti ráčil po 3 kr. =

Robmhap, aby kat mezi nimi bydlel a s Mo-

rybnikářům nestačí a nevyhovují, posílají

38 gr. 4 d. Rychtáři dáno za chléb, máslo,

učkou, hejtmanem rybnikářským, oč třeba

pro ně povozy do Budějovic a do Vodňan.

vejce 53 gr. Item Václavu Sokoltovi sem na-

se dorozumíval, bera plat svůj , „jako vždyc-

Pan Robmháp platí Zbudovským za fůry do

vrátil, co dal za hruška, Judovi Zbudovské-

ky má“. Několik Vlachů klade kamenný ta-

města 5 gr. denně.

mu z poručení JMti dáno, že chrta choval 30

Ve Zbudově obstály dobře 3 krčmy.

ras, což novota proti tehdejším dřevěným.

Ke svízelům selským náleželo „štvaní

Tesaři sekají kůly a fochy, kladou na splav

JMti páně na Blatech“. Je to štvaní jelena,
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gr. a Povrázkovi a lidem na pazdernu 2 duby
za 30 gr. JMt pán darovati ráčil.

Co rok běhá poseláček do Zbudova
k rychtáři o fury při žních nebo v senách

kem, jenž do Budova 3 džbery odváží na
spolný prodej.

Roku 1577 dostal Kubata 1 k. 40 gr. za
vepř na zámek prodaný.R. 1581 JMt pán

„o spomožení“, nebo aby sekáče k zámku

Pozornému čtenáři neušlo, že písařům

úroku svatohavelského zlehčiti, vodpustiti

posílali. Také z roboty Zbudovští a Pištínští

hlubockým uklouzlo z péra původní pojme-

ráčil, to jest 175 k. 24 g. z Kubatovského

sečou panský ječmen na rybníku Blatci

nování Zbudova – Budov, čili místo, kde na

dvoru kvůli povětří, co lidem uškodilo. Ten

a při tom roku 1565 „Nákeřští jim pivo za

bažinách, blatech si počtem rostoucí usedlí-

rok krupobití, či jak staří děli, povětří, zle

Blatec vypili“, t. j. vozka pivo v odměnu se-

ci postavili boudy, búdy, později chalupy.

na Blatech řádilo.

če ječmenné místo do Zbudova zavezl do

Nedaleko jiní nade kří (Nákří) v těch mís-

R. 1590 při slovení rybníka Novosedl-

Nákří, kdež je ovšem vděčně přijali. Také

tech, kamž umělým potokem potom vody

ského dáno Kubatovi ze Zbudova outraty za

dobytek malý i velký sedláci za cenu uzna-

slili (Zliv) do přirozeného rybníka beze drev,

8 žejdlíků másla po 4 gr., za mléko, vejce,

nou prodávati museli. Účetní položce r.

bez dřevěného tarasu, (Bezdrev), vedle ně-

ocet in summa 40 gr. Zase úředníci z Hlu-

1574: Formánkovi za 1 lože šatů dáno 9 k.

hož se rozkládají písčiny (Pištín) a tak z blá-

boké u něho hodují.

rozumím, že JMt pán uviděl v krčmě pěkně

ta připravili úrodný kraj a žírné pastviny.
Jakub, křestní jméno není v tomto kra-

svědčí Poznamenání z r. 1898 těch lidí, kte-

ji řídké. Z Jakuba krátce řekli Kuba a Kuba-

ré JMt při prodeji Hluboké si vymínil, kteří

ta.

k potřebě JMti se hoditi moci budou: Marti-

vystlanou postel a koupil ji pro sebe.
Proti takovým břemenům měli Zbudovští jedno lepší – obchodovali rybou

O přízni panské k rychtáři Kubatovi

panskou nejen při lovech, ale též kolem vá-

R. 1572 na hájemství Říhy z Velice pro-

na, sládka hlubockého, it. Matouše klíční-

noc a velikonoc kapry ze sádek dívčických

dali Kubatovi ze Zbudova 2 sosny za 8 gr.,

ka, Šrámka myslivce, Selibovského fiškne-

a nákeřských, kdež Jan Studenský z Dívčic

témuž 3 lípy za 9 gr., r. 1576 paseku za 40

chta, Adama kuchaře, it. Bartu plavce, Prok-

dozíral a sedlákům výdělku dopřál. Kdežto

gr. V témž roce prodal Kubata na pivovar do

še plavce, it. rychtáře zbudovskýho s ženou

na př. Adam Fišar z Hor až 80 džberů pro

Hluboké 3 str. pšenice. JMti pánem utrace-

a dětmi. Že se tu míní Kubata, patrno na ou-

Kvekry ( = horníky) kupuje, naši lidé se

no ve Zbudově u Kubaty za všelijaké potře-

ročních platech r. 1598.

spokojí s méně: Kuba ze Zbudova 1 džber,

by 20 gr. Snad Kubata vystavuje pivo a vítá

Vondra krčmář odtud 2, tolikéž Harazim.

hosty, neboť dle urbáře z r. 1490 ve Zbudo-

Heran, Telátko spojí se s Pavlem Stuchlí-

vě šenčí, kdo chce.

Připravil
Michal Šanda

Zbudov
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Z antikvariátních

banánovek

František Josef Havelka se narodil
1.11. 1882 v Proboštově u Teplic,
zemřel buď 29. 9. nebo 11. 12.
1947 v Teplicích. Zeměpisec, grafik, profesor kreslení,
kulturní a politický publicista. Víc informací, než obsahuje
katalog Národní knihovny, se mi o něm zjistit nepodařilo.
Jeho knihy se sice objevují v antikvariátech, on sám ale
dokonale upadl v zapomnění. Podle toho, co o sobě uvádí

v Zápiscích z vyhnanství, pobýval blíže neurčenou dobu v Tomsku, kde
působil jako profesor kreslení na tamní polytechnice. Na jaře roku 1914 se
vrátil do Čech. Uspořádal cyklus přednášek „O Sibiři a sibiřských
domorodcích“. Dne 12. 12. byla jeho přednáška v Hronově úředně zakázána,
Havelka byl zatčen a bez jakýchkoliv konkrétních důkazů obviněn ze špionáže.
Následně byl odvezen do c. k. internační stanice v Göllersdorfu. Je autorem
publikací Sibiř – ilustrovaný sborník článků (1914–1926), Na Kavkaz (1921),
Děti – mučedníci (1923), Mezi blázny skutečnými i domnělými (1938).
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Zápisky z vyhnanství
Göllersdorf

matce, že není internován, nýbrž v obyčejném kriminále. Komisař dopis neodeslal

Zámek Schönborn-Puchheimů v Göllers-

a dlouho rozmlouval s Havelkou, jemuž sli-

dorfu tvoří pravidelný čtyřúhelník ze čtyř

boval úlevy, jakmile dojdou informace

křídel hlavních budov, z nichž tři jsou jed-

z Vídně. – Procházky na dvoře byly pro nás

nopatrové, jedno dvoupatrové; uvnitř jsou

od 9–10 a odpoledne od 3–4, pro dámy od

dva velké a jeden malý dvůr. Zámek najala

10–11 a od 4–5. Celý den jsme zamčeni, do-

státní policie a zřídila tu c. k. policejní věz-

zorci vchází k nám po čtyřech aneb po pěti

nici, která počátkem r. 1915 internované,

a očí z nás nespouštějí. Považují nás za ne-

politicky podezřelé Čechy a Slovany, pozdě-

bezpečné zločince a nosí revolvery na břiše.

řekl, že protestoval proti tomu, aby takové

ji také Italy. V dubnu 1915 byl nápis „kk. Po-

Nikdo neví, co bude dále, ani komisař, kte-

„untransportabel“ lidi mu sem posílali.

lizeigefangenhaus“ změněn na lépe znějící

rý řídí „internát“ neměl instrukcí, jak jsme

„kk. Internierungsstation“ a komisařem Si-

se později dozvěděli.

21. 4. Z Unterradelbergu přišli: faráři Romanovský a Skobělskij, prof. Ořechovskij,

eczynskim označen jako internát „prvé“ tří6. 3. Nože, vidličky a peníze nám odebrali

studenti Svistunovič a Kromaljuk, kteří by-

přes náš protest. Trapná scéna. Prohlásili

li dříve na Špilberku. Ze Solnohrad přibyli

1. 3. 1915 Přibyl do Göllersdorfu prof. Ha-

jsme, že ustupujeme pouze násilí. Vrchní

farář Garandža (Rusín) a lékárník Zubrzyc-

velka, odepřel postaviti se pod míru, ode-

dozorce v přítomnosti komisaře musel si

ki (Polák).

přel vynášeti kýble, z čehož povstala po-

vzíti nože a obnosy z našich kapes. – Komi-

hnutá debata s dozorci; pak měl zametati

sař žádá 70 h denně za stravu. Došly prvé

27. 4. Stellvertreter přečetl raport, že se

chodbu, což rovněž odepřel. Při procházce

české noviny.

nám nesmí prodávati víno, což vyvolalo

dy.

hlasitou debatu. – Odp. v 6 hod. letěl přes

na dvoře měl hádku s dozorcem, který procházející se neustále komandoval. Havelka

7. 3. Vězeňský lékař dr. Peko léčí dietou, tj.

Göllersdorf aeroplan. – Zjistili jsme, že ko-

napsal podrobný dopis, v němž vysvětluje

pacient dostane pouze čistou vodovou po-

misař nemá praktických zkušeností a řídí

lévku a prášek, lhostejno bolí-li dotyčného

se radou zlého ducha starého zámku Stell-

hlava, břicho nebo noha.

vertretera, kterému činí zvláštní potěšení
snižovati jakýmkoliv způsobem intellige-

28. 3. Místo celého bochníku chleba bude-

nty.

me dostávati na den pouze půl – Špatný
zvěděl jména dam, s nimiž jsme se nesměli

13. 5. Sdělení komisaře, že v úterý a pátek

stýkat. Stará, těžce nemocná dáma je pí. Ge-

nebude maso. Mléko bude dodáváno nesva-

rovská z Černovic a mladá dáma je její dce-

řené. Máme zaplatiti účet za spotřebovaný

ra Xenie. Nikdo se nesmí dívati z oken,

petrolej.

když se na dvoře prochází. Dozorci střeží
okna jak cerberusové.

15. 5. Po dlouhém vyjednávání povoleny
společné vycházky s dámami. Brána vedou-

12. 4. Těžce nemocný Dalmatinec Ilja Denić

cí do zahrady bude otevřena od 9–11 a od

sešílel. Odpoledne jej odvezli do nemocnice

2–7 hod. Vycházky na dvůr od 7. ráno do 8.

v Oberhollabrunnu. Byl prý strašně sbit při

večer. – Z Hainburgu přibyl knihkupec Ze-

svém zatčení od četníků, takže asi nezůsta-

linka v okovech. – Komisař prohlásil, že dá

ne na živu. – Komisař nám při rozhovoru

pí. Trnobranskou odstraniti úřady, když ne-
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odejde dobrovolně z Göllersdorfu. Do za-

to prohlásil, že z písku nic uvařiti nemůže

Havelka se prohlásil spoluviníkem. Prohlá-

hrady k nám již nesmí a může se sejíti

a knihy nepřijal.

sil opětně, že často již měl hlad a že Dalmatinci žijí tu v takovém stavu, až je to k pláči!

s manželem pouze dvakráte týdně v přijí8. 6. Přišel telegram, že komisař má naru-

Na to Domić propuštěn ze samovazby a ve-

kovati jako stavební akcesista do Štýrského

čer jsme dostali omaštěné brambory. – Ve-

29. 5. Ráno loučení s Trnobranským, který

Hradce. Komisař byl osobně na dvou mi-

čer 55 Italů a 5 Chorvatů přibylo.

narukoval do Egru v Uhrách. Náš zpěv za-

nisterstvech i u Kriegsüberwachungsamtu,

zníval až do obce. – Komisař přivezl kucha-

aby nemusel na vojnu, což se mu po vel-

10. 6. Havelka podává nový přípis k okr.

ři Poletkovi dvě kuchařské knihy, načež ten-

kém úsilí podařilo. Nám řekl, že když ne-

soudu v Náchodě a trvá na bezpodmíneč-

bude muset na vojnu, udělá pro nás různé

ném potrestání neznámého udavače. Pří-

úlevy.

pad je zásadní a týká se celé veřejnosti. Ha-

mací síni v přítomnosti dozorce.

velka podotýká, k usnadnění vypátrání pa9. 6. Odpoledne objevil se na pumpě ve pro-

chatele, že týž jej udal u četnické stanice

střed dvora veliký růženec kostí a na něm

v Hronově, na základě čehož byl 12. 12.

připevněny nápisy český, německý, italský

1914 zatčen.

a francouzský: „Hledá se pes, který by sežral kosti, které jsme měli dnes k obědu.“

13. 6. Farář v Stelzendorfu kázal dnes v kos-

Stellvertreter to odnesl komisaři. Jako pů-

tele, aby děvčata chodila raději ke zpovědi

vodce vypátrán Domić, který měl s komisa-

a neprocházela se podél pozemků interná-

řem prudkou debatu na zahradě, načež měl

tu, poněvadž tam jsou zemězrádci.

jíti do „ajnclíku“, což odepřel. Strážci chtěli
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Domiće odvésti, když si však sedl na zem

26. 6. Vrátil se k nám Weinhold, který byl

museli jej, za všeobecného rozčilení, odnés-

obžalován pro zločin dle § 64. Přinesl zprá-

ti. Následovala debata s komisařem. Kácha,

vu, že všech 16 členek červeného kříže

Borek, Milković a Körber žádali, aby byli ta-

v Ostravě je buď těhotných nebo syfilitic-

ké zavřeni, neb sou s Domićem solidární.

kých.

18. 7. K večeru utekl horník Ruml přes po-

Bylo to dne 9. 9. 1914

tok a zmizel v polích. několik dozorců jej
stíhalo do noci, ale marně. Ruml prohlásil

o 11. hod. v noci, když

nedávno: „Pane komisaři, byl jsem již
43krát v kriminále, ale takové svinstvo jako

mne probudil dr.

zde, neměli jsme nikde k obědu.“ Proč tací
lidé byli k nám internováni – nikdo neví.

Janků, policejní

Kéž bych mohl prchnouti do Švýcar. Odsud
nebylo by to tak těžké, ale co venku?
ně a psy a různou havěť prý internovali ve
23. 7. Nový transport 32 Italů, 1 němec a 1

Vídni.

a 6 četníky. V mém

1. 9. Knihkupec Alois Zelinka Vypravuje:

bytě všechno

Slovinec (známý malíř Veselj z tábora v Steinklammu).

Bylo to dne 9. 9. 1914 o 11. hod. v noci,
5. 8. Přibyla stará hokynářka, Slovinka Ma-

když mne probudil dr. Janků, policejní ko-

ria Poropat, která si odbyla rok v ženské

misař s 3 detektivy a 6 četníky. V mém bytě

trestnici v Lublani pro domnělý výrok „Slá-

všechno zpřeházeli, při čemž mi zabavili se-

va Srbsku“. Dotyčná má jenom jednu ruku

znam odběratelů z Čech, Moravy, Slezska,

a pochází z Piran - Sv. Lucia.

Německa, Ameriky i Ruska. I v krámě mi
prohledali psací stůl, zásuvky, pokladnu

7. 8. Přibyli členové cirkusu, ruský žid

atd. Obchodní knihy vzali s sebou a krám

s manželkou Belgičankou, Italka s dceruš-

mi zapečetili, načež mě zatkli. Mezi zabave-

kou a manželem.

nými věcmi byl obraz černohorského krále
Nikoly v životní velikosti, malovaný jako

14. 8. Klecar obdržel od svojí ženy dopis, že

transparent za balkánské války, který jsem

správa internační stanice göllersdorfské dá-

měl ve výkladní skříni. Na policejní komi-

vá razítko na naši korespondenci s textem,

sařství do Moravské Ostravy mne dopravili

aby se nám méně dopisovala, jelikož censu-

ve voze a tam komisař vítězoslavně hlásil

ra nestačí všecko čísti.

v kanceláři přítomnému nadporučíkovi:
„Der Vogel haben wir schon. – Einen guten

23. 8. Havelka měl být konfinován ve Wei-

komisař s 3 detektivy

Fang haben wir gemacht.“

kertschlagu, ale prohlásil komisaři, že tam

Desátý den po mém zatčení jsem byl

nepůjde, poněvadž to není konfinát, nýbrž

dopraven k vojenskému soudu v Krakově,

nový způsob internace, kde si postižený

kde byla právě poprava na dvoře, což na

platí drahý byt a špatnou stravu sám.

mne působilo hrozným dojmem. Odtud nás
dopravili v počtu asi 40 osob do vězení pod

30. 8. Dvě dámy, jedno děvčátko a dva páni

hradem Wawelem, kde se říkalo „pod tele-

z cirkusu byli odvezeni do Rabsu. Jejich ko-

grafem“. Následovala prohlídka. Komu ne-

zpřeházeli, při čemž mi
zabavili seznam
odběratelů z Čech,
Moravy, Slezska,
Německa, Ameriky
i Ruska. I v krámě mi
prohledali psací stůl,
zásuvky, pokladnu atd.
Obchodní knihy vzali
s sebou a krám mi
zapečetili, načež mě
zatkli.

záleželo na zlatce, mohl si své věci podržeti
u sebe. Do malé, tmavé komůrky chtěli
směstnati 25 lidí. Spali jsme na holých
pryčnách, nebylo dek, ani slamníků, ani
stolu, ani židle. Mezi námi byli: 1 soudce, 1
lékař, 2 profesoři, 2 baroni atd.
V dolních celách ve sklepě byly ženské
z vykřičených domů, sebranka, rváči, zloději. Špína a zápach v celách i na dvoře.
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tie stavěla novou silnici z obce Bergau do
Raschaly lesem.

S

Komandantem je četnický místostrážmistr Josef Strohmar, k ruce má četaře konajícího četnickou službu a třetí v kanceláři
je internovaný říšský Ital Luigi di Zamagna,
který vede evidenci a je hospodářským
správcem. Tento může volně choditi z tábora do města. V kuchyni stále něco smaží
a připravuje pro kancelář, jeť pan strážmistr obdařen výtečným apetitem a vína a lahůdek a doutníků je tu hojnost. Ale jen co je
pravda: také internovaní dostávají porce
bramborového guliaše, polévky a t. p.,

amu

o čemž se nám v Göllersdorfu ani nesnilo.

Stráž drželi četníci. Třetí den přivedli k nám

lékaři uznán za psychicky méně cenné-

Pro brambory, mouku, boby, hrách, čočku,

milionáře Nabukowa z Ruského Polska, kte-

ho...“

slaninu se dojíždí do Oberhollabrunnu do
skladu potravin pro tábory.

rý si koupil železnou postel s matrací a peřinami a v bytě dozorce dával nám hostinu.

el

6. 11. Přivedli starostu města Gorice dra.

Příští den jej odvedli do garnisonu.

Bombicha a jeho manželku, přes 84 roků

15. 11. Přibyl velký transport Slovinců z tá-

starou žurnalistku a básnířku Paulinu Luz-

bora Leibnitz, v počtu asi 100 lidí, v strašně

2. 9. Přibyl v okovech z Mariboru účetní Hy-

zato, která již rok je těžce nemocna! – Lov-

zbědovaném stavu, starci, muži, ženy, dít-

nek Novák, který si tam odbýval trest za

rich nastoupil vojenskou službu bez před-

ky. Zatím je dali do prvého poschodí sýpky;

spoluúčast ve vyzvědačství, jehož se měl do-

chozího předvolání; přišli pro něj dva vojáci.

sháněla se sláma po obci, narychlo se nacpávaly slamníky, aby jakž takž mohli pře-

pustiti tím, že penězi podporoval kreslíře

nocovati.

Beránka, který byl pak zatčen v Opavě jako

8. 11. Správa internátu, neboli pan kance-

podezřelý z vyzvědačství, když se tam při-

lista zdražil víno o 24 h na litru! – Dovídá-

hlásil za ruského příslušníka a chtěl se tím

me se, že kuchař Poletek byl 5. t. m. náhle

1. 12. Přibyla dáma z polosvěta, Němka

dostati přes hranice. Vyšetřování s Novákem

propuštěn, poněvadž se zjistilo, že odcizené

Theresia Thomasch, která se stala podezře-

vedlo se po 11 měsíců u krajského soudu

maso, mouku, chléb atd. prodával ve Vídni.

lou tím, že měla styky s důstojníky na jižní
frontě. Strážmistr je k ní neobyčejně laskav

v Olomouci, načež odsouzen na 18 měsíců.

a umístil ji v nemocnici. Z kuchyně jí nosí
20. 9. V jednom ajnclíku zřídil Bouchal
sklad zboží (i koňaku, jinak zapovězeného),

Raschala

vybraná jídla a prokazují zvláštní pozornost. – Mluvil jsem dnes se strážmistrem,
aby Slovinci dostali nějakou obuv a teplé

v druhém cukrář Nawotny prodává celý den
Internační stanice Raschala byla jednopat-

prádlo; některé děti chodí bosy a mnozí leží

rová obilní sýpka, kde nás v přízemí spalo

celý den na slamníku, poněvadž jsou nedo-

28. 10. Čermák obdržel lístek od redaktora

přes 100 lidí. Internovaní byli, až na něko-

statečně opatřeni proti zimě. Di Zamagna

Špatného z vězení, kde píše mezi jiným:

lik výjimek, vesměs říšsko-italští dělníci.

„Jak jsem dopadl, as víš: 14 let s příslušnou

Frekvence byla silná: stále přicházely větší

dávkou tmavých korekcí, samovazeb, tvr-

či menší transporty lidí. Kancelář, neboli

dých lůžek a postů. Je nás sedmnácte v cele

expositura četnické stanice, byla v malé

a z těch většina, a sice devět, má provaz za

boudě, mimo které zde byla kamenná ku-

velezrádu. Je to osud hrozný, ale co má člo-

chyně a dřevěné čtyři budovy: kantina,

věk dělat. Je dobře být fatalistou. Že hlavní

koupelna, prádelna a nemocnice. Stavěly se

svědek Dawidowski byl 2krát trestán pro

nové, velké dřevěné baráky a internovaní

podvod snad také víš, jakož i že je soudními

dělníci byli tam zaměstnáni. Také jedna par-

své výrobky.
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z jednoho baráku do druhého a žebrá peníze do čepice. Rád se zdržuje poblíž kanceláře, kde nejspíš uloví nějaké kuřivo a něco k snědku. Je velký jedlík a k vůli zábavě dají mu 4 i 5 porcí, které sní, jako by nic. Často se mu zasmějeme, ale obyčejně je dotěrný až do
omrzení. Koupati se vůbec nechce a musí se do koupele zahnati; je
stále zavšivený a sotva dostal nové prádlo neb oblek, je špinavý
a polonahý. Hovoří dobře slovinsky, italsky i německy. Dělníci
s ním provádějí hrubé žerty, takže se musí napomínati.
Buszinski Franc, 30–40 roků starý, pochází asi z Haliče, nikam
při rozdělování věcí dá vše jen Italům, jako

netrefí. Cizí lidé vedou jej ke kuchyni, aby dostal jísti, jinak by ze-

by tito měli na to výsady.

mřel hlady. Obyčejně v noci se probudí, sedne si na postranici lůžka v domnění, že je na záchodě...

25. 12. Zjistil jsem, že Di Zamanga daroval

Stacyk Hric, nar. 1866 v obci Wolszana, příslušný do Prze-

Thomaschové voňavky, kolínskou vodičku

myszlu; je tu se dvěma syny, celá rodina je vysloveně blbá. Tichý

a mýdla z peněz sebraných na Tomašičův

drobný človíček, pilně zametá dvůr.
Kowalczuk Andrej, stár 71 let přišel jako strašidlo, špinavý

pohřeb.

a rozbitý, šaty si nejspíše sám zhotovil, i velký slaměný klobouk,
7. 1. 1916 Převzal jsem vedení evidence

a velké střevíce originální formy. Nepamatuje si, kdy byl zatčen, ani

v kanceláři. Dvorní sekretář má, jak je vidě-

nezná jména internačních stanic, kde již byl. Často si povídá pro se-

ti, opačnou politiku, než Sieczynski: udělá

be a pláče. Chtěl by domů k ženě, vždyť se mu nikdo nestará o po-

hajné z pytláků. Korespondenci, kterou Za-

le.

magna po týdny nechával ležeti, rozdám in-

Perin Giovanni Batista, 50letý dělník z Cormonsu našel někde

ternovaným a vůbec nehledím na pořádek

pytel, do něhož sbíral hadříky, staré střevíce, hřebíky, vlásenky, pa-

– Transport 10 intelligentů, mezi nimi prof.

píry, kosti, peníze i koňský trus a podobné drobnosti. Také kapsy

Pietro Scarpa, revid. žel. Giovanni Scarpa,

měl napěchované různými předměty. Když mu je vyprázdnili, vel-

stavitel lodí Bartolo Bertotti a stud. jur. Jo-

mi se rozčílil.

sef Sangulin.

Maurič Andrej, slovinský sedlák, nar. 1866 ve Sv. Florianě u Gorice. Klidný člověk, který mluvil skorem výhradně italsky. Každého

28. 2. Di Zamagna skončil úspěšně zkoušku

oslovoval „svatý pane“: Měl svoji průpovídku, kterou opakoval den

s výrobou mýdla, které se bude vyráběti pro

co den, přicházíval velkým krokem, pak přivřel oči jako zpovědník

všechny internační stanice v okresu.

a počal mluviti tlumeným, důvěrným hlasem: „Santi signore, santi
pachetti, santo oro... Svatý pane, svaté balíky, svaté zlato, svaté

8. 3. Transport 100 lidí z Weyerburgu, me-

stříbro, svatá měď, svatá alpaka. Každodenně pět lístků číslo druhé,

zi nimi 20 idiotů (!)

za týden 35 lístků k tomu každý den tři bochníky chleba; jeden

Kata Franc, sedlák z Molbožice v Rus-

k jídlu, dva na prodej. Za jeden bochník jeden lístek číslo dvě. Ve

kém Polsku, volán do kanceláře přichází vá-

svaté Vídni je mnoho svatého zlata, svatého stříbra, svaté mědi

havým krokem. „Kdy jste se narodil?“ Chví-

a svatých balíků čís. 2, čís. 5, čís. 10.“

li přemýšlí; a neví. Táži se jej, jak dlouho je
internován; neví. Po chvíli mluví jednotvár-

Poslední Havelkův deníkový záznam je ze dne 16. 11. 1916:

ným hlasem jako by pro sebe: „Radši bych
se vrátil k ženě a dětem. Němečtí vojáci mi

Bylo nás 32. Vedla nás vojenská eskorta s nasazenými bodáky z in-

vzali koně a krávy, peníze mi nedali.“ Na

ternační stanice rašalské. Vede nás na vojnu bojovati za vlasť a krá-

dvoře prochází se celé půldny podél kamen-

le. „Nadšení v duši, v líci zář“ – ale lví sílu ve své paži již nemám!

né budovy, hledí upřeně do země a s nikým

To mi čtenáři laskaví již odpustí.

nemluví.
Martelanc Josef, s přezdívkou „přírodo-

Připravil

zpytec“ je povoláním zahradník. Chodí

Michal Šanda
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Překladatelem
a do značné míry
i spoluautorem

příručky Veřejnost

a zločin byl policejní
ředitel JUDr. Vladimír
Kráčmar.
V Encyklopedii dějin
města Brna se uvádí, že se narodil
roku 1879 v Moravské Húzové
u Olomouce. Do služeb brněnského policejního ředitelství nastoupil
v roce 1906, profesní kariéru zakončil v Praze coby generální inspektor
československé státní policie. Po okupaci byl penzionován, zapojil se do
práce v ilegálním Revolučním národním výboru, jeho úkolem bylo
navázání spojení s revolučními národními výbory na Moravě a ve Slezsku.
Dne 7. března 1945 byl zatčen a uvězněn v Malé pevnosti v Terezíně.
28 • 4 • 2013 • www.dobraadresa.cz

Veřejnost a zločin
Žebráci
Dožil se osvobození,

Člověk, který zhroucen před dveřmi našeho bytu se dožadu-

vrátil se ovšem

na jeho neskonalé bídě nás nutí, abychom ho vydatně obda-

s rozbitou hlavou,

však přesvědčíme, že i s dobročinností máme být opatrni.

vyraženými zuby,

důkladně specializován a organizován. V zapadlých skrýších

pohmožděninami

jí si navzájem své zkušenosti. Zde si prodávají a vyměňují lis-

a zlomenými prsty na

res nic netušících obětí, ale i speciálních návodů o možnosti

ruce. V nemocnici na

ci ubohé ženy, kde zajišťuje bohaté obdarování bohabojnost

je almužny, vzbuzuje v nás často takovou soustrast, že účast
rovali a napravili to, čím se osud na něm prohřešil. Brzy se
Tento druh podvodu provozovaného po živnostensku jest
a doupatech se shromažďují každého večera žebráci a sdělutiny, z nichž se kupující dovídají nejen jména a přesných adnejrůznějších podvodů. Kde zvlášť působí předstírání nemoa zbožnost, kde líčení strastí ubohého psance otevírá peně-

Bulovce krátce na to
podlehl skvrnitému tyfu,
kterým se nakazil
v Terezíně. Pro úplnost
je nutné dodat, že
Veřejnost a zločin vydalo
Moravské nakladatelství
v Brně v roce 1931, já
jsem ji koupil v lednu
2013 v antikvariátu
Aurora ve Spálené ulici
za 400 Kč.
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ženku, a konečně kde třeba předstírati

chem žebráků. Zde lze získati t. zv. lékař-

útrapy proslulého zpěváka, jenž ztratil svůj

ská potvrzení o tělesných vadách, vysvěd-

vzácný hlas. Na bursách žebráků se obcho-

čení a doklady nejrůznějšího obsahu, do-

duje s velkým porozuměním s městskými

poručení farářů, dobročinných spolků, ot-

čtvrtěmi a zvlášť výnosnými místy před

ců chudých. Mimo zmíněné doklady a pí-

kostely, nádražími a hotely. Běda žebráku,

semné dokumenty stará se profesionální

který by se opovážil samovolně porušiti

žebrák též o účinný doprovod. Na burse

bursovní ujednání. Stihla by ho nenávist

žebráků může si vypůjčiti dítě, jehož ubo-

celé smečky jeho příslušníků. Jest zajíma-

host dobře působí, zde si může opatřiti

vo, že zrovna slepci dovedou svá stanoviště

průvodce slepců, psa na vodění slepců vy-

nejúporněji hájiti. Údiv vzbuzuje, že přes

cvičeného, zde se opatřují berly, kolovrátky

své označení za slepce, jež nosí na prsou,
poznají již zdaleka blížícího se konkurenta.
Na burse lze dostati vše, co souvisí s ce-

a ostatní potřeby za úžasně vysoké poplatky. Přesto vydání jest vždy úměrno výnosu.
Zjištěny byly případy, že žebráci přechovávali ve svých slamnících velmi značné jmění.
V městech provádí se žebrota podle vylíčených nových způsobů, kdežto v malých
městech a na venkově se užívá nadále způsobu žebroty z dob dřívějších. Venkovští
žebráci dorozumívají se znameními namalovanými na domech a dveřích, jež slouží
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k informaci žebrákům po nich přicházejí-

C
oko

cím. Tato znamení, také „zinky“ zvaná, nacházíme často ve velkých městech, ale tato
mají daleko větší význam, než na venkově.
Není nezajímavo sledovati, jak primitivními prostředky se dají vyjádřit dalekosáhlá
sdělení. Znamení dávají jim dostatečné informace o tom, zda mají v domě hlídacího
psa, je-li tam služebnictvo a jak je četné, zda
v domě jsou jen ženy apod., což nejen žebrákům, ale i zlodějům a lupičům jest znamenitou pomůckou.
Tyto doklady přesvědčují nás o tom, že
mezi žebrotou a zločinností jest velká spojitost, již my pilně podporujeme tím, že cizím
lidem důvěřujeme, místo abychom je rázně
odkazovali od dveří svých domácností. Do-

liv

mácí žebrák jest nejen dobrým psychologem, ale i spolehlivým pozorovatelem. Zatímco vyčkává u dveří, až nám služebná vyřídí jeho prosbu, zkouší zámek dveří, zkoumá bezpečnostní zařízení, všímá si polohy
místností a hledí se poučiti o našich poměrech, po případě krade, co mu právě do rukou přijde. Výsledky svých pozorování prodává pak velmi často lupičům. Spojují tedy
příjemné s užitečným a mimo almužnu zajišťují si značnou odměnu za prodané informace. Provedení nejedné loupežné vraždy
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a přepadení bylo provedeno jen tím, že se žebrákům vyšlo vstříc více, než bylo potřeba.
„Žebrák nemá nic společného s chudým,“ praví dr. Robert Heindl
ve svém díle Zločinec z povolání. Na dobročinnost má nárok jen
chudý. Buďme nedůvěřiví k žebrákům!

Připravil
Michal Šanda
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Časopis turistů začal vycházet v roce 1889, tedy rok po vzniku Klubu
českých turistů. Prvním šéfredaktorem byl Vilém Kurz, po něm téměř
třicet let časopis vedl Jiří Guth – Jarkovský. V průběhu let několikrát
změnil název a vydavatele, v současné době ho najdeme na stojanech
v trafikách pod názvem Turista.
10 • 5 • 2013 • www.dobraadresa.cz

Časopis turistů

hým 80 centimetrů. Na počátku i ku konci
kráčí krokem gymnastickým, přesně rhytmickým a velice krátkým. Při tom si zpívá
a také jeho „pacemakers“ mu zpívají i při
chůzích dostihových. Na cestách nosívá vak
30 liber těžký, plný různých potřeb a léků,

První chodec světa

jen že nad koněm zvítězil, na dráze 327 km

na pravém rameni starou ručnici 4,35 kg

překonal ve 72 hodinách i velociped. Je ne-

vážící.

veliké výšky 1.64 m, bledých tváří, vpad-

Ze zásady nespí první noc každého

Muž, o němž tuto několik málo slov, je

lých očí, vleklé chůze, zad poněkud ohnu-

dlouhého pochodu. Po té pak každé noci

Francouz, jmenuje se J. L. Gallot a roku

tých a ostatek nic zvláštního v zevnějším

následující spí jen několik hodin, tak při

1900 byl vyznamenán pro svoje chodecké

vzhledu. Hubené jeho tělo váží 59 kg, přes

263 hodinách pochodu kolem Paříže spal

výkony medailí obecní rady pařížské. Nelze

to však je hranaté silných svalů, vynikají-

jenom 40 hodin. Prší-li, natírá Gallot kotní-

upříti, že člověk, který na 212 kilometry zá-

cích zvláště na stehnech a na látkách, tvr-

ky dole dehtem a nahoře lojem, aby voda

vodil pěšky s plukovníkem Codym, sedícím

dých jako kámen. Prsa měří 69 cm, lýtka 33

nepronikala. Noha je ovinuta a stažena

na koni, a který po 31 dní po sobě následu-

cm. Ruka nevyniká zvláštní silou, Gallot

dlouhými pruhy plátna a rovněž stehno,

jících

62krát obešel Paříž, čili vykonal

unese na natažené ruce jenom 10 kg. Všech-

aby se zamezilo křeči. Umdlévá-li, omočí si

2628 kilometrů, jest vzácným případem

na jeho síla je takořka jenom v chodidle, jež

šátek octem a otírá se jím. Je-li ospalým, či-

trainingu pěší chůze. Je to člověk, který

chůzí se deformovalo jako zaječí tlapka; pa-

chá ke čpavku. Proti žízni užívá několik

prošel 2000 000 kilometrů, neboť prokřižo-

lec u nohy je nesmírně veliký, maje první

kapek absintu.

val Ameriku severní, Francii, Alžír a Belgii,

článek zvlášť zmohutnělý.

„Všecko záleží na dobré správě a dobré
vůli,“ vykládá sám Gallot.

při čemž podrobil se 400 zkouškám offici-

Gallot byl původně knihkupeckým

elním, a byl mimo zmíněnou medaili vy-

agentem. Ale není divu, že při tom shánění

znamenán 69 diplomy, 40 vysvědčeními, 3

klientů a odběratelů napadlo mu sháněti se

medailemi zlatými, 26 stříbrnými, 20 po-

po štěstí ještě dále a odebral se do Sev. Ame-

stříbřenými, 27 bronzovými a 6 palmami.

riky, kdež dostal se na dalekém západě

Ovšem je to professionál, nikoli amatér,

i mezi Indiány. Mezi nimi žil dvanácte let

Rozkládá se v údolí na březích Blanice, na

který sotva nalezl by tolik času ku trainin-

a navykl nejobtížnějším pochodům. Gallot

úpatí Šumavy, chráněn jsa výšinami proti

gu, tak k provádění svého sportu. Gallot ne-

chodí svižně, krokem pravidelným, dlou-

větrům a obklopen ve vzdálenosti 10 – 15

Husinec

minut překrásnými suchými a každému
přístupnými hvozdy. Stanice dráhy Vodňany – Volary, kterouž denně projíždí 6 osobních vlaků, jest od města půl hodiny vzdálena a lze ku jízdě použíti za poplatek 40 haléřů pošty, ku vlaku dojíždějící. Stravovati
se lze v hostincích, jichž jest pět:
Obecní hostinec. Hostinský Aug. Jileček. Acetylénové osvětlení. Velké vzdušné
místnosti. Hostinská zahrada. Kuželník
k použití.
Knížecí hostinec. Hostinský Fr. Picka.
Lze též několik pohodlně upravených pokojů najati.
Hraběcí hostinec. Hostinský Jan Friedrich. Má též několik pokojů k dispozici.
U Hanušů. Hostinský Vojtěch Hanuš.
Zahradní kuželník. Pokoje k najmutí.
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pivovaru v Českých Budějovicích.
Strava v hostincích těchto jest při chutné úpravě domácí levná,
od 1 K 60 h denně. Pstruhů dosti.

Společníka
Hledá c. k. soudní adjunkt na Moravě na 3nedělní cestu počínající
koncem září do Říma, okolí a Neapole s okolím (via Rjeka – Ancona). Nabídky buďtež řízeny pod šifrou „33 Morava“ do posledního
srpna do kanceláře KČT, Jungmannova tř. č. 15.

Zahájení dopravy
na trati

lini

Tanvald – Grünthal dráhy
liberecko-jabloneckotanvaldské.
Tato trať se stanicemi Tanvald – Rumburk, Tiefenbach – Desná, Polubný Dolní, Grünthal a zastávkou Přichovice byla dnem 1. července 1902 veřejné dopravě odevzdána. Stanice zařízeny jsou pro veškerou dopravu (vyjímaje třaskaviny). Na nové trati zavedeny budou
k připojení k vlakům Liberec – Jablonec – Tanvald smíšené vlaky
čtyři v každém směru. Otevření dráhy tanvaldsko-grünthalské, zřízené s kolejemi ozubenými, stalo se za přítomnosti odb. rady ministerstva železničního svob. P. Banhansa, místodž. Rady Heinolda
a zástupcův samosprávných úřadů. V Grünthalu pořádán slavnostní banket.

Český průvodčí (dragoman)
v Cařihradě.
Cestovatelům do Orientu budiž vřele doporučen za průvodčího
pan Čeněk Zámečník, náš krajan, který od třiceti let žije v Cařihtradě a úplně s tamějšími poměry jest obeznámen. Zkušenosti jeho
jsou veliké jako rádce pro cestovatele. Nenáleží mezi ony „dragomany“, kteří rádi cizince vyděračně o mnohý peníz připraví. Zastává svůj úřad nejen poctivě, nýbrž i s neobyčejnou inteligencí.
Pochází z Rožnova pod Radhoštěm a trávě svůj život již od mládí
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s těmiž vysláni byli, darmo konati, od jiných ale vykonaných cest jim uznalý a slušný plat dán býti má. Když tedy šel podruh
z Brodu do Prahy k apelaci v záležitosti nějakého oběšeným býti majícího spoluobčana, byla to cesta hrdelní; šlo-li jen o nějaké
obecní dílo v řetězech na rok, na dva, byla
to cesta kriminální. A kdo tedy potom špatně cestoval, vzpomínal na spocené, hladové
podruhy a na jejich otrocké cestování
a klel: To je…

Prázdninové
cestování
Oceňuje dobrý vliv cestování zvláště pro
v cizině, neodnárodnil se, svou mateřštinu

Žádný z převodníků nechtěl věřiti, že jest to

studující mládež, usnesl se loni odbor KČT

nezapomněl. Vyučil se několika řemeslům,

možné.

v Novém Městě na Moravě zříditi nadaci ce-

vynikl zejména kaligrafickými pracemi,

stovní. K tomu účelu povolila valná hroma-

tak, že jistý architekt provádějící stavby

da z pokladny obnos 30 K a nových 30

v Orientu jej vzal do své kanceláře. Hovoří
sedmi jazyky. Procestoval Italii, žil v Polsku, v Rusku, dvakráte prošel Palestinu,

„To je hrdelní
cesta!“

kamž také cizince provází. Bydlí: Kumbaradži 45.

Turistický rekord.

K sebráno mezi členy spolucestovateli. Obě
nadace uděleny na návrh sl. Sboru profesorského žákům VI. třídy reálky Janu Nedvědovi a Jind. Bartošovi. Nedostávajících

zvolal v slohu lidovém nejeden náš cestova-

10 K dodali si každý ze svého. Aby bylo

tel. V Slovníku Kottovu cesta hrdelní = zlá,

možno posouditi odvahu jejich a vytrvalost

kamenitá, blátivá, kostrbatá. Hrdelní ale

v cestování, přinášíme tuto zprávu jejich,,

nejmenuje se pro to, že tu často jde o hrd-

kterou s vřelými slovy díků výborů předlo-

lo, ani o život. Za starých časů, před pravi-

žili.

Pan prof. J. Václavíček z Chrudimi nám pí-

delným zavedením pošt, ještě na počátku

Zpráva o feriální cestě,

še (dne 29. srpna t. r.): Dnešního dne vyko-

18. století konávali v městech podruzi vše-

vykonané ve dnech 15. až 29. července

nal jsem cestu od Popradského jezera k bře-

liké cesty z povinnosti. Některé tyto cesty

1901 na Valašsko a Slovensko. Cíl: Radhošť,

hům Žabích plesů bez hole a bez okovaných

děly se v zájmu kriminálního neb hrdelní-

Trenčín.

bot za 31 minut, 8 minut odpočinku v to

ho práva. V manuálu radním českobrod-

1. den. Schůzka na Rožince. Odtud spo-

počítaje. Poněvadž normální cesta trvá 1 ?

ském (z r. 1728) čteme: Podruzi zdejší kri-

lečně na Perštýn (prohlídka hradu. – Přes

hodiny, je to to největší rekord v té příčině.

minální a hrdelní expedicí kamby oni tak

Běleč a Vochoz do Lomnice (zámek). – Noc-
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leh v hostinci (30 h). Celková útrata 1 K 88

va v hostinci.) – Údolím Punkvy. – Útulna

h. Pěšky 50 km.

KČT na Macoše. Nocleh za 20 h. Celkové vy-

2. den. Černá Hora (zámek, pivovar). –

14 • 5 • 2013 • www.dobraadresa.cz

dání 2 K 72 h. Pěšky 35 km.

Blansko (Úplná prohlídka závodů železář-

3. den. S větší společností do Sloupu

ských Breitfeld a Daněk. Levná a dobrá stra-

(jeskyně) – Sami přes Lipovec, Kulířov (vě-

trný mlýn). – Dědice (velká únava). – Vyškov. – Vlakem přes Prostějov do Olomouce.
Delší bloudění městem. Vlídné uvítání dozorce noclehárny, nocleh zdarma. Vydání
3 K 30 h. Pěšky 30 km. Vlakem 56 km.
6. den. Cesta na vrchol Radhoště (1130
m). Úchvatný rozhled. – Po hřebeni k Pastevní – ? hodiny v salaši (báča, košár, brynza, žinčice, dojení ovec 250 kusů). – Zpět po
svahu do Střední Bečvy. – Návrat do Rožnova. Vydání 1 K 90 h. Pěšky 35 km.
8. den. Časně z rána přes Hurisko a Soláň. – Obtížná cesta přes hranice do Uher. –
Drátařská krajina. – Vesničky Makov a Vysoká. – Bídné chaloupky bez komínů. –
Křesťanský hostinec p. Dolanského ve Vysoké (bodrý, uvědomělý Slovák objasňující
tamních poměrů a pokyny na cestu). – Nocleh 40 h. Vydání 2 K 40 h. Pěšky 40 km (největší únava).
10. den. Vlakem do Trenčína. Prohlídky
města a hradu. – Velká drahota (obyč. Pivo

Hrdelní ale nejmenuje se pro to, že tu často jde
o hrdlo, ani o život. Za starých časů, před
pravidelným zavedením pošt, ještě na počátku
18. století konávali v městech podruzi všeliké
cesty z povinnosti. Některé tyto cesty děly se
v zájmu kriminálního neb hrdelního práva.
V manuálu radním českobrodském (z r. 1728)
čteme: Podruzi zdejší kriminální a hrdelní
expedicí kam by oni tak s těmiž vysláni byli,
darmo konati, od jiných ale vykonaných cest jim
uznalý a slušný plat dán býti má.

24 h). – Z Trenčína neschůdnou cestou
„Clez vrch“. – Salašnictví. – Přechod přes
hranice na Moravu. – Starý Hrozenkov. Bojkovice (zámek Světlá) – Vydání 3 K 92 h.
Pěšky 45 km, drahou 10 km.
11. den. Drahou z Bojkovic do Uherského Hradiště (pestrý kroj tamní). – Velehrad
(kostel, kaple, klášter). – Lesem na hrad
Buchlo. – Přes Stupavu a Korutany do Němotic (spěch k vlaku). – Vlakem do Brna
(ubytování u známých). Vydání 4 K 62 h.
Pěšky 35 km, vlakem 78 km.
12. a 13. den. Odpočinek. Prohlídka Brna.
14. den. Rozchod obou turistů. – Nedvěd drahou do Tišnova a poštou přes Bystřici do Nov. Města. Vydání 2 K 86 h. – Bartoš drahou do Třebíče, po 2 dnech na kole
do Křižanova. Vydání 2 K 80 h.
Celkem vykonaná dráha 650 km. Pěšky
390 km, vlakem a vozmo 260 km. Pěšky
průměrná denní dráha = 28 km.

Připravil
Michal Šanda
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Vydavatelem
satirických Letáků
byl novinář
Antonín Bouček

(1890–1947). Propátral jsem kde
jaké katalogy a podle všeho vyšlo
pouze pět čísel. První 26. 12. 1910 na oslavu 50tých narozenin pana
JUDra. Karla Kramáře. Druhé 30. 12. 1910 na oslavu věrného přátelství
Amise a Amila (tj. H. Bahra a Kvapila). Třetí 14. 1. 2011 na oslavu
jmenování J. e. hr. Fr. Thuna místodržitelem Král. čes.. Čtvrtý 20. 1. 1911
na oslavu přivezení argentinského masa do Král. hl. m. Prahy. Pátý 20. 3.
1911 na oslavu nálezu Žižkových kostí v Čáslavi.
4 • 6 • 2013 • www.dobraadresa.cz

Leták
O

masu dovezeném z Argentiny Ivan Motýl v časopise Týden

před dvěma lety napsal:
V sobotu 14. ledna 1911 přijel na pražské nádraží Františka

Josefa zvláštní vlak z rakouského přístavu Terst. Dopravil první
část zásilky z parníku Wyandotte, kterým byla do Rakouska-Uherska přivezena mimořádná zásilka hovězího masa.
Rakouská vláda nákupem masa reagovala na kritickou situace
na domácím trhu, na který domácí producenti dodávali maso předražené a pro velkou část obyvatel říše cenově nedostupné. Především levicoví poslanci v říšské radě proto tlačili na vládu, aby omezila zbytečné celní bariéry a trh se otevřel levnému masu ze Srbska
či právě z Argentiny.
Zkušební zásilka laciného argentinského masa byla poprvé dovezena do Terstu už na podzim roku 1910. Když bylo dodáno na
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vídeňský trh, změnil se jeho prodej v bitvu hospodyněk, na
kterou navázaly pouliční nepokoje, jež celou noc rozháněla
policie.
První zásilka pro Prahu se skládala z 12 534 tun předního masa a z 12 698 tun zadního hovězího. Maso bylo dopraveno v celých čtvrtích a zmrzlé na kost. „Maso je jakosti
nejlepší a zmrznutím netrpí ani na výživnosti ani na chuti,"
informovaly o kvalitě masa Národní listy.
České hospodyňky ale před sto lety neměly takřka žádné zkušenosti se zmrzlým masem a domácí lednice neexistovaly. Trápili se i řezníci. „Maso jako kost tvrdé nebylo
možno obyčejným způsobem děliti i bylo tudíž elektrickou
pásovou pilou pana Körbra rozřezáno," popisoval redaktor
Národních listů prodej masa na městských jatkách smíchovských.
Zájem o maso byl obrovský a k „zabránění návalů byly
vydávány číslované lístky jako vstupenky do prodejny".
Hospodyním bylo doporučeno, aby maso uchovávaly zmrzlé za okny. 14. ledna 1911 i další dny naštěstí v Praze mrzlo,
teploty se pohybovaly kolem minus čtyř stupňů Celsia.

Připravil
Michal Šanda
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Josef Čižmář se
narodil roku 1868
ve Vizovicích.
Vystudoval farmacii
v Linci a Praze.
Působil v Novém
Městě nad Váhom, v Popradu,
Sučanech, ale i v cizině v Sofii, Sarajevu a Lublani, než se v roce 1919
natrvalo usadil v Brně, kde také roku 1965 zemřel. Byl významným
vlastivědným pracovníkem a znalcem regionálních dějin rodného
Vizovicka. Z jeho iniciativy vznikl ve Vizovicích Krajinský muzejní spolek,
on sám sepsal Dějiny a paměti města Vizovice (1993) a Národopisné
a životopisné paměti Vizovic (1938). Kromě toho se zaobíral
problematikou lidového lékařství, pověr a zvyklostí.
26 • 7 • 2013 • www.dobraadresa.cz

Lidové lékařství
v Československu
Na toto téma sepsal
řadu časopiseckých

lovo čary, poukazuje na čáry, slovensky

Na Novoměstsku přejde-li cikánka mimo

čiary čili písmo, ať to již původně před-

stavení, vylije se za ní hned hrnek špíny, aby

stavovalo jistá slova nebo jen magické

nezostudila (2).

S

znaky, kterými v každém starobylém čaroděj-

Chce-li někdo počarovat (porobit na

ství různé předměty bývaly označeny. Čaro-

osuda), nesmí se 9 dní umývati. Potom si mu-

objemnou knihu

dějník znamenalo tedy původně muže, který

sí od člověka, kterému chce uškoditi, a ještě

takové magické čáry a znaky psal. Na čáry věři-

z osmi jiných chalup vyptat mouky, musí si

Lidové lékařství

li ti, kteří je strojili a také ti, kteří se cítili jimi

opatřiti z devíti hřbitovů hlínu a uhnísti z toho

býti dotčeni i sami soudcové a osoby vzdělané.

podobu člověka. Tento hliněný panák se musí

v Československu

Vždyť čarodějství bylo v rakouské říši vymazá-

„vepchat do sisla“ na chalupě proti východu

no ze seznamu zločinů teprve r. 1766.

slunce. Poškozený může si jen tak pomoci,

článků a také

Na otázku, zdali mohly čarováním různé

jestliže si na posteli zapíchne 9 zlomených je-

nemoci vznikati, odpovídají přesvědčivě všich-

hel, 9 nožů a 8 „smídek“ chleba a pak si na to

(1946). V Dobré

ni lékařští badatelé. Byla to pevná víra ve zlé

lehne. Tak si pomůže i „keby mal na dušu púš-

účinky čárů, která podlamovala tak životní sí-

čat.“

adrese jsme už

ly postižených, že skutečně chřadli a předčas-

očima lékaře

ně umírali.

Jak se nemoc udělá? Bosorka zmocní se
kousku nehtu, trochy vlasů, nebo kousku star-

Čarodějnice nebo čaroději, jsou prý li-

ší košile, kterou nosil ten člověk, kterému se

dé, kteří odřekše se Boha a se zlými duchy

má „udělat“. Všecko to vloží do nového hrneč-

pojednání Josefa

se spolčivše, nabývají od nich nadpřiroze-

ka, jenž se pokryje pokličkou a obmaže hlí-

né moci a mohou se v můru, v kočku nebo

nou. Potom zakope hrneček potajmu buď do

Košťála Zaříkávání

v ropuchu proměniti. Proto lidé takové že-

bařiny nebo do močálu. Vykope-li se hrneček

ně, na kterou hádají, že čaruje, nic z domu ne-

z bařiny, je nemocnému pomoženo.

v nemocech, proto

půjčí, a půjčí-li, položí to na roh stolu, tím se

v minulosti otiskli

jsme teď vybrali
naopak kapitolu
o nemocech
čarováním
způsobených.

čáry ruší.
Na čarodějnici nemá se ukazovati prstem,
poněvadž může pustit střelu (stříly) do prstu.

„Vezmi štětiny, nabij do pušky a střel do
své haleny! Ty štětiny vejdou do těla tvého nepřítele a bude se mu celé tělo odbírati, a pomalu hníti (3).

Kněz u oltáře pozná čarodějnice, když že-

Ve smolných knihách bítešských čteme

hná velebnou svátostí. Jsou prý zády obráceny

k r. 1571, že jistá Maštálková z Náměště nalila

k oltáři. Mají pod paždí cihlu, v ruce hrotek

paní Nandě do botek vodu, strojenou ze psů

a sedí na malé stoličce (1).

a koček, načež paní Nanda uschla. Týmž způ-

Na východní Moravě i na Slovensku věří
se místy až dosud, že bosorka či bosorkyňa
(bosorák, bobonica, bobonik, újemnica, újemník) může počarovat, porobit a zostudit.

sobem zemřela Ďoubalka v Bíteši a Kamaska
primátorka tamtéž ochroměla na obě ruce.
Prášek čarodějský strojily čarodějnice
z žab a rtuti. Přidávali k tomu prach z umrlců
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a také ze štírů a z nekřtěňat na hřbitově vyhrabovaných a konečně také ze slepých i vi-

D

Zlý manžel vykrajuje z chodníku šlépěje své manželky a ta pak do roka zemře.

dávno, co ještě působily v plné slávě na hrozenkovských kopanicích 4 bohyně. Byly to:

domých vrabců, ze psích mozků, ze psího

Nadouti člověka může každý, kdo vez-

Anča Pagáčena starší, zvaná Fluksena (nej-

lejna a z „německých myší“. Takový prášek

me jeho teplý trus, dá ho do hrnku, přidá

proslulejší), mladší Pagáčena a mladší Belo-

sypali na knedlíky a jiná jídla. Muž ženy

k němu kvasnic a mouky, hrnek přiklopí

hlavá. V letech 80. v 19. století byla hlavní

travičky, Jan Saník, vypiv vodu s práškem

a položí na kříženou cestu. Jak to v hrnci

bohyní na Žitkové Dorka Kabrhelová.

„se rozpukl“.

kyše, tak se ten člověk nadouvá.

Kromě těchto působila jedna bohyně v Ru-

Slepotu způsobiti je snadné: vezme se

Chtěl-li někdo souchotě přičarovat,

dimově a jedna na Bilovsku. Na Březové,

vlas z té osoby, která má oslepnout a zašijí

opatřil si kousek nehtu, uložil to do holubí-

blíže Uherského Brodu, působila bohyně

se tím vlasem žábě oči.

ezinte

ho srdce, propíchl jehlou a nechal na slunci

Šochorka. Proslulou bohyní byla Dora Šur-

vyschnout.

mánková v Boršicích u Ostrohu. Všecky ty-

Nejčastější byly čáry za účelem pomsty.

rpr

„Vezmi na Veliký pátek před východem

Kdo chce na koho vši poslat, ať vezme

to bohyně uměly také odkrývati a vraceti

slunce svíčku a dej ji rozžatou do komína;

kus hovězího masa, dá jej do hrnce, zamaže

věci ukradené a začarované, pomáhati mi-

potom vyříkej všecko protivenstvo, které jsi

hrnec hlínou, postaví do mraveniště a jme-

lencům a manželům v jejich důvěrných tuž-

vytrpěl a ten člověk, co ti ubližoval, dostane

nuje člověka, na kterého chce je poslati. Za

bách, hospodářům od škůdců, dále zaže-

odplatu do roka a do dne.“

krátký čas bude ten člověk celý zavšivený.

hnávati a zaklínati. Za Žitkové bylo bohy-

Pomlouvá-li nás někdo, máme naplíti

Od takových vší si pomůže jenom tak, že

ňování prastaré a dědičné. Matka vyučila

do cípu kapesníku a ty sliny bodat. Tak bo-

jednu veš uváže na nit a pověsí ji do komí-

dceru a tak to šlo dále. Zařízení bylo dosti

dáme jazyk toho, kdo nás pomlouvá a jazyk

na (7).

jednoduché: kus vosku, hrneček na tavení,

etace

Na prízinek (ekzém) má se připravit

hrnec se studenou vodou a nějaké zeleniny.

Střelenina. To píchne v údu a vyskočí

odvar ze 2 prutů březové metly, do odvaru

Po zaklínání, kteréž podle faráře Josefa

modré očko, okolo zahnojené. Střelenina je

pustit 9 žhavých uhlíků, 9 kůreček chleba,

Hofera uveřejnil prof. Niederle, slévala bo-

trojí: z práce, z větru a dělaná zlým škůd-

9 zrnek soli, 9 kapek vlastní moči. Z toho

hyně vosk do vody, načež vytáhla úlitek vos-

cem.

má si uřeknutý třikrát upíti; ze zbytku má

ku a říkala např.: „Pozrice sa, tady je vaša

Když čarodějnice „postřelí“, naběh-

se polovice vylíti do pantů u dveří, aby cho-

sestra Kačenka. Prvéj mala hlavu položenú

ne pod kolenem boule, v níž jsou vestřeleny

rý zpevněl, „keť to ide do železa“. Druhá po-

a včil, no pozrice sa, jak ma už hlavu hore!

chlupy, kůstky, skořápky z vajec a podobné

lovice však na střechu, „aby hore stal“.

Už je jéj lepšie, už jej ništ nebudze.“

jemu opuchne (4).

věci. Jde se pod komín a nemocný vyzvedne

Na věc nalezenou má nálezce napřed

nohu na židli. Někdo druhý vtlačí nemoc-

naplivnout, než ji zdvihne, poněvadž ta

Patronem (ochráncem) od čárů a kouzel je

nému pod koleno pušku a náhle vystřelí.

věc může býti učarována a ublížiti na zdra-

sv. Benedikt.

Tak mu pomůže.

ví.

Bohyně Zigová radila: Z devíti mezí ze-

Zvláštní způsob působení na nervovou

linek natrhat a devatero dřevo si zaopatřiti,

soustavu je, když někdo dovede „stavět“ ne-

jenom nesmí býti ořechové a osikové. Všec-

bo „zamrazit“. Připomíná to moderní

ko dřevo musí se uvařit ve vodě ze tří stu-

hypnotisování. Zamrazený zbaví se při tom

1 Viktorin Frantl: Čarodějnice na Slovácku

dánek a tří močidel. Tím odvarem má se ne-

své vůle, jeho ruce zdřevění tak, že nemůže

2 Moravský lid, Telč 1892

mocný umýti a smyvky na šíp vylíti.

Literatura

nic konati. Jak těžko jest získati schopnost

3 Časopis Matice moravské 1895

Chceš-li, aby na tebe žádný nevystře-

zmrazovati, vysvítá z návodu: „Kdo uřeže

4 Řehoř Uram-Podtatranský: Nemoce a ich

lil, kup si nůž a uřež si kus levé paty. Potom

stříbrným penízem hadovi hlavu, nechá z té

jej sněz a říkej Otčenáš a Zdrávas a Věřím

hlavy vyrůsti hrášek a z hrachu uplete vě-

5 Čeněk Zíbrt: Myslivecké pověry a čáry

v Boha (5).

neček, ten dovede každého, na koho tím vě-

6 Magické recepty z bošáckej doliny, 1896

nečkem pohlédne, zamrazit“ (8).

7 Josef Vojtěch Houška: Pověry národní

Nesnesitelná žízeň se přičaruje, dá-li se
člověku pojísti trochu pokrmu, který byl
husím hrdlem protáhnut (6).

liečenie

v Čechách
Poněvadž prostý lid věřil, že mnohé choro-

8 Časopis Musea olomouckého, 1897

Která manželka chce, aby její muž

by vznikají působením zlých bosorek, hle-

umřel, zakope jeho svatební košili do ze-

dal pomoc u bohyní, jichž bývalo dříve na

Připravil

mě. Jak ta košile tyří, tak manžel schne.

Slovensku a Slovácku mnoho. Není to tak

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

ěřt

e

Zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. byl
slavnostně otevřen 11. července 1909;
v současnosti nese název Psychiatrická léčebna
v Kroměříži. MUDr. Vincenc Návrat (1864–1942) byl
jeho prvním ředitelem.
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Výroční zpráva Zemského léčebného
ústavu císaře Františka Josefa I.
v Kroměříži za rok 1913
Koncem roku 1913 bylo v ústavu ne-

a zemřelo:

soukromých úředníků 1 m., 5 ž., z rodin lé-

mocných:

123 mužů

kařů 1 m., z rodin umělců a spisovatelů

763 mužů

97 žen

1 m., z rodin duchovenstva 2 m., z rodin
učitelstva 9 m., 7 ž., na útraty veřejnosti ži-

596 žen
Povoláním (samostatných, dělnictva a je-

lo 5 m., 4 ž.

V roce 1913 bylo propuštěno vyléčených ne-

jich rodin) bylo: z oboru zemědělců a lesní-

mocných:

ků 85 m., 121 ž., z oboru hornictví 6 m.,

Vedle dědičné přítěže udáván byl jako pří-

90 mužů

1 ž., z oboru řemesla 106 m., 43 ž., z oboru

činný moment duševního onemocnění:

40 žen

průmyslu 18 m., 7 ž., z oboru dopravnictví

leknutí, strach

4

19 m., 15 ž., z oboru obchodu 16 m., 12 ž.,

onanie

2

jinak propuštěno:

z oboru dělnictva se střídavým zaměstná-

nemoci mozkové v dětství

3

100 mužů

ním 90 m., 12 ž., z oboru vojenství 1 ž.,

rhachitis

109 žen

z oboru stráže 1 m., z oboru veřejných nebo

poruchy menstruační

37
4
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affekty

82

Těžších zranění utrpělo 6 mužů a 2 ženy. Z mužů utrpěli spad-

anemie

20

nutím tři fractura femoris a jeden fractura claviculae; byli to vět-

syphilis

38

šinou epileptici. Fractura clavicul byla zjištěna u nemocného

neurosy

2

s amputovanou nohou, jenž uklouzl a spadl na schod. Jeden epi-

hysterie

5

leptik způsobil si v deliriantním zmatení circulární tržní ránu na

V

marasmus senilis

45

úraz hlavy

10

úraz na dráze
porod a šesinedělí
duševní přepracování
zneužívání lihovin
trestní vazba

pyji.

1

Potravu po delší dobu odmítali, tak že museli býti uměle vyživo-

14

váni, 3 muži, z nich však pouze jeden delší dobu, a 25 žen po dobu

2

228 dnů.

146
3

ěřt

Uprchlo z ústavu 17 mužů a 1 žena a byli většinou v krátké době
dodáni zpět. O útěk se pokusilo 5 m., 12 ž.

Samovražda neudála se v ústavu žádná;
9 žen pokoušelo se o ni věšením a škrce-

Z vazby trestné, vyšetřovací neb polepšovací přijato bylo v r.

ním, bylo však jim v tom bdělostí zabrá-

1913 do ústavu 26 m., 3 ž. a trestné činy jejich byly: krádež 6 m., 1

něno.

ž. s diagnosou: imbecilitas 2 m., amentia 1 m., paranoia 1 ž., psy-

e

chosis periodica 1 m., psych. e epilepsia 1 m., psych. e hysteria 1 m.

Násilnou smrtí zahynul 1 nemocný, těles-

Loupež 1 m. Loupež a smilstvo 1 m. Smilstvo 3 m. Znásilnění 3 m.,

ně sešlý, jenž za noci přepaden byl jiným, ji-

2 alkoholismus, 1 in observatione. Těžké ublížení na těle 3 m., 2 de-

nak dosud úplně klidným a apathickým pa-

mentia, 1 alkoholismus. Podvod 1 m. Tuláctví 2 m. Žhářství 4 m.,

ralytikem, dle všeho v záchvatu impulsiv-

1 ž. Vyhnání plodu 1 ž. Zanedbání povinné péče 1 m. Urážka Veli-

ním.

čenstva 1 m., dementia.
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Methody léčebné

V

Methody léčebné zůstaly tyže jako

Ústavní hospodářství:

v létech dřívějších. Vedle psychothera-

zůstaly tyže jako

pie, léčení medikamentního a elektrisa-

Prádelna vyprala 299164 kg prádla

ce užíváno hojně klidu v posteli a pro-

a spotřebovala 5486 kg mydla, 2535 kg

v létech dřívějších.

longovaných lázní. Rovněž často použí-

sody amon., 239 kg sody krystalové.

Vedle psychotherapie,

záviny. Poněvadž ústav trpěl už nemálo

V dílně pro šití prádla bylo zhotoveno

stále více citelnějším přeplněním, zvláš-

10150 kusů nového prádla, 400 zimních

léčení medikamentního

tě na odděleních ženských, bylo třeba

šatů pro ženy a 400 letních šatů pro ženy.

sáhnouti ve větším množství jak k pro-

Mimo to spravovalo se okrouhle asi 2300

a elektrisace užíváno

středkům narkotickým, tak i k isolaci,

kusů prádla a 250 párů punčoch týdně.

hojně klidu v posteli

ěřt

a prolongovaných

lázní. Rovněž často

e

používány byly na

oddělení ženském

vány byly na oddělení ženském vlhké

aby zjednány byly poměry aspoň poněDílna krejčovská zhotovila 1500 kusů

kud snesitelné.
Hydrotherapeutických zákroků bylo

mužského prádla, 500 letních obleků

použito u 53 mužů 1930, u 158 žen

pro muže, 300 letních čepic pro muže,

7264. Úbytek oproti roku 1912 vysvětliti

146 stejnokrojů pro ošetřovatele a 26

dlužno

epidemií

plášťů pro ošetřovatele. Správek krej-

a hlavně nedostatkem vody, který v létě

čovských připadlo asi 165 na každý tý-

a hlavně na podzim byl velmi citelný

den.

částečně

spálovou

a nutil k všemožnému šetření.
Obuvníci neměli příliš na spěch, neboť
Léků uklidňujících a uspávajících

zásoby obuvy stačí na delší dobu. Ve

vlhké záviny. Poněvadž

spotřebováno bylo v gramech: Tritonal

žních dokonce opustili svou dílnu a při-

9,020,

Paraldehyd

spěli na pomoc polnímu hospodářství,

ústav trpěl už nemálo

39,500, Amylenhydrat 9,000, Chloralhy-

kteráž změna v zaměstnání se jim velmi

drat 13,000, Isopral 3,000, Veronal 150,

zamlouvala. Nicméně zhotovili přece

Morphium 8,0.

640 párůjutových polobotků a domácích

stále více citelnějším

Sulfonal

19,865,

střevíčků, 24 párů botků jako vánoční

přeplněním, zvláště na

Plná pozornost věnována přiměřené

dárky pro nemocné a 3860 párů podrá-

práci a zaměstnání nemocných jako

žek a 621 párů menších správek.

odděleních ženských,

přednímu prostředku léčebnému. Z cel-

bylo třeba sáhnouti ve

kového stavu nemocných zaměstnávalo

Slaměnkáři upletli celou spotřebu sla-

se 282 m., 193 ž.

měných rohožek před dvéře, jakož i ku
přikrytí sklenníků a pařenišť.

větším množství jak

Návštěv bylo 3744; po dobu spálové epidemie byl ústav pro návštěvy uzavřen.

Nově zavedeno bylo košíkářství. Za-

k prostředkům

Úředně navštíven byl ústav členem

koupeno bylo vrboví na břehu Moravy

zemského výborumons. J. Šrámkem ja-

a čtyři košíkáři měli zaměstnání na ce-

narkotickým, tak

ko referentem ve dnech 30. září, 1., 14.,

lou zimu. Upletli mnoho košů ze zelené-

15., 21. a 22. října a 14. prosince 1913.

ho proutí, košinu z loupaného proutí na

i k isolaci, aby

Skontrující komise zemského výbo-

vozík, opravili veškerý proutěný náby-

ru úřadovala v ústavu od 24. července do

tek z verand a zahrádek. Vzhledem k to-

9. srpna.

mu, že práce košikářská se pro zaměst-

zjednány byly poměry
aspoň poněkud
snesitelné.
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Dne 3. prosince podrobil ústav zdra-

nání patientů pro dobu zimní dobře ho-

votní úřední prohlídce dvor. rada Dr. Sal.

dí, rozhodli jsme se pěstovati košíkář-

Spitzer, c. k. moravský zdravotní refe-

skou vrbu na vlhkém pozemku ve staré

rent.

cihelně.

Pro kanceláře dodala dílna stolařská 2 dvo-

q hlávkového zelí do továrny. Vyrobeno by-

jité psací stoly, 2 pulty na knihy, 2 police, 3

Kolář zhotovil do zásoby 2 nové vozy ná-

lo na 900 kg sušené zeleniny různých dru-

věšáky na šaty, 2 velké skříně pro kniho-

kladní a 1 lehký vozík košinový a malý vo-

hů. Ze školky bylo odprodáno mnoho ovoc-

vnu. Zhotoveno bylo 5 oken a 2 dvéře. Ve

zík ruční.

ných stromků. Polnímu hospodářství dařilo
se dosti dobře. Až na bob byla úroda a skli-

dvoře prádelny byly postaveny nové stojany
na sušení prádla.

Bednář zhotovil a opravoval putny a škop-

zeň uspokojivá. Sklizeno bylo:

ky pro oddělení a prádelnu.
Zedníci obstarali veškeré do jejich oboru

pšenice

14 q zrna

42 q slámy

spadající správky ve všech ústavních budo-

Kovář byl stále zaměstnán kutím potahů,

ječmen

32 q

36 q

vách.

opravou nářadí a řídil parní stroj při mláce-

oves

36 q

49 q

ní.

bob

17 q

20 q

cukr řepa

416 q řepy

240 q chřástu

Potřebné cihly dodala ústavní cihelna. Vypáleno bylo 200000 cihel.

Květinářství vypěstovalo přes 4000 květin
v pernicích pro květinové koberce.

Malíři obnovili malby na 8 odděleních ve

Dobytek a drůbež
(Viz tabulka.)

všech správních kancelářích a deseti natu-

Zelinářství dodalo do ústavní kuchyně čer-

Připravil

rálních bytech.

stvé zeleniny za 6350 K a prodalo se 258,8

Michal Šanda
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Národopisný
věstník
českoslovanský
bezprostředně

navázal roku 1906
na časopisy
Národopisný sborník
českoslovanský
a Věstník Národopisného muzea
českoslovanského. Hlavním cílem
bylo vedle průběžného informování
o činnosti Národopisného muzea a Společnosti přinášet zásadní studie
o lidové kultuře, pozornost byla věnována rovněž recenzím a přehledům
soudobé národopisné literatury. Vedením věstníku byl pověřen PhDr. Jiří
Polívka, který jej redigoval až do roku 1931. Po Polívkově úmrtí začal
věstník vycházet nepravidelně, až bylo nakonec vydávání zastaveno.
10 • 9 • 2013 • www.dobraadresa.cz

Národopisný věstník českoslovanský
Po válce se podařilo věstník obnovit,
v roce 1953 byl ale opět zrušen. Další

Milíř
na Cernokostelecku

pokus o obnovení se uskutečnil

V nepatrném zbytku udržuje se ještě do dneška v okrsku

v letech 1966–1974. Definitivní

Ale proslavené černé lesy, od nichž Kostelec svůj přídomek

znovuvzkříšení nastalo přičiněním

ustupuje i milíř. Pouze u dvou vesnic: Zvánově a Voděrad,

České národopisné společnosti v roce

vznikly vlastně z tábořišť uhlířských, jako Habr a vesnice

1984, od roku 1993 vychází pod

lik lokálních názvů. Původně stěhovali se uhlíři na místa,

názvem Národopisný věstník.

tu, jež je pevně ohrazeno, proti větru chráněno a blízko za

černokosteleckých lesů pálení dřevěného uhlí v milířích.
obdržel, mizí očividně, hlavně bukové a jedlové, a s nimi
pošta Ondrejov, pálí se ještě pravidelně. I v obcích, jež
směrem ? Uhlířským Janovicům, žije již jen tradice a někokde dříví bylo pokáceno, nyní dováží se dříví ? milíři, mísobcí leží. U Zvánovic pálí ve 2–3 milířích, u Voděrad pouze, a to občasně jen, v jediném malém, který pravděpodobně se svým majitelem i zanikne. Uhlířství bylo a jest dosud

Jiří Polívka se narodil 5. 3. 1853

v rodinách dědičné; pracují zcela primitivně nehledíce si

v rakouském Ennsu, zemřel 21. 3. 1933

se ztrácejí. Nějakého zdokonalení ve výrobě vůbec nepa-

v Praze. Profesor slovanské filologie na

kých dřev jsou to hlavně: borovice, smrk a jedle, z tvrdých

Univerzitě Karlově, literární historik

Dříví užívá se, jak bylo z pasek z metrů přivezeno s korou,

a folklorista. Katalog Národní knihovny

va měkkého obnáší 80 cm, tvrdého asi 60 cm. Kupují je

vůbec vedlejších produktů, jako dehtu a p., jež bez užitku
matují. k pálení užívá se dříví měkkého i tvrdého. Z měkbuk a dub; jiného stromoví v okolí ve značnější míře není.
pouze hrubé špalky jsou na polovinu rozštípány. Délka dře-

mu připisuje 152 položek, z nich
jmenujme alespoň dvě nejvýznačnější,
pětisvazkový Súpis slovenských
rozprávok (vyd. 1923–1931)
a Slovanské pohádky (1932).
www.dobraadresa.cz • 2013 • 9 • 11
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ěšky
Stavba vlastního milíře ze 14 m3

z knížecích lesů Lichtenštejnských prostřednictvím lesního úřadu.

dříví trvá asi 4 hodiny. Staví se

pálení, leží u Zvánovic vedle silnice do Voděrad pod mírným úva-

ale také milíře z 5 m i z 20 m

hradbou zásobního dříví (průměr kruhu uvnitř 7 m) do výše 2,50

dříví. Pod milířem musí prý být

Vchod je pouze 1,20 m široký a před zapálením hradí se prkny, ko-

měkká mazná hlína, na skale by

4 hodiny. Staví se ale také milíře z 5 m3 i z 20 m3 dříví. Pod milířem

„to moc prúdilo“ a milíř by

a milíř by shořel. Následkem toho nedocílí se žádných vedlejších

shořel. Následkem toho

kopávají a podomácku jí topí. Vlastní stavba postupuje následovně:

nedocílí se žádných vedlejších

Je dvojí: kulaté tzv. „ramlíky“ a štípané „štěpiny“. Do prostřed kru-

zplodin suché destilace,

pin“ rozštípe se na tenko skoro na hrubé třísky, které se kolem „ty-

veškerý dehet pohltí země,

proto, aby oheň lépe a z vnitřku chytil. Tyto drobné štěpiny dávají

kterou občas vykopávají

i „ramlíky“, stále do většího soustředného kruhu, pevně k sobě

a podomácku jí topí.

ke středu tyku mírně vyvršenou, na kterou nastaví se druhá vrstva

3
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3

Milíř, tak zove se i místo, na němž se pálí i vlastní hromada dříví k
lem od západu chráněn lesem. Kol dokola obehnán je kruhovitě
m narovnaného. Na straně proti západu (větrno) je hradba dvojitá.
šatinou neb chvojí. Stavba vlastního milíře ze 14 m3 dříví trvá asi
musí prý být měkká mazná hlína, na skale by „to moc prúdilo“
zplodin suché destilace, veškerý dehet pohltí země, kterou občas vyDříví naházejí přes hradbu a rozhodí je co nejblíže k obvodu kruhu.
hu vrazí se tenká asi 2,50 m. dlouhá tyčka tzv. „tyk“. Několik „štěku“ kolmo opatrně soustředně o tyk a o sebe navzájem opírají. To
se asi v průměru 1 m. při zemi, dále přistavují již hrubší „štěpiny“
a stále šikměji, ležatěji tak, že svrchní konce tvoří šikmou plochu,

čili „les“, obdobným způsobem,

středem dovnitř. Dvě hodiny po

s tenkými štěpinami nejblíže k

zapálení se nahoře milíř znovu

„tyku“. Dále dávají se však do

odkryje a místo shořelých štěpin

druhého „lesa“ dřeva nejsilnější.

nasypou se nové „plňky“. To děje

Pálí-li se měkké dřevo staví se „le-

se znovu za nové 3 hodiny, za

sy“ dva, z tvrdého, jež je kratší

4 hodiny, za 5 hodin a konečně za

o 20 cm., staví „lesy“ tři. Při 14 m3

6 hodin. Milíř hoří a je hlídán pět

měkkého dříví je spodní kruhový

dní a čtyři noci. Oheň nesmí ni-

průměr asi 5 m. Na povrch dávají

kde zprudka vyrazit, ale aby úpl-

opět dřeva tenčí a hledí k tomu,

ně snad nevyhasnul, pomáhá se

aby celek byl pokud možno zapl-

mu maličkými otvory, jež se dle

něn a hezky oblého homolovitého

potřeby otvírají nebo ucpávají.

tvaru. Po té se „tyk“ poněkud po-

Dle těch pozná se též, jak daleko

vytáhne a sekerou se dříví zatluče,

pálení postoupilo. Táhne-li z otvo-

aby co nejtěsněji k sobě přilehlo.

ru kouř modrý, je už oheň tak da-

Štěrbiny u spoda vzniklé vyplní se

leko, jde-li plavý, nikoliv. Když

tenkými štěpinami. Tím je vlastní

milíř dohořívá, odhrabe se asi

milíř hotov. Zbývá ještě zasypati

20 cm. vysoko zdola mour, oheň

jej vlhkým mourem a prachem

vyšlehne a zalije se. Po té odhrabe

uhelným ze zbytků starších pále-

se i ostatní mour a uhlí se vyndá,

ní. Aby drobný mour mezi dříví

což slove „vyhrabování“. Co je

nezapadal, pokryje se milíř kolem

žhavé, zalije se, ostatní uhlí rozlo-

dokola nej níže při zemi smrko-

ží se k vychladnutí. Nářadí uhlíř-

vou chvojí asi do 50 cm. vysoko;

ské je sporé: Žebřík, konev, staré

až k vrcholu pak v létě mechem

necky, sekera, pila, hrábě, koš, lo-

s travou, který vytrhávají ze smr-

páč a háček na tyči k strhování

kových kultur, aby stromky nedu-

chvoje s vysokých smrků. Zvy-

sil, a v zimě slamou. Na to nahází

klostí a pověr neznají, „uhlíř se ni-

se dřevěným „kopáčem“ mour,

čeho nebojí, to není jako mlynář“.

který byl přihrabán kolem k samé

Z jednoho milíře: ze 14 m3 měk-

hradbě, a hřbetem hrábí se pěkně

kého dříví získá se asi 18–22 met-

urovná a přitlačí. Vyčnívající dole

ráků uhlí, metrák průměrně v ce-

chvoj se železným rýčem useká,

ně 8 K. Výdělek je čím dál skrov-

aby se při hrabání nevytahovala

nější, ježto dříví značně přidražu-

a oheň k posledu po ní předčasně

je. Hlavními odběrateli jsou cuk-

nevyšlehnul. Pak přistaví žebřík,

rovary v Cerhenicích, Českém

vytáhnou úplně „tyk“ a otvor tím

Brodě,

vzniklý zaplní nepříliš pevně ště-

Labském Kostelci atd. vedle slévá-

pinkami. Nejvýše hodí se několik

ren v Bubnech a j. poblíže Prahy.

„plňků“. To jsou kusy hrubých

Ježto sami za obchodem jezdí, pá-

štěpin na čtyřikrát přepilovaných,

lí se zpravidla v intervalech dlou-

tedy asi 20 cm. dlouhých, a pak

hých dle toho, jak brzy zboží od-

nadrobno rozštípaných. Na ty po-

budou. Ve Zvánovicích pálí nyní

loží se kousky vyschlé kůry, dře-

Václav Pác a Jan Springi.

Čakovicích,

Uhříněvsi,

věného uhlí a suché slámy, a milíř
se v tom místě podpálí. Oheň po-

Připravil

stupuje po drobných štěpinách

Michal Šanda

Aby drobný mour mezi dříví
nezapadal, pokryje se milíř
kolem dokola nej níže při zemi
smrkovou chvojí asi do 50 cm.
vysoko; až k vrcholu pak v létě
mechem s travou, který
vytrhávají ze smrkových kultur,
aby stromky nedusil, a v zimě
slamou. Na to nahází se
dřevěným „kopáčem“ mour,
který byl přihrabán kolem
k samé hradbě, a hřbetem hrábí
se pěkně urovná a přitlačí.
Vyčnívající dole chvoj se
železným rýčem useká, aby se
při hrabání nevytahovala a oheň
k posledu po ní předčasně
nevyšlehnul. Pak přistaví žebřík,
vytáhnou úplně „tyk“ a otvor tím
vzniklý zaplní nepříliš pevně
štěpinkami. Nejvýše hodí se
několik „plňků“. To jsou kusy
hrubých štěpin na čtyřikrát
přepilovaných, tedy asi 20 cm.
www.dobraadresa.cz • 2013 • 9 • 13
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Otakar Nováček se
narodil roku 1901

ějiny

v Brně, kde v roce
1986 i zemřel. Zabýval
se logopedií, studoval
brněnskou plotnu (tzn.
spodinu) přímo v jejím
prostředí a rovněž

i z policejních a soudních záznamů. Publikoval v časopisech Opus
Musicum, Hudební rozhledy, Smetana, Cesta, Host, Salon aj.
Redigoval měsíčník Hantýrka, literárně-vědeckou revue pro studium
argotu, slangu a řeči lidové vůbec, kterého vyšlo v rozmezí let
1935–1936 pouhých pět čísel. Kromě toho je autorem publikací
Brněnská plotna (1928), O číšnících a... (1932), Tetování
a tetovaní (1937), Leoš Janáček a jeho teorie nápěvků mluvy (1941).
Knihu Případ Velgové vydal vlastním nákladem roku 1937.
18 • 10 • 2013 • www.dobraadresa.cz

Případ Velgové
Co praví obžaloba?

dit dojem inteligentní ženy, což se jí asi da-

rád k tomu, že si ji vezme. Dne 19. prosin-

řilo, avšak jen u lidí stejně povrchních jako

ce 1935 došlo ke svatbě. Odbývala se strikt-

Státní zastupitelství v Brně podává žalobu

byla sama. Její matka potvrdila, že měla

ně intimně časně zrána v chrámu Páně Sv.

na Václava Černého, nar. 31. ledna 1893

tehdy značnou zálibu ve špatných romá-

Tomáše. Ihned po svatbě si přál dr. Velgo,

v Rožmitále, slévače bez zaměstnání, bytem

nech, z nichž – infikována – čerpala fráze.

aby se jeho žena k němu přestěhovala do

v Brně-Žabovřeskách, Sušilova 50, a na Ma-

Jeden rozumný její milenec jí na podobný

Akademické ulice, kde vlastnil dvoupokojo-

rii Velgovou, nar. 24. října 1913 v Brně-Kr.

dopis dne 18. srpna 1934 odpověděl, že její

vý byt. Byl však odmítnut, Velgová žádala,

Poli, vdovu, bývalou účetní v Brně, Akade-

vyprávění je cynickým chvastem.

aby se přestěhoval do svého nového domu

mická 11, že Václav Černý 16. března 1936,

na Kopečné, avšak Velgo nejevil valné chuti

byv k vraždě najat, jednal úkladně proti Ja-

se přestěhovat. Marie Velgová tedy zůstala

nu Velgovi, topiv ho ve vaně v úmyslu, aby
ho usmrtil, takže skutečně nastala smrt;
Marie Velgová, od začátku roku 1936 až do

Stručný portrét
Velgův.

u svých rodičů a nastalo vzájemné navštěvování, jako přirozený následek.

toho dne rozkazem, radou, poučením
a schvalováním onen zlý skutek nastrojila

Oběť zákeřné vraždy, dr. Jan Velgo, vrchní

a k němu úmyslně příčinu zavdala.

soudní rada v Brně byl mužem velmi vzdě-

Co se odehrálo
v bytě nešťastného

Obžaloba praví o původu Marie Velgo-

laným a zámožným. Pro svou tělesnou va-

vé, že pochází z prosté rodiny, otec Franti-

du (sraženost v kříži) trpěl někdy neopráv-

šek Havlík, dělník a mnohaletý domovník

něnými pocity méněcennosti a proto si do-

v Brně, Sokolská 12. tam se narodila ve

voloval životní radost a rozkoš pouze ou-

sklepním bytě a také vyrostla jeho dcera

kradkem. Byl to dobrý muž, který miloval

Obžaloba praví, že brzy po sňatku se Velgo-

Marie. Čekala ji továrna. Poněvadž ukázala

vedle umění i sporty.

vá svěřila Černému, se chce svého chotě

dr. Velgy

Velgová brzy, že je dělnicí bystrou, uvedli ji

S Marií Havlíkovou se seznámil úplnou

zbavit. Známost Velgové s Černým byla po-

do kanceláře. Pro ni to ovšem bylo povýše-

náhodou. Bylo to v Tyršově parku, kam cho-

dezřelého původu tím spíš, že se zjistilo, že

ní. Zpychla a ve své povýšenosti kancelář-

díval dosti často studovat spisy. Jak prohra-

si oba tykají. Černý souhlasil. Ovšem, že tu

ské počala ignorovati své dřívější kamarád-

bával kapsy, aby z nich vylovil tužku, při-

pomoc

ky dělnice. Svou bystrost a důmysl dala do

stoupila k němu Havlíková a posloužila mu

uhandlovali to na 20 000 Kč a to ještě ve

služeb touhy dostati se do vyšší společnosti.

tužkou vlastní. Brzo zjistila, že dr. Velgo je

splátkách. Každý rok 5 000 Kč ve dvanácti

Byla si vědoma, že dovede působiti přitažli-

pán velmi mocný, dobře situovaný a ihned

splátkách měsíčně.

vě na muže a tehdy jí nebylo neznámo, že

rozpřáhla své sítě.

nemínil

poskytnouti

zadarmo:

Jakmile uzřela Velgová z okna Černého

jsou to hlavně muži, kteří mohou býti uži-

V době, kdy propukla téměř šílená lás-

před domem na Akademické, šla za ním

tečným nástrojem pro její společenský po-

ka Velgova, v té době právě byla Havlíková

a řekla mu, že pošle muže pro mléko a me-

stup. Mladé děvče začalo navazovat jednu

nejfrivolnější ve svých citech a s city Velgo-

zi tím Černý vstoupí. I podařilo se důvěři-

známost za druhou a rychle mravně chřad-

vými si pouze zahrávala. Konečně zakotvila

vého chudáka získat pro lahve mléka, kte-

lo. Hrozným dokladem toho jsou listy, kte-

v jedné realitní kanceláři, kde si hodlala zří-

rou také přinesl. Mezi tím už byl Černý

ré psala mnoha svým milencům. V někte-

diti sňatkovou poradnu a usoudila, že dr.

vpuštěn Velgovou do bytu a ukryl se ve spíž-

rých dopisech nabízí přímo své tělo, a popi-

Velgo jí může býti nápomocen. A pak došlo

ce.

suje pravými jmény různé své zážitky. Z do-

na dům v Kopečné ulici, který Velgo koupil

pisu je zřejmý naprostý nedostatek dívčí

na nátlak Havlíkové.

O půl 19. hod. odešli manželé do Besedního domu, kde měl dr. Velgo pěveckou

ušlechtilosti. Má zálibu ve vyumělkovaných

Když v druhé půli září řekla Marie Hav-

zkoušku. Domů se vraceli asi k 21. hodině.

a pitvorných frázích a cizími slovy hledí bu-

líková dr. Velgovi, že je s ním těhotná, svolil

Je s podivem, že Velgová šla s mužem domů,
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jako by hypnotisována. Jakmile Velgo odemkl byt,

hodu při prohlížení zbraně, kterou hodlal použít proti

vstoupila jeho žena rychle dovnitř. Rychle zjistila, že vše

policii. Revolver, z něhož Černý střelil, používala v ra-

je připraveno i s Černým. Odložila plášť a vešla na zá-

kouské armádě jízda. Šetřením bylo zjištěno, že náboje

chod.

měly špičky připilovány na známé střely dum-dum.

P

Černý vyrazil proti nic netušícímu Velgovi ve chvíli,

kdy došel ke spíži. Velgo upadl pod jeho ranou, kterou

Černý byl dopraven na Žlutý kopec do nemocnice,
kdežto bylo možno hned druhý den jej vyslechnouti.

zákeřník doprovodil ještě notným kopancem. Vznikl tu-

Poručenský soud rozhodl, aby dcera, jež se ve vazbě

hý boj, napadený se bránil a volal svou ženu na pomoc.

Marii Velgové narodila, byla dána na výchovu do péče

Jistěže mu blesklo hlavou, že jeho žena mu nepomáhá,

příbuzným nešťastného zavražděného. Dcera dostala

neboť křičel: Pomoc, vražda, vrahové, Mörder. Černý

jméno Marcela Velgová.

aralel

mu ucpal tak násilně ústa, že mu pochroumal zuby. Neustále do něho bil, jako zběsilý, aby Velgo upadl do bez-

ní d

vědomí. Přemožený nešťastník se zlomeným žebrem
byl dopraven vrahem do koupelny. Tam vrah svou oběť
ještě omráčil lahví od mléka ranou do hlavy tak prudce,

Velgová doplňuje před
porotou obžalobu.

že se láhev rozbila. Poslední známka odporu se projevila v chabém odporu ještě naposled ve vaně. Pak vrah dr-

Velgová při přelíčení 11. února 1937 tvrdila, že se jí

žel nešťastníka tak dlouho na dně vany, až ho utopil.

manžel zprotivil po svatbě, že na ní vymáhal bezohled-

ějiny

Černý udává, že Velgová mu při této práci pomáhala.

ně dlužné částky, že byla znechucena odděleným bydlením a konečně, že se bála, že se Velgo nebude vůbec sta-

Co bylo dále?

rat o dítě. Obžaloba však na jiných místech dovozuje, že
Velgová je často v rozporu sama se sebou. Sama tvrdila,
že se Velgo sám na dítě těšil a dal jí to písemně, že se

Osud tomu chtěl, že volání Velgovo zaslechli sousedé.

bude o ně starat a na ně platit. Potom líčí Velgová vývoj

Klepali na dveře, zvonili, a když nikdo neotvíral, posla-

jejich známosti. Když opustila poslední místo, chtěl jí

li domovnici Šťastnou pro policii. Černý radil Velgové,

Velgo zaříditi obchod. Sám pak chtěl opustiti soudní

aby otevřela a uklidnila sousedy. Velgová však radila

službu a zaříditi si advokátní kancelář. Avšak z těchto

Černému něco lepšího, doporučovala mu skok z okna

plánů sešlo a dr. Velgo dal Havlíkové 5000 Kč. Tuto část-

a útěk. To mělo prakticky znamenat, že se Černý zabije

ku mu měla splácet po 200 Kč měsíčně. Velgová prý da-

skokem a pak lze snadno předstírati polici napadení

la těch 5000 Kč do realitní kanceláře Ing. C. E. Kočva-

manželů neznámým zlosynem. Černý její radu se smí-

ry, kde nastoupila místo. Dr. Velgo však neměl se o tom

chem odmítl a odešel brnkat na klavír do hudebního sa-

dozvědět, neboť jeho žárlivost a nedůvěra byla velká.

lonku, aby vzbudil domnění, že se nic nestalo. Sotvaže

Když se to přesto dozvěděl, žádal, aby mu Havlíková vy-

vnikla policie dovnitř, zazněl výstřel a Černý se skácel

půjčené peníze vrátila. Dále líčí Velgová tajnou svatbu,

k zemi. Snad šlo o sebevraždu, snad o nešťastnou ná-

na níž vydání prý musela hradit. Brzy se to rozneslo, že

Špacírkou
přes čenich!
Výběr z osmadvaceti knih, které byly
v minulosti představeny v rubrice
Z antikvariátních banánovek vychází pod
názvem Špacírkou přes čenich!
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se dr. Velgo oženil a proto jí to Velgo vyčítal, že nedovede

ny Velgovy, aby mi odpustili. Už si nevím rady. (Dává se do

mlčet. Velgo však odmítl a mluvil o rozvodu.

pláče.) Dr. Loria podává Velgové fotografii jejího dítěte. Velgová ji chvíli prohlíží a pak ji balí do kapesníku.

Další výslech obžalované

Jménem republiky!

Dr. Loria se obžalované dotazuje, zda byla toho názoru, že
ujednaná vražda nemá být, protože byl už vlastně rozvod

Když rokování v soudní síni utichlo, vyhlásil předseda jmé-

podepsán a tím celá záležitost změněna. Velgová mlčí. Za

nem republiky rozsudek:

chvíli po této otázce povstává v hluku dr. Loria opět a pra-

Václav Černý je vinen zločinem úkladné vraždy a od-

ví, že je nutné, aby se zde projednal také sexuální poměr

suzuje se na třicet let do těžkého žaláře s jedním postem

manželů Velgových, neboť je prý pro případ neobyčejně

čtvrtletně, s temnou komorou ve výroční den činu. Vazba

důležitý. Předseda nepřipouští tyto návrhy.

se započítává.

Na otázku, jaká byla hlavní její pohnutka ke zločinu,

Marie Velgová se osvobozuje.

odpověděla Velgová dr. Schönfeldovi, že to byla pomsta. Ze
dvou věcí, které jí zbývaly, nevolila prostituci, nýbrž vraž-

Z encyklopedie

du. Chtěla prý také vzít si život, ale to považovala za hloupost, neboť Velgo prý by se jí takto lehce zbavil.

Města Brna:

Poté předseda přerušil líčení na 14. února, na devátou
hodinu ranní.

Případ nájemné vraždy soudního rady Velga patřil koncem

Retardující moment

třicátých let minulého století k ostře sledovaným soudním procesům a vyvolal bouřlivé debaty o postavení ženy ve společnosti i o objektivitě porotních soudů.

Černý snaží se dovozovat, že vlastně ne on, nýbrž Velgová

Tento jen stěží uvěřitelný rozsudek vyvolal nebývalý roz-

vraždila. Poněvadž jednou Černý tvrdil, že v koupelce by-

ruch. Případ byl proto postoupen Nejvyššímu soudu, který

la, po druhé zas, že tam nebyla, nabývá soud přesvědčení

dne 19. července 1937 předchozí osvobozující rozsudek zrušil

o jeho simulantství. Poslední kousek důvěry ztrácí v tom

a postoupil případ k dalšímu projednání krajskému soudu

okamžiku, když jeden z porotců se táže Černého, zda byla

v Novém Jičíně. Toto řízení se konalo ve dnech od 6. do 20. říj-

Velgová zamokřena. Nyní totiž tvrdí Černý, že byla, kdež-

na 1937.

to podle policejního protokolu nikoliv.

Na základě zde vyneseného rozsudku byla Marie Velgová
shledána vinnou zločinem vzdálené spoluviny na úkladné

Poslední prosba obviněné
o slitování

a zjednané vraždě a odsouzena k trestu těžkého žaláře v trvání 12 let a k náhradě nákladů trestního řízení. Trest Černého
byl potvrzen v původní plné výši.
Marie Velgová byla propuštěna po 7 letech, strávených
v ženské trestnici v Řepích u Prahy. Dne 20. ledna1946 se ne-

Po otázce předsedy dr. Tomschika, zda má obviněná ještě

chala úředně přejmenovat na Marii Havelkovou a 5. prosince

nějaký návrh, praví Velgová k porotcům se slzami v očích:

1951 se provdala za Jaroslava Židlíka. Její další životní cesty

„Prosím jen o to, abyste mi uvěřili, že jsem nikdy v té

nejsou známy.

koupelně nebyla a že jsem mrtvého Jana Velgo nikdy nevi-

Václav Černý byl na svobodu propuštěn dne 18. srpna

děla. Prosím, abyste měli se mnou soucit: byla jsem vždyc-

1966, po uplynutí vyměřeného trestu 30 let těžkého žaláře.

ky pořádné děvče a maminka mne dobře vychovala. Při-

Zbytek života strávil v Brně, kde pravděpodobně v roce 1968

znávám, že jsem přišla na scestí, avšak ne jen svou vlastní

zemřel.

vinou. Těšila jsem se na rodinu, chtěla jsem být řádnou ženou, ne jen kusem masa pro svého muže a nechtěla jsem

Připravil

zde stát před vámi jako vražednice. Rovněž prosím všech-

Michal Šanda
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Tuto příručku, vydanou roku 1942 sepsal
František Váňa. Nepodařilo se o něm zjistit nic víc,
než co stojí na obálce, a sice že byl technickým referentem
České zemské hasičské jednoty.
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Hasičské hadice
Dějiny hadic

že nám zachytil kus historie hasičského

jich umístění na stříkačkách dělalo nemalé

strojnictví v počátcích novověku.

potíže.

Vzdor tomu nebyl význam hadic ihned

Bezešvé hadice, tkané na stavech, zho-

Vynálezcem hadic byl Holanďan Jan van de

všeobecně uznáván a kovové otáčecí proud-

tovili v roce 1822 bratři Burbachové v Hör-

Heyde, malíř – krajinář, narozený v Borku-

nice byly stavěny a používána u stříkaček

selgau.

mu v r. 1637 (zemřel 28. září 1712). Usadiv

ještě ve století XIX., ačkoliv již v polovině

Jejich vynález však zůstal neuznán po

se v Amsterodamě, kde seznal činnost ha-

XVIII. století počalo všeobecné zavádění ha-

dlouhý čas, jelikož hadice byly velmi nedo-

sičstva v praxi, věnoval se s počátku ze záli-

dic u stříkaček. Jedině v Drážďanech (Dres-

konalé, řídké, takže propouštěly mnoho vo-

by zdokonalování protipožární výstroje. Po-

den), jak se nám dochovalo z písemných pa-

ry a to proto, poněvadž byly hotoveny na

zději tuto svoji zálibu projevil prakticky

mátek, byly hadice zavedeny od r. 1686

nevyhovujících stavech.

tím, že se cele věnoval hotovení a zdokona-

a vydány zvláštní cvičební předpisy pro je-

Po létech čtyřicátých minulého století

lování stříkaček. V roce 1672 předvedl

jich upotřebení, pokládání a obsluhu. V Ber-

byla však výroba tkaných hadic ručními

městské radě amsterodamské po prvé pou-

linu, Freiburgu a Augsburgu byli podle po-

stavy obnovena. Přes uvedené vady byly

žívání hadic u stříkaček na místě až dosud

žárních řádů přesvědčeni o přednostech ha-

tkané hadice levné, trvanlivé a ohebné, tak-

používané kovové otáčecí proudnice. Svoje

dic až počátkem XVII. století.

že se mnohem rychleji šířily, nežli svého ča-

uznání projevila městská rada tím, že jej

Dnes přichází otočná kovová proudnice

jmenovala požárním ředitelem. V roce 1690

k použití ještě u motorových požárních člu-

vydal Jan v. d. Heyde spis, který jako malíř

nů.

su kožené nebo sešívané z plachtoviny.
Teprve v padesátých létech byly sestrojeny mechanické stavy na výrobu hadic. Od

opatřil mnohými cennými vyobrazeními.

První hadice byly sešívány z plachtovi-

té doby docházelo k jejich dalšímu zdoko-

(Beschryving der Slang-Brand-Sgiten). Ni-

ny. Poněvadž však nebyly trvanlivé, hotovi-

nalování, takže dnes se již ručních stavů ne-

kdo nebyl povolanějším znázornit význam

ly se později z kůže, nejprve rovněž sešíva-

používá.

hadic proti dosavadnímu způsobu, nežli

né, potom nýtované. Kožené hadice však

Jan v. d, Heyde, jemu pouze vděčíme za to,

byly těžké, nepříručné a málo ohebné a je-

Mechanické stavy mají tu přednost, že
dávají stejnoměrné pletivo.
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a provedení
hadic
Hadice používané dnes v požární technice musí býti těsné a dobře držeti tlak. Je
nutno používati takové příze, která je s to klásti tomuto
tlaku dostatečný odpor. Čím
horší je jakost hadic, tím
menší je bobtnavost jejich
materiálu a pevnost vláken
k přetržení.
Bavlna, ramie (čínská
tráva, konopice) a jutová příze nenabobtnávají a jejich
použití k výrobě hadic je
možné jen ve spojení s takovým materiálem, který vodu
nepropustí (guma).
Československá norma
ČSN 1138–1937 vztahuje se
na dva druhy hadic, a to:
surové
uvnitř gumované.

Surové
hadice
Surové hadice musí býti utkány z nejlepší jemnozrnné
vláknité

příze,

bez

uzlů

a koudele (pazdeří), aby byly
pružné, poddajné a při tom
měly co největší pevnost
a bobtnavost. Z toho důvodu
používá se hlavně konopí
a lnu. Podle toho rozeznáváme hadice:
konopné
lněné
konopnolněné.
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Nejlepším materiálem je vlašské dlouhovláknité konopí

Nanášení gumy na upředené hadice provádí se dvojím
způsobem. Podle starého způsobu byla gumová hadice do

z Italie, rostoucí na úpatí Vesuvu a Mesiny.

tkané hadice natažena a tlakem páry na vnitřní stěny tkané

Hadice uvnitř gumované

hadice pevně natlačena. Gumové hadice byly předem natřeny
zvláštním gumovým lepidlem.
Novým způsobem bývá tekutá gumová masa dovnitř vtla-

Tam, kde se často musí pokládati hadice uvnitř budov, kde by

čena, čímž dosáhne se dobrého spojení gumy s tkanivem.

již malým prosakováním mohla býti způsobena škoda. Gumováním učiníme je naprosto vodotěsnými. Vnější pletivo

Následují kapitoly o roztřídění hadic, jejich průměrech, značko-

hadic nemusí již nabobtnávati a proto k jeho hotovení může-

vání, jak vyplnit záznamní list o hadici, jak hadice přepravovat

me použíti přízi ramie, bavlny nebo juty, která mají v tomto

a správně používat, jak je odklidit z požářiště, nakonec je tu i čiš-

případě vzácné přednosti.

tění a sušení a ukládání a opravy hadic po upotřebení.

K hotovení vnitřního gumování používá se kaučuku získaného v Jižní a Střední Americe, Africe a Východní Indii.
Nejlepší je jihoamerický kaučuk t. zv. „paraguma“.

Připravil
Michal Šanda

Špacírkou
přes čenich!
Výběr z osmadvaceti knih, které byly
v minulosti představeny v rubrice
Z antikvariátních banánovek, vychází pod
názvem Špacírkou přes čenich!
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Král počasí

Tentokrát učiníme výjimku
a knihu přetiskujeme úplně

a

celou. Najdete ji jako
zvláštní přílohu na konci
Dobré adresy. Uvidíte sami,
co je to za bizarnost! První
privilegovaný prorok pražské
povětrnosti Antonín Fiala byl
druhdy známou figurkou, dneska o něm kromě zasvěcenců

málo kdo ví. Narodil se 31. 10. 1836 v Praze, dětství ovšem prožil
ve Slaném. Po absolvování školní docházky vyučen zahradníkem. Od
svých padesáti let prodával pražským redakcím i veřejnosti
předpovědi počasí psané na lístečkách. Nazýván byl králem počasí
za předpověď v červnu 1891 na Matiční slavnosti Zemské jubilejní
výstavy. Zemřel v chudobinci 17. 08. 1912.
Připravil
Michal Šanda
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Oddíl I.
Ustanovení všeobecná.

ik

y

§. 1.
Živnost fiakrská a drožkářská náleží do třídy živností povolených a proto nesmí nikdo začíti provozovati živnost
tuto dříve, než mu k tomu dáno bylo povolení (koncesse).
§. 2.
C. k. policejnímu ředitelství přísluší výhradně pořádati

novení o sazbě provozní. Trhačky jízdních

provozování živnosti fiakrské a drožkářské a k němu do-

lístků obstará c. k. policejní ředitelství praž-

hlížeti i o to pečovati, aby se zachovával náležitě tento řád

ské na útraty majitelů fiakrů a drožek.

fiakrský a drožkářský, jakož také i sazby jízd.

Každý vůz budiž opatřen dvěma svítilnami.
Každý vůz budiž opatřen na třech mís-

Oddíl II.

tech, totiž po obou stranách a v zadu číslem

Práva a povinnosti majitelů fiakrů a drožek.

koncesse, které má býti napsáno čitelně bílou
barvou a míti 10 cm velikosti. Užívati znaků

§. 3.

a zlatých proužků jako ozdoby se zapovídá.

Majitelé fiakrů a drožek mají právo a jsou povinni obslu-

Uvnitř vozu má býti zvláštní přístroj,

hovati jízdou obecenstvo v Praze, v sousedních obcích a do

u př. návěstní píšťala, aby pomocí jeho ten,

těch míst, na něž se povozní sazba vztahuje, za ustanove-

kdo se veze, mohl býti ve styku s vozkou.

nou sazbu povozní a při jízdách, pro něž není sazby, za

Koně do vozu zapřažení musejí býti
k tomu docela způsobilí a míti řemení do-

slušné ceny.

cela zachovalé a při drožkách nemá kůň ji§. 4.

nak choditi, leč ve vidlici.

Vozy fikarské a drožky musejí býti důkladně a slušně udělány. Každý vůz má míti příslušnou výšku, šířku a býti

§. 6.

prostorný a čistý. Uvnitř vozu má býti na místě dobře vi-

Každý měsíc vykoná c. k. policejní ředitel-

ditelném upevněna trhačka čili špalíček jízdních lístků,

stvo přehlídku vozů, ku kterémuž konci se

s něhož si každý, kdo se vézti dává, může jeden list odtrh-

jí mají vozy předvésti; při tom se též vydají

nouti. Tyto lístky mají obsahovati číslo vozu a výtah z usta-

lístky s udáním, kde každý má stávati.
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Řád fiakrský a drožkářský
pro Prahu a okolí
§. 7.
Majetník fiakru nebo drožky má právo užívati k jízdě i saní, které však též musejí býti
označeny číslem, jak v § 4. jest vytknuto;
avšak může současně jen s tolika saněmi
jezditi, kolik čísel vozových má.
§. 8.
V nádraží, a když by toho bylo potřebí též
u divadel musí každého dne státi ve službě
jistý počet fiakrů a drožek, jež c. k. policejní ředitelství určí, kteréžto službě povinní
jsou majitelé jejich bez zdráhání se podrobiti, kdykoliv na ně přijde řada.

Oddíl III.
O kočích.
§. 9.
Za vozku fiakrského nebo drožkářského
může přijat býti jen ten:
a. kdo jest nejméně 16 let stár a co do těla
přiměřeně vyvinut,
b. kdo jest chování bezúhonného, střízlivý
a nemá žádné nemoci hnusné,

§. 13.

příčiny mají si dáti na dům, kde bydlí, štít,

Fiakři a drožkáři musejí na stanovištích jim

který se snadno dá zpozorovati, a na štítu

od c. k. policejního ředitelství vykázaných

tom mají naznačiti své zaměstnání a číslo,

zůstávati od měsíce října až do konce břez-

kterým jim k živnosti dáno bylo povolení.

na od 8 hodin ráno do 8 hodin večer a od

c. kdo jest zběhlý v jezdění a

měsíce dubna až do konce září od 7 hodin

d. zná dokonale polohu místní.

ráno až do 9 hodin večer.

§. 16.
Každý fiakr a drožkář má míti kapesní ho-

Každé postavení se fiakra nebo drožká-

dinky, které dobře jdou, a ukázati je, když

§. 12.

ře na jiné místo, než mu jest vykázáno, za-

se jede dle času před jízdou a po jízdě tomu,

Když vozka svěří řízení svého vozu něko-

povídá se. Také jest zakázáno zúmyslně vol-

kdo se vézti dává, poněvadž by se jinak ne-

mu jinému, nebyv k tomu s okamžitou

né sem a tam popojíždění v ulicích s prázd-

vzal žádný ohled na jeho udání o trvání jíz-

a nevyhnutelnou potřebou donucen, bude

ným vozem, jež se k tomu konci děje, aby se

dy, kdyby v té příčině nějaký spor vznik-

pokutován uvězněním na 24 hodin, ač-li

někdo sehnal, kdo by se vézti dal.

nouti měl.

nebude zapotřebí dle trestního zákona
přísněji na něho dokročiti; trest pak se

§. 15.

§. 18.

zdvojnásobí, když jeho náhradník neumí

Fiakři a drožkáři jsou povinni, když dříve

Když fiakrové nebo drožkáři někoho vezou,

jezditi.

byli objednáni, i v noci službu konati. Z té

zapovídá se jim kouřiti.
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Kočím jest zakázáno, aby se od svých vozů

bulce B vytknutá a taktéž i při pohřbech

se stanovišť nevzdalovali, do hostinců nevchá-

bez rozdílu čtvrti města sazba v téže ta-

zeli, na chodnících se v hromadu nestavěli a tak

bulce určená, a kočí jest povinen dovéz-

lidem v chůzi nepřekáželi; také jest jim zapově-

ti ty, kdo na hřbitov jeli, zase nazpátek

zeno uvnitř svých vozů sedati.

až do domu smutku.

R
ubr

Koňům nemá se na stanovištích píce jinak
§. 28.

dávati, leč toliko v zavěšených pícních pytlích.
§. 20.

Mrtvoly ve vozích fiakrských nebo drožkách

Vozka není povinen vzíti do drožky více
než 3 a do fiakru více než 5 osob, počítaje v to i místo na kozlíku.

vyvážeti se zapovídá.

Oddíl IV.

O sazbě povozní.

§. 29.
Tyto ceny platí bez rozdílu na všecky
dny, v každé roční době a při každé povětrnosti.

R
ubr

§. 21.

ik

Za jízdy v městě Praze a v sousedních obcích t.

Oddíl V.

j. v Karlíně, na Smíchově, v král. Vinohradech,

Závěrečná ustanovení.

na Vyšehradě, v Žižkově, v Bubnech a Holešo§. 30.

vicích, anebo z Prahy do obcí těchto a zase
z nich do Prahy anebo z některé této obce do

y

Při přestoupení tohoto řádu fiakerského

druhé jest ustanovena následující sazba:

a drožkářského trestáni budou ti, kdo ji-

b) za drožky

Pokuty peněžité, které se sejdou, připa-

a) za fiakry

mi jsou povinni, pokutou peněžitou od

do první čtvrthodiny.........................60 kr.

2 až do 20 zlatých anebo vězením od 12

„ “ půlhodiny ....................................1 zl. –

hodin až do 4 dnů.

a za každou následující půlhodinu ....50 kr.

ik

y

do první čtvrthodiny.........................40 kr.

dají pokladně spolkové, není-li však ta-

„ “ půlhodiny ....................................60 kr.

kové, místnímu ústavu chudých.

a za každou následující čtvrthodinu...20 kr.
§. 35.
Při jízdě na hořejší Malou stranu (od Ostruho-

Tento řád fiakrský a drožkářský, kterým

vé ulice a od počátku Chotkovy silnice), na

se dosavadní řády fiakrské a drožkářské

Hradčany, do Buben a Holešovic, do Žižkova

se sazbami povozními a ustanoveními

a do pevnosti Vyšehradské jest nad to ještě ne-

obecnými, vydané dekrety c. k. místo-

změnitelný příplatek pro fiakra 30 kr. a pro

držitelství ze dne 8. června 1872 č.

drožku 20 kr.

16930 a 27. května 1877 čís. 23.772 vyzdvihují, začne míti platnost dne 1. čer§. 23.

vence 1881.

Při jízdách k nádraží a od nádraží platí se fiak-

V Praze, dne 20. dubna 1881.

rům přirážka 50 kr. a drožkařům 30 kr.

C. k. místodržitelství pro království
České.

§. 24.
Při jízdách k veřejným plesům a redutám platí

Připravil

se bez ohledu na čas a na dobu noční taksa v ta-

Michal Šanda
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Čítanka DA:
Miroslav Salava
Pohyb pochyb

§. 32.

B
ach

Z antikvariátních

banánovek

or

Tento leták jsem

našel v brněnském
antikvariátu na
Jakubské. Byl
založený do Věstníku
hospodářského skladištního
družstva v okrese soboteckém
a tak jsem za jednu cenu
koupil piškuntálie dvě.
Autorem letáku je Jindřich Husák, nakladatel a publicista. Narodil
se roku 1874 v Kladně, v roce 1900 založil v Praze továrnu na
výrobu nábytku. Jeho nakladatelství sídlilo v Nuslích, v ulici Nad
divadlem číslo 279. Buď pod svým vlastním jménem nebo pod
18 • 2 • 2014 • www.dobraadresa.cz

Sta zábavných nápadů

pseudonymy Jindřich Kladenský a Béda Nezbeda vydal řadu sovětově
zaměřených publikací Nejlepší vůdce, aneb: Cesta k nejlepšímu životu
(1919), Nový katechismus spravedlnosti pro všechen lid dobré vůle
(1920), Poslední slova a vzácné verše o našich drahých zemřelých
www.dobraadresa.cz • 2014 • 2 • 19

B
ach
or
(1937), O veselém, podnikavém Nezmaru
(1940), Léčíme a omlazujeme smíchem (1941).
Kromě toho ale vydával i věci ryze praktické, jak
byl Stavební řád pro Velkou Prahu, Plzeň,
a Budějovice s novým zákonem o stavebním
ruchu, prováděcím nařízením a jinými
příslušnými zákony (1928).
Připravil
Michal Šanda
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banánovek

Tentokrát bude
rubrika
Z antikvariátních
banánovek

poněkud netradiční.
V antikvariátu Aurora
ve Spálené ulici jsem
koupil knihu In
memoriam Jaroslava Haška
vlastně jenom kvůli titulnímu listu s dedikací Ivanu Olbrachtovi
a Heleně Malířové a podpisům obou spoluautorů.

van Suk (1901–1958) byl rodák ze

I

kuráže, té měl na rozdávání, jak už tomu

mečnickému mistru Kutílkovi. Jako tovaryš

Staré Paky, proletářský básník, člen

u tohoto typu lidí pohříchu bývá.

potom pěšky prošel celou monarchii od Ra-

Devětsilu, v letech 1933–1948 psal

Franta Sauer se narodil 4. 12. 1882

kouska po Uhry. Po návratu do Čech ale zá-

soudničky Českého slova a publikoval i ně-

v Dalimilově ulici na Žižkově. Otec byl že-

mečnické řemeslo pověsil na hřebík a živil

kolika románů, např. Animírka Lola (1930).

lezničář, matka pracovala jako služka. Už

se příležitostnými pracemi. Byl podomním

Druhým spoluautorem je největší pito-

v dětství vedl Sauer u tehdejší Kapslovny

prodavačem,

mec, jakého česká literatura měla. Stačí se

tlupu malých výtržníků. Z Obecné školy byl

montérem, lampářem, zřízencem pohřeb-

podívat na jeho kostrbatý autogram, zato

vyhozen, proto ho otec dal do učení k zá-

ního ústavu, topičem, strojníkem, kolporté-

10 • 3 • 2014 • www.dobraadresa.cz

provozovatelem

prádelny,

In memoriam Jaroslava Haška

Franta Sauer

rem novin a knih, pouličním párkařem a příleži-

v románu Antonína Zápotockého Bouřlivý rok

tostně statistou a hercem u filmu. Kromě toho

1905 a v Olbrachtově Anně proletářce.

byl také zakladatelem nelegální organizace Čer-

On sám, ať už pod vlastním jménem nebo

ná ruka, která obsazovala prázdné byty, sklady

pod pseudonymem Franta Kysela, byl autorem

a obchody, tedy jakýmsi praotcem dnešních

knih Franta Habán ze Žižkova (1923), Lidový

squatterů. Ve známost vešel jakožto bohém

řečník : s četnými praktickými příklady (1919),

a hospodský vypravěč a aktér bizarních příběhů

Pašeráci (1929) nebo Emil Artur Longen a Xena

a recesí a dokonce se stal i literární postavou

(1932).

Barokní pískovcový sloup byl vztyčen na poděkování za úspěšnou obranu pražského
souměstí před Švédy na podzim roku 1648.
Vysvětil jej arcibiskup kardinál z Harrachu 13.
7. 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III.
a jeho syna Ferdinanda IV. Autorem sochařské výzdoby sloupu byl Jan Jiří Bendl. Sloup
byl vysoký téměř 14 metrů a nesl dvoumetrovou pozlacenou sochu Neposkvrněné Panny
Marie (Immaculaty) stojící na přemoženém
drakovi. V nárožích soklu stály figury andělů
přemáhajících ďábly znázorňující válku (lev),
mor (bazilišek), hlad (drak) a herezi (had).
Podstavec sloužil jako svatyňka pro ochranný
obraz Panny Marie Rynecké, který při obléhání Prahy visel na domě č. p. 20 na Staroměstském náměstí.
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K dobru mu lze přičíst, že zajis-

Dne 3. 11. 1918 stanul tehdy

til kapitál na první sešitové vydání

šestatřicetiletý Franta Sauer v čele

Haškova Dobrého vojáka Švejka.

davu, který Mariánský sloup pobo-

Za druhé světové války svůj od-

řil. Na Bílou horu byl svolán tábor li-

por k nacistického režimu naivně de-

du, a když se lidé vraceli zpět do

monstroval tím, že distribuoval spisy

města, byli záměrně vedeni pověře-

T.G. Masaryka, na udání byl zatčen

nými organizátory na Staroměstské

a deportován do Malé pevnosti Tere-

náměstí. Ze Žižkova přijel objedna-

zin,kde onemocněl tuberkulózou; na

ný hasičský vůz tažený koňmi se

její následky 26. 3. 1947 zemřel.

čtyřmi hasiči, kde bylo naloženo veš-

A potom je tu ještě jedna kniha,

keré technické vybavení potřebné ke

pod níž se podepsal coby náčelník

stržení, které je v brožuře přesně po-

„luzy“ Franta Sauer-Kysela ze Žižko-

psáno. Dav dorazil na Staroměstské

va – Naše luza jesuité a diplomaté:

náměstí před pátou hodinou večer.

Hist. doklad svržení mariánského

Aby hasiči nebyli nápadní, vzali jen

sloupu na Staroměstském náměstí

krátký žebřík a lano mohli uvázat na

v Praze.

dřík sloupu jen nízko. Původně chtě-

mu, kde sídlil Národní výbor. Doslova se

a padl. Stržení provedli hlavně obyvatelé

probojoval dovnitř a žádal, aby bylo stržení

Žižkova. Jedni tahali za lano, druzí s holemi

zabráněno. Setkal se spíše s nezájmem

v rukou je bránili zejména proti místním

li sochu Panny Marie strhnout k nohám po-

a spokojeností, že nejsou vybíjeny obchody.

obyvatelům, kteří vyběhli z domů a šli sloup

mníku Mistra Jana Husa, katolického kně-

Na Staroměstské náměstí odjeli autem tři

bránit. Žižkov tehdy ještě nebyl součástí Pra-

ze, který sám byl velkým ctitelem Panny

členové výboru, mezi nimi i Václav Vilém

hy, ale samostatným městem. Mariánský

Marie a ve svých spisech o ní mluví s velkou

Štech. Když se chtěli postavit proti stržení,

sloup tedy nestrhli Pražané. Ničení mělo ješ-

úctou. Obecní zřízenec ale volal, že náraz

setkali se jen s posměchem a odporem.

tě pokračovat na Karlově mostě shozením

dopadu zde rozbije mělko pod zemí uložený

Štech stačil zachránit jen obraz Panny Marie

sousoší do Vltavy. Tomu však zabránili při-

kanál. Kanál byl důležitější. Proto bylo lano

Rynecké. Stržení chtěl zabránit také hrabě

volaní vojáci a místní obyvatelé.

stočeno k Týnskému chrámu. Tam za ně vel-

Václav Kounic, který na místo přijel v auto-

Když jsem tedy v antikvariátu uviděl

kou silou táhli. Lano prasklo, protože bylo

mobilu. Vystoupil a s holýma rukama šel

knihu In memoriam Jaroslava Haška se

uvázáno nízko, pod těžištěm. Lidé upadli

proti davu. Mluvil velmi dobře česky. Byl ale

Sauerovým podpisem, musel jsem ji koupit.

a sloup zůstal stát. Když v blízkém Obecním

ztlučen. Jedna žena v davu klekla na kolena

Čert vem přemrštěných 600 Kč. A Sauera

dvoře nedostali půjčit delší žebřík, shodili

před Frantou Sauerem. Když jejích proseb

už si čert vzal.

zadní pravou sochu anděla. Žebřík postavili

nedbal, klekla si na místo, kam měl sloup

na sokl, svázané lano přivázali výše a latí

dopadnout. V posledním okamžiku v hrůze

Připravil

smyčku na sloupu postrčili ještě výš. Nezná-

s pláčem utekla. Snaživý neznámý inženýr

Michal Šanda

mý muž v dopise píše, že když viděl přípra-

se nabídl, že bude akci řídit. Lano střídavě

s využitím Wikipedie

vy na stržení, přímo letěl do Obecního do-

napínali a povolovali, až se sloup rozkýval

a serveru marianskysloup.cz
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d kraj

ek
e kr

Útlou
dvacetistránkovou

aji

brožuru sepsali dva
autoři, tím prvním je
štábní kapitán
pěchoty Eduard

Kubala, narozený roku1892 ve
Staré Bělé u Ostravy, zemřel roku 1981. Důstojník, vojenský historik.
Druhým je Ivan Honl, roku1898 v Praze, zemřel 1984 v Roztokách.
Topograf a kartograf, spoluautor dějin zeměpisu a vojenství, autor spisu
o dějinách karetní hry v Čechách.
Eduard Kubala se zaměřil na odborný popis bitev v roce 1126
a především té z roku 1813, která byla bezprostředním důsledkem
bitvy u Drážďan.
20 • 4 • 2014 • www.dobraadresa.cz

Bojiště u Chlumce (1126, 1813)
Napoleon se pokusil využít šance na proniknutí do
Čech a generálu Vandammovi rozkázal pronásledovat tzv. Českou armádu, v jejímž čele stál Karel Filip
knížete ze Schwarzenbergu. Jeho velení podléhali
pruský generál Kleist, ruští generálové OstermanTolstoj, Jermolov, Barclay de Tolly a rakouský polní
zbrojmistr Hieronymus von Colloredo-Mansfeld.
Ke střetu došlo ve dnech 29.–30. srpna v okolí Teplic. Spojencům se podařilo francouzský útok odrazit, Napoleon se ovšem nehodlal s porážkou smířit
a proto zformoval své vojsko k dalšímu útoku 17. září, kdy byl definitivně jeho pokus o průnik zmařen.
Kromě obce Chlumec, která dala bitvě jméno, byl
zničen i Stradov, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. Na obou stranách padlo celkem 20 000
mužů.
Ivan Honl popisuje, jak někdejší bojiště vypadalo po více než 100 letech, zacelené jizvy v krajině,
pomníky a památníky.
Sešit s pořadovým číslem 23 vydal Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vědeckém ústavu vojenském. V antikvariátech se občas objeví i další sešity z této pozoruhodné řady:
Bitva na Bílé hoře 1620, Bitva na Brůdku 1040,
Bitva na Vítkově 1420, Bitva pod Vysokou 1142, Bitva u Domažlic 1431, Bitva u Chotusic 1742, Bitva
u Kolína 1757, Bitva u Lipan 1434, Bitva u Lützenu
1632, Bitva u Rakovníka 1620, Bitva u Štěrbohol
1757, Bojiště u Loděnice (1179, 1432), Česká Skalice (1424, 1758, 1866), Jasiňský průsmyk (dějiště
bojů 1914 a 1916-1917), Legendární bojiště na Tursku, Lipany 1434, Místopis pomníků na jičínském
bojišti z 1866, Obležení Prahy 1648, Povšechný přehled válečných památek Podkarpatské Rusi, Švédský tábor v Brandýse n. L. a v St. Boleslavi, Užocký
průsmyk (památky na boje 1914-1915), Žižkovo vítězství u Hořic 1423. Co jsem ale v antikvariátu nikdy neviděl a co bych si chtěl přečíst, je kniha Z historie dragounů : z přednášek 19. února 1936 ve Vědeckém ústavu vojenském v Praze a 5. března 1937
v Akademickém klubu v Pardubicích.
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ěsto Teplice-Šanov, kde za bit-

M

od vchodu je uloženo několik předmětů na

ký. Pruský pomník z r. 1817 v gotickém slo-

vy byl hlavní stan spojenců,

bojišti nalezených. S tohoto místa dobře pře-

hu řešený a zdobený medailony nese na vr-

nám události připomíná na

hlédneme celé bitevní území: na jihovýcho-

cholu odznak Železného kříže, známé vy-

několika místech. Vrchní velitel kníže Sch-

dě Chabařovice a vpravo výšina Na Běhání,

znamenání za války r. 1813 (10. března)

warzenberg byl ubytován v domě „U Josefa

na severozápadě se malebnou siluetou táh-

v Prusko zavedeného. Návrh pomníku je dí-

Egyptského“ v Dlouhé ulici č. 30, rakouský

nou Krušné hory, na severovýchodě vidíme

lem berlínského architekta Bedřicha Schin-

císař v zámku, ruský car sídlil v protějším

Přestanov a za ním terén stoupající přes

kela. Rakouský pomník z r. 1925, vysoký li-

domě „U zlatého klíče“ na Zámeckém ná-

Chlumec k Nakléřovskému průsmyku. Od

tinový obelisk s ozdobami, svědčí památce

městí č. 3, pruský král v domě „Morawe“

ruského pomníku pokračujeme do Přesta-

generála Colloredo-Mansfelda; podle projek-

na rohu Dlouhé ulice na místě nynějšího č.

nova (0,6 km). Jdeme k Juchtové kapli

tu podplukovníka Querlonda byl zhotoven

41, operační kancelář byla v téže ulici v č.

a k pomníku padlým bojovníkům, postave-

v železárnách v Novém Jáchymově. „U poš-

30. První noc svého zajetí trávil Vandamme

ném při ní r. 1913. Dále k severovýchodu

ty“ se státní silnice větví trojím směrem, na

v malé zahradní místnosti domu „U tří krá-

ek

přes Stradov do Chlumce (3,5 km). Na okra-

sever přes Telnici k Nakléřovu (6,6 km). S vě-

lů“ v Kostelní ulici č. 7.

ji Chlumce stojí tzv. jubilejní pomník ra-

že tamního kostela obhlížel Napoleon 17. zá-

Na bojiště vyjdeme Mararykovou tř.

kouský, zbudovaný r. 1913 podle plánů praž-

ří okolní krajinu a sledoval postup boje

a pokračujeme po státní silnici přes Soběch-

ského architekta Julia Schmiedela. Na stup-

u Varvažova. Od koslena na východ na kop-

leby k severovýchodu až k pruskému pa-

e kr

ňovitém základě se tyčí oválný dřík zakon-

ci je rozhledna („Karl Weis-Warte“), posta-

mátníku, stojícím při levé straně silnice (7,5

čený postavou lva; výška 26 m. V hale v dol-

vená k stému výročí bitvy.

km). Je to plasticky zdobený litinový památ-

ní části pomníku je malé museum památek

ník z r. 1835, provedený v hořovických žele-

na bitvu. (Vstupné 1 Kč). Od jubilejního po-

zárnách podle návrhu Petra Nobile a před-

mníku dále po státní silnici ke skupině do-

stavujícím bohyni vítězství, vyrývající da-

mů „U Pošty“ (2 km), kde proti sobě stojí

Připravil

tum bitvy do oválného štítu. V domku vlevo

dva pomníky, vlevo pruský, vpravo rakous-

Michal Šanda

O
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A takhle vypadají pomníky po 200 letech:
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Jde o vůbec
první publikaci,
která byla o

dep pražské zoologické
rese

zahradě vydaná.
Zahrada byla
otevřena 28. 9. 1931

a v roce 1934, kdy její
ředitel prof. Jiří Janda vydal
vlastním nákladem tuto útlou
propagační brožurku, zdaleka nebyla dobudovaná, v mnoha pavilonech
ještě probíhaly stavební práce a proto je logické, že bylo potřeba sehnat
na ně finance od mecenášů. Samotný text doplněný fotografiemi je na
pouhých 32 stranách, dalších 18 stran je vyhrazeno pro inzeráty druhdy
prosperujících prvorepublikových firem.
Připravil
Michal Šanda
60 • 5 • 2014 • www.dobraadresa.cz

Průvodce po
zoologické
zahradě
v Praze–Troji
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razdr
Tato studie
Čeňka Zíbrta

oj

(1864–1932) byla
otištěna roku 1896
ve Věstníku
Královské české
společnosti nauk.

V

knize o dějinách pivovarství v Čechách uveřejnil jsem

dvě sbírky obyčejů a pověr sladovnických, a sice Sladovnické obyčeje a pověry pivovarské u starých Čechů“

a „Druhá snůška sladovnických obyčejů a pověr za starodávna“. Od
té doby přibylo mně mnoho látky nové ze čtyř rukopisů posud veřejnosti málo známých, chovaných v bibliothece Musea království
Českého v Praze. Rukopis (signatura V. H. 10; formát 16°, 19 lístků)
má titulní list s tímto nápisem: Knížka o všelijakých potřebných
kusech při řemesle sladovnickém, přitom některé obzvláštní
pomoci a opravy proti všelijakým překážkám při vaření piva.

úhledné. Staré zápisy psány jsou na 17 prvních listech, pak jsou po-

Vedle listu titulního poučuje přípis dosti skoupě o původu rukopi-

zdější, bezvýznamné poznámky. Škoda, že list 11. utržen a teda tex-

su: „Knihovně česk. Musea daroval Dr. V. Staněk. V Praze dne 22.

tová souvislost porouchána.

dubna 1895.“ Jiných a podrobnějších zpráv není. Zato při některých návodech jsou zapsány zmínky, že ten či onen sládek zkusil to-

Aby se nebál žádného ublížení při várce, nos u sebe tuto dvojí věc:

ho a toho léta účinnost receptu a jak se osvědčila. Podle těchto zá-

než počneš dělati, řekni: Dejž mi, Pane Bože, šťastně začíti i doko-

pisů se zdá, že sbírka tato byla sestavena od sládka žijícího na Mo-

nati. Toho mi dopomáhej Bůh Otec i Syn, i Duch Svatý, vše jeden

ravě. Rukopis byl patrně psán v polovici věku XVII. Písmo je dosti

Pán Bůh Požehnaný na věky věkův. Amen. K tomu máš míti a u se-

8 • 6 • 2014 • www.dobraadresa.cz

Čeněk Zíbrt:
Staročeské obyčeje
a pověry pivovarské
be nostiti Svatého Jana Čtení a vzíti prsty

do místní kádě i spokojiť se hned. Toho sku-

klokočové do vejchodu slunce v Zelenej

na zabitým a to obě při sobě nostiti.

sil Ambrož Ledvinka, mistr pivováru v Je-

čtvrtek a udělej z něho trubičku a nabera to-

šovicích letha 1643.

ho prachu do tý trubičky, foukni do každé-

Proti uškození rmutu učiň tuto věc: Sekej střemchu proti slunci dolu, ale nebuď

Proti udělání, že břečka nechce z kádě

ho sudu. Bude kvasnicemi kysati. Skušená

pasem opásaný, říkej: Ve jménu Otce i Syna

jíti, učiň tuto věc: Vezmi vody ze třech křti-

věc od Jiříka Foukala na Hradci Jindřicho-

i Ducha Svatého. Amen. – Udělej z tý střem-

tedelnic a slad zemlej a zase z něho mouku

vém letha 1644.

chy do kádě břečkové čep a zavrtej do něho

vypodsívej a spolu zmíchaje, učiň, ať se na

Aby pivo s kádě scházelo, takto udělej

u spodku tyto věci: kafru lichem napuště-

tom devět mší slouží, ale nedávej do toho

k tomu: Sraž obruče všeckny a zase vstrč je

ného, Loury červený, parunkového vosku,

šátku, než do papíru a když toho potřeba

a potom dej zasepobíti, proto, jestli by do

tři devěti pepře, kalkanu za vosum peněz,

bude, dej maličko do kádi. To jest skušeno

těch vobručů aneb na ně uděláno bylo a káď

a na to vložiti křížek malej střemchovej

od Václava Bravence na Tovačově letha Páně

rozpal vovesnou slamů. To jest věc pravdi-

a zašpuntovati a tak nepřekazí ti žádnej

1635.

vá.

rmutum. Skušená věc jest od Matouše Pa-

Kdyby pivo kysati nechtělo, učiň tuto

Kdyby žena nečistá, krvotočná anebo

rýzka, mistra pivovaru Studanského, letha

věc:Vezmi chmelnice neb droždí, udělej

po dítěti, po které by se břečky zvrhly, učiň

1644.

vodmlat, vsyp mezi to mletýho sladu a když

takto: Vymeť pode všemi káděmi a ty smeti

Když na kotel připadne aneb když by

máš dolívati, dej do hubatky a mezi to vsyp

vynes na rozhraní cesty. Zase sobě napravíš

nechtělo zevříti, učiň toto: Vezmi vody

trochu svěcený soli a bude hned kysati. Jest

dobře.

z křtitelnice ze třech kostelů a když by ne-

od mnohých mistrův skušeno.

Když chceš pivo dobré a hodné dělati,

chtělo zevříti, pokrop třikrát a netřeba nic

Aby pivo na kádích učarovati nemohli,

tuto věc k tomu učiň: Ukradni pekaři vodu,

jiného opravovati, zevře to lépe, než kdy pr-

tuto věc k tomu čiň: Když nejprve pustíš,

jak ni chléb štrejchuje, ať žádný nevidí. Dá-

ve. Skušená věc jest.

chyť do korčáku a vlej zase třikráte pod káď.

vej pomalu do kádě každý: zase ustatek

Neučarujeť žádnej. Skušeno jest od mno-

schovej, co zbylo do mlatní kádě. Skušená

hých mistrů v pravdě.

a pravdivá věc jest.

Když na kotel připadne, tuto věc proti
tomu učiň: Vezmi cihlu krytcí, ať nepadne

Kdyby pivo zlý šmak mělo, vezmi muš-

To sobě pamatuj, když máš do veřtatu

kát anebo nové vejce, které by mladá slepi-

přistoupiti, jdi nejprv k lípě a odři lejko z ní

Proti kormoucení břečkám učiň tuto

ce ponejprv snesla a zetři na prach muškát

a opas se ním, a když máš zavařiti, přijda

věc: Ulož pod káď tu nádobu, na kterou

a vejce rozraž a vundej do sudu a hned chuť

kádi, roztřes je na sobě na čtyry kusy a za-

med vybíráš a obviň křížem režnou nití,

bude. Věc skušená.

kopej je pod káď a potom zavař s Pánem Bo-

na zem, stluč ji dobře, dej ji do rmutu. Jest
od Adama Třísky skušeno letha 1629.

hned bude čistá jako pivo.

Které by pivo kvasnicemi kysat nechtě-

hem.

Jinej kus, kdyby břečka státi nechtěla:

lo: Vezmi šedivé chvojky, co jednoho roku

Vezmi čtyry křížky z lohu, který na rozce-

vyroste, dobrou mysl, kozlík, čertkus, usuš

Připravil

stístojí, zavrtej je na čtyrech místech křížem

a zetři dobře na prach. Potom vezmi dřevo

Michal Šanda
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Sté výročí
vypuknutí první
světové války
připomíná Dobrá

a

adresa symbolicky
v rámci rubriky
Z antikvariátních

banánovek knihou Josefa Sajdla
Obležení a pád Přemyšlu.

Josef Sajdl se narodil roku 1882 v Kyjích u Lomnice nad Popelkou.
Kromě Obležení a pádu Přemyšlu (1925) vydal ještě knihu
Českoslovenští železničáři v sibiřské anabasi (1925). Nepodařilo se mi
o něm vypátrat víc, než že byl železničářem.
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Obležení a pád Přemyšlu
řemyšl měl v době předválečné

P

ce opevňovací přivezeno bylo z Uher na 20

chvaloval až do nebe. Něco pravdy však

10000 vojínů, dislokovaných ne-

000 civilních dělníků, na které při vyklíze-

v jeho slovech bylo. V celé pevnosti bylo

jen ve městě, ale i na vsích a tvr-

ní pevnosti bylo zapomenuto, a tak pomá-

1979 děl různých kalibrů a z těch bylo 400

zích pevnostního okrsku. Byly tu zastoupe-

hali nám k malé útěše generála Kusmanka,

děl železných z roku 1861. Říkali jsme jim

ny všechny druhy zbraní, ústavů a úřadů.

vyjídat zásoby, kterých jsme měli beztak

»vlastizrádci«, poněvadž při střelbě z nich

Posádka doplňována byla vojskem z celého

málo.

používalo se čistého prachu, který obrovskými kotouči dýmu prozrazoval posice

Rakouska, částečně i z Uher, takže po strán-

Jeden čas, před obklíčením pevnosti,

ce jazykové byl to hotový Babylon. Bez slu-

byli jsme i pod kontrolou německých dů-

žebního jazyka těžko bychom se s Rumu-

stojníků, kteří kromě zkušeností odbor-

nem, Maďarem nebo Italem dorozuměli.

ných přivezli nám i různé vojenské vymo-

První obležení začalo se 21. září 1914 a tr-

ženosti, k nimž v první řadě patřil chrlič

valo nepřetržitě až do 10. října 1914, kdy

Vojna úplně změnila tvářnost Přemyšlu. Le-

rozžhavené smůly. Těchto aparátů bylo

Rusové byli od pevnosti zatlačeni, ovšem

sy, které překážely výstřelu nebo rozhledu

používáno nejčastěji na X. tvrzi. Vypravoval

jen na několik kilometrů. Druhé obležení

byly vykáceny, vsi před pevností kolem do-

mně očitý svědek o jejich účincích. Byly

začalo 9. listopadu 1914 a trvalo až do pádu

kola vypáleny, zahrady zničeny. Kolem

hrozné. Smolou postříkaní Rusové svíjeli se

pevnosti, to jest 21. března 1915.

vnějšího i vnitřního opevňovacího pásma

v hrozných bolestech a za velikého nářku

nataženo mnoho řad ostnatého drátu, před

umírali. Někdy vzňaly se na nich šaty

Za obležení trpělo město nejvíce nálety ae-

pevností zřizovány vlčí jámy, zakládána mi-

a ubožáci pobíhali sem tam jako živá po-

roplánů. Přilétaly každý den, byla-li pohoda

nová pole, stavěny polní dráhy a silnice.

chodeň. Ruská vláda protestovala u neutrá-

jen trochu přízniva. Létaly obyčejně dva, tři

Mezi tvrzemi budována krytá stanoviště

lů proti tomuto způsobu vedení boje.

najednou. Byla to pravá hrůza. Aeroplány

Rusům.

pro dělostřelectvo, pěchotu a kulomety.

Roda – Roda kdysi napsal, že pevnost

házely bomby hlavně na nádraží, kasárna,

Zřízena hlavní bezdrátová telegrafní stani-

Přemyšl je snůška starého železa – ovšem

skladiště i jiné vojenské objekty. Že při tom

ce u Žuravice a filiálka v Přemyšlu. Pro prá-

tak se vyjádřil až po jejím pádu; dříve ji vy-

zraněno nebo zabito bylo i dosti osob nevo-
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jenských, rozumí se samo sebou. Jednou

mý večer přilétl ruský aeroplan a hodil bombu do ulice Mickiewic-

padla bomba do malého domku, kde právě

zovy, kde právě bylo večerní korso; zabito bylo na 30 lidí, většinou

prodlévala matka s pěti dětmi; vyly všechny

žen.

zabity. Lidé byli již tak ustrašeni, že stačilo

Aeroplány pronásledovaly hlavně velitele pevnosti. Generál

na ulici křiknouti »aeroplán«, aby všechno

Kusmanek měl proto několik bytů, ale jakmile se přestěhoval, dru-

v divokém chvatu hledalo kde jaký úkryt.

hý den už tu byl aeroplán a házel na jeho dům bomby. Někdy i do

Byl jsem svědkem tohoto výjevu: automobi-

města do bytu Kusmankova stříleli z děl a způsobili tak městu mno-

lu jedoucímu po ulici praskla pneumatika.

ho škody.

Výbuchem polekalo se promenující obecen-

Na začátku obležení nastala po aeroplánech vždycky pekelná

stvo tou měrou, že za křiku dali se lidé na

palba z děl, kulometů a ručnic, střílel kde kdo a většinou Pánu Bo-

útěk a strachy i padali. Jednou skoro už sa-

hu do oken. Aeroplánům se neublížilo, za celou dobu obležení nes-
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střelili, matku posadili do vězení, o děti se
nikdo nestaral, ba ani starati se nesměl, ze
strachu před pomstou Rakušanů. Sám jsem
viděl, jak několik takových dětí ve věku od
pěti do dvanácti hrabalo v prosinci na poli
pod sněhem zmrzlýma ručkama brambory.
Bída a strach díval se jim z očí. Krmili jsme
je tak dlouho, dokud nebyli jsme přeloženi
na druhý konec pevnosti. Co potom se s nimi stalo, nevíme – asi všichni hladem zemřeli.
Jednou maďarská hlídka zatkla 16
osob, Rusínů, pro podezření, že byli špiony,
a dopravovala je do posádkové věznice.
V ulici Boczanie potkal eskortu maďarský
důstojník. Ptal se velitele, kam vedete tu rusínskou bandu a radil mu, aby je na místě
zabil. Nato celá eskorta, tři Maďaři, začali
poleny ubohé Rusíny mlátit, až je úplně
utloukli. Mezi nimi bylo i krásné děvče, dcera popova; byla jí polenem rozražena hlava.
První neštěstí, které pevnost postihlo, byla
cholera, zavlečená k nám ustupující armádou. V době, kdy cholera nejvíce řádila, jel
jsem z tvrze do města na povoze. Můj kočí,
dělostřelec Jarmolovič, točil mi cigarety,
a poněvadž byl vítr, slinil je. Nebyl jsem kuřákem cigaret před vojnou, a proto jsem
jich kroutiti nedovedl. Cestou najednou Jarrazili jsme ani jeden, ale zato pobili jsme

chvíli na to bílý, pak šedý, tu silně, tu slabě

molovič začal naříkat na prudké bolesti v ži-

dosti lidí v pevnosti. Proto tato palba byla

v delších nebo menších přestávkách. Mno-

votě. Po návratu domů konstatoval lékař

zakázána a ustaveny oddíly, které letadla

ho Rusů – zvědů bylo i v samé pevnosti. Tak

choleru. Nenapadlo mě, že bych se mohl

střelbou pronásledovaly. Někdy také ra-

zadržen u X. tvrze rakouský důstojník –

nakaziti.

kouské aeroplány vylétly ruským vstříc

ruský zvěd. Jindy zatčen žebrák – ruský zá-

Mrtvoly odvážely se na vozích pokrope-

a byla to potom pro nás podívaná, jak se ve

ložní důstojník, profesor – rovněž zvěd.

ných vápnem, pohřby byly bez průvodu

vzduchu proháněly.

Mnoho vyzradili Rusům i přeběhlíci. Násle-

a bez zvonění.

dek toho všeho byl, že první upadli v podeŠpionáž byla v pevnosti velmi rozšířena:

zření Rusíni, a proto podrobeni byli nejtěž-

Druhým zlem, které přikvačilo na pevnost,

prováděna byla rafinovaně a zapleteno do

ší persekuci. Sebe menší podezření stačilo,

byl hlad, který také konečně přinutil po-

ní bylo mnoho vysokých pánů. Zrazeno by-

aby ubohý Rusín byl zatčen a třeba okamži-

sádku, že se vzdala.

lo vše. Na počátku obležení lidé při pasení

tě zastřelen. Této doby použili mnozí Poláci,

Koně, kterých bylo v pevnosti mnoho

dobytka ohníčky signalisovali Rusům po-

aby si vyrovnali osobní účty. Podezřelí ze

tisíc, krmili jsme už od listopadu 1914 jen

stavení dělostřeleckých baterií, posílali dů-

špionáže Rusíni odstřelováni byli na pahor-

pilinami. Nebylo sena ani slámy. Něco sena

ležité zprávy v lahvích po řece Sanu. Parní

ku Winna Gora. Sta nevinných obětí zde

uschováno pro krávy, které zásobovaly mlé-

pila v Přemyšlu dávala Rusům znamení dý-

pochováno. Byli jsme svědky bestiality.

kem raněné a kojence. Drahota úžasně

mem, jednou šel na příklad dým černý, za

V mnohých rusínských rodinách otce za-

stoupala, později však ani za velké peníze
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nebylo možné nic dostati. Bochníček vojen-

zůstali v Přemyšlu. Přiděleni byli k setninám. Když nastala velká bí-

ského chleba prodával se za 40 korun, skle-

da, přišel generál Kusmanek na nápad, že těchto několik set sedlá-

nice čaje, prodávaná na začátku obležení za

ků, občanů haličských hlavně z Karpat, pošle domů. Utvořil z nich

20 haléřů, stoupla až na 20 korun, cívka ni-

prapor a poslal je po jaroslavské silnici z pevnosti ven. Udivení Ru-

tí stála 80 korun, boty 1200 korun, jehla

sové hleděli na zvláštní výpravu a nestříleli. Počkali, až přišli k nim,

korunu, houska 20 korun atd.

ale na jejich prosby, aby je nechali odejít do domovů, odpověděli

Hovězího masa byl nedostatek, mužstvo pojídalo maso koňské. Koní snědli

jim Rusové, aby se vrátili do Přemyšlu a pomohli pevnost vyjídati
dál.

jsme v Přemyšlu za obležení celkem 16326

Vojáci vysílením padali na ulici. Jestliže se setkali dva, oslovo-

kusů. Koně ti náleželi ponejvíce civilnímu

vali se navzájem: »Jak se máš?«, načež druhý: »Hyhyhy«, což zna-

trénu, sedlákům, kteří při ústupu armády

menalo špatně, jím koninu.
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kou. Rakušané opatření v hojném množství alkoholem zpili
se i s Rusy do němoty a byli druhou rakouskou hlídkou i s Rusy
v tomto stavu dopraveni do pevnosti.
S Rusy uzavírali jsme časem
i krátká příměří, hlavně o svátcích. O vánocích posílali jsme si
dokonce dárky. Bylo to velmi
dojemné.
Dne 21. března 1915 dal velitel
pevnosti rozkaz, aby v noci veškeré zásoby minice se vystřílely
a posledním nábojem aby poškozeno bylo dělo tak, aby Rusové je nemohli už použíti. Byla
to pekelná palba. Sta děl a desetitisíce pušek celou noc hřměly.
K ránu palba ustala. Kusmanek
vyjel

k

Rusům

vyjednávati

o podmínkách kapitulace pevnosti, nařídiv dříve vyhazovati
do vzduchu tvrze, vojenská skladiště, mosty a všechny vojenské
objekty. Detonace byly tak mocné, že rozbity byly téměř všechny okenní tabule v Přemyšlu;
slyšitelny byly až v Krakově.
Kolem vánoc už nebylo viděti v Pře-

v pevnosti spousta ruského tabáku a ruské

Omítka a místy i balkony s do-

myšlu koček ani psů. Vojáka s pytlem na

sirky. Hlavně ruské sirky hojně kolovaly

mů padaly na hlavy chodců.

zádech potkal jsi často. Sbíral kočky a psy.

mezi vojskem i mezi civilisty.

Město úplně zahalil dým. V nej-

U XI. tvrze chodili rakouští i ruští vojí-

větším chaosu táhlo ulicemi pře-

ni do jedné studánky, ležící mezi oběma po-

myšlskými procesí, vedené kně-

Rusové velmi dobře znali stav Přemyšlu

sicema, pro vodu. Často se sešli a vyměnili

žími, kteří k zvýšení dojmu žeh-

a na den měli vypočítáno, kdy se pevnost

různé zboží. Celý čas zde nepadlo rány, byl

nali zástupům, jako by byl na-

vzdá. Někteří odvážlivci přicházeli docela

zde takový mír ve válce Až najednou přišel

stal už konec světa.

blízko k pevnosti a řehtali na nás. Tak sedě-

na to kterýsi generál, věc oznámil Kusman-

li jsme o hladu a Rusové úže a úže svírali

kovi a ten nařídil, aby pluk ten – šlo o Rusí-

Do zajetí padlo 9 generálů, 2300

pevnost. Někde nežili jsme s nimi jako ne-

ny – vystřídán byl plukem maďarským. Po

důstojníků a 118000 vojáků.

přátelé a vedli jsme výměnný obchod buď

jejich příchodu bylo po klidu. Střílelo se ce-

Ztrát měli Rusové asi 36000 lidí,

přímo nebo prostřednictvím hajného, ven-

lé dny a noci, až Rusům došla trpělivost,

Rakušané odhadovali své ztráty

kovských starých žen a podobně. Měli jsme

vrhli se na Maďary a během dvouhodinové-

na víc než 20000 mužů.

dosti kořalky a rumu, kteréžto věci byly Ru-

ho boje jich 1700 pobyli.

Vše se snědlo.

sům zakázány, a tak za alkohol dostali jsme

Jindy rakouská hlídka narazila před

Připravil

chleba, sirky, cigarety. Najednou objevila se

pevností v polorozbořené vsi na hlídku rus-

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

První číslo
časopisu Český

lid vyšlo v září roku
1891. Jeho vznik
byl podnícen dvěma
významnými
výstavami, a sice
Zemskou jubilejní
výstavo 1891 a Národopisnou
výstavou českoslovanskou 1895. U zrodu stáli etnograf a kulturní historik
Čeněk Zíbrt a archeolog Lubor Niederle, oba ovšem měli na směřování
časopisu odlišný názor, Zíbrt se snažil už od počátku vybudovat širokou
přispěvatelskou základnu složenou ovšem většinou z amatérských
nadšenců a sběratelům etnografického materiálu. Niederle po čtyřech
letech redakci časopisu opustil a Český lid se stal centrálním
a respektovaným orgánem vzniknuvšího českého národopisu,
4 • 8 • 2014 • www.dobraadresa.cz

Český lid

Vysejpací umrlčí
truhly
Sděluje Ant. Šolta

který seznamoval odbornou i laickou veřejnost

V některých obcích v okolí Chrudimě, ze-

s výsledky etnografického a historického studia

sud v komorách hřbitovních staré rakve

české minulosti. V roce 1914 se po propuknutí

umrlčími truhlami". Jsou to rakve, jichž

první světové války časopis odmlčel a byl

též i k uložení do hrobu, ale nikoli ku po-

obnoven roku 1924. Po smrti Čeňka Zíbrta

jména v Kočím a Kostelci, zachovaly se pozvláštní úpravy. Lid zove je „vysejpacími
užíváno bylo k odnesení mrtvoly ke hrobu,
hřbení — k zakopání do země.
Dno téchto rakví totiž se otevíralo. Je
sestrojeno na způsob dveří skříně. Byla-li

v roce 1932 se Český lid odmlčel podruhé,

mrtvola do rakve vložena, bylo dno zavře-

tentokrát na patnáct let. Roku 1946 byl Český

pjato. Rakev pak s mrtvolou nesena byla na

lid obnoven s podtitulem Měsíčník pro dějiny

spuštění rakve do hrobu byly háčky vypja-

venkova a národopisu. Iniciátorem obnovy

zdvižena, načež uvolněné dno se otevřelo

časopisu byl etnograf Karel Chotek. Od té doby

z rakve, ovšem ne s vysoka, na dno hrobu.

časopis vychází nepřetržitě, jeho současným

za dob vlády císaře Josefa II., kdy bylo za-

vydavatelem je Etnologický ústav Akademie věd

též bylo rakví těch užíváno za doby moru,

České republiky.

i v letech třicátých letopočtu nynějšího, kdy

no a háčky v hlavách a v nohách rakve přimárách v obvyklém průvodu na hřbitov. Po
ty, rakev za kruhy ve víku upevněné vya mrtvola „vysypala se" čili lépe: vypadla
Rakví takovéto úpravy užíváno bylo již
kázáno pohřbívati mrtvoly v rakvích. Takcholery, na počátku tohoto století, ano
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též na choleru mnoho lidí umíralo a truhlář, zejména vesnický,
rakve dělati by byl nestačil — nebyloť tehdy ještě skladů rakví

m m

ani v městech. Mrtvola obalena byla v plátně. Se stanoviska
zdravotního byl takovýto způsob pohřbívání velmi zkázonosný.
Nákaza morová rakví, v níž množství lidí morem zahynuvších

bylo ukládáno a ke hrobu odnášeno, takořka byla roznášena
mezi lidem.

Svědčí to však o veliké úctě lidu našeho k mrtvým, když
hleděl pohřbívati je za jakýchkoli okolností obvyklým, důstoj-

ným způsobem a aspoň přenesení ke hrobu a uložení k věčnému odpočinku snažil se v rakvi, a to začasté i ozdobené, vykonati.

rak

Úcta k mrtvým jest vůbec jednou z charakteristických vlastností lidu našeho. Pohřeb nedůstojný má lid náš v ošklivosti
a začasté i reptá, nebyl-li kdo pohřben, „jak to mělo být". Každý
však již též za živa pamatuje, aby byl důstojně nejen pohřben,
ale i do rakve náležitě oblečen, uložen. Důstojná úprava mrtvo-

rak

ly jest povinností pozůstalých a zle by pomluven byl, kdo by
svého mrtvého „jen tak" ledabyle ustrojeného do rakve uložil.
Aby měl důstojný pohřeb, na to pamatuje každý, komu jen poněkud možno, a věru dojemné jest slyšeti vetchou, chudou babičku, chovající v komůrce své několik lepších kousků oděvu,
obyčejně velkou bílou plachetku na hlavu, kabátek, černou sukni (kytli) a zástěru bílou, pěkných to částí starého kroje, sběrateli výšivek vítaných, řekne-li: „To jsem si nechala už do hrobu,
to já nedám."
Rakev, jejíž obrázek tuto podávám, uložena byla vedle jiných toho druha rakví v kostelecké kostnici; dle rozměrů jejích
nevelkých patrno, že užíváno jí bylo pro mrtvoly dospělejší
mládeže. Z příčiny té asi ozdobil ji též truhlář malovanými ratolestmi, tulipány a jiným květováním.

21. srpen

Za dřívějších dob, po venkově ve východních Čechách ještě
asi před třiceti lety, nebylo zvykem při každém pohřbu dávati
věnce na rakve jako nyní po příkladu velkoměstském se děje,
nýbrž věnce a kvítí dáváno jenom na rakve mládencům a pannám.
Rakve „vysejpací" byly sbity jen z ohoblovaných prken a natřeny ani nebyly, případně natřeny byly černě, žlutě, hnědě a j.,
vždy však jen barvou klihovou. Rakev kostelecká natřena jest
žlutě, ratolesti namalovány jsou barvou zelenou, věnce v hlavách rakve má střídavě jeden list červený a jeden zelený. Kříž
na víku rakve jest též zelený. Ornament na postranních prknech rakve upomíná celkem na ornament na okřídlí lomenic se

Mnohé knihy, které představujeme
v rubrice Z antikvariátních
banánovek, pocházejí z antikvariátu
v Hybernské ulici. Následující dopis
nalezli tamní antikváři a nezapomněli

vyskytující. Nyní uložena jest rakev ta v museu chrudimském.

na Dobrou adresu. Připomeňme si

Připravil

tedy jedno ošklivé výročí.

Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

5 dk
Kajetán Turek se
narodil 27. 6.

g

1884 v Táboře,
zemřel 22. 6. 1942
v Sušici. Byl
ředitelem tamního
Městského musea.

Požáry města Sušice
od 15. století jsou
jenom jednou z mnoha pozoruhodných odborných publikací,
které sepsal. Sušické ryby na stole krále českého: rybniční
hospodářství městské a umělý chov pstruhů a lososů (1935),
Ročenka městského musea v Sušici za rok 1936: kaple Anděla
Strážce v Sušici: staré děkanství Voprobovský dům: rodopisné studie
sušických Voprobů z Feldštejna a z Bračova (1936), Sociální péče
o dělníky továren na sirky v Sušici v letech 1850–1890 (1940).
10 • 9 • 2014 • www.dobraadresa.cz

Požáry města Sušice
od 15. století
akulář popsání té nešťastné a lítostivé pohořelosti

M

Pavel Kheibekh.

a zkázy všech p. měšťanův a obyvatelův toho král.
města Sušice, kteroužto Bůh všemohoucí dne 20. Jul-

Dům klenutý a dobře vystavěný, hospodský

lii léta přítomného 1707 o polednách mezi druhou a třetí hodinou

též od gruntu vyhořelý a mnoho klenutí

německou skrze nenadálý a hrozný oheň dopustiti ráčil. Sepsaný

zbořeno, na kterémžto škody počítaje 400

od Šimona Frant. Faykle, písaře k tomu téhož času deputirovaného.

zl., od nábytků všelikých a svrškův hospo-

Pán Bůh všemohoucí rač dáleji od takové práce nás opatrovati.

dářských to jest vozův, cínu podušek, bílých
a chodících šatův při nejmenším shořelo za

My Jan Josef svobodný pán z Újezda, pán na Březnici, Tocjhovi-

150 zl., všelikých skel a olova a jiných po-

cích, Kasku, Kamenným a Hradišti, J. M. Cís. skutečný komorník,

třeb k řemeslu mému sklenářskému důleži-

František Václav Chanovský z Dlouhé Vsi a na Chanovicích, J. M.

tých za 50 zl., píce zelené, slámy a obilí a va-

Cís. nařízený král. hejtman kraje prácheňského, též Ladislav Sig-

ření na sejpce shořelo a zasypáno za 50 zl.

mund Běšín z Běšin a Ferdinand z Kadové, známo činíme vůbec
přede všemi a zvláště tu, kde náleží, že jsme na šetrnou a bolestnou žádost J. M. Cís. pana rychtáře, pana purkmistra a rady král.
města Sušice sami osobně se vypravili a jaké tak káže ukrutný,
hrozný, prudký a nenadálý oheň který z dopuštění božího nastal,
dostatečně jsme vyslyšeli, následovně vyjmenovaní a politování

Danielovi
Pretlíkovi, pekaři.

hodní měšťané a obyvatelé města jak sami tak se ženami a dítkami, jak jsou chodili, tak pro hrozný a prudký oheň opustivše vše

Dům, na kterémž všechny půdy a střechy

své, od města a příbytku utíkati museli, v kterémžto prudkém

shořely, v něm nábytku a všelikých potřeb,

a nešťastném ohni za půl hodiny po celém městě vzniklém přes 30

též šatův a truhel, na čemž škody počítám

osob křesťanův mimo jednoho žida, jak mužského tak ženského

toliko 300 zl., jedna kráva a tele odstavené

pohlaví ohavnou smrtí uhořelo a udušeno jest. A tudy nebyvše

za 30 zl.. Dvě zahrady s štěpnicí a zahradou

k obránění a k přetrhnutí téhož ohně žádného přístupu celé měs-

kuchyňskou, na čemž škody 200 zl.

to s dvormi, předměstími, kostely, 2 věžmi v grunt shořelo, takže
na větším díle měšťané po tu chvíli kam hlavy skrýti a kde přebývati nemají, nobrž mnozí a na větším díle jich, jinam pryč se odebrati a mezi dobrými lidmi své živnosti hledati nuceni jsou. To vše
jsme pod hodnověrnou attestací vydali, též ten od J. M. Cís. Jich
Excel. a M. králov. pánův místodržících v král. Českém vyměřenou

Janovi Klanczovi,
ševci.

přísahu jsa od nás, aby se křivo přísaženství, a pro ně hrozné jak
božské tak právní pokuty vyvarovali, dostatečně napomenuti, sto-

Dům do gruntu shořel a ruinirován, též kle-

je dvěma před krucifixem pravice své vyzdviženými prsty před ná-

nutí zbořeno, na kterémž škody přinejmen-

mi, jakž následuje vyznali:

ším 210 zl., v témž domě shořelo pak všeli-
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Dům celý v grunt

2

jakých nábytkův a všech potřeb k řemeslu

Janovi

ševcovskému za 100 zl.

spálený, který bych

Holovi,

v předešlý způsob
vystavěti měl, nákladu

Václavovi

míti musím 200 zl.,

Vodičkovi

5 dk

nábytkův a mobilií, též

na domě všechny střechy, 100 zl.

dům sirotčí se střechami celý spálen, kteréžto škody počítám 400 zl.

P. Ferdinandovi
Christ.

všelikého díla mého
uzdařského i s kožma

Salomeně

za 330 zl., hotového
díla pro reg.

g

Zíglerové.

Lysandrovi,
J. M. Cís. panu rychtáři. Dva domy se vším
k nim patřícím nábytkem, potřebami a mobilijemi hospodářskými, též šaty ložními a cho-

Dům, střechy všechny, půdy do gruntu

dícími, dokonale ruinované, na kteréžto do-

Čakovský husarský,

s dvouma sednicemi, oknama, v témž domě

my k vystavění jich zase jak předešle stály, ná-

všelikého hospodářského nábytku a do-

kladu počítaje a škody na něm všudy, jak by

které pro neplacení

movních potřeb, píce zelené, slámy, lenu

co jmenováno býti mohlo se vším, 3400 zl.

již 3 léta u mne leželo

n předměstí zahrádka, v ní úrodné stromo-

za 250 zl.

a šatův, truhel shořelo za 350 zl., u kláštera
ví do gruntu ruinirováno a zkaženo za 100

P. Petr

zl.

Gottfrid
Dům celý s krovy
v grunt zkažený se
všemi nábytky

Kabath.

Vilímu
Fertlovi.

Dům se všemi nábytky, takže v krátkém čase po ty dva ohně při nejmenším škody
mám a k vystavění takového domu, jak pr-

Dům s střechami a půdami, vším hospodář-

a kupeckým kořeným

ským nábytkem, při čemž sobě při nejmen-

krámem, na čemž

vězího a 4 prasata za 7 zl., pernaté drůbeže

škody snáším 420 zl.

vůz píce zelené a slámy, 2 kopy otepí za 228

ve byl, počítám škody na všem 800 zl.

ším počítaje 280 zl., jeden kus dobytka ho-

Frant.

36 kusů za 3 zl., dvůr za městem s stodolou,

Alberth.

zl., zahrádky při témž dvoře s mladými
stromy úrodnými za 15 zl.

Dům od předešlého ohně vystavěný se vším

N. B. v témž domě
děvečka uhořela.
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nábytkem

a

hospodářským

potřebami

a mobilijemi zase v grunt vyhořelý, na čemž

sobě škody počítaje po předešlém vystavění

Martin

Jan Kafka,

Smržek.

řezník.

Dům celý s krovy v grunt zkažený se všemi

Domec dobře stavěný i s krámem masným,

nábytky a kupeckým kořeným krámem, na

150 zl.

téhož domu ve všem 340 zl.

Ludvík
Pertlík.

čemž škody snáším 420 zl.
N. B. v témž domě děvečka uhořela.

Dům, který jsem pustý koupil za 780 zl.
a v nově vystavěti dal, v ruinu zase uveden,

Lidmila

s všelikými mobilijemi, též s 16 kusy dobytka, na čemž při nejmenším škody snáším

Jiří Karel

a mám 500 zl.

Krušecký.
Adam
Hüeber,
kotlář.

Jefikovská.
Dům shořel, a mně nic nezůstalo, 192 zl.

Dům do gruntu zkažený, a všechno v něm
cokoliv měl spáleno takže do chudoby uveden jest a mezi dobré lidi žebrunkem jíti
musel a domu svého stavěti odkud nemá,
300 zl.

Kristina
Síglová,

Dům tak jak sobě obsazen byl pokoj, sklepy, sejpkami, stájemi, netoliko střechami,

vdova, chudá. Domec se vším všudy v do-

ale i všechny zdi do gruntu ruinirovány,

mečku mém se nacházejícím nábytečkem

Mattes Göch,

neméně i nábytky, mobiliae a potřeby hospodářské, též i forot mědi k řemeslu kot-

barvíř,

lářskému, s cínem a jinými věcmi, domovními svršky, na čemž škody sobě pokládám
1500 zl.

v popel a ruinu obrácený, takže skrze takovou škodu do největší zkázy a chudoby uvedena jsouce, nyní žebrotou jíti musím a svého domečku více stavěti nemohu, tuto pak

dům se vším stavením v zkázu uveden, 460

škody mám toliko 120 zl.

zl.

Andres
Schreiner,

Franc

uzdař.

Gregoriades,
Druhá část makuláře se ztratila z městského

Dům celý v grunt spálený, který bych v pře-

850 zl.

archivu, patrně si ji někdo vypůjčil a vůbec

dešlý způsob vystavěti měl, nákladu míti

nevrátil, nebo při stěhování archivu byla po-

musím 200 zl., nábytkův a mobilií, též vše-

hozena a zničena, což zjistil jsem již o několi-

likého díla mého uzdařského i s kožma za

ka listinách, z nichž čerpal Dr. J. A. Gabriel

330 zl., hotového díla pro reg. Čakovský hu-

a Jos. Holík, a jež ve svých dějinách citují.

sarský, které pro neplacení již 3 léta u mne
leželo za 250 zl.

Připravil Michal Šanda
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Cyrkulárnj nařjzenj
od král. zemského Gubernyum.

tedy musý se při rozdělowánj wětssjch statků wždy na to ohled mjti, aby Iné: aspoň při gednom hospodářstwj 40 měřic polj w celosti
zůstalo, byť se ostatek třebas na skrowněgssj djly rozdělil. Ihé: Kdyby wssak sedlsstj statkowé w takowých gruntech pozůstáwali, gess-

by se w této zemi vwedené vžitečné rozdělowánj wětssjch

B

toby z ohledu dobrého wzděláwánj od statku welmi wzdáleni byli,

sedlských statlů wždy wnc a wjn rozmáhalo, přitom ale

pro giné sedlské statky ale přjhodlněgi by leželi; tedy zabraňowati

také swého prawého cýle a konce docházelo; tuto dle

se nemá, takové gednotliwé grunty skrt kaupy, darowánj, aneb po-

smyslu neywyssjho dwořského nařjzenj od 18ho minulého měsýce

slednj wůli od gednoho statku k druhému přepustiti, poněwadž ta-

Máge k wsseobecné wědomosti wůbec známo se činj: že ohled, proč

kowé grunty lepssj wzděláwánj zyskagj, a to, co gednomu statku

zemské řjzenj na rozdělowánj gruntů pozorliwé býti má, v tom po-

vbýwá, ginému zase přirůstá, následowně žádné sskodliwé rozdě-

zůstáwá; aby se při welmi welikých, a hospodářowu možnost swau

lenj nepowstáwá, naproti kterémuž gediné přitomná opatrnost cilj.

obssjrnostj přewyssugjcých gruntech zanedbané polnj hospo-

3tj: Musý se zssemožný pozor dáti, aby skrz takowé rozdělenj staw

dářstwj skrz takové rozdělenj k lepssjmu wzniku přiwádělo. Procež

potahu, genž před rozdělenjm se wynacházel, při wssech djlech,

w položitých kragjch, kdežto polnj hospodářstwj téměř gediný,

dobromady ge wezmaue, se nevmenssil. Konečně 4té: w horách ale,

aneb w powáženj giných nábytků aspoň ten neyznamenitěgssj ob-

kdežto netak polnj hospodářstwj, gako rozličný industryálnj zysk

chod žiwnosti gest, nemagj se gruntowé w malé podjly, na nichžby

hlawnj žiwnost sedlského lidu gest; tu nenj potřeba, by se wrchn-

se hospodář obžiwiti nemohl, rozdělowati. W takových kraginách

nosti při rozdělowánj gruntů podlé obmezeného předpisu tak zau-

40 • 10 • 2014 • www.dobraadresa.cz

Cirkulární nařízení 1786

plna řjdili, nýbrž mohau grunty také na menssj částky rozděliti, poněwadž w takowých kraginách, kde handl woženj,
a manufaktunj práce hlawnj žiwnost gest, a neywětssj djl
pro lid potřebného obilj wždy z giných aurodněgssjch kragů kupowati se musý, také menssj djl gruntů domácýmu
hspodářstwj prospěssný gest, a z takowého rozdělenj w
mwnssj částky zádná pro wsseobecné dobré se vztahugjcý
sskoda powstati nemůže.
W Praze dne 6 Cžervna 1786.
Frantissek Ant. Hrabě z Rostic.
Jan Fryd. swobodný Pán z Lamoth.
Jozef Wlach

Připravil
Michal Šanda
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o jedn
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ohy

Václav Rýznar
patřil v období
mezi světovými
válkami
k významným
osvětovým
a kulturním

pracovníkům české
menšiny a proto po právu má heslo
v Československé bibliografické databázi: Narodil se 28. 9. 1901
v Horních Studénkách v rodině starosty obce Josefa Rýznara. Studoval
na reálném gymnáziu v Litovli a započatá studia na právnické fakultě
opustil, aby se věnoval českým dětem jako učitel na severní Moravě.
Působil na školách ve Zborově, Horních Studénkách, Bílé Vodě
a v Šilperku Štítech. Zde pracoval jako odborný učitel na státní měšťanské
škole. Byl kolegou a zároveň přítelem spisovatele Josefa Kocourka.
16 • 11 • 2014 • www.dobraadresa.cz

O řeči severomoravských
hraničářů
Některé dialektické tvary a zvláštní slova severomoravské mluvy

Doplnil si své vzdělání na filozofické fakultě

v Brně a v Olomouci. Byl pověřen založením školy
v Horní Ořešné a řízením měšťanské školy
v Jestřebici a Krasíkově. Po obsazení pohraničí
Němci se odstěhoval do Olomouce, kde vyučoval,
zastával místo osvětového inspektora, vedoucího
OPS a asistenta ve Výzkumném ústavu

azór

zimní kabát (Šumpersko)

babička

buchta – V neděli míváme babičky s mákem nebo tvarohem.

barkes

jídlo upečené z postrouhaných
syrových zemáků a mouky

binych

hra kuželky

bliskoň

znamená nedoživeného, bledého, průhledného člověka
(z Hor. Studének)

bódan

čáp

brajgl

výtržnost

brynda

káva, také neštěstí, smůla
(z Dol. Studének u Šumperka)

bunda

teplý šat

odborného školství. Věnoval se vlastivědné práci

buňkan

rána (do zad)

cabór

široký límec na kabátě

a spisovatelství. Zemřel v 2. 5. 1980 Olomouci.

cénka

plechová nádoba (z Cokytle)

čabalka

vězení

čapór

závoj jeptišky (Bartoňov)

člupek

vršek

čundr

klouzačka

dědek

vepřový žaludek, pak tlačen-

Dodejme, že kromě spisku O řeči
severomoravských hraničářů vydaném roku
1932, vydaném nákladem Národní jednoty pro

ka
dělo

dílo – Neščápený dělo – zatrápené dílo

drncat

třásti

východní Moravu v Olomouci, je Václav Rýznar

figle

podvody

fóna

ženské pohlaví

autorem sociologických studií Z výzkumu

frc

zastavárna

frgule

nos

prostředí hraničářského dítěte (1929),

gaj

řezníci chodí do gaje, zname-

Sociologický výzkum československého
pohraničí: Smíšená část Šilperska (1936) nebo
úspěšných Lyžařských pohádek (1929).

ná chodí po vesnicích kupovati dobytek
grace

ruka, gracka ručička, také široká motyka

grně

huba – Dostaneš po grni.

hajdamáš

veselice – Sejde-li se několik
řezníků v hospodě nebo při-
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jdou-li z Němec koňští handlíři, dají si uvařiti gu-

plinéra

nepořádná ženská

láš nebo připraviti zmrzlíka a mají hajdamáš.

pluncny

jelita s většími kousky masa

dohazovač, řezník, který nakupuje dobytek pro

pobízidlo

malému dítěti, které žadoní, aby otec s ním šel již

D
hampalák

domů z hospody, se řekne – Ticho, ty pobízidlo!

jiného řezníka, ne pro sebe

harapule

omáčkovitá polévka ze švestek

pocina

himpan

rána – To byl himpan, až se stavení tříslo.

přicmrdovat přitakávati s úmyslem zalichotiti se (ze Šilperska)

hrabice

věšák na šaty

pumprlik

hrncluvat

jako drncat (Šumpersko)

punt

puntor, puntoráč, břich, břicháč

hrázka

dlouhá tyčka, o ženě vysoké postavy se říká – To

putelice

konev na mléko

je taková hrázka.

róbl

zahrocený roubík k utahování povřísel

chlupěnky

srstky

saloupek

vlněný šátkový přehoz

jabkouce

bramborové škubánky

sekajna

řezanka (z Brníčka na Zábřežsku)

o jedn

ýn

nepálená cihla
pampeliška

jedareta

ve významu citoslovce jejej

schlastnót

sežrati – Na, schlastni to! – říká psovi.

jíml

jilm

schoř

tchoř

kadlic

tkadlec, kadlicuvat (ze Šilperka)

skrosmat

směstnati

knot

marnotratník – Syna má knota.

skumlé

lakomý (Drozdov)

korovrátek

sasanka bílá (Cokytle)

smrkavka

rýma

ohy

kornit se

váleti se po zemi

sralky

slívy (z Jedlí na Šilpersku)

krbec

dřevěná nádoba, kterou nosí sekáč při sečení na

sotor

školní brašna

opasku a má v ní vodu a brousek k broušení ko-

svisle

domovní štít (z Hartvíkova)

sy

šampy

rozbité boty

krchňák

levák

šermice

jídlo z tlačených vařených brambor, zelné vody

křidlice

poklička na hrnec

kucmoch

pokrm z vařených brambor (Postřelmov)

ščicat

tahati za vlasy

kule

knedlíky

škarnét

kornout (z hokynářského obchodu v Zábřehu)

kytle

sukně

škůty

ledové kry

lajc

lavice

šlohnót

ukrásti

lajznót

uhoditi někoho

šňapka

nůž, kudla

lampa

kulatá, vykrmená tvář, vůbec tvář

šuptydla

ženská buď vychloubačná nebo nepořádná

lapák

vězení

šusterka

bramborová kaše

liják

lívanec (Šilpersko)

tihla

cihla (z Mlýnice)

litka

litkup

trdluvat se

namáhati se

lóc

rozporek

tůčka

kolečka na vožení hlíny (z Písařova)

lokše

nudle

tymplík

tůň na potoce

májpumpa

pampeliška

učurdit

narychlo něco vařiti

mišmaš

míchanice, různice, nepořádek – Majó jakési miš-

vošléch

pažitka

a zelí (Crhov)

maš v kasi.

zblajznót

snísti

mlíčen

podolek

zmóchnót

fouknout, zmóchat je dmychati (Leština)

muně

nesamostatný člověk

zróbat

zbíti někoho

žékruti

zatáčka – Autobus leží v žékrutí skale pod Jedlím.

nacumpané namačkané
nóna

dětský název pro krávu (ze Šilperska)

ňaučet

mňoukati

V příštím čísle uveřejníme pokračování, a sice slovníček výrazů

parčí

suché roští

z němčiny a jiných jazyků, které se vyskytovaly v mluvě seve-

parát

hluk, rámus, křik

ročeských hraničářů.

pilnik

pilník a také pouzdro na pera

plant

kabát

Připravil

plazan

jazyk

Michal Šanda

18 • 11 • 2014 • www.dobraadresa.cz

F

Z antikvariátních

banánovek

Knihu Václava Rýznara O řeči

severomoravských hraničářů
jsme podrobně představili
v minulém čísle. Aby bylo
naprosto zřejmé, o jakou oblast se
jedná, předkládáme zde ctěnému čtenářstvu orientační mapu.
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O řeči severomoravských
hraničářů
oj o chléb nepři-

B

ajršpajs

míchaná, smažená vejce

fesmeter

krychlový metr dříví

pouští příliš vítěz-

ambós

kovadlina

fiřpón

přípřež

ství vyšších citů, te-

arbajchaus

donucovací pracovna

fišmajstr

porybný

dy ani citu národního. Myslel-

ausér

dozorce

fištrón

rybí tuk, také chytrák

li naň přece živnostník a děl-

auspuc

ostrá domluva

flajšok

řezník, jenž kupuje pouze ko-

ník, usazený osamoceně v ně-

avizér

zřízenec dráhy, který roznáší

meckém prostředí, musel str-

zy

zprávy o přivezení zboží

fórhajzl

předsíň

pěti, že o jeho české jméno

bancég

pásová pila

frasna

huba

klopýtal německý jazyk. Aby

batlmón

žebrák

froc

škvrně

i to usnadnil německému zá-

bindle

vázanka

fuks

kůň ryzák

kazníku, musel podle psycho-

bliclaterně

kapesní svítilna

furverk

povoz

logie hesla – náš zákazník, náš

bónvochtr

hlídač trati

fůsakle

ponožky

pán – přizpůsobiti i své jméno.

bremzák

brzdař

fusfón

podlaha

Je tedy mnoho vážných důvo-

briftaška

peněženka

futrbank

žlab

dů pro to, proč si český švec

cajchnuvat

kreslit

gábl

přesnídávka

František Všetečka dal nama-

cajk

látka, věc

giršně

třešně

lovati a přivěsiti v místě, kde

céch

povolení ke sbírání borůvek,

glančit

leštiti

jahod, k žatí trávy, také psí

gonc

zcela, docela
ohyzdný, ošklivý

se usadil, firmu s nápisem:

značka

grázl

cergulát

klobása

grincajk

zelenina

cifrblót

ciferník, někdy obličej

grót

právě

Na severní Moravě je působení

cinchaus

činžák

hadrlák

otrhanec

němčiny na český jazyk zvlášť

cufus

pěšky

hajcuk

ohniště

znatelné. Je to podmíněno vel-

cukluft

průvan

hajzl

záchod, sráč

kou sociální závislostí, jednak

cukrverk

cukroví

halspinzl

štětec na vytírání v krku

tím, že severní Morava je po

čušflajš

odpadkové maso

hančulák

zn. člověka, který dělá všech-

jazykové stránce nositelkou

dampfšprice

parní stříkačka

přechodných nářečí. Téměř

dratuár

chodník

hauzír

podomní obchodník

každá vesnice má své osobité

drikl

klika

honzitráky

šle

jazykové zvláštnosti. Stýká se

dýnstuvat

dusiti maso

ibrcir

převlečník

tu totiž nářečí hanácké s ho-

erbtál

dědictví

kaféj

káva

ráckým a poněkud i s výcho-

edreple

brambory

kanabél

skládací postel, kanape

dočeským. Řeč severomorav-

fajnklób

svěrák

kartka

jízdenka

ských hraničářů je tedy po ji-

faklcuk

průvod

kasír

pokladní

sté stránce zvláštním útvarem,

farazór

dělník

kchisna

bedna

který bychom mohli nazvati

faulencuvat

lenošiti

kchosn

skříň

česko-německo-dialektickou

ferchtuvat

žebrati

klimptkastl

klavír

míchanicí.

fertik

hotovo

kobert

obálka

FRANZ WSCHETITZEK

no jako v rukavičkách
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kolér

podivín

skyje

lyže

kraksna

mrcha, herka

sortýruvat

tříditi

krónkasa

nemocenská pojišťovna

šacuvat

cenitii

ksindl

sebranka

šajba

terč

lajfr

kolovrátek

šamrole

smetanová trubička v cukrárně

lajsnót si

dovoliti si

šifonér

prádelník

lantuch

prostěradlo

šifrdekr

pokrývač

laufpas

propustka

šika

příležitost

lébrvuřt

jitrnice

šimfovat

nadávati

lébuvat

pochutnávati si

šištót

střelnice

magacina

skladiště

šláfrok

župan

miglanc

lhář, šejdíř

šlapcuk

jít po šlapcku, jít pěšky

mutra

matka

šlófník

nocležník

našponuvaný

napjatý

šmic

rána

nyksmochr

lenoch

šnelcuk

rychlík

obšteluvat

objednat

šnytlich

pažitka

olingrata

náušnice

sófl

špatně

orláb

dovolená

špendýr

dárce

pajšl

vnitřnosti, zde polévka z vnitřností

špudlák

míchačka

pajt

krádež, polní pych

šráky

věšák, koza na řezání dřeva

pajzl

krčma

šramcír

šroubovák

pakluvat

jednati pokoutně

štábrle

hůl

palazór

deštník

šupně

dřevník, kůlna

perpetlík

kyvadlo

tajfl

čert

píglbret

žehlicí prkno

tóplik

noční hrnec

plavajs

tužka

trojmuvat se

zdáti se

truňk

nápoj

F
plůš

ženská halenka

prčverk

nářadí malé ceny

tyštuch

ubrus

přelakýruvat

přetříti

undrhol

zábava

pucka

hadrový míček

vangl

potáceti se

puctýrle

dvířka u kamen

vécuft

otvor, jímž se do sklepa sypou brambory

pudl

stůl v kupeckém krámě, malý zavalitý

verbšajn

živnostenský list

kůň, pes

vintrok

zimník

ráfbankhóbl

hoblík

vomerčit

obhlédnouti

rajbr

zloděj

vosrlajtunk
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Připravil
Michal Šanda

A

Z antikvariátních

banánovek

rchivn
Jízdní řád:
Tam:
6:00 Praha
Wilson. nádr.

o

6:08 Vysočany
7:00 Všetaty
(nádr. rest.)
8:39 Bezděz
9:15 Doksy

Zpět:
20:55 Doksy
--:-- Bezděz
22:17 Všetaty
22:56 Vysočany
23:06 Praha Wilson. nádr.
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Upozornění:
Přiložené odznaky račte viditelně nositi!
Výpravu doprovází úředník ředitelství Praha – Sever, který podá
event. nutné informace a zodpoví dotazy. Pokyny tohoto úředníka nutno se říditi.
Do vlaku možno nastoupiti též ve Vysočanech.
Za nepoužité jízdenky a poukázky nedává se náhrada. Nápoje nutno platiti zvlášť.
Jízdenka platí pouze pro uvedený vlak a datum.
Každý účastník je povinen zaujmouti při zpáteční cestě v přikázaném voze totéž místo jako při jízdě tam.

Zvláštní
výletní
vlak
se zaopatřením a doprovodem dne 20. července 1930
z Prahy Wilsonovo nádraží na Bezděz a do Doks a zpět
Určenou místnost a hodinu oběda nutno přesně dodržeti
Majitel této jízdenky pojištěn jest proti cestovním úrazům dle podmínek uvedených ve vyhlášce u výdejen jízdenek. Případný úraz hlaste ihned průvodci neb nejbližšímu
železničnímu úřadu, vyhledejte lékařskou pomoc a oznamte Evropské akciové společnosti pro pojišťování nákladů
a cestovních zavazadel v Praze II, Sokolská 22, telefon čís.
502-6-2.

Program:
Vlakem z Prahy Wilsonovo nádraží do Bezdězu. Pěšky na
hrad (1 hod.), prohlídka, pak krásnou lesní cestou (1 1/2
hod.) Doks. Oběd a svačina v označených restauracích. Odpoledne libovolně k využití. (Projížďka jezerem, neb jízda
do Starých Splavů, koupání buď v Doksech neb ve St. Splavech). Návrat vlakem z Doks do Prahy Wilsonovo nádr.

Připravil
Michal Šanda
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František Pubal
byl farář, knížecí
arcibiskupský
notář a kronikář.
Narodil se roku
1851 v rodině
mlynáře v Buku

u Vimperka. Po studiu
teologie byl v roce 1874
vysvěcen na kněze. Krátce
byl kaplanem v Jindřichovicích, než byl rozhodnutím hraběnky Nostitzové
byl přidělen na faru v obci Sluhy (1787). Zemřel roku 1923 v Brandýse
nad Labem, pohřben je na hřbitově ve Sluhách. Jeho arcidílo Kronika
sluzská zachycuje dějiny vesnic Sluhy, Mratín, Veliký Brázdim, Malý
Brázdim, Nový Brázdim a mlýna Podháje od konce 10. století, o primární
prameny se opírá od století šestnáctého.
12 • 2 • 2015 • www.dobraadresa.cz

Kronika sluzská
Dějiny osady
Jde o jedno

1722 byla zima tak mírná, že se i v zimě sedělo v zahradách.

z nejvýznamnějších děl

1740 byla zima velice krutá, začala po sv. Michaeli Arch., mrazy tr-

regionální historie,

sích pomrzlo dříví, že nebylo k žádné potřebě.

které je dosud užíváno

1742 18. června dosahovali pruští husaři až k Brandýsu, rabovali

jako zdroj informací.

franc. krajského, jenž ložíroval v Brandýse, povstal lid; hospodáři,

Pubalovými prameny

a brali lidem zbraně: flinty, pistole, podávky, vidlice. Vrazili ráno do

byly Zemské desky,

hrabě jim dal 2 dukáty, jednu kravku a sud piva, aby se jich zbavil.

Zemský archiv, Pražský

zbraní na faře nebylo. Líbezničtí nechtěli s nimi jíti, řkouce, že po-

musejní archiv,

u Březňovsi zajali důchodního z Libně, jenž klidně cestou jel, ale za-

místodržitelský archiv,

kovic přijel do Brandýsa, prosili hrdinové kleče s rukama sepjatýma

matriky atd. Práci na

lem Litoměřic, Mělníka, Kostelce a Brandýsa, na pochod ku Praze;

kronice započal

i šaty a nábytek. Císařští usadili se v Staré Boleslavi a furažírovali až

František Pubal v roce

valy až přes Velikonoce; i léto bylo chladné, že obilí neuzrálo; i v le-

a brali pěkné koně. – Dne 2. října z ponouknutí Karla Davida,
chalupníci a pacholci z Popovic, Polerad, Brázdima, Sluh a Mratína
zámku v Měšicích, když pan hrabě ještě spal a žádali zbraně; pan
Táhli s bubnem do Líbeznic a vrazili do fary; dostali chléb a pivo,
čkají, až nařízení přijde. Výprava obrátila se k Pakoměřicům;
se jim upláchnul. Večer byli opět doma; ale když cís. generál Lobza odpuštění. – V listopadu dali se Francouzi, jsouce rozložení kocestou rabovali, brali koně, voly, krávy, ovce, dobytek vepřový, ba
k Líbeznicům; co zbylo po nepříteli, dobrali císařští.
1744 V říjnu Prušáci ustupovali před cís. velitelem Karlem Lotrin-

1898, dokončena byla

ským; pruští vojáci utíkali z hladu a bídy, ale běda tomu, kdo tako-

roku 1911. O rok

kého, hladového, zmořeného, z pouhého milosrdenství a musel dá-

později vyšla autorovým
vlastním nákladem
u brandýského tiskaře
Josefa Voctáře.

vého sběha do domu přijal. Farář v Benátkách přijal desertéra prusti pokutu 500 zl. rýn., sumu na tehdejší časy velikou!
1748 veliká láce; strych pšenice stál 2.24 zl., žita 1.21 zl., ječmene
54 kr., ovsa 42 kr., hráchu 3 zl. – Do vánoc bylo teplo a žádného ledu nebylo.
1750 tuhá zima, bez sněhu. Mnoho psů se pominulo, mnoho lidí
od nich k pohryzení přišlo a smrt z toho měli. Lidi pokousané léčili takto: zmyli je a skoupali a otevřeli jim žíly. – a s pomocí Boží
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ozdravěli. Nesměli vycházeti lidé ze svých příbytků leč ozbrojeni sil-

Kolodějům; Prušáků padlých a raněných

nými holemi. Vyšlo cís. nařízení: každý poddaný v Čechách má roč-

počítalo se na 40.000. – 17. května byl v Lí-

ně odváděti 12 hlaviček vrabčích, aby vrabce vyhubili. Hojnost obi-

beznicích soudný den. Paroubek vypravuje:

lí.

„Rota asi 50 pacholků pruských¨vyrazila

J

1756 hrozné bouřky a povodně. Počala sedmiletá válka.

do fary, chtějíce všecko meči a sekerami
rozsekati; rota řvala. V největší úzkosti přišel do fary pruský lajtnant pan de Kovacs,

1757 Koncem dubna táhlo cís. vojsko od Kostelce ku Praze a vy-

katolík, rodilý z Uher; taseným mečem za-

hodilo pak most přes Labe do povětří; na začátku května táhlo též

hnal rotu, že jí dvéře nestačily. Řádili zle

cís. vojsko od Brandýsa a vyhodilo most v Brandýse do povětří před

i v ostatních staveních; pan lajtnant Kovacs

Prušáky. Prušáci přirazili k Labi položili nový most, zmocnili se

zamířil do stavení proti faře ležícího, do

Brandýsa a rozložili se až ke Sluhám. Rozlezli se po celém okolí a za-

chalupy Václava Ayma, jenž nemocen jsa, le-

člo bohapusté rabování. – Dne 6. května po půlnoci zavířily bubny

žel. Pruský pacholek žádal na něm 10 krej-

u Sluh. Prušáci se hnuli ku Praze. Hrozná střelba od Vysočan až ku

carů. Aym podával mu 7 kr., více neměl, ale

arní k

ole
kce
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pacholku bylo to málo, nechtěl je vzíti

ka skončena. Pšenice stála 5 zl., žito 4.25

vyhnala z domova. V čís. 24 umřela žebrač-

a chtěl mu svléknout koženky s těla. Tu při-

zl., ječmen 3.18 zl., oves 75 kr., hrách 3 zl.

ka Anna, 60letá, u vsi na cestě nalezen žebrák 30letý mrtvý. Umírali nejen chudí, ale

jdouc pan lajtnant do světnice, chytil pacholka za vlasy, vtáhl jej ven a venku jej špa-

1764 zatmění slunce dne 1. dubna, násle-

nihelkou mazal. Na to, poněvadž po celé vsi

dovaly nemoci dobytka, vepřový padal.

i zámožní, hladem a bídou!
1773 hojné žně a bídě byl konec.

rabuněk byl jak na šaty, tak i na špíži a dobytky, běžel pan lajtnant k Josefu Kováři,

1768 dne 26. února zemětřesení ve Vídni,

sedláku; tam zastihl pacholka, jenž násilím

Praze, Litoměřicích, u nás rachot slyšet.

1813 ve dnech 16. a 17. srpna byli u nás

vola a kravku z chléva odváděl. Přistihnouc

Mnoho měst vyhořelo: Králíky, Pelhřimov,

Rusové; v matrice připsáno: „zle se vším

jej při krádeži, napsal grandprofousovi list

Habry, na Moravě a v Uhrách.

hospodařili“. Nejspíše táhli k Lipsku, kdež
svedena veliká bitva 16.–19. října.

a lupič byl oběšen.
1771 umřel v Mratíně žebrák 60letý, cizí,
1763 dne 15. února v masopustní úterý

1772 umřel v č. 19 žebrák 18letý, cizí; nevě-

1822 nebylo žádné zimy, o svátku Nejsv.

učiněn byl mír v Hubertsburgu a 7letá vál-

dělo se, odkud jsou a jak se jmenují, bída je

Jména Ježíš koupaly se v Starém Brázdimě
děti šenkýře Čecha v rybníčku. Na sv. Jana
Nep. napadl sníh; žito kvetlo a sníh zůstal
na klasech viset; hospodáři navazovali provazy, povřísla a řetězy a jdouce po mezích,
stírali jimi sníh s klasů. Ale to byla chyba,
setřeli se sněhem i květ a klasy byly prázdny.
1829 slavena 100letá památka svatořečení
sv. Jana Nep. Do Prahy zavítal zvláštní poutník: Čech v Uhrách usedlý; byl v Praze při
první slavnosti r. 1729 – tehdáž bylo mu 19
let – po 100 letech zase přišel jako kmet
119letý!
1902 loupežný skutek byl spáchán u Velkého Brázdima na vozkovi, jenž rozvážel po
obcích chleba. Útočník sápal se na vozku,
bodl jej nožem do prsou, ale nůž prorazil toliko silný zimní kabát. Chtěl se zmocniti
brašny s penězi., ale vozka udeřil jej bičem
do hlavy, práskl do koní a šťastně ujel. Bylo
pozdě večer v zimě a lupič nebyl vypátrán.
1908 dne 15. května přiběhl do Mratína cizí, pominutý pes, rval se se psy, pak běžel
do Sluh, napadl Františku Petržilkovou z č.
14, pokousal v Mratínské cihelně 3 děti:
Oldřicha, Barboru a Václava Konráda, běžel
do Veleně a v Mírovicích byl zabit; vnitřnosti jeho jsou zkoumány a shledáno, že byl
pominutý. Všecky 3 osoby jsou zavezeny do
Vídně do ústavu Pasteurova k léčení a dne
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3. července vrátily se domů; jsou živy a zdrávy. Dne 20. května po-

1798 10. srpna Řezáčová Majdalena z č. 9,

bito v Mratíně 14 psů, v Sluhách 50 psů a dvě kočky; pobíjeli je do-

8 měsíců stará, přejeta vozem a byla

ma a stříleli v cihelně.

hned mrtva.

J

1799 17. února Anna, světem jdoucí,

1909 v lednu ve Velkém Brázdimě zatčen Lad. Ježek, 20letý mladík

50letá, nalezena ve sněhu polomrtva,

a náčelník společnosti tamburašů; byl stíhán pro podezření, že ješ-

ve 4 dnech umřela.

tě s jedním společníkem dne 20. června 1908 zavraždil v Točné

1809 21. srpna Kopka Václav, krejčí z č. 51,

u Prahy 80letého kolovrátkáře Janečka a oloupili jej o spořitelní

28letý, zlámal si ruku, chytil ho brand

knížku, na níž měl stařec uloženy svoje úspory 1200 K; 1000 K vy-

a umřel.

zdvihli a hned po vraždě utratili.

arní k

1822 14. dubna Koch Jan, 36letý mlynářský, smrtelně zraněn mlýnským kame-

1911 28. listopadu uchystal Brandýs a okolí novomanželům J. J.
Výsostem arcivévodovi Karlu Františkovi a Zitě uvítání co nejskvě-

ole

lejší. – 24. prosince na Štědrý večer po polednách rozbit a vyvrácen

nem.
1832 od 17. února do 27. srpna řádila zde
cholera, zemřelo 16 lidí.

kříž, stojící na panském poli, kdež rozcházejí se cesty k Měšicům

1837 24. června Průchová Anna z č. 24,

a Třeboradicům; pachatel nebyl při činu dopaden, ale podezření uva-

23letá, při koupání ve strouze v jámě

leno na cizího muže, jenž v kritickou dobu okolo kříže šel. Soudní

(ve vsi) utonula.

vyšetřování zavedeno. Bohaprázdný skutek všeobecně odsuzován.

kce

1846 7. září Suchánková Anna ze skály,
7letá, spadla do studnice a utonula.
1860 19. ledna Fuxa Josef z č. 15, 26letý,

Nejstarší lidé na osadě
Sluzské zemřelí

v kamenném lomu zasypán a v krátkosti umřel.
1872 30. srpna Kutina Jan z č. 64, smrtelně na návsi postřelen a zemřel.
1879 v únoru tyfus, v č. 56 zemřely 3 osoby.

1729 Čejkovský Martin z Mratína, 96 r.
1825 Černá Dorota, výměnkářka z V. Br., 100 r.
1839 Hojková Lud., vým. ze St. Br., 90 r.
1859 Hojková Kat., vým. ze St. Br., 102 r.

1879 22. září Hanzl Václav z č. 4, vrazil si
kleště do pravého oka a zemřel otřesením mozku.
1880 15. listopadu Ryman Ludvík 4 1/2 ro-

1876 Hojková Lud., vým. ze St. Br., 90 r.

ku starý a Františka, 1 1/2 roku stará,

1836 Hřebíček Josef, kovář ze Sluh, 105 r.

děti dělníka Ludvíka Rymana ve výměn-

1854 Klenotková Majd. vým. ze St. Br., 105 r.

ku č. 16 se udusily; rodiče byli v práci, na

1817 Mastný Martin, nádeník z N. Br., 109 r.

podlaze byla nastlána sláma; z kamen

1819 Řehák Jan, výměnkář z V. Br., 107 r.

vypadl žhavý uhlík a sláma se vzňala.

1771 Lichtrmoc Jiří, podruh ze St. Br., 96 r.
1852 Silvíčková Kat., žebr. ze Sluh, 105
1829 Máj Jan, obuvník ze Sluh, 93 r.
1746 Slívová Dorota, vdova z Mratína, 104 r.

1883 23. ledna Langer Ant. z č. 78, 6letý,
zabit vozem plným řízků.
1885 24. dubna Máj Vojtěch z č. 45, 77letý,
zavražděn blízko křížku u Nového Brázdima a manželka jeho Rosalie, 62letá,
zavražděna doma. Vrahové vypátráni

Lidé nešťastní

nebyli.
1887 20. října Pecháčková Teresie, manželka řezníka v č. 8, 41letá, zabita při po-

Ve Sluhách:
1791 1. dubna Neznámá, 60letá, nalezena na silnici nedaleko zdejší hospody na šlak mrtvá.
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rážení býka.

Připravil
Michal Šanda
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Jízdní řády se
v antikvariátech
objevují vzácně

yně

a bohužel ani
Národní knihovna je
nemá ve svých

fondech kompletní. Je
to dáno už vlastním
posláním takového řádu, jakmile
dosloužil, jeho uživatelé ho vyhodili.
Co s ním? Tehdy nemohli tušit, že
se jednou v budoucnosti stanou
staré řády sběratelským artiklem. Existují ovšem i podivíni, kterým skýtají
potěchu z prosté četby. Mezi ně patřím i já. Je přeci krásné najít si
přesný čas odjezdu vlaku, který odjel už před čtyřiaosmdesáti lety. Tento
jízdní řád byl platný od 4. října 1931 do 14. května 1932.
4 • 3 • 2015 • www.dobraadresa.cz

Svátkův pražský
obchodní a turistický
jízdní řád 1931–1932
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Vydán byl péčí Klubu českých turistů a úředně
revidován ředitelstvím státních drah Praha – Jih
pod čís. 9/330-V-31.
Najdeme v něm spoustu tratí zrušených, například
trať Benešov u Prahy–Dolní Kralovice. Konečná
stanice, respektive celá obec, byla v roce 1974
zatopena přehradou Švihov (Želivka).
Neexistuje už ani pražské Denisovo nádraží. Koleje
odsud vedly do Karlína, na dnes zchátralé nádraží
dolní Libeň a Palmovkou na viadukt přes Rokytku.
Jeho zbytky, včetně ztrouchnivělých pražců, jsou
stále ještě k nalezení v rozbujelých houštinách.
Nebo populární Elinka: v 9.55 odjížděla z Bechyně
do Tábora, ovšem pouze v den táborských
výročních trhů.
Nastoupil-li odsouzený hříšník na Masarykově
nádraží v 6.05, byl dopraven komfortně v pohodlí
přímým vlakem bez nutnosti přestupování, až před
bránu Kartouz. Příjezd 10.03, takže po nafasování
vězeňského mundůru ještě stihl i oběd.
Jízdní řády parníků a autobusů. Letový řád
Praha–Užhorod...
Připravil
Michal Šanda
www.dobraadresa.cz • 2015 • 3 • 9
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Vlastivědný

y

sborník okresu
litomyšlského,
poličského
a vysokomýtského
vycházel v letech

1925–1950 nákladem
redakčního sboru.
Sídlem redakce byla Litomyšl,
prvním šéfredaktorem byl okresní
školní inspektor František Mík.

Mučedník boje za svobodu

v 15. století úplně české. Nové, založené ve 13. století, měly velkou
českou většinu. Dnes v Litbraších je silná česká menšina.)
Vyučil se mlynářským. V r. 1910 byl odveden a sloužil u 98. pěš.

V Litbraších, vesnici mezi Benátkami a Trstenicí u Litomyšle, naro-

pluku ve Vys. Mýtě. Světové války zúčastnil se od počátku a již 24.

dil se z českých rodičů 24. prosince 1899 Augusin Kmošek, který

prosince 1914 ocitnul se v ruském zajetí u Rieglic v Karpatech.

vychodiv německou školu litbrašskou, nezapomněl svého rodu.

Ihned vstoupil do řad České Družiny a konal služby v ruské ar-

(Litbrachy nebyly vždycky vesnicí německou. Sestávaly ze dvou čás-

mádě jako rozvědčík. V květnu 1915 byl poslán do zákopů na úse-

tí, Staré Litbrachy pod hradištěm, kde byl zemanský dvůr, byly

ku gorlickém v Haliči, kdež v boji utrpěl zranění a upadl do „zpět-
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Od Trstenické stezky
ného“ zajetí. Kmošek však prozrazen nebyl, poněvadž neovládal

dařit, což se pravidelně stávalo, neboť hospodyně je pečlivě ošetřo-

dosti ruský jazyk, vydával se za Ondřeje Boberova z Varšavy. Byl vy-

vala a dobře krmila, slaniny na dlaň tlusté byly její pýchou.

léčen a pracoval v Budapešti, později na silnici Bělehrad – Šabac
a konečně poslán na práce do Slavonic.

Honáci byli lidé vejřeční, uměli své zboží vychváliti, byli také
špásovní, jenže jejich špásy šly někdy až za mez slušnosti, říkalo se

Tehdy však zmocnila se ho touha po bratřích z Družiny. Neo-

o nich, že mají nevymáchanou hubu., leč podvodníků mezi nimi ne-

dolal a pokusil se o útěk. Byl však 1. srpna 1916 v lesích nedaleko

bývalo. Drsnost, případě frivolnost snesla se jakžtakž, avšak nepoc-

Osijeka četnickou hlídkou chycen a předán soudu.

tivost nikdy.

Od té chvíle počíná mužné hrdinství Kmoškovo.

Do obce přiháněli své stádo hlučně. Měli krátké karabáče s ná-

Aug. Kmošek nesnaží se zakrýti svůj původ i své úmysly. Ra-

pletkou z jemné příze aneb z hedvábí a těmi „umělecky“ a rychle

dostně doznává svůj velezrádný čin a odmítá obhájcovu lest, která

práskali, takže rána stíhala ránu a téměř každá byla jiného tónu. Či-

by mu jistě u soudu pomohla, kdyby ji použil. Hrdě a nebojácně jde

nili krátké přestávky, buď náhle, aneb dvěma či třemi ranami časo-

vstříc smrti, jež ho potom nemůže minouti. Rozsudek zněl: trest

vě ukončené. Práskali v obci cestou až na náves, kde stanuli. Prás-

smrti provazem, jako jediná milost prokázána mu byla záměna

káním svolávali kupce i diváky, o něž nebyla nikdy nouze. A než se

v smrt „prachem a olovem“. Popraven v Záhřebu pro velezradu 12.

kupci sešli, bagouni nerušeně pracovali na návsi, rozryli ji dokona-

srpna 1916.

le svými rypáky, o srovnání nepostarali se ani oni, ani bagounář,
ani místní občané, práci tu svorně odkázali Pánubohu.

Bagounáři
Asi do r. 1885 byl k nám přiháněn odrostlý vepřový dobytek z Uher,
něco ze Slezska a něco z Polska. Uherskému dobytku se říkalo ba-

Platba dála se buď u honáka, aneb on sám přišel do obce pro peníze a pak odcházel furiantsky s napěchovanou šrajtoflí v šose.

Nápisy na staveních

gouni, tomu ostatnímu podle země, ze které přihnáni, slezáci a poláci. Bagouni byli oblíbenější, protože rychleji na sebe brali, t. j. tuč-

„Bůh jest pánem v tomto domu

něli, po porážce dali hodně slaniny a vnitřního sádla, avšak méně

hospodář šafářem jest.“

masa, obráceně bylo u slezáků a poláků.

(Telecí č. 126)

Prodavačům bagounů říkalo se u nás honáci aneb bagounáři, ti
však vepře v uvedených zemích přímo sami nenakupovali, nýbrž

„Ó Hospodine, Tys nám pomáhal, pomoziž i nadále

odebírali je od velkobagounářů ve stádech po padesáti i více ku-

aby to sloužilo k tvé cti a chvále!

sech, jež pak honili po obcích a prodávali rolníkům.

Bychom tě v tom příbytku chválili neustále.“

Bagounáři měli své rayony, jež pečlivě střežili před vniknutím

(Šír. Důl č. 8)

do nich jinému, a to s takovým úspěchem, že po celá desetiletí uchovali si svůj rayon „čistý“.
Prodej dál se na úvěr pololetní aneb kratší, platívalo se kolem
sv. Václava aneb až po Novém roce, podle toho v kterém čase se stal

„Letha Panie 1671 vyzdviženo jest toto stavení s nákladem slovutného muže Mattege Zyssky skrz mistra Wáclawa Krounského.“
(Bystré č. 223)

kup. Pošel-li kus do určité doby, neplatilo se nic.
Nejlepší obchody bagounáři mívali v době ovesných žní, kdy

„Tento mlýn jest vyzdvižen a vystavěn nákladem počestného mlá-

letní parna přestávají, vítr fouká ze strnisek a nebezpečí nemocí se

dence Jana Janko 1804. Oddává ten mlýn hospodář pod ochranu

zmenšuje. Kdo mohl, koupil dva bagouny, vykrmil je, jednoho za-

Pána Boha všemohoucího. Ten rok bylo draho. Míra žita 5 R. Pše-

bil pro domácí spotřebu a druhého prodal řezníku, z utrženého ob-

nice za 7 R. Libra masa 20 R. Maloval Jan Boháč, mistr.“

nosu zaplatil oba bagouny a ještě mu zbylo. Ovšem, museli se vy-

(Pustá Rybná)
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Obrazná řeč

R

našich venkovanů

Bodlák je obstárlý, mrzutý muž, stalistá
růže dospělá starší panna a žena, křen a šťovík zlostný uštěpačný, došek tělem slabý člověk, také na zdraví zchátralý.

vědět, jaký sme to prasátko meli. Sami si to
uděláme a sami sníme.“
Konečně prasátko visí a vykuchá se. Na
tuto práci jsou děti velice zvědavy a nedo-

Sláma a bláto znamená netečné, louda-

čkavy. Těší se, že dostanou měchýř. Už vče-

Venkovan, zejména zemědělec, rád užívá

vé, nerozhodné, kopřiva bystrost, zlost, pot-

ra sháněly do něho hrách. Jak v nafouknu-

v řeči své obrazů a přirovnání. Nenamáhá

měšilost, brčál zimou zkřehlý, semenec pení-

tém a usušeném měchýři hrášková zrna

se opisy pojmů a jmen, mluví-li v obrazech

ze, jídlo, úplatek, babí hněv dudlavou, nevr-

pěkně hrčí, jak teplem ke stropu na niti mě-

o člověku, nebo srovnává-li jeho povahu.

lou stařenu neb i ženu, sopka vznětlivost,

chýř stoupá. I k jinému je takový měchýř

Nebývá jeho řeč jemně strojená, ba silnými

shnilá hruška slabocha, hora výšku, moře

dětem dobrý. Pomocí měchýře nebo lépe

výrazy zdá se drsnou.

šířku, tlouk a hromotluk rváče, řepa velikou

dvou, se to plave ve vodě!

Slovem kočka jest míněn člověk úlisný

ubrik

a falešný, kotě = dívka v rozpuku, kocour =

hlavu, kapr lenivce, štika hbitého, ale i uštěpačného posměváčka.

Střeva perou se velice pečlivě: buď již
čisté ve sněhu se solí se vydrhnou, nebo se

nevrlý, lev = udatný, vůl a osel = hloupý, me-

Kometa = nápadně ustrojená žena, ocá-

perou „na čisto“ v potoce. Zatím uvaří do-

zek = pracovitý a přitom hloupý, prase = ne-

sek = dobrovolný aneb placený průvodce,

ma hospodyně hlav s krkem, srdcem, játry,

čistý, nenasytný, svině = špinavý i zvrhlý,

hejl = hloupý člověk, samec = srdnatý muž,

ledvinkou a ouškem. Na „obvar“ s křenem

vepř = žravý a nemravný člověk.

koudel, motyka, vařečka = nesamostatní, po-

těší se každý. Po obědě dělají jitrnice a jeli-

Thoř znamená zloděje a smrďocha, vlk

zvolní, slabí lidé, v témže smyslu užívá se

ta. Potom posílají výslužky. Na pana řídící-

hladovce, kobyla a velbloud hrubě urostlé

slov nadivajna, boží dárek, omáčka, buchta.

ho učitele a pane faráře se dříve nikdy ne-

a méně vzhledné lidi, beran neústupníka,

Vařbuchta = sprosťák, hlupák, česnek = sta-

zapomnělo. Ti okusili jitrnic skorem z kaž-

vejr podivína, samotáře, sup necitu, krocan

rý mládenec, mátonoha = neohrabaný, vent-

dého statku. Posílalo se: hrnec krvavé po-

zlostníka k rvačkám náchylného, týž vý-

ruba (pontruba) = roztrušovač pomluv.

lévky zakrytý miskou. Na ní byla polovina

y

znam má i slovo křeček, avšak ve vystup-

jitrnicového a polovina krup. Nejhořeji po-

ňovaném významu. Sysel označuje hrabiv-

loženy byly jitrnice, dvě tři jelita a kousek

ce a samotáře, špaček hádala, mluvku, ma-

Zabijačky

sádla nebo slaniny. Vše bylo zavázáno
v čistém barevném ubrousku. Chalupní-

lého zloděje a šprýmaře, kos rozumného,
koroptvička nezkušenou dívku, kvočna kle-

Obyčejně zabíjíval některý soused, který se

kům a podruhům posílala se pouze polév-

vetnici, ježek rozcuchance, koník nedospě-

trochu v řeznictví vyznal, ale v dobré polo-

ka, mísa krup a trochu jitrnicového. Byla-li

lého.

vině statků zabíjeli sami. „Nemusí každej

polévka řídká, hubovali podruzi: „To si v ní
taky řezník jenom ruce umyl.“
Nejlepší kousky masa z prasete naloží
se do kádě nebo škopku, důkladně nasolí
a čas – nejméně 14 dní – nechají uležeti.
Pak je podomácku udí v v komíně. Uzené
maso vydrží dlouho do léta – „když se pomalu jí.“

Zažehnávání
a zaříkávání
Ve vsi Křižánkách u Svratky byl před léty
občan, jménem Nikl a ten uměl zažehnávati u dobytka boule, nádory, jak se říkalo
„nální“ a „návní“ kost. Když přišel do chléva, vytáhl z malé škatulky, kterou stále no-
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sil u sebe „hromový kamínek“ a tím ka-

právě v Újezdci u Sedláčků (dnes u Fílů)

mínkem třel bolavé místo a při tom říkal:

v hospodě. Vtom vyřizuje mu posel vyslaný
jeho otcem, co se doma děje. Pachta přiběhl

Znamení, znamení, přestaň růsti,

do chalupy, uchopil kopáč a zaútočil jím tak

jako přestal růsti písek a kamení

vydatně proti řezníkům, že tito uznali za

od Krista Pána narození, až do jeho umučení.

nejvhodnější složiti maso zpátky do krámu.
Ale věc měla dohru jinde. Jako rušitel

Já tě zažehnávám na hory, na doly
tam ti to neškodí,

pořádku volán do Litomyšle a od vrchnosti

tady nemáš žádnýho bydlení.

odsouzen k 25 ranám. Rozsudku se podro-

A víckrát se nepřibližuj k našemu chlívu

bil.

ani k našemu stavení.

Když padla první, jak byl obrácen obličejem k zemi, ulomil nohu lavice a vrhl se

Za to byl Nikl vždycky pořádně zaplacen

na drába a všecky diváky, takže místnost

a pohoštěn.

byla za okamžik vyprázdněna. Zůstal tu je-

I nemoci lidské se různým způsobem

diný pan vrchní. Toho uchopil Pachta za

zažehnávaly. Byl-li někdo postižen padouc-

krk. „A teď mi odpřisáhneš, že mne necháš

nicí, měla k němu přijíti v tu chvíli, kdy ne-

na pokoji, sic tě vyhodím oknem,“ křičel

moc na něho přišla, mladá dívka – panna

Pachta a přirazil p. vrchního k otevřenému

a s toho nemocného stáhnout košili přes

oknu. Ten v beznadějném ostavení zachoval

hlavu.

se dle jeho přání a Pachta sekal maso klidně

O půlnoci měli ji pak zanésti na křižo-

okusili jitrnic skorem
z každého statku.
Posílalo se: hrnec
krvavé polévky zakrytý
miskou. Na ní byla
polovina jitrnicového

Nejhořeji položeny byly

cák bysme si necákli,

vezmi si tu košilu,

dyť sme vod Litomyšle.

jitrnice, dvě tři jelita

roztrhej ji na „vonuce“,

a také k severu,

nezapomnělo. Ti

Kterak se nám posmívají:

Přileť dravče od jihu,

k západu a k východu

se dříve nikdy

a polovina krup.

Cák a cák jsou dva cáky,

ať ta nemoc roznese se

učitele a pane faráře

dál až do smrti.

vatku, kde se křižují cesty na všecky čtyři
světové strany. Tam ji měla zahodit a říkat:

Na pana řídícího

Připravil
Michal Šanda

a kousek sádla nebo
slaniny.

ať tam přimrzne u ledu.
Potom měla třikrát zvolat jméno toho nemocného.

Silák Pachta
Bydlel u Tří Kocourů v čísle 93 (dnes majetek p. Frant. Capouška), kde byl tehdy hostinec. Pachta, vyučený řezník, sekal maso,
ale na černo, daní neplatil.
Dosud v tom kamení jsou v kamenici
železné kruhy, na něž se asi věšelo maso.
Jednou řezníci z Litomyšle úmyslně vypravili se s vozíkem k Pachtovi, maso mu
zabavili a nakládali na vozík. Pachta byl
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A

Z antikvariátních

banánovek

d libi

V dnes už neexistujícím
antikvariátu Terra

tu
m

incognita, který býval
v Masné 10, jsem před
lety zakoupil ročníky 2–6
(1922/23–1926/27).

Protože je v nich zajímavých
příspěvků habaděj, ještě
jednou se k tomuto Vlastivědnému
sborníku okresu litomyšlského,
poličského a vysokomýtského v naší rubrice vracíme.
Litomyšlské přezdívky
a posměšky z let 1870

kolik, zde stojtež předem tyto: děvčeti plných tváří říkali blasengl,
klukovi špicpup, nehybovi blajštén, zdlouhavci páter langsam, protivovi hunsvut, vypínavému šňophoun (v Sasku tak říkají lupičům),

Bylo-li několik občanů stejného příjmení, tedy voleny humorné pří-

dobře jsme znali slečny schöne Gusti, fesche Toni.

domky, aby se rozeznali. Vtipný jeden pekař jmenován pekýrník,

Následuje větší rejstřík po př. s výkladem.

hospodský, jemuž hořel nos, byl nosarius. Jistý občan, který při vol-

O mužích.

bách silně agitoval a bějhal, zván byl „naše nohy“. Německé názvy

Kdo hltavě jedl byl polykarp, člověk velkého vzrůstu byl longin,

a přídomky byly tehda velmi běžné a v seznamu objeví se jich ně-

nemotorným říkali klacmuda, kýval-li se, říkali jde klic – klac, kdo
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chodil ze široka byl valnoha. Velkým silným

modou biedermeyerovskou), šlo po ulici staré rápelí (Jungmann ne-

mužům říkalo se habáni a též haranti, hlou-

má).

pým přezdívali volotrk a vařbuchta, zpust-

Běžné bylo říkati: pije jako holendr, hýří jako flamendr, jede jak

lým hadrlump, unavujícím svou přítomnos-

englendr. Na okolí byla Litomyšl zl: utíká jako skutečský švec, dlouhé

tí morová rána, zlým belzebub, matoucím se

vyzáblé ženě říkali landškrounská smrt. Kdo vyvedl něco nejapného,

v práci matlafunda, liknavým votipera, jedlí-

připomínali Přelouč, kolíbavé ženě říkali tetka z Dobrouče, staré

kům krajcchlamst, protivným mrťafa nebo

ošklivé, že je Proseč. O Poličce říkali, že tam dávají zajíci dobrou noc.

i bestie (zvíře), prohnaným faustin, spiridon
neb spirancl, ničemným (zvlášť ženám) kanalie (z franc. kanaille = ničema), těm, co

Starý muzikant

neradi šli mezi lidi Habakuk, popleteným
a nerozumným Mohamed.

V našich městech vymírají pozvolna typické figurky. Kdo z Lito-

Mladíci pěkně vyrostlí a dbalí slušného

myšlanů by z obrázku nepoznal starého Míčka, muzikanta a vy-

chování byli fioni nebo špadoni, v ruce nosí-

sloužilého vojáka z válek rakousko-italských. Jan Míček byl povolá-

vali španihelky (hůl ze španělského rákosu),

Jan Míček

kdo z nich chodil bezstarostně a nic se ho
nedotklo byl à la fičula.
Dívkám štítícím se práce říkali cimfrlína (dle operety), sedícím o samotě v zábavě
extrato (dle malé loterie), protivným sojka,
umouněné povyrostlé sofrně.
Dětem rozpustilým říkalo se ancikrist,
umazaným mundiblák, prolhaným fikult.
Rejstřík přezdívek ženských je dosti
značný:
Protivná žena slula megera, nadutě
a rychle chodící byla furie (starověká bohyně kletby), též fregata (válečný rychloparník). Starší žena, jež by byla ráda omládla
byla sekulum (století), úlisným říkali Delila
(bible), šeredným a rozcuchaným Sarah, Rebeka, Ráchel (bible), nepříjemným důra, mrzutým mandragora, nápadně ustrojená byla
maškara, sebevědomá metafysika. Kdo měl
neštěstí, že měl šerednou ženu, byl potěšován výrokem sousedů, že má rachejtli. Hubatá žena měla ekšplicírnu.
Ani starých lidí nenechali vtipkáři na
pokoji. Vyšli-li si staří manželé v starším
úboru (a bylo tomu tak v letech 1870
u mnohých pensistů, kteří se řídili pořád
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Rohozná

ním tkadlec, narodil se 1834. Zamiloval si hudbu a pěstil ji odma-

rázný a samorostlý, jako v Rohozné. Tato

lička, když byl v Itálii, hrával prý i pod taktovkou Verdiho. Doma

samorostlost „Rouzeňáků“, jak si sami ří-

byl zdatným činitelem v souboru městské hudby, hrával k radosti

kají, jeví se ve všem jednání, v řeči, celé po-

všech až do pozdního stáří na největší nástroj – helikon psával ta-

vaze. Stařičký, nedávno zemřelý říd. uč. Cu-

ké noty, že by mohly být vzorem.

pal říkával: „Rohozná je hrozná, každýho
z ní pozná“. Už na dětech jeví se „rouzen-

O povaze a mluvě „Rouzeňáků“

ská nátura“, což mi dosvědčí všichni učitelé, kteří tu kdy působili.
Projevuje se především jakousi obhroub-

Kdo měl příležitost poznati důkladněji obyvatelstvo okresu polič-

lostí, hranatostí zjevu, pohybů, řeči – každé-

ského, jistě shledal, že v žádné z tamních obcí nebydlí lid tak své-

ho hnutí. Rouzeňák mluví hlučně a hodně –
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Zábava Rouzeňáků je rovněž hlučná, vášnivě přímo milují „muziky“ (taneční zábavy), při kterých často popudlivost jejichzavdá
příčinu k hádce a rvačce. I do okolních německých vesnic chodívali na výboje, nejčastěji do blízkého Stašova. Zam nejednou o pouti
byli Stašováci biti a z vlastní hospody vyházeni od Rouzeňáků, kterým potom musili muzikanti zahrát oblíbenou „Kdo pak nám co
může...“
Truňk býval odjakživa v Rohozné v oblibě. I malé děti bývaly
napájeny kořalkou. Leckde mívali k večeři nebo k snídani kořalku,
co níž drolili chleba.
Rohozeňák je svárlivý, neústupný, pro maličkost se soudí a hnal
by to až „k pánbíčkoj“.
Co mělo vliv na utváření této samorostlé nátury? Zajisté v první řadě drsná horská příroda. Jeť Rohozná rozložena v táhlé nehluboké kotlině, vklíněna mezi německé obce Stašov, Radiměř, Banín,
Lavičné. Styk s českými obcemi majíc takto znesnadněn, Rohozná
musela vždy ve všem spoléhati jenom na sebe. Poměr k německým
sousedům byl málokdy přátelský. Jak neměla zhrubnout bytost
„Rouzeňákova“?

Rohozenský slovníček
Bajno (Banín), houl (úl), hamlara, Střebová (Třebová), střešně (třešeň), Ludorf (Rudolf), Jobeš (= Pepík), ščuká (škytá), vondýno
(onehdy), hulánek (svítek ze strouhaných syrových bramborů),
svarba (svatba), prachdědeček, prachbába, nemlich to samý (totéž),
pochramoščenej (pohmožděn), porouhá se (posmívá se). Krýv,
chlíb, kvíčerek, třís se, mrchtoň mrchtavej, muskej – pl. muscí.
Zink s ňou vo zem.

Kterak se známí
v Rohozné pozdravují
nemluva a tichošlápek je mu protivný. Pro

Není v rohozné zvykem, aby se známí navzájem zdravili obecně vži-

výrazy nechodí daleko, mluví „jak mu zobák

tým pozdravem. Cizí člověk málokdy uslyší pozdrav „Dobrý den“,

narost“. Posmívá se každému, kdo mluví

„Dobrýtro“ a podobně. Potká-li známý známého, místo pozdravu

„po pansku“, že se „přepotvořuje“. Vybíra-

táže se otázkou, která určuje postavení pozdravovaného, který na

vost, na př. v jídle, nemůže Rouzeňák „ani

otázku zcela jednoduše odpoví. „Kam deš?“ „Dolů.“ – Bylas dole?“

čut“. Přílišná zdvořilost nebývá rovněž jeho

„Jo.“ – „Kdák byls? „V důle.“ – „Dete dom?“ „Jo.“

silnou stránkou. Velmi těžko jde mu přes rty

Nebo prostě: „Z kostela?“ „Dete s pola?“

oslovení pán, paní. Mluví-li o někom „z pá-

Méně známí, třebaže z jedné dědiny, se nepozdravují.

nů“, nikdy jej takto nejmenuje, nýbrž pouze
„starosta, soudní, učitel, falář, diometr (geometr), řicicí, řidicovka“ atd.

Připravil
Michal Šanda
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K

Z antikvariátních

banánovek

orfu

Ve středu
22. května 1946
se konalo v Praze
na Letné na
stadionu A. C.
Sparty přátelské
utkání mezi
fotbalovými kluby
Derby County a S. K. Slavií.
Derby County bylo aktuálně
vítězem Anglického poháru, Slavia vicemistrem Československé
fotbalové ligy. Už v první minutě nastřelil Bican tyč. Záhy nato dostal od
Bradáče dlouhý míč, brankář Woodley proti Bicanovi vyběhl a ten jej
přehodil padáčkem.
Utkání skončilo 3:1 pro Slavii.
Branky: Bican, Bradáč, Holman – Doherty.
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Derby County –
S. K. Slavia
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N

Z antikvariátních

banánovek

Soubor kulturních

ost

informačních listů 3
týdny u Topičů / 3 týdny
v umění vycházel

ro
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v nakladatelství F. Topič
v letech 1940–1942.

3 týdny u Topičů

Připravil
Michal Šanda
www.dobraadresa.cz • 2015 • 7 • 15

s

Z antikvariátních

banánovek

ekera
Roman Cikhart
byl patriotem
v tom nejlepším
smyslu slova. Své
celoživotní bádání
zaměřil na rodné
Táborsko, a právě
jeho přičiněním je
tento region po stránce historické
zmapován naprosto podrobně, jako žádný jiný v Čechách. Narodil se
roku 1886 v mlýně Na pile poblíž zříceniny hradu Borotína. Vystudoval
učitelský ústav v Soběslavi, poté coby pedagog působil na školách
v Radeníně, Radkově, Jistebnici a Táboře. Publikoval v řadě časopisů,
Český jih, Tábor, Národní politika, Národní osvobození, Časopis
společnosti přátel starožitností českých, redigoval Věstník jihočeských
museí a vlastivědný časopis Kraj kalicha.
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Minulost Táborska
Roman Cikhart

Šelmberk

obrým příspěvkem místopisným je popis diecése

D

pražské z 1et 1344-1350, v němž se jmenují již tyto fary : Blanice, Budislav, Dírná, Hlasivo, Hlavat-

ce, Hory (Smilovy), Hoštíce, Hroby, Chotoviny, Choustník,
Chýnov, Janov, Jistebnice, Karemberk (Kamberk), Klokoty,
Kostelec, Lazice (nyní Nová Ves), Malšice, Miličín, Oldřichov
Větší, Planá, Pohnání, Radenín, Ratibořice, Skalice, Soběslav,
Šebířov, Tučapy, Ústí (Sezimovo) a Vožice (Mladá).

Knižně vydal Okres Táborský (1907),

Drobná ona šlechta seděla na pouhých dvorech nebo pevnějších tvrzích (od slova tvrdý), kdežto zděných hradů u nás

Borotín, nástin historický (1909),

do 13. stol. nebylo. Podnět k jejich zakládání dal vpád Tatarů

Minulost městečka Borotína (1913),

ských vpádů za ohrady starých hradišť a prvních kamenných

Táborsko (1922), Minulost města

kraji zachoval se takový kostelík na Podolském Kostelci. Po-

Jistebnice (1925), Tvrz Polánka

(dnešní sakristie) s kamenným oltářem posud tu uchovaným,

v Táborsku (1934), Krajem božích

tovní) zeď. Později rozšířen byl kostel (ve 14. stol.) přístavbou

bojovníků (1935), Tábor a Táborsko ve

(kostel ,,v hrůbech“ tj. náspech), v Pohnání a v Nedvědicích.

světle historie (1940), nebo Mladá

míná se nejdříve H r a d i š t ě, jehož poslední zbytky, vejčitá

Vožice (1948). Minulost Táborska vyšla

vovaře v Táboře. Připomíná se r. 1232. O málo později (1243)

v roce 1946 coby příloha Jihočeského

Přiběniců, jakož i C h o u s t n í k a (1252). Ze 14. stol. po-

sborníku historického. Roman Cikhart

známý od r. 1356 a nazvaný po blízkém městečku prastarého

zemřel v Praze 10. 9. 1957.

vým a S o b ě s l a v (1394), vystavěný při obvodu města již

do Evropy. Ve starších dobách uchyloval se lid za nepřátelkostelů čili kostelců (ze slova castellum, tj. hrádek). V našem
sud tu dobře rozeznati můžeme původní románský kostelík
s věží zařízenou k hájení a kolem něho hradební (nyní hřbigotickou. Podobné opevněné kostelce byly také ve Hrobech
Z hradů , k nimž náležely vesnice našeho obvodu, připověž s cimbuřím a část druhé věže zachovaly se v dnešním pičte se i jméno P ř i b ě n i c, kde již dříve byla patrně osada
cházejí hrady Š e 1 m b e r k (1318) nad Vožicí, B o r o t í n,
původu, Kozí (1377), proslavený pozdějším pobytem Huso1293 připomenutého. Také z tohoto hradu zůstala na naše
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věž „Hláska“ a při ní část příkopu, ostatek zaujal rovněž pivovar.

práva zákupného, (robota senná) nebo při

Z ostatních hradů zůstaly pouhé trosky, jen na Šelmberce je po-

dovozu (robota tažná), větší hospodáři s po-

sud vysoká hláska, skýtající pěkný rozhled do krajiny podbla-

tahem, menší jen robotami pěšími. Kromě

nické.

robot dávali poddaní pánu „ ú r o k “ na pe-

s

nězích, a to o sv. Jiří a o sv. Havle, někde ta-

Největší část území dnešního Táborská dostala se v neznámé do-

ké ospy (obilí sypané), kury (slepice nebo

bě i neznámým způsobem v majetek rodu V í t k o v c ů , „po

kuřata), husy a j. Mlynáři vykrmovali mlýn-

královsku panských“. Jak lze z historie rodu stopovati, ovládal

ským prachem vepře. Poddaní byli buď

nejprve krajinu Vltavskou, kde také byla jeho kolébka, Prčice.

osedlí (sedláci) nebo podsedkové (chalupní-

ekera

Odtud rozšířila se jeho moc do povodí Lužnice a horní Vltavy až

ci) a zahradníci. Selským statkům říkalo se

k hranicím zemským). V době největšího rozmachu své moci

dvory kmecí (kmet sedlák) na rozdíl od pan-

ovládal krásný rodový erb Vítkovců, pětilistá růže, celé území od

ských dvorů poplužních. Tak dokončeno

Sedlčan až po Krumlov četnými hrady a tvrzemi), jak posud

bylo, až na malé doplnění v 18. a 19. století,

mnohé kamenné památky i pečeti někdejších jejich míst podda-

zakládáním nových vesnic tzv. familiantů,

ných svědčí. Z našich výše jmenovaných hradů toliko Šelmberk

osídlení našeho kraje. Všeobecně možno ří-

jim nepatřil; byl ojedinělým majetkem rodu B u z i c ů erbu svi-

ci, že síť osídlení byla v té době mnohem

ní hlavy v našem kraji. Tato jejich odnož, píšící se po Šelmber-

hustší, než v době přítomné. Dvojími dlou-

ku, náležela k předním rodům českým až do svého vymření

holetými válkami, v době husitské a za vál-

(1597). Z rytířských rodin nabyli většího majetku ve zdejším

ky třicetileté, jichž dějištěm byl i náš kraj,

kraji M a 1 o v c o v é, mající ve znaku předek vzepjatého koně

zpustošeno bylo mnoho osad, z nichž ně-

(posud ve znaku městečka Borotína). Psali se po Pacově, Chýno-

které zašly úplně, že po nich zůstala sotva

vě a Malovicích (u Netolic). Více drobných statků také měl u nás

paměť místa, jiné byly svedeny k panským

rod, jenž užíval v erbu šikmého pruhu a v klenotu sedícího chr-

dvorům a více neosazeny.). Tak porušena

ta. Jednotlivé jeho odnože psaly se po Rzavém, Vražném a Lide-

byla souměrnost někdejšího zalidnění ze-

řovicích v krajině chotovinské. K c í r k e v n í m u majetku ná-

jména v krajině mezi Táborem a Choustní-

ležel v 1. 1250–1413 Chýnov s panstvím, kdežto Radkov a část

kem a mezi Jistebnicí a Borotínem. Také

Kozmic patřily koleji p r a ž s k é u n i v e r s i t y. Takové bylo

máme u nás případy, že dvě osady časem

rozdělení půdy v době předhusitské. Snaha po zvýšení důchodů,

splynuly v jednu).

jak toho vyžadovaly rostoucí náklady vyšší životní úrovně naší
šlechty i vydání správní, vedly k nové kolonisaci ve 13. stol. Dá-

Pokud s v o b o d n í k ů se týká, nelze pře-

lo se to tak, že páni prodávali německým osadníkům lesy, aby je

jíti nápadný zjev, že právě na samém Tá-

káceli a na nově získané půdě hospodářské se usazovali, ježto

borsku, přesněji řečeno na Mladovožicku,

z nových vesnic kynul jim větší zisk než z lesů s laciným dřívím.

bývalo svobodníků téměř tolik, jako v celé

V našem kraji něco podobného nepozorujeme. Bylo tu zajisté dos-

ostatní zemi. Zjev ten nebyl posud uspoko-

ti osadníků českých, které rostoucí populace tlačila do hor. Tak zů-

jivě vysvětlen. Domnívám se, jak jsem již r.

staly tyto krajiny zachovány národu a Táborsko bylo vždy nejčeš-

1912 jinde uvedl., že tato svobodství vzni-

tějším krajem. Výjimku činí toliko K a m b e r k (pův. Karrnberg),

kala drobením malých vladyckých statků,

jediné městečko vysazené podle práva německého a osazené ně-

jak toho máme nejeden doklad. A že v na-

meckými kovkopy, ale již r. 1437 nebylo tam památky po Něm-

šem kraji bylo právě mnoho takových drob-

cích. Jméno hradu Šelmberka neznamená víc, než oblibu české

ných statků, daly vznik mimořádně veliké-

šlechty v německých názvech. Zato hojně bylo u nás založeno

mu počtu svobodníků. S tím se shoduje po-

nových vesnic, zvaných L h o t a m i. Říkalo se tak vesnicím za-

zdější (1926) výklad Sedláčkův, dle něhož

loženým ,na lehotě“ (lehkém bydle), protože po několik let či po

„svobodníci vznikly povětšině z držitelů vla-

jistou lhůtu osvobozeny byly od břemen. Na Táborsku máme ta-

dyckých, kteří nebyli s to udržeti si zbrojné-

kových Lhot zvláště mnoho. Aby se od sebe rozeznávaly, dostá-

ho koně, zřídka z lidí, kteří byli od svých

valy přísudek po majiteli, rychtáři, největším sedláku, nebo po-

vrchností osvobozeni pro nějaké zásluhy.

dle polohy či vlastnosti). V nových vesnicích, založených podle

Tito snad se jmenovali d v o ř á c i. Bylo svo-
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bodníkův zvláště mnoho v krajích Bechyňském a Čáslavském, ze-

H l a s i v e m jsou posud vysoké haldy, vyvážky z dolů u Výlevů

jména na žitné a ovesné půdě“.

hlasivských a řemičovských. Na H o r k á c h datují se stříbrné doly od 13. stol. Bývaly tu šachta sv. Trojice, Boží důl, Tereziánská, sv.

Ze zadumaného našeho kraje, v němž žilo tolik hloubavých myslí,

Antonín. Důlní budova (č. p. 25, majitel J. Fiala) stála při dolu 155

vyšli již před Husem dva znamenití mužové. Je to

M i s t r

m hlubokém a měla od r. 1872 komín. Po odprodeji byl rozebrán

V o j t ě c h Raňkův z J e ž o v a, učený mistr a rektor university pa-

(1935) a z bývalé strojovny vystavěno nové obydlí. Ve vsi se také za-

řížské a později scholastik kostela pražského, latinsky M. Adalbertus

chovala bývalá „bergmeistrovská chalupa“ (č. p. 19). Slavné doly bý-

nebo Albertus Ranconis de Ericinio zvaný († 1388). Za jeho rodiště

valy v R a t i b o ř s k ý c h H o r á c h, kde bylo zaraženo na půl

možno považovati Malý Ježov na Mladovožicku, jehož vladyka Ra-

druhého sta šachet. S dolováním počalo se po r. 1526. Památkou na

nek z Ježova nadal kostel v Těchobuzi půl lánem dědiny a mohl býti

ně je kaplička sv. Tří králů ve stranu k Ratibořicům, stojící na mís-

otcem našeho „mistra Vojtěcha“. Jak známo, od M. Vojtěcha Raňko-

tě, kde byl učiněn počátek dolování na dolu Tří králů, zaniklá Pu-

va pochází také čestné příjmí „Otec vlasti“ pro Karla IV., jak ho po

chýrna zvaná později Růžovým mlýnem u rybníka Mlýnského,

prvé v pohřební řeči o pohřbu slavného krále užil. Druhým výteč-

Cech, čtyři domky těsně spojené a Občiny, domky, vystavěné na

ným rodákem kraje je M i s t r M a t ě j z Janova († 1394), přímý

haldách. Pod městečkem jsou četné štoly. Jedna z nich ústí k poto-

předchůdce Husův v české reformaci. Studoval rovněž v Paříži, snad

ku pode vsí Vřesci. Na severním okraji vsi K o š í n a je posud hal-

za pomoci svého ježovského krajana, který ho i později u sebe v Pra-

da. Tam, kde je nyní kříž, býval vstup do štoly. U dnešního hostin-

ze choval a jej vydržoval. Rodištěm jeho je Janov u Ml. Vožice, nebyl

ce bývala jiná halda, již rozvezená, a tam, kde jsou dvě plané hruš-

však synem rytíře Václava z Janova, nýbrž královského poddaného

ky, bývala asi těžná šachta. Dolovalo se tu do r. 1802. Ve vesničce

(k hradu vožickému), ježto v Janově nikdy sídla rytířského nebylo“.

L h o t c e Ř e m i č o v s k é jsou posud zbytky hornických staveb.
Vypíral se tu při potůčku kov. Dolovalo se tu ještě před francouz-

Století 16. přineslo zdejšímu kraji nový zdroj příjmů a zaměstnání

skými válkami. Také v Ř e m i č o v ě bývaly stříbrné doly a ve vsi

rozvojem h o r n i c t v í . Tak obnoveno bylo dolování na Horkách

sídlel také bergmistr. Na pastvišti „Na drážkách“ u Moravče (u Cho-

u Tábora, kde již ve 13. stol. byly stříbrné doly. Správu dolů zdejších

tovin) jsou dvě haldy po bývalém dolování a také tu říkají „Na šach-

vedl královský perkmistr. R. 1540 pracovalo se tu na třech místech,

tě“. Ve stráni prý bývaly dveře vchod do šachty. Také za hostincem

později otevřeny ještě dvě štoly. U Hor R a t i b o ř s k ý c h, původ-

před stodolou je znatelno místo bývalé haldy a ze sklípku hostince

ně Nové Ratibořice zvaných, objevena byla stříbrná ruda okolo r.

vedla prý chodba až do údolí k haldám. V domku č. p. 10 (majitel

1526 a r. 1593, kdy tu dolovali Rožmberkové, zdejší hory ,,v hoj-

Linhart) sídlel důlní a také v sousedních domcích bývali havíři. U

nosti štědře vyplatily se“. Také u Starých R a t i b o ř i c

S t a r ý c h R a t i b o ř i c je slabé ložisko stříbrné rudy. Dolovali

a S t a r é V o ž i c e těženo stříbro, na posledním místě od nepa-

tu Měděncové z Ratibořic. Později býval tu důl sv. Kateřiny (kníže-

mětných dob, s největším však zdarem právě v 16. a 17. stol. V Kam-

cí) a důl sv. Prokopa (císařský). Starým hornickým místem je také

berce byly zlaté doly již ve 13. stol. Všechny tyto doly opuštěny, tak-

S t a r á V o ž i c e. V polích u vsi v pásu asi 3 km dlouhém táhnou

že dnes jen skrovné památky připomínají slavné doby dolování.

se haldy, v počtu asi 40, s nálevkovitou prohlubní, jež ukazuje

V K a m b e r c e uchovaly se dávno opuštěné doly Farský, Načerad-

vchod do někdejší šachty. Ve vsi posud jsou některá hornická obyd-

ský a u Předbořic Studený. Celé východní pořadí tamního náměstí

lí: dům č. p. 1, který býval obydlím posledního bergmistra Černaje

je vystavěno na haldách. Zlaté doly byly také u Ú r a z u. Šachta bý-

a šichtmistra J. Blovského, chalupy „V sedničkách“ a na návsi bý-

vala při ústí cesty od Hoštic do vesnice. Odtud asi 20 – 25 kroků je

valá hornická kovárna. Dvě obecní studně, 16 m hluboké, zřízeny

prý ve skále výklenek, kde býval obraz, a odtud vede chodba, jež se

jsou na štolách, odvádějících vodu z bývalých dolů. Pojmenování

asi po 20 m rozdvojuje. Zprávy o dolování jsou z r. 1790, kdy tu tě-

„Na cechu“ zachovalo paměť někdejšího jednopatrového domu,

žili hrabě Fr. Jos. z Kuenburgu (po něm od 1782 hr. Serényi) a svo-

v němž se hornici scházeli a tu v kapli sv. Barbory konali pobož-

bodný pán z Mohrenbachu. Topograf Sommer uvádí zlaté sejpy na

nost. U Staré Vožice těžilo se stříbro a olovo. U V ř e s c ů bývala

úbočí mezi Radenínem a Choustníkem.

štola sv. Jana, o níž píše ještě r. 1790 topograf Schaller. Také na že-

V kronice Aeneáše Sylvia dočítáme se, že za dob husitských na-

leznou rudu se na Táborsku dolovalo, zejména u Jedlan,

lézala se v Lužnici zrnka zlata velikosti hrachu, jež nepotřebovala

Č e r v e n é h o Z á h o ř í a pokusy dály se i na Beránku u H 1

čištění. Proto ještě Stránský v době pobělohorské nazývá Lužnici ře-

a s i v a.

kou

zlatonosnou.

—

Hojněji

nacházelo

se

stříbro.

V Č e l k o v i c í c h posud slove jedno místo „Štola“ na stráni nad

Připravil

domem č. p. 37, kde r. 1764 zaražena štola sv. Františka. Za

Michal Šanda
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Obsáhlý místopis připravený
místními pedagogy vznikl
u příležitosti 50. výročí panování

Františka Josefa I. v roce 1898. Obsahuje přírodní popis
(polohu a rozlohu, horopis, geologii, vodopis, podnebí,
floru a faunu). Vznik, vývoj a povšechné dějiny okresu. Popis
a dějiny jednotlivých míst: Bílá hora, Břevnov, Břevnovský
klášter, Bubeneč, Butovice, Davle, Dejvice, Hlubočepy, Hvězda
(letohrádek), Chuchle, Jíloviště, Jinonice, Kamýk, Komořany, Kosoř, Košíře,
Královská obora (Bubeneč), Levý Hradec, Liboc, Mníšek pod Brdy
(Skalka), Modřany, Mokropsy, Motol, Okoř, Podbaba, Radlice, Radotín,
Roztoky, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Řevnice, Sedlec, Slapy, Slivenec,
Smíchov, Solopysky, Stromovka, Střešovice, Suchdol, Šárecké údolí,
Štěchovice, Tuchoměřice, Tursko, Únětice, Vokovice, Vonoklasy, Všenory,
Zbraslav, Zlíchov, Žabovřesky. Součástí publikace je 323 vyobrazení,
13 diagramů a plánů, archeologická mapa a plán Smíchova z roku 1815.
26 • 9 • 2015 • www.dobraadresa.cz

Smíchovsko a Zbraslavsko
Hlubočepy
se Švagerkou, Slovankou a Habrovou, ves 5 km jižně od Smíchova v kotlině, která obstoupena k severu vysokými vápencovými skalami, ze strany západní a jižní mírnými vrchy. Od
říšské silnice odbočuje u Zlíchova v otevřené krajině na levém břehu Vltavy okresní silnice podél potoka Dalejského.
U »Zájezku« křižují se dvě dráhy: Pražsko-Duchcovská, jež
údolím dalejským ubíhá, a Buštěhradská, která má příkré
stoupání. Pod viadukty dráhy této, z nichž první jest 21 m,
druhý 23 m vysoký a přes 100 m dlouhý, vine se zmíněná
okresní silnice přes Hlubočepy ke Slivenci a cesta k lomům.
V obci bydlí v 93 domech 1400 obyvatel, z nichž neused-

Stejné místo dnes.

la část jsou dělníci v lomech, vápenicích a cihelnách místních. Farou náleží osada ke Zlíchovu; nová škola 4třídní,
poštovní úřad a stanice dráhy v místě; na Zlíchově přístav parolodí. Pivovar moderně zařízený má pěknou zahradní restauraci, kam letního času pod stinné stromy hojnost výletníků se uchyluje.
Osada původem svým starodávná vyskytuje se v listinných památkách poprvé r. 1257, kdy daroval tam dědiny jakési Přemysl Otakar II. k nadání kaple sv. Štěpána na Vyšehradě. Pozemky ty hraničily s majetkem kláštera Kartouzského, a byla o ně často rozepře mezi kapitulou a klášterem.
Po roce 1622 náležely Hlubočepy Pavlu Michnovi. Znak
jeho s letopočtem 1624 a značkou P. M. S. P. Z V. (Pavel Mich-

A v roce 2017, až tu společnost JRD s.r.o. realizuje developerský projekt

na svobodný pán z Vacínova), ze sliveneckého mramoru pěk-

Byty Semmering.

ně provedený, zazděn dosud na bývalém mlýně v Hlubočepích. Václav Michna zastavil v dluhu 3 000 zl. rýnských Hlubočepy konviktu Jesuitské koleje u sv. Klimenta, jemuž r.
1717 po vyrovnání s věřiteli Michnovskými za 16 000 zl. ve
vlastnictví dány. Po zrušení řádu Jesuitského r. 1773 připadly za 14 137 zl. 20 kr. c. k. studijnímu fondu. Kolem r. 1790
koupil část Hlubočep hrabě Fr. A. Desfours, načež přešly
v majetek Gabriela hraběte z Trautmansdorf-Wintersberku.
Od roku 1822 do r. 1853 držela je manželka hraběte Fr. A.
Desfoursa.
Tentokrát je rubrika Z antikvariátních banánovek poněkud
jiná, než obvykle. Hlubočepy jsem z knihy Smíchovsko
a Zbraslavsko nevybral náhodou. Fotografie ukazují, jak vy-

Připravil

padalo vyústění Prokopského údolí u viaduktu v roce 1898.

Michal Šanda
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Dne 1. července
1923 pořádal

První vzájemně se

podporující spolek
řezníků v Kolíně
slavnost na paměť

svého padesátiletého
trvání. Starosta spolku
V. Škramovský projevil přání,
aby na slavnosti pronesl projev J. Sochor na téma dějiny řezníků.
Sochor se proto obrátil na pardubického historika Josefa Sakaře
(1870–1937). Ten mu připravil takové množství materiálů,
že se z nich o rok později vznikla samostatná kniha.

4 • 10 • 2015 • www.dobraadresa.cz

Stručné dějiny řezníků a uzenářů od dob
řeckořímských se zvláštním zřetelem
na vývoj řemesla v Čechách a na Moravě
I.

zvláště Otce vlasti Karla IV. – naše domácí řemeslo
důrazně zčešťující. Převrat takto začatý náhle se do-

Málo jest řemesel tak úctyhodného stáří jako řeznictví. Vzniklo

konal ve prospěch češství v čase válek husitských.

v čase, kdy člověk v stadiu loveckého života, podléhaje labužnické
choutce, počal již hledati ve zvířeckém úlovku částky svůdnější chuti a také kůže zvířecí již zbytečně nemařil, nýbrž robil z ní svůj pri-

II.

mitivní šat.
V dalším lidstva vývoji jest zručnost řeznická zvláště oceněna
v kultu. Krvavé oběti starověku předpokládaly zvlášť vyspělou

Řádným svazem v živnosti řeznické byl cech. Vedle

obratnost nejen v zabíjení obětních zvířat, nýbrž i v jemném vy-

řezníků cechovně sdružených byli však i řezníci

pracování masného díla, jež kladlo se na obětní- oltář a na rituelní

hostinští z okolí, kteří ukazovali se v městě ve

hostiny.

dnech trhových. Soutěžili s místními řezníky, přivážejíce si své zboží na vozíku – huntu. Odtud jmé-

Jak pečlivými předpisy provází tuto práci palestinských Levitů Moj-

no huntýřů.

žíšův zákoník? Jak mistrně líčí tento úkol antických kněží patriar-

Větších škod působili řeznickým cechovníkům

cha klasického básnictví, řecký Homér? Jak tuhý řád a mimořádně

řezníci pokoutní. V Kolíně nakupilo se od konce 16.

zvýšená pozornost v zdělávání zvířecích obětí ukládaly se starořím-

století hojně mrzutostí, když pokoutního výseku

ským haruspikům, kteří svou analysou vnitřností obětních zvířat

masa chytali se místní židé. Roku 1572 smířili se

připomínají bezděky již pitvu moderního lékařství.

kolínští řezníci s požadavkem kolínského židovstva,

Jest patrno, že vyspělost v zpracování antických obětí měla pří-

aby pro své souvěrce smělo míti vlastní čtyři řezní-

mý vliv i na praktické využití těchto zkušeností v životě společen-

ky. Vývoz masa z města zakazoval se však židům

ském. Měli-li Řekové již počátkem prvého tisíciletí před Kristem ře-

pod ztrátou zboží i pokutou. Smluvenou zásadu

meslo řeznické náležitě vyhraněné, bylo v dobách starořímských

protrhl brzy sám Kolínský zámek. Kupoval od míst-

nejen vyspělé řemeslně, nýbrž bylo také i zhodnoceno zdravotními

ních židů zadní čtvrti dobytčí pro zámeckou kuchy-

pravidly, jež prýštila z rozkazů římské zdravotní policie. Tam také

ni a droby pro své nizozemské psy. A po vzoru pan-

již po prvé vyrůstala řádná živnostní organisace.

ské správy kolínské činil tak i císařský zámek v Po-

Zatím u nás – severských Slovanů – zpracovávalo se maso

děbradech. Nastal potom mezi židovskými řezníky

k stravě způsobem zcela primitivním. Veliký převrat přinesl vznik

značný peněžitý obrat, založený široce nákupem

zřízení městského. Tehdy – v století třináctém – rázem rozprostře-

v šlechtických poplužích a rozprodejem masa v oko-

la se po naší vlasti v hradbách nových královských i poddanských

lí i místních domech šenkovních. Současně však

měst vedle jiných řemesel i odborně vedená živnost řeznická. Ne-

množily se úpadky slabších cechovníků a na kolín-

vykonávali ji však zpravidla naši čeští předkové, nýbrž Němci. Jen

ském rathúze žaloby řeznických cech-mistrů a star-

tu a tam na venkově byl drobný výsek u řezníků postranních.

ších, zasílané posléze ke královské komoře i císaři

Řeznické řemeslo v rukou českých ukazuje se v městech větších

Matyáši. Roku 1615 pomoci měl císař ničenému ře-

ve století čtrnáctém. Velmi k tomu přispěla doba Lucemburků,

meslu rychlou obnovou cechovních výsad „proti ži-
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dům fortelným a obmyslným“. Zdá se však, že i tento majestát těž-

tovaryšů. Byla také registra učedníků, kteří

ko zdržel pokles cechovního rozkvětu, když přichvátala hned na to

při vstupu kladli v 17. století 3 kopy a 2 lib-

válka třicetiletá a přinesla všeobecný rozvrat.

ry vosku.

p

Peníze cechovní obracely se na úhradu
vnitřní správy a podporu zchudlých členů.

III.

Z vosku zpracovaly se cechovní svíce k pohřbům členským; jimi opatřovali se cechovníci, jdoucí v prů-vodu za cechovními lucer-

Život v řádně ustaveném cechu reguloval se pevným řádem, schvá-

nami a zdobnými postavníky. O slavnos-

leným vrchností neb českým králem. Soubor artikulí byl cechovní

tech radostných vycházel cech pod prapo-

klenot, sepsaný zdobně na pergamenu po vzoru městských privile-

rem.

jí a majestátů a pečlivě ukládaný po věky v matce pokladnici vedle
ferule a cechovní pečeti.
Artikulemi upravoval se poměr mezi pánem, vrchním, soused-

ucif

IV.

stvem a cechem; artikulemi řídil se cech při jednání v plném shromáždění; podle artikulí přijímali se učedníci, tovaryši a mistři z li-

ou

dí poctivých, podle artikulí upravovalo se hospodářství na jatkách

Řádným místem porážek byly jatky. Veřej-

i v krámech masných.

né jatky měli již Římané. Naše stará doba

Shromáždění cechovní svolávali cechmistři zpravidla čtyřikrát

při základu měst řešila zpravidla i otázku ja-

do roka. Kdo do cechu ne-přišel, platil pokutu – v Pardubicích 5

tek, umísťujíc je za městem, obyčejně na vý-

grošů českých. Kdo by neuctil cechu zahájeného, dal pokuty 15 gro-

chod, po západním větru a při živé vodě.

šů a při tom trestán byl podle zdání tovaryšův.

V dobách ne-bezpečných zdvihaly se jatky

s

V plnosti cechu oznamovali cechmistři svým spolucechovním

i v hradbách městských. Tak bylo v době

konšelské rozkazy, přidávali přiléhavá naučení svá a rozvinuli pře-

války třicetileté i v pevnosti Pardubské. Ně-

hled zažitého hospodářství. V cechu volili se cechmistři a starší,

kde mívala bohatá vrchnost zvláštní jatky

schvalovaní na rathúze, v cechu přijímali se učedníci a noví mistři.

panské.

Od těchto kandidátů samostatné živnosti, doporučených předem

Plné zveřejnění jatek pochází v nové do-

pány přáteli, žádalo se vždy zprvu, aby měli v městě zakoupení

bě z Francie. Císař Napoleon zakázal zřizo-

a byli ženatí. Dokud nesplnil budoucí spolucechovník některé

vání

z kladených podmínek, poprosil aspoň „o zámluvu“ a složil půl-

1807–1810 ukládal francouzským městům

druhé kopy. A páni cechmistři i spolucechovní na šetrné vyhledá-

i stavby ústředních jatek pro porážky vep-

vání pana kandidáta a jeho přátel, „v plnosti poctivého cechu sto-

řového dobytka. Tím usnadnil se i pokrok

jících, ráčili se zavázati, kdykoliv by jeho Pán Bůh manželkou opat-

v opatření zdravotním.

jatek

soukromých

a

v

letech

řiti ráčil, že jemu dle starobylého obyčeje krám vykázán býti má".

Přísné byly cechovní návody pro nákup

„A když Pán Bůh dal, že ty věci, kteréž ku potřebě přijití jeho za

a výsek dobytka. Staří řezníci rádi kupovali

spolumistra tohoto poctivého cechu náležely, náležitě opatřil a aby

podle možnosti dobytek do zálohy. Bylo tak

se zámluvě a žádosti jeho zadosti stalo, šetrně žádal, jest prosbě po-

v Praze a také na venkově. V Pardubicích

voleno, on za mistra do společnosti cechovní se přijímá a krám se

dal Jan z Pernštejna r. 1548 městu zname-

mu vykazuje.“ Nebylo to ovšem zcela zdarma. Taxa za přijetí bý-

nitý kus panského pastviště, známé 01šin-

vala na počátku století sedmnáctého 8 kop a 2 libry vosku. Během

ky, aby tu řezníci, „když by jaký počet do-

třicetileté války se zdvojnásobila. V století osmnáctém, v čas vlády

bytkův přihnali a pásti chtěli, tehdy aby jej

Marie Terezie, kladlo se podle císařského patentu 127 zl. rejnského

povroubiti dali a ten potom tu pásli spolu

a vosku 4 libry.

s dobytkem jiných sousedů.“

Žádalo se v tom věku již, aby žadatel „také svůj vandr vystál“.

O způsobu nákupu ustálily se zásady již

Jednání cechovní psal písař do register. Zvláštní ceny byla re-

v staré době, a také i časté spory. R. 1544

gistra mistrů, kam vpisovali se noví spolucechovní; registra tova-

vznikla prudká různice v Slezském Těšíně

ryšská pro záznam příchozích a z herbergu (hospody) přijímaných

mezi radnicí a tamním cechem masařským,
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ježto tamní „měšťané sobě volný trh na ma-

byly podstatným článkem středověkého

pe, aby prodal a osadil a to konečně do vá-

so vyjednali, kterým se cechu masařskému

obrazu měst vůbec.

noc příštích“.

V těchto krámech vysekávali nejen

Podobně hájili tuto zásadu i Pardubští.

Obě strany smlouvaly se potom na sou-

mistři domácí, nýbrž i hostinští – však jen

„Když 28. dne Marti léta 1637 na snažnou

dě knížecím na ten způsob, že budou těšín-

o sobotním trhu – pokud v některém drob-

žádost pana Jakuba Kopeckého, spoluce-

ští měšťané platiti za své právo knížeti roč-

ném městečku nemusil z nedostatku vhod-

chovního, jest k tomu od poctivého cechu

ní úrok, rovný dávce od desíti masařů.

ného místa prodávati takový příchozí řez-

povoleno, aby Jan, syn jeho, kterýž za mist-

nemalý ústup stal.“

Zřízení Pernšteinská od počátku šest-

ník své zboží jen na vozíku, zvaném hunt. –

ra přijat jest (i) spolu s otcem svým řemeslo

náctého století žádala: „Řezník žádný neku-

V šestnáctém století přistupovala města

provozovati a dělati mohl, však na ten a ta-

puj dobytek kradený. Každý, kdo stojí v krá-

k nákladným stavbám kamenným.

kový způsob: Aby oni se masem sekerou dě-

mě, aby bil maso čisté na krám; ne zavrati-

Po velikém ohni r. 1538 stavěl v Par-

lili a jeden každý v sobotní den1) mimo stá-

té, nemocné, od vlka zkousané. Ani takové,

dubicích Jan z Pernšteina masné krámy

ní, kdyby tak na ně přicházelo, na svém

které by schováno bylo v málomocných,

velmi nákladné „pro užitek řezníků a poc-

krámě prodával a pokud by toho co kdy ji-

u kata a koňadry. Hovado, které by nebylo

tivost města“. Štít jednopatrové budovy

nak, než tuto psáno stojí, potrefilo, tehdy

slušné, buď mu vzato a dáno do špitálu;

byl rušně článkován a osazen renaissanč-

jim víc než tuto psáno stojí, aby budoucně

a nad to 1 kopu grošů bílých pokuty aby

ními obloučky v pěkném sou-ladu. Nelze

spolu dělati měli, přivoliti nemá.“

dal.

se tedy diviti, že žádal zámecký pán potom

V krámu seděl podle artikulí mistr sám.

Pobídne-li kdo řezníka na dobytek, aby

k svému dílu náležité šetrnosti. Psal o tom

„Kdyby beze lsti nemohl a zanesl to na cech-

koupil a druhý, slyše to, jde tam, smluví

pardubským konšelům v sobotu před Smr-

mistry, tehdy může krám pacholku nechati

a sám koupí, takový, bude-li žalován před

telnou nedělí léta 1542: „Poněvadž sem já

místo sebe.“

cechmistry, aby trestán byl dle zdání tova-

na ty masné krámy znamenitý náklad uči-

„Žádný řezník neosazuje krám ženou

ryšův.

nil a ještě k jich dodělání činiti nepřestá-

pod trestem 10 grošů bílých a v krámu před

vám, více pro užitek řezníků i také pocti-

paními nectně nemluví.“

Kdo by koupil a nezaplatil a byl u cechmistrů žalován, bude mu krám zavřín.
Ženou-li řezníci do města dobytek, buď

vost města nežli svůj užitek, protož již to
cechmistrům

a

mistrům

řeznickým

jim prohledán od dvou mistrů domácích,

oznamte, aby nečistotu v těch krámech

přísežných. A co by se nehodilo, budiž pryč

měli zachovávati i také v škodě nešetrnost

hnáno.“

při nich míti, toho nákladu sem já na ty

O zabité dobytče dělili se obyčejně řezníci dva. Zapovídalo se dělení na čtvrtě.

V.

VI.

krámy neučinil a toho míti nechci, než aby

Jaké bylo společenské postavení starodáv-

čistota od řezníků i také šetrnost v těch

ných mistrů řezníků? Bývali v Praze a ve

krámích za-chována byla, tak, aby lidí ci-

všech městech venkovských vedle pekařů

zích při tom nákladu v šetrnosti a v čistotě

muži nejzámožnějšími a obecně váženými.

radši pochvala byla nežli jaké ošklivení

Proto sbor konšel doplňoval se zvláště z ce-

a pomluva.“

chu řezníků. V Pardubicích bylo od půle

Krám vykazovali novému mistru cech-

šestnáctého století do dob Josefínských pri-

Největší část života prožil řezník V mas-

mistři. Roční plat skládal se vrchnosti neb

mátorů – řezníků pět a mezi těmito i osoba

ném krámu. Masné krámy měla naše měs-

městu.

erbovní.

ta již v XIII. století. Ovšem, že však byly to

Krám přiděloval se rodině mistrově

Od zrušení byrokratických purkmistrů

krámy německé. V století čtrnáctém vy-

zpravidla jeden. Podle artikulí moravského

z r. 1850 zvoleni jsou purkmistři řezníci

skytuji se již v Praze a jinde masné krámy

města Třebíče rozhodlo se v tom smyslu lé-

dva.

české. Někdy vystavěla masný krám vrch-

ta 1547: „Kdež některý řezník dva krámy

Doba Josefínská cechy rušila. Ale záhy

nost i na vsi a půjčovala na roční plat. –

drží a netepe než na jeden a druhého, na

tvořily se zase a majíce úpravu časovější,

Staré masné krámy stávaly zpravidla

kterejž netepe, chová, nechtíc ho žádnému

udržely se až do zřízení moderních spole-

v rynku a byly dřevěné. Okrasy sic gotic-

prodati, pro syna a pro blízké přátely, pro-

čenstev.

kým fasádám patricijských domů tyto kot-

tož tomu chcem, aby žádný řezník více ne-

ce ne-dodaly, ani nesnížily žádoucí čistoty,

držel nežli jeden krám a kterejž má dva

Připravil

kažené tuze často výronem z krámů, ale

a netepe než na jeden, ten, na kterejž nete-

Michal Šanda
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6, 2009 – Památník sboru dobrovolných

ucif

ou

s

hasičů Města Žďáru 1878–1938
7, 2009 – Podřipské hedvábnictví
6, 2007 – Otakar Rožánek: Pud pohlavní a prostituce

8, 2009 – Nová kultura

7, 2007 – Josef Bubeníček: O rybách a jich chytání

9, 2009 – František Ladislav Sál: Harfenic-

8, 2007 – Krása našeho domova, věstník Svazu českých
okrašlovacích spolků
9, 2007 – Václav Marel: Choceň za války a po válce
10, 2007 – Jan Krützner: Výkrm drůbeže

11, 2009 – Antonín Heveroch: O podivínech a lidech nápadných

11, 2007 – Karel Sezemský: Hypnotismus a suggesce

12, 2009 – Úchylná mládež

12, 2007 – Josef Kápar: Cestou kamenitou

1, 2010 – Sborník Archivu Ministerstva

1, 2008 – Alois Bohumil Kohout: Dědečkův rok
2, 2008 – Rozhledy po lidumilství, měsíčník k povzbuzení a podpoření lásky k bližnímu

vnitra republiky Československé
2, 2010 – Josef Kafka: Největším sluha člověka slon

3, 2008 – Karel Procházka: Kolárovičtí dráteníci

3, 2010 – Naše republika

4, 2008 – Otakar Rožánek: Pud pohlavní a prostituce

4, 2010 – Světozor

(Hochstapleři)
5, 2008 – Antonín Procházka: Z naší literární tradice alkoholní a protialkoholní
6, 2008 – Vladimír Korolenko: Co píšou odsouzenci před
popravou
7, 2008 – František Sitenský: Hlemýžď zahradní a jeho
žír
8, 2008 – Jean Anthelme Brillant-Savarin: O labužnictví
9, 2008 – Pavel Durdík: Zápas s býky
10, 2008 – Jan Dobeš: Kniha dějin a památností
11, 2008 – Zápisy z Apolináře
12, 2008 – Josef Logaj: Oběti

5, 2010 – Stopa
6, 2010 – Ludvík Jardníček: Městečko Fryšták
7, 2010 – Bezpečnostní služba
8, 2010 – Červánky
9, 2010 – Karel Záhořík: Katastrofa v Pašmanském průlivu
10, 2010 – Památník sjezdu československých hádankářů 1926
11, 2010 – Jantar: Abc dyalektyckého materializmu
1, 2011 – Jan Vratislav Želízko: Mamut od
Berezovky v Sibiři

1, 2009 – Beránkův besedníček

2, 2011 – B. Pražský: Známkomluva

2, 2009 – Konstantin Miklík: Kniha o dobrém zřízení

3, 2011 – František Mézl: Argentina

státu
3, 2009 – Ernst Hoyer: Svěcení piva
4, 2009 – František Bredler: Slovník české hantýrky (Tajné řeči zlodějské)
5, 2009 – Lukařský běh v Hlinsku r. 1905

8 • 10 • 2015 • www.dobraadresa.cz

ké děti
10, 2009 – Z říše vědy a práce

4, 2011 – Album velezrádců
5, 2011 – Veliká povodeň v Čechách ve
dnech 29.–31. července 1897
6, 2011 – Jaroslav Spirhanzl - Duriš: Za krásami Českého Meranu

Bibliografie rubriky
7, 2011 – Petr Hubáček Kolínský: O věcech
rybářských, ptáčnických a štěpařských
8_9, 2011 – Quido Hodura: Nářečí Litomyšlské
8_9, 2011 – Robur: Kolín za války
10, 2011 – Josef Vávrovský: Zločinci z povolání

4, 2013 – Vladimír Kráčmar: Veřejnost
a zločin

6, 2015 – Derby County – S.K. Slavia

6, 2013 – Leták

7, 2015 – 3 týdny u Topičů

7, 2013 – Josef Čižmář: Lidové lékařství

8, 2015 – Roman Cikhart, Minulost Tábor-

8, 2013 – Výroční zpráva Zemského léčeb.

12, 2011 – Rudolf Rožec: Staré nápisy na

měříži za rok 1913

1, 2012 – Vlastivědný sborník okresu lounského
2, 2012 – František Cajthaml-Liberté: Požár
v dolech příbramských dne 31. května
1892
3, 2012 – Václav Štěpán Masák: Chrabré
a chvalné činy vojínů c. k. pěšího pluku
č. 11
4, 2012 – Josef Košťál: Zaříkávání v nemocech
5, 2012 – Karel Mensinger: Pojednání
o pramenech Labských
6, 2012 – Jan Renner: Nejstarší kronika Rakovníka
7, 2012 – Jaroslav Křenek: Vzpomínky na
vojnu v Albanii

Prahu a okolí

ku 2007 představen spisek pobouřeného

3, 2014 – František Sauer, Ivan Suk: In me-

advokátního koncipienta Bohuslava Gebau-

moriam Jaroslava Haška
4, 2014 – Eduard Kubala, Ivan Honl: Bojiš-

3, 2013 – Josef Havelka: Zápisky z vyhnanství

era

Východočeské

otrokářství;

rubrika

vznikla až od čísla následujícího.

tě u Chlumce (1126, 1813)
5, 2014 – Jiří Janda: Průvodce po zoologické zahradě v Praze – Troji
6, 2014 – Čeněk Zíbrt: Staročeské obyčeje

V roce 2013 vyšel díky iniciativě Ladislava
Horáčka v nakladatelství Paseka knižní výbor Špacírkou přes čenich!

a pověry pivovarské
7, 2014 – Josef Sajdl: Obležení a pád Přemyšlu

šice od 15. století
11, 2014 – Václav Rýznar: O řeči severomo-

a sedláku Kubatovi odtudž

Jako úplně první byl v květnovém čísle ro-

2, 2014 – Sta zábavných nápadů

10, 2014 – Cirkulární nařízení 1786

2, 2013 – František Teplý: O Zbudovských

Poznámka

1, 2014 – Řád fiakrský a drožkářský pro

11, 2012 – Ludvík Štětka, Václav Kroulík:

banán

v Čechách a na Moravě

12, 2013 – Antonín Fiala: Král počasí

10, 2012 – Sanatorium Dra. Šimsy

1, 2013 – Hans Leopold Meyer: Jamajský

se zvláštním zřetelem na vývoj řemesla

11, 2013 – František Váňa: Hasičské hadice

9, 2014 – Kajetán Turek: Požáry města Su-

týrka

níků a uzenářů od dob řeckořímských

10, 2013 – Otakar Nováček: Případ Velgové

9, 2012 – Výsledky soutěže na šatní spina-

12, 2012 – Jaroslav Podzimek: Světská han-

10, 2015 – Josef Sakař: Stručné dějiny řez-

vanský

8, 2014 – Český lid

Příruční myslivost se zákony honebními

9, 2015 – Smíchovsko a Zbraslavsko

9, 2013 – Národopisný věstník českoslo-

8, 2012 – Naše Polabí
dla pro bezruké a chromé r. 1917–1918

ska

v Československu
ústavu císaře Františka Josefa I. v Kro-

v Albrechticích

5, 2015 – Od Trstenické stezky II

5, 2013 – Časopis turistů

11, 2011 – Kalendář válečných slepců
náhrobních kapličkách na hřbitově

4, 2015 – Od Trstenické stezky

ravských hraničářů I
12, 2014 – Václav Rýznar: O řeči severomoravských hraničářů II
1, 2015 – Zvláštní výletní vlak se zaopatřením a doprovodem dne 20. července
1930
2, 2015 – František Pubal: Kronika sluzská
3, 2015 – Svátkův obchodní a turistický
jízdní řád 1931–1932
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Vilém Koleš se
narodil roku 1869
v Třebechovicích pod
Orebem. Byl synem městského
strážníka. V Praze se vyučil
pánským krejčím, většinu svého života ovšem prožil v rodném městě, kde
i v roce 1944 zemřel. Byl zakladatelem místního muzea, přispíval do
novin a časopisů České kopřivy, Večerní noviny, Dělnické noviny, Lidové
listy, Nové Právo, Obrana práce, Mír, Štít. Kolešem vydávaný
a redigovaný vlastivědný sborníček pro Třebechovice a okolí vycházel
nepravidelně v rozmezí let 1929–1941.
54 • 11 • 2015 • www.dobraadresa.cz

Staré Třebechovice
Připomínka

Horkokrevní řezníci. Václav

Burian

šenkovního, dal se do pití a svěřené pení-

chlubil se v cechovním shromáždění, že

ze utratil. Posléze vypotácel se ven, paten-

V dobách minulých naše město mělo svůj

mnoho světa provandroval. Jan Bílý jeho

ty nechal ležet na stole, a když přibloudil

vlastní magistrát a právo hrdelní. Bohužel

řeč přerušil výkřikem: Tolik?s toho pro-

se k rybníčku, potkal se s Petrovickým ob-

zápisy práva hrdelního, čili tzv. kniha

vandroval, až tvoje matka musela za tě

čanem Bořkem, kterému pravil: Kdybych

smolná neb černá, se nám nedochovala, je

v Praze dluhy propláceti. Povstal z toho

si tak mohl dáti tou sekyrou (Bořek nesl

ztracena. Za to hojné a četné záznamy

křik, sváda, pohoršení v cechu. V tom

sekyru) do hlavy, anebo vy mně tou seky-

o zachovalých radních protokolech ze sto-

chumlu padlo i několik vzájemných facek.

rou dejte. Bořek s ním cítil a ho těšil, řka,

letí osmnáctého sdostatek nás poučují

Městské právo odsoudilo výtržníka do vě-

že ho Bůh neopustí, aby doufal. On však

o právních poměrech, občanském soužití,

zení šatlavního.

dále se potácel a u Třebechovic za Borem
nad strouhou se oběsil. Sešlo se právo,

přestupcích a trestech. Již zde nepracuje
mučírna, mistr popravní, výslechy pro čá-

Vyvážení posvícenských ožralců. 31.

o věci prorokovalo a takto rozhodlo: Tělo

ry a kouzla, úkladné vraždy a loupeže, ale

Oktobra 1764 předvolán do Rathouzu

oběšencovo od popravního mistra a jeho

spíše jsou to spory o slova hanlivá, menší

k zodpovědnosti šafář obecního dvora, že

pacholka, kde bezhrdlí se stalo, na káru se

krádeže, jalové výhrůžky, opilství a rvač-

o své újmě obecní koně poskytl k vyváže-

naloží a na místo popravní se doveze. Hla-

ky. Bude-li vydavatelstvo tohoto sborníč-

ní ožralců z Librantického posvícení.

va se mu od těla oddělí a tam zahrabán
budiž. Z knihy, kde on co oud obce zapsán

ku veřejností sdostatečně podporováno,
hodláme v příštích sešitech podávati další

Trest na ženu neřádnou. Dne 27. Juli

byl, jeho jméno budiž vymazáno – vedle

příspěvky k soustavnému poznávání mi-

1763 Markéta Hlouškova pro pohoršlivé

práva. Stalo se 23. Augusti 1771.

nulosti tohoto starožitného města.

skutky a vybíhání na pole za vojáky dva-

Podpořte nás, pomáhejte nám k vybudování a uspořádání městského archivu

nácti ranami bejkovcem „in respektive an-

Pro kouření z fajfky potrestán. Několik

ti Camera“ – potrestána jest.

ohňů povstalo z neznámých příčin a hádalo se na neopatrnost při kouření tabá-

a musea, staňte se našimi spolupracovníRychtář přestoupil svou pravomoc.

ku. Pro tu neprokázanou věc zavolán jest

Dne 21. Marty 1770 podává městský chi-

do rady čeledín Matěj Holanec, poněvadž

Trest pro vojenské sběhy. Dne 23. Apri-

rurg Fr. Held specifikaci na 6 zl. 20 kr. na

kady chodí a jezdí, ustavičně fajfku v ús-

lis 1745 okolo šesti hodin ráno vyvedeni

mediciny, které vypotřeboval na Jakuba

tech drží a pro ten nedovolený a nebez-

jsou na kopec Bědovický, kde postaveny

Chudobu od Jana Prokopa rychtáře venku

pečný zvyk ku třídennímu arestu odsou-

dva šibeniční sloupy – dva vojáci z pluku

i v arestě holí ubitého. Magistrát usoudil,

zen a jeho hospodář upozorněn, aby bed-

Coulay a tam oběšeni. Popravu vykonal

aby léky zaplatil Chudoba. Současně ale

livý na něj pozor dal, zdali snad na smys-

mistr Žižka z Dobrušky. Jiní dva měli uli-

uznáno, že rychtář Prokop přestoupil

lech není raněný.

cí běhati, jeden ale dostal pardon. Druhý

svou pravomoc a proto se odsuzuje, aby 2

musel 12kráte proběhnouti mezi 300 mu-

zl. 20 kr. buď do hrdelní kasy složil aneb

Trest pro flintu. Václav Jeremiáš poně-

ži metlami opatřenými.

na lékaře a léky ty peníze Jakubovi Chu-

vadž s flintou chodil a v knížecích Regáli-

dobovi odevzdal.

ích stříleti se opovážil, byl knížecím aktu-

ky!

ariusem poukázán a potrestán jednoden-

Potupný trest. V říjnu r. 1749 sedlák Pavel kašpar, poněvadž nikdy vojáka do

Potrestání oběšence. Václav Bartušek

ním obecním dílem se železy. Stalo se 21.

kvartýru ani 6 zl. platiti nechtěl, úřadu se

nalézal se ve službách hradeckého magist-

Augusta 1786.

protivil a proti primasu hrubým se uká-

rátu a roznášel do širého okolí tzv. paten-

zal, arestem opatřen a potupně na oslu

ty. Když v úřední své službě přišel do Ča-

Připravil

jezditi musel.

stolovic, neodolal svodu, vešel do domu

Michal Šanda
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Vlastivědný
sborníček
podkrkonošské
obce Studence
u Jilemnice
uspořádal místní
rodák, kulturní

a náboženský historik
Antonín Šorm
(1890–1947). Tato útlá osmaosmdesátistránková
brožurka vyšla v roce 1926.
Ze studeneckých dějin
Studenec jest nejjižnější obcí v okrese jilemnickém. Čítá 2085 obyva-

Pracuje se nejvíce pro obchodníky z Jilemnice, Hostinného a Úpice.

tel (dle sčítání z roku 1900), národnosti české, náboženství katolické-

Většina obyvatelstva zaměstnává se též polním hospodářstvím. Má

ho a domů 310. Jméno pochází od hory Studené, později Horka zva-

totiž skoro každý kousek pole pronajatý od velkostatku.

né. Znakem obce jest spravedlnost, to jest osoba držící v pravé ruce

V obci Studenci jsou tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů (za-

meč, v levé váhy. Zakladatel obce není znám, sídlem panským stala

ložen roku 1886), Tělocvičná jednost Sokol (založena roku 1897),

se teprve od sklonku 16. věku, kdy byla majetkem rodu Trčků z Lípy.

Spolek vojenských vysloužilců, Svatojosefská jednota katolických ji-

Obyvatelstvo studenecké zaměstnává se většinou ručním tkal-

nochů a mužů, místní odbor Národní Jednoty Severočeské. Také

covstvím. vyrábí zejména ručníky, ubrusy, méně plátno a šátky.

jest zde poštovní úřad a četnická stanice. Silnice u kostela je ve vý-

4 • 12 • 2015 • www.dobraadresa.cz

Vesnice tkalců
ši 518 metrů nad mořem. Nad hořejší částí Studence strmí Stráž
(629 m), odkud z celého podhoří nejkrásnější rozhled na Krkonoše,
Jizerské i Orlické hory.

Studenec ve statistice při sčítání roku 1900

Památná místa, kapličky, kříže a sochy ve Studenci
Jednou z nejstarších
soch studeneckých
jest socha sv. Jana
Nepomuckého,

zá-

hy postavená po svatořečení tohoto českého patrona. Nápis
naší sochy je tím zajímavý, že letopočet
postavení se v něm
opakuje v prvém
a posledním čtyřverší a středním trojverší, což budiž znázorněno tabulkou:
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pravy po okolních obcích hádat selkám

Pn

a děvečkám z ruky, číst planety a přinášely
domů hojně živobytí i papírových šestáků.
Doma byly potom hody, cikáni pili, hráli,
tancovali, výskali a nejednou strhli do kola
svou veselostí i místní tancechtivou mládež.
Když měli již celé okolí asi za 6 nedě „smangelované“ („zbroušené“), zapřáhli do svých
četných povozů koně a ubírali se hledati si
jinam domovské právo.

á

Ve studeneckých
hospodách před
padesáti lety

Stará hospoda. – Majitelem byl Josef Hák,
tzv. „starý představený“. Když úřadoval
v této své hodnosti ve Studenci, stala se mu
tato nemilá příhoda. Jednou v noci jde po
do rána střídavě dvě písničky. Kdo vyklopil

vsi a pozoruje, že u Josefa Kudra v domě

těmto hudebníkům čtyrák, moh potom tan-

čís. 28 jsou zloději. Odnášeli už uzle. Před-

covat neúnavně až do konce zábavy. Kolov-

stavený Hák na nezvance křikne: „Halt! Co

rátek bezpočtukráte opakoval písničky:

to nesete?“ T jeden ze zlodějů vykřikl: „Rohni ho!“ Hned na to třeskly dvě střelné rány

Za čtyrák, za čtyrák, za čtyráček,

z bambitky. Představený byl postřelen, až

šel vojáček pro tabáček...

do smrti nosil na hlavě a na prsou broky
pod kůží. Zloději po výstřelu odhodili uzle

Hospoda Exnerova. – V letech mezi
1857–1860 potkávali chodci po erární silni-

Nebo:

a pytle a vzali do zaječích. U studánky při
silnici měli vůz a koně, ale nikdo se jich ne-

ci pravidelně každou neděli povoz starého
Krúsmona (dědečka nynějšího statkáře p.

Ztratila jsem kajdu,

Grossmanna), který vezl prázdné sudy do

kajdu, černou kajdu,

fořteckého pivovaru a odpoledne se vracel

kde ji, smutná, najdu,

s plnými ke Studenci. Tenkráte nebylo ne-

najdu, najdu, najdu?

snadno dosáhnouti koncese hostinské; šlo
se krátce k vrchnostenskému úřadu do Foř-

Útrata byla kromě čtyráku hudebníkům 6

tu a tam se ohlásilo: „Chci šenkovat“ a hned

krejcarů za holbu piva, jiný čtyrák „za čtvr-

bylo povolení, ovšem s tou podmínkou, že

ťák“ (rozuměj kořalky).

pivo se muselo bráti z fořteckého pivovaru.

odvážil pronásledovati.

Ze studeneckých
pověstí
Čarodějník na Smýtech
Dle vypravování „Nácka Němcova“.

Spojení mezi Studencem a Fořtem obstará-

Hospoda Jínova. – Říkalo se jí „Na cikán-

Před léty žil ve Smýtech čarodějník U... Jed-

val právě jmenovaný Krúsmon a jeho šiml,

ce“, poněvadž jak kraj náš zavál sníh, ciká-

nou v neděli byl v kostele; tu se ho zmocnil

cestu znali oba nazpaměť. Nejednou se sta-

ni přistěhovali se z lesů i potulek v kraji do

zvláštní nepokoj. Při pozdvihování chce se

lo, že šiml přijel od Haklovy hospody sám

Studence a v Jínově hospodě hlásili se tak-

bíti v prsa, ale proti své vůli uhodí se vždy

a bez povelu stanul před Exnerovou hospo-

řka o domovskou příslušnost. Každoročně

rukou do kolena. Tu poznal, že není asi do-

dou. Krúsmon setkal se v Branné nejednou

tu bývala rodina Růžičkova, Jasákova, Čer-

ma vše v pořádku, že nejspíše zmocnil se

se svými známými a rád si s nimi pohovořil

mákova a jiné. Před těmito cikány nemuse-

někdo jeho čarodějné knihy. Běží domů

a šiml pak táhl napřed pomalu náklad ke

ly se zavírat dveře na závoru, nic nám neu-

a když vstoupí do světnice, byla tato již plná

Studenci, aby jej odevzdal, kam patřil. V Ex-

kradli a se sousedy žili v dobré shodě. Muži

duchů a čertů. Děti vyšťouraly někde tajem-

nerově hospodě byly na nedělním progra-

byli černí jako havrani, žedy snědé s bílými

nou knihu a „říkaly“ v ní, čímž tolik bytos-

mu šejdovce, tj. taneční zábavy. Po požehná-

zuby jako křída. Ti měli jiné hudební ná-

tí vyvolaly. Nejprve čarodějník zastavil čtení

ní přišli do hospody starý Borůfka s Nác-

stroje, než byl Borůfkův kolovrátek, totiž

a pak musil přiděliti povolaným duchům

kem s flašinetem (kolovrátkem) a hráli třeba

harfy, housle a citery. Ženy chodily na vý-

nějakou práci, jinak by si ony mocnosti pro-
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ti sobě popudil, že je volal nadarmo.

sníh je jed na žita (Ignác Tauchman) –

Měl ale asi dosti duchapřítomnosti

Jak dlouho vrba před sv. Jiřím rozvije,

a vykázal jim tentokráte trochu neob-

tak dlouho před Jakubem budou žně

vyklou práci: měl totiž vyvezený na

(Ignác Šorm) – Na Matěje má zmrz-

svém poli hnůj a poručil jim, aby jej

nout handra na polštáři (u okna) – Pr-

rozkydaly. Lidé vracející se přes Hra-

ší-li na sedum bratrů, prší sedum neděl

diško z kostela viděly, jak na poli hej-

(Anna Šormová) – Seje-li se žito na sv.

no vran rozkydává hnůj; vrány se jed-

Jana stětí, nebudou v něm bodláky

na po druhé zvedly a odlétaly. To čaro-

(Jan Tauchman) – Táhne-li ráno slunce

dějník odvolával nazpět duchy, které

vodu, bude ještě pršet (Anna Šormová)

děti nešťastnou náhodou přivolaly.

– Když vrány kváčou, bejvá nečas (Re-

Když byl U... na smrtelné posteli,

gina Exnerová) – Z ruky srp nesmí se

nechal si od synů přinésti tajemnou

od nikoho, to by se hned požal; musí

knihu, sekyrou ji rozsekl a hodil do pe-

se hodit na zem a odtud teprve vzít (Ju-

ce, čímž jeho rod rozvázal veškeré sty-

lie Šormová).

ky s tajemnými mocnostmi.

Ukázka
studeneckého
dialektu

Doubkovy boty
Dle vypravování otcova napsal Jan Kuřík z Horky
Doubek porážel v lese smrkové
kmeny a nosil je na rameni ke stavebnímu místu ast půl hodiny vzdálené-

Filipka, když měla máslo upláskaný,

mu, kde chtěl si postaviti barák. Přese-

složila máslo do škopička, vzala z veš-

kávaje kořeny stromu, sekl si do boty,

kostnu bílej ubrousek, přikryla ho

že palec visel téměř jen na kůži. Dou-

a vodnesla do sklepa. Pak pověsila glejf

bek natrhal si kostival,rozmačkal jeho

na řebik ve cdi nad policí zaraženej

listy na lžíci, ránu omyl, přiložil roz-

a přerušovala poudajicí kmotru Mar-

mačkané listy a ovázal nohu kusem

tínkovou ustavičnejma votázkama co

starého plátna a obul botu: „Teď jsem

měli k vobědu, co vařej, jak maj mnoho

tě stentočkoval a teď botu nezuju, až

bandor a jestli se jim rozvářej. „To víte,

přirosteš.“ A nezul. Asi za čtrnáct dní

teď v zejmě, co pak má jeden vařit, ky-

přišel z Jilemnice, kam odvedl vébu

selo a bandory k snídani, k vobědu

plátna, kterou jeho žena utkala; stěžo-

knedlíky se zelím a trochu ty bryndy,

val si, že ho v botě něco tlačí po třího-

někdy klofánky, kucmoch, a k večeři je

dinové cestě. Též byl zvědav, jak se pa-

rozstrouhám na žida a na pár plisků.“

lec hojí, zul tedy botu a z ní vypadl
zmodralý palec – i lžíce, kterou ránu

Ze studeneckých
pranostik a pověr

zaléval.
Ještě větší boty měl vidochovský
sedlák S., o něm se vyprávělo, že jel do
Jičína na trh a měl v botě kladívko na
klepání kos i s „babkou“.

Jak kdo vysoko při tanci vyskočí na
masopustní vouterek, tak dlouhej bu-

Připravil

de mít len (Petr Martinec) – Březnovej

Michal Šanda
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Sborník vycházel
v rozmezí let
1920–1931
nákladem
Vydavatelského
družstva v
Pelhřimově. V čele
redakčního kruhu
stanul okresní školní inspektor
Karel Svoboda.
Paměti Filipa Ignatia
Dremsy, městského
hlásného v Pelhřimově

Oheň v Hrnčířské ulici
Léta 1794 dne 22. Septembris okolo půl štvrtý hodiny ráno hořelo
v Hrnčířský ulici a vyhořel Šebrlův dvůr. Tam se oheň zňal v stodole a vyhořelo šest domů a pět stodol za Svatým Vítem u Lochu;
a dne 29. dito tu slámu, která z těch stodol prostřena byla, zasej ji
okolo hodiny štvrté někdo ráno podpálil; na kterýž oheň se štur-

Vojenský odvod

movati muselo.

Léta 1794 dne 7. Juli přijel do Pelhřimova pan hejtman Minich od regimentu Kay a na čtyřiceti synkův na vojnu vza-

Požár v Pelhřimově

li a z dobré vůle že půjdou, zapsal. (Připsáno: ale žádný ne-

Léta 1794 dne 24. Octobris, když v Pelhřimově hořelo a věž s kos-

šel).

telem hořela, tak zvony všechny dolů spadly do komory věžní, kdež
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Vlastivědný sborník
českého jihovýchodu
Voršila Hasáková

na to štěstí v tej komoře řepu měl Filip Dremsa, thurner, do které
zvony padaly a s tím se obhájily.

Léta1795 dne 22. Aug. Voršila, manželka kramáře Dominika Hasáka, který pro krádež on osum let vystáti majíce, ukradla pana Fran-

Dominik Hasák

ce Tomšího manželce kapot,* v tom dopadena a toho dne do arestu

Léta 1794 Dominik Hasák, kramář v Starém Pelhřimově pobral

vzata. (Připsáno: 1 rok obecní dílo konala).

přadena. Do Criminal arestu vsazen za rychtáře p. Františka Hni-

* kapot = ženský plášť s kapucí nebo ženský klobouk

lička.
Otrávila hospodáře
Čechtice vyhořely

Léta 1795 v Liskovcový Cerekvi jedna služebná děvečka otrávila své-

Léta 1794 vyhořelo vo pouti půl Čechtic a léta 1795 zasej druhá

ho hospodáře, hospodyni a jedno dítě; která do Pelhřimova na kri-

strana shořela.

minál dodána. Přišlo jí 30 let obecní dílo konati. (Připsáno: ve špinhauze v Praze).
Dominik Hasák

Léta 1795 dne 13. Februari Dominik Hasák, kramář v Pelhřimově,

Orání v zimě

rodilý ze Želiva, po půl noci ve vsi Bácovicích okradl Matěje Beneše

Léta 1795 na rok 1796 od 23. Novembris až do 2. Mart. nespadl

a v tom dopaden a do Criminal arestu vsazen. (Připsáno: Přišlo mu

snéh. Tak lidé až do toho času vorati mohli.

osum let obecní dílo dělati a hlavu ostříhati. A do špinhausu přišel,
to ale 1796).
Zmínka o škole chvojnovské
Léta 1795 dne 23. Februari, když jeden chlapec z Volešný do školy
do Chvojnova šel, tak v háji chvojnovském poráželi dříví a toho
chlapce dřevo zabilo. (Připsáno: Hezinovi chlapce).

Jak slavili pacovští soukeníci
v masopustě r. 1831 svoje
kassací

Děkan J Apltauer †
Léta 1795 dne 21. Juni okolo hodiny desáté na noc Josef Apltauer,

Odpoledne bylo v soukenickém herberku* živo. Sešliť se tam četní

děkan též synek pelhřimovský, veliký lakomec, umřel. Smiluj se

příslušníci cechu, aby se přestrojili za maškary, a seřadili v slav-

Bůh nad jeho duší.

nostní průvod. Herberksfotr Křepelka měl toho odpoledne mnoho
starostí. Konečně se průvod seřadil a za slavného hlaholu trub a jáFrant. Kříž

sotu maškar i lidu ubíral se na Kozimberk k domu, kde bydlel star-

Léta 1795 dne 3. Augusti vyvěšen byl publice na tabuli* před rat-

ší cechu soukenického. Tam vešli mistři do světnice, kde oba ce-

hauzem František Kříž, mistr řeznický, a to proto, že voleskejm sed-

chovní starší, přísedící a písař skládali celoroční účty. Když bylo

lákům svým dobytkem ovčím louky spásl. Musel k magistrátu dáti

účtování skončeno, vracel se průvod do Spálené ulice na soukenic-

6 grošů. Pak nočního času šel a ten dobytek, který mu zajmuli, zá-

ký herberk. Nejprve vyrazil ze dvora důstojník na koni, pak Turek

mek urazil v noci; a za to provinění musel dáti 4 groše a arestem ješ-

s Turkyní, oba ozbrojení, ve žlutých hedvábných kalhotách, ve žlu-

tě potrestán byl.

tém kožíšku lemovaném drahocennými kožešinami, v nádherném
turbanu z brokátu a hedvábných látek s množstvím blyštivých ře-

* jeho jméno se spáchaným činem uveřejněno pro hanbu na prkně pro veřejné vyhlášky na radnici

tězů a zlatých a stříbrných mincí kolem hrdel. Za nimi šlo šest maš-

www.dobraadresa.cz • 2016 • 1 • 5

H
erze

kar tatrmanských, jimž hansvuřti říkali, Met-

plíce, nepovstalť jest z lůžka více, umřel

husalem ve fantastickém rouchu, kterého vezli

v chorobné plíce, pan Hejtmánek z Cere-

na saních, tovaryš, tovaryš s kramplovacím ko-

kvice.

níčkem, na němž česal vlnu, mouřenín s mouřenínkami, celí načernění, s drahocennými pá-

Československé dráhy

sy a pistolemi a palaši, pak šest tovaryšů v čer-

V roce 1922 měly: lokomotiv 3705, osob-

ném obleku, nesoucích tabuli, na níž byly na-

ních vozů 3782, nákladních vozů 95366,

psány řádové regule, dva tovaryši nesoucí tak

poštovních vozů 611, služebních vozů

zvanou feruli**, tehdejšího cechu soukenické-

1989.

ho Právo. A opět Turci s Turkyněmi a množství
medvědů, židů s pytli, tatrmánků, rytířů a jiných maškar se škraboškami...

Čtenáře našeho listu
prosíme, aby nám napsali vše, co se v našich vesnicích zachovalo buď v ústním po-

* herberk = cechovní hospoda

dání, nebo písemně. Dále prosíme, aby

* * ferule = odznak podobný žezlu

nám laskavě sebrali vzpomínky na Prušáky
z r. 1866, jakož i vzpomínky na světovou
válku. Mladí čtenáři, sbírejte a zašlete nám

Rozmanitosti

pověsti svého domova. Co nebudeme moci
uveřejniti, uložíme do městského musea
v Pelhřimově.

Hrobní nápis na hřbitově v Šosovicích
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Rodem z Nové Cerekvice u nás dostal neštovi-

Připravil

ce, uzdravil se z těchto sice, nastudil však sobě

Michal Šanda
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O firmě Jana
Růžičky se
nepodařilo vypátrat
nic víc, než co je
uvedeno v této útlé
čtyřiadvacetistránkové
reklamní brožurce.
Sídlila v Praze na
Žižkově, Jeseniova
924 a její majitel nebyl dýmkařem, nýbrž malířem
porcelánu. Za 4,80 K jste si mohli na fajfku nechat podle
vlastního výběru vymalovat výjev z vojenského života,
třeba zákopníky při stavění mostu a na mokváček, čili
šťávník, vypsat název pluku, číslo setniny a čety a rok,
kdy vás naverbovali do armády.
14 • 2 • 2016 • www.dobraadresa.cz

Cenník vojenských a civilních
porculánových dýmek firmy Jan Růžička
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Schwarzenberští
úředníci byli činní
i jako amatérští
novináři. Svaz
českých úředníků

a zřízenců knížete ze
Schwarzenberku se
rozhodl vydávat vlastní
časopis. Ten se měl
opírat o tradici Schwarzenberského rodu a zkušenosti jeho
předků, kteří na statcích hospodařili. Odtud pochází jeho název
Tradice. Redaktorem se stal PhDr. Antonín Markus, třeboňský
archivář, který se svým odborným vedením zasloužil o značnou
popularitu časopisu mezi zaměstnanci i veřejností. Tradice vycházela
v letech 1934–1938. Byl to především informační zpravodaj pro
schwarzenberské zaměstnance.
10 • 3 • 2016 • www.dobraadresa.cz

Tradice
Obsahoval příspěvky
o událostech
v knížecí rodině
a odborné historické
studie. Do fungování
nečekaně zasáhl rok

Demokracie,
svoboda a diskuse –
nebo tradice?

stavovským, zmocňovacím zákonům nebo
oligarchům. Podle toho se tedy parlamenty
s důsledky svých diskusí neosvědčily.
Rovněž tak veletvrz diskuse, Svaz národů. Není zcela zbytečný takový obrovský
aparát, jehož užitečná práce není nijak

Dr. Adolf Schwarzenberg

úměrna obrovským nákladům, na něž i my
znamenitými částkami musíme přispívati?

Demokracie, svoboda, diskuse – taková

Při tom pracující třídě kručí hladem

1938. Pohraničí

i podobná slova slýcháme od let téměř všu-

v žaludku, a astronomicky vysoká číslice

bylo obsazeno

miž se stýkáme. Co však jest opravdová de-

německou

rozvláčné pokusy o analysi demokracie

armádou a události

ně definovala se demokracie několika slovy

s tím spojené

še na čase, aby lidstvo konečně zanechalo

zapříčinili zastavení

městnávat problémy prospěšnějšími a důle-

činnosti svazu

de, ve všech vrstvách společenských, s nimokracie, to ví dnes už sotva kdo. Dály se
s výsledky většinou jen žalostnými. Obyčejnelogicky a tudíž nesprávně. Bylo by nejvýbezvýsledného dohadování a počalo se zažitějšími.
Svobodě těšili jsme se dlouho a vydatně, tak hojně, že už i v Československu se

i další pokračování

vyskytují lidé, kteří se zdají dávati přednost

ve vydávání

bodou“. A to by bylo na pováženou.

časopisu.

že v mnohých státech parlamenty odstrani-

někdejšímu „ujařmení“ před nynější „svoDiskusí byl od války takový nadbytek,
li, aby učinili místo vůdcovstvím, státům
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Není pochyby, že každý stát jest postaven před otázkou: „Do

A

prava“ či „Do leva“? Po válce pocítěn byl mohutný nápor do leva.
Vrcholem dospělo toto hnutí v Rusku. Avšak nejen stát jako celek
jest postaven vůči této životní otázce – také každý z nás dříve nebo
později bude nucen odpověděti, zda do prava či do leva. Kterak se
tu rozhodnouti?
Na začátku mých vývodů ukázal jsem, že soustavy demokracie,
svobody a diskuse, slovem systémy parlamentní, dosud se neosvědčily.
Jak jsme již častokráte viděli v poslední době, vedou konec konců k sociálním převratům. Máme se proto rozhodnouti pro tyto
soustavy s jejich nevyhnutelnými, nedozírnými a hrůznými důsledky? Nebo máme se snažiti ze všech sil, abychom uchovali, co se
osvědčilo, a ne pouze bořiti, abychom pak na troskách se pokoušeli vybudovati něco velmi pochybného, zcela nejistého? Nemáme spí-

lfa

še stavěti podle osvědčených vzorů a budovati dále na starých, pevných základech pro blaho pokolení příštích? Je to po mém soudu
naší největší povinností před Bohem, k budoucnosti a celému civilisovanému světu, k naší Evropě, jejíž základy jsou otřeseny.
A právě toto lpění na mohutných základech minulosti, uchování a vybudování toho, co jest, zoveme tradicí. Skrze ni naši předko-

nezaměstnaných se o mnoho nezmenšuje. Slovy ne-

vé vykonali veliké dílo, za jejíž pomoci také my vykonáme věci vel-

naplní se jediný kručící žaludek. Slovem: stále se

ké pro časy budoucí. Naše záchrana spočívá převážně v tom, že bu-

mluví, řeční a mluví, a o všech těch řečích se toho

deme zachovávati a dočasnému pokroku přizpůsobovati zásady,

ve všech denních listech a časopisech tolik toho na-

které vyrůstají z naší tradice. Zničte tradici – a pohřbíte celý vzdě-

píše, že už to nikdo nechce čísti.

laný svět!
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Zprávy

v Bocích. Lidí se nebál a od každého rád

ba) – Šofér Antonín Jiráček přidělen strojní

přijímal pamlsek. Jakmile uslyšel lidský

správě. – Hajný Vilibald Hoffman od voro-

Pan president republiky Dr. T. G. Masa-

hlas, hned šel za ním a dožadoval se potra-

plavby v Želnavě, l. ř. H. Planá na hájovnu

ryk přijal hraběte Levise-Mirepoixe, který

vy. Když vozil jeden rolník dříví, po celý

Rothegerei, polesí Mitterberg, l. ř. Vimperk.

letos na jaře byl velkým francouzským lis-

den se jelen pohyboval mezi koňmi, s kte-

– Vrchní l. spr. August Herrmann z Č. Žle-

tem Excelsior vyslán jako zvláštní zpravodaj

rými se spřátelil a je doprovázel. Jindy slu-

bů a 1. spr. Ing. Adolf Janovský z Křišťano-

do střední Evropy, aby vypracoval anketu

žebná Macarů šla v podvečet s lucernou

va, vzájemné přemístění. – 1. I. 1935: správ-

o osudu historických rodin bývalého ra-

z Dobřejovic. Uslyšela za sebou kroky

ce Vilém Zollingez z pivovaru Třeboň do

kousko-uherského mocnářství. Podle zpráv

a ohlédnuvši se, s hrůzou uviděla jelena.

ústř. ředitelství. – Asistent Harry Wright

čsl. tisku pravil pan president: „Šlechtu

Ten však klusal klidně za ní, aniž by jí ublí-

z důchodu v Hluboké n. Vlt. k správě pivo-

jsme zrušili, a myslím, že jí to nebylo zrov-

žil, až do statku, kde byl vlákán do stáje,

varu Třeboň.

na příjemné. Stalo se tak proto, že s výjim-

tam spoután a pak v kleci dopraven zpět do

kou Lobkowiczů a Schwarzenberků, nebyla

Obůrky. Ale 9. září 1934 napadl zezadu haj-

Povýšeni: 1. I. 1935: revident v ústř. účtár-

národní, byla habsburská, a naše osvoboze-

ného Novotného, jenž mu dával zásyp,

ně Karel Renet s tit. „vrchní revident“. –

ní bylo protihabsburské.“

a srazil jej k zemi. Nastal zápas, v němž

Vrch. stav. oficiál Josef Fencl u vrch. stav.

hajný o jelena rozbil pušku a ztržil mnoho

správy v Čes. Bud. s tit. kancelářský správ-

Proslulé podzimní hony v Hluboké n.

nebezpečných tržných a bodných ran. Po

ce. – Les. hajný Karel Herbst, l. ř. Č. Krum-

Vlt. konaly se i letos, ovšem v měřítku da-

prvé pomoci a lékařském ošetření MUDr.

lov, s tit. „nadhajný“. – Sládek Ing. Josef

leko menším, než tomu kdysi bývalo. V tzv.

Stránským byl hajný převezen do českobu-

Tlustý v Č. Krumlově s tit. „vrchní sládek“.

munickém revíru polesí boreckého 17. října

dějovické nemocnice. Dík svému mládí

-* Asistent pivovaru Protivín, Bohuslav Bou-

1934 bylo střeleno: 1121 bažantů, 1320 krá-

a pečlivému lékařskému ošetření jest No-

chal s tit. „správce“.

líků, 6 zajíců, 2 srnci a 1 kus jiný, celkem te-

votný již mimo všecko nebezpečí. Jelenu,

dy 1450 kusů.

jenž nazýván byl všeobecně „Huculem,“

Pověření: 1. IX. 1934: správce Alois Keyha

zlý jeho čin vynesl zaslouženou odplatu.

pověřen komerčním vedením pivovaru

Ochočený jelen – zbůjník. Syn rolníka

Byl vzápětí zastřelen. A tak jen „krátký je-

v Třeboni. – Vrch. 1. správce Jan Roubík

z Plástovic sloužící jako četnický strážmistr

ho svět“.

v Bohouškovicích pověřen vedením správy
polesí Bory, l. ř. Č. Krumlov.

na Podkarpatské Rusi přivezl si odtamtud
do rodného statku mladého, ochočeného
jelena. V bedně odeslal jej do stanice Zlivi,

Zprávy osobní

Pensionováni: 1. V. 1933: pokladník Oskar Friedrich, Lovosice – 1. XI. 1934: nad-

kamž si pro něj dojel na kole a jelen s ním
klusal až domů do statku. Živl se tam do-

Přemístěni: 1. IX. 1934: baštýř Václav Str-

hajný František Feirer z Tabulové Hutě,

mácí stravou, zvláště rád požíval pečivo,

nad z Bezdrevské bašty na baštu Omáčka. –

revír Kubova Huť, l. ř. Vimperk. – 1. I.

chléb a vdolky. Po čase byl zakoupen do re-

Lesní správce ing. Václav Zumr z les. řed.

1935: strojník Jiří Karban z pivovaru

víru purkareckého a uzavřen do Obůrky

Hluboká n. Vlt. do lesní inspekce (voroplav-

v Protivíně.

www.dobraadresa.cz • 2016 • 3 • 13

Zprávy ze ZČÚZS

A

Třeboň

Pan Dr. Adolf Schwarzenberg s chotí navštívili dne 25. srpna
1934 Třeboň a prohlédli si nejdříve pivovar, kde je provázel ředitel
A. Dobrovský, vrchní sládek Ing. V. Šauer a správce A. Keyha. Sledovali s živým zájmem odborný výklad pana vrchního sládka,
zvláště J. V. paní Hilda Schwarzenbergová dala si podrobně vysvětliti celý postup výroby piva. Z pivovaru odebrali se vznešení manželé na děkanství, kdež – provázeni vdp. děkanem P. Ign. Hykede
a vrchním archivářem Dr. Markusem – prohlédli si s velikým zájmem a porozuměním výstavku církevního umění.
Hluboká n. Vlt.

lfa

Dne 21. října zemřel náhle lesní správce Schwarzenberské
lesní inspekce Ing. Rudolf Kwitek následkem těžkého vnitřního
zranění z války. Byl pro svoji tichou a milou povahu ctěn a vážen
u všech svých kolegů české a německé národnosti, což bylo patrno
též z hojné účasti při jeho poslední cestě z Hluboké. Převezen byl do
Horní Plané, kde byl pochován. Čest budiž jeho památce!
Noví členové ZČÚZS
V roce 1934 nově přistoupili do Svazu českých úředníků a zřízenců
knížete ze Schwarzenbergu v Čes. Budějovicích: Ing. Josef Friedrich, lesní asistent, revír Jaronín, p. Brloh, les. řed. Čes. Krumlov
v okrsku českokurumlovském; Václav Koc, kancelářský úředník,
Kroučová, p. Řemíčov, v okrsku lounském; František Bečvář, mladší lesní hajný, Zálesí č. 15, p. Češtice, v okrsku vimperském.
Úvodní text je převzatý z diplomové práce Aleny Hrnčířové: Orličtí Schwarzenberkové a jejich úřednictvo mezi léty 1848 a 1948.

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních
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Ferdinand
Vondráček se
narodil roku 1873
v Kostelci nad
Černými Lesy.

S podnikáním začal
v rodinné firmě
Černokostelecká
hrnčířská továrna Alois Vondráček
& spol., kterou zmodernizoval a rozšířil. Kromě toho založil v roce 1908
firmu Černokostelecká továrna kávových náhražek. V roce 1920 se
definitivně přeorientoval na keramiku a zasloužil se o to, že se v Kostelci
začala vyrábět nástřepná fajáns. Ve spolupráci se vzorkovnou Družstevní
práce (Krásné jizby) navrhl čajový servis z polévané červenice – klasické
dílo českého funkcionalismu. Přes četné úspěchy Černokostelecká
hrnčířská továrna zkrachovala. František Vondráček zemřel roku 1939.
4 • 4 • 2016 • www.dobraadresa.cz

Ferdinand Vondráček v Terstu
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Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

banánovek

Sborník okresu
táborského,
milevského

a

a sedlčanského
Kraj kalicha vycházel
v rozmezí let
1923–1931 a po
válce vyšly ještě tři
ročníky 1974–1949.
Odpovědným

redaktorem byl Roman
Cikhart, jehož jsme
v Dobré adrese

Po stopách dolování
na Táborsku

představili v čísle 8, 2015

Topograf Sommer zmiňuje se, že na úbočích kopců mezi Radení-

v souvislosti s knihou

byl zlatý písek u Kamberka a založena tu německá osada Karren-

Minulost Táborska.

po Němcích. Král Jan zastavil r. 1337 zlaté doly Petru z Rožmberka.
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nem a Choustníkem bývaly hojně sejpy zlaté. Ve 13. stol. objeven
berg, jež se brzy počeštila, takže r. 1437 nebylo tu již ani památky
Něco zlata dolovalo se za starých dob také u Úrazu.

Kraj kalicha
Četnější byla v našem kraji ložiska stříbra. V síti žil křemičitých
u Horek, Ratibořic, Staré Vožice, Hlasiva, Řemíčova, Vřesce a Košína nacházejí se podélné čočky leštěnce olověného a vedle toho pyrit, chalkopyrit, spalenit, prousit, pyrargyrit, tetraedit, stephanit
i ryzí stříbro.
Prastaré doly byly u Staré Vožice, kde s největším zdarem dolovalo se v 16. a 17. věku. Veliké doly Pomoci boží, U sv. Anny a na Lopečku, založené posledními pány z Rožmberka, zkazili r. 1618 při
svém vpádu do Čech vojáci pasovští. Stará pamětní kniha farní
v Mladé Vožici uvádí v souvislosti se zdejším dolováním založení
pevného hradu na vrchu nad Janovem od knížete Spytihněva r.
895. Pod hradem narostla nová osada – Mladá Vožice.
Samota Výlevy je zbytkem hornické osady.
Na počátku 16. stol. kvetly také stříbrné doly u Ratibořic. Počátek těžení učinil tu měšťanský rod Měděnců, pocházející ze Sezimova Ústí. Tehda, okolo r. 1526, objevena byla stříbrná ruda
u dnešních Ratibořských Hor a počalo se s těžením na dolu Sv. Tří
králů, kde dosud stojí kaplička. Král Rudolf II. postoupil důl pánům
z Rožmberka. R 1593 Matiáš Fuch a Volf Hötzl píší pánům z Rožmberka, kterak štaigerové a šichtmistr sobě velice pro nedostatek železa, loje, provazů, prken, dříví a jiných potřeb a zvláště pak pro nečastní záplatu si stěžují a tím „pavování“ těch hor velmi obmeškáno
bývá. K témuž roku zaznamenal rožmberský kronikář Břežan, že
„Ratibořské hory v hojnosti štědře vyplatily se“. Do r. 1610 vytěženo tu bylo ročně 700 hřiven stříbra, v l. 1727–1851 úhrnem 257667

Za Hlasivem vidíme vysoké haldy, vy-

hřiven. (Hřivna stříbra pražská = 253,17 gramu, hornická = 48 gro-

vážky z dolů u Vylejvů hlasivských a řemí-

šům). Vedle Rudolfa II. pokusily se tu o štěstí četné rody šlechtické,

čovských. Stříbrné doly zdejší patřily do

mezi nimi rody Voračických z Paběnic, Windischgraetzů, Lichten-

pobělohorské konfiskace rodu Čáslavů

šteinů, takže tu založeno na půl druhého sta šachet. Ovšem bylo tu

z Podolí. Haldy dolů stříbrných jsou také

těženo také olovo, zinek a železo. R. 1652 byla osada obydlena ně-

u Košína. Dolování bylo tu zastaveno pro

meckými protestantskými horníky a povýšena na „svobodné horní

malý výnos r. 1802.

městečko“. Měli tu i hřbitov s dřevěnou kaplí, na místě níž vystavěl
farář Ignác Veselý r. 1818 novou kapli. V časech válečných, jakož
i zavodněním doly klesaly a posléze byly pronajaty Josefu Gorrie –

Olejna

Struthers – Mac – Layovi v Glasgově v Anglii. Když pokleslo hornictví, obyvatelstvo nacházelo tu jenom skrovné obživy. Již r. 1654

Dnes seznámíme se s třetí výrobou ve sta-

praví se o něm, že jsou to toliko havíři a řemeslníci a také „krajky

ročeském mlýně – s olejnou, jaká se nám

handlují“.

zachovala v Horních Koutech u Mladé Voži-

V Řemíčově kvetly doly ještě v polovici 18. stol. Patřívaly k nej-

ce do r. 1914. Byla to poslední olejna na na-

výnosnějším v zemi. Posledně dolovalo se tu před francouzskými

šem okrese. Olej tlačil se zde ze všech při-

válkami. V sousední Lhotce jsou zbytky hornických staveb.

nesených olejnatých semen: lnu, řepky, má-
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ku, bukvic a j. Semena se tloukla ve stou-

E

pách na moučku, jež se pak znovu tloukla
a současně zakropila horkou vodou. Roztlučený jemný prášek se pražil na plechu po
částkách, kterým se říkalo záboj či pokrutina. Upražený záboj zavinul se do dvou houní upletených ze žíní od provazníka, ihned
se lisoval a zapražil záboj nový, což se v pilné době opakovalo nepřetržitě 48 hodin.
Stroj zvaný olejna nahrazoval moderní
lis. Kolem se otáčelo rukama a nohama současně směrem k sobě.
Jak šťasten byl rolník, který musel osívati a pražiti, když odnášel si z přinesených

vrop

3 až 5 mejtníků semene v pytli domů pokrutiny pro dobytek, a olej ke svícení, maštění a mazání v baňkách nebo soudkách.

Mokrá
Osada Mokrá leží u Soběslavi. Je zde 22

a

obytných stavení rozestavených po obou
stranách nedávno postavené obecní silnice.
Uprostřed je nepatrná náves s kapličkou.
Obec je přiškolena a přifařena do Nedvědic,
skoro hodinu vzdálených, kam vede polní
cesta. Pošta a stanice dráhy je Soběslav.
Osvětu šíří knihovna mající 107 svazků.
V roce 1921 bylo napočítáno v Mokré 116
obyvatel. Kromě 2 železničních zřízenců, 2
zedníků a 1 kováře jsou zde jen rolníci. Majetek jejich jeví se dle této tabulky:

Připravil
Michal Šanda
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Časopis Naše
snahy byl
čtrnáctideník pro

zaměstnance firem
J. & F. Fejfar &
Mládek, strojní
tkalcovna lnu ve
Studenci, Česká
přádelna
a tkalcovna lnu
akc. spol. v Jilemnici a Antonín Hönig a synové,
přádelna lnu v Kalné Vodě. Vycházel sice v rozmezí
let 1926 –1933, ale fakticky to byly pouze čtyři
ročníky 1926, 1927, 1928 a potom až 1933.
Pod titulek si vetknul heslo:
Sdruženi zaměstnáním, sdruženi i duchem.
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Naše snahy
Píseň nad stavem

dávné železniční katastrofy ve stanici Zaje-

lou manifestaci ušlechtilé myšlenky hasič-

čí u Břeclavi. Vadně způsobená výhybka

ské.

způsobila tam srážku vlaků, při které přes

Jak známo, měla býti tato slavnost spo-

Když dílna v jasu září,

20 lidí přišlo o život a způsobena značná

jena s odevzdáním nové motorové stříkač-

neb setmělá je šerá,

škoda na provozním materiálu a správa

ky, leč ta ještě v sobotu odpoledne nebyla

hle, stav můj hovoří

drah bude musiti zaplatiti náhrady do mili-

dodána. Vyskytly se pochyby, když tu v ho-

dnes právě tak jak včera.

onů jdoucí. A přeci tomu mohlo býti vyva-

dině dvanácté objevilo se nákladní auto fir-

Stav píseň známou zvučí

rováno jediným arciť jen správným hma-

my Smejkal a očekávaný stroj přivezlo.

je rozumět té řeči,

tem ruky.

K večeru konala se zkouška u rybníka

já zřím v jeho niti

v kruhové cihelně. Dvouproudová stříkačka

snouti se své žití

nese vodu 42 m do dálky a 32 m do výšky.

Malé příčiny
– velké následky

Hasičský den
na Rovnáčově dne
16. t. m.

Odborné vysvětlení podal členům sboru
montér, jenž sem přibyl z továrny.
Nedělní ráno 16. září slibovalo ustálené
počasí. O půl desáté sraz byl na „Špici“,
kam sjížděli se návštěvníci. Před hostincem
umístěna hudba, která vítala každý došlý

Zanedbávání nepatrných věcí jest úskalí,

Slavnost sboru dobrovolných hasičů rovná-

sbor. Dostavili se bratři z Bukoviny, Jilem-

o které většina lidí narazila a pohříchu

čovských bude se v naší paměti dlouho vy-

nice, Karlova, Martinic, L. Olešnice, Stu-

ztroskotala. Vzpomeňme jenom např. ne-

bavovati jako krásná vzpomínka na zdaři-

dence a ze Žďáru, dále zavítali k nám sta-
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Biografy
Pořad Sokolského bia v Jilemnici pro první
polovici října: 3. 10. středa „Když se trůny
kácí“, 7. 10. neděle „Ztracené štěstí“, 10. 10.
středa „Nemodlenec“, 14. 10. neděle „Gigolo“, 17. 10. středa „Svatební noc“.

olfra

m

Rozmanitosti
ze světa
Němci sestrojili loď se samočinným tope-

rosta župy, br. Ant. Klimenta, br. Boh. Hylmar, jednatel a br.

ním, která může na moři manévrovati bez

dozorce Ant. Oždián z Jilemnice. Přítomní seřadili se v impo-

posádky a je řízena z pevniny bezdrátovou

santní průvod, který se dal s hudbou na pochod na louku veli-

telegrafií.

tele br. Jos. Borůvky, kde stojí nová hasičská zbrojovna. Po seskupení kolem tribuny vyslechli potom uvítací projev starosty

V Budapešti založena byla sekta Židů věří-

rovnáčovského sboru br. Jana Mládka, který na sklonku své ře-

cích v Ježíše Krista a uznávajících též Nový

či předal novou stříkačku do opatrování veliteli sboru br. Jos.

zákon.

Borůvkovi. Poté byla provedena stříkací zkouška na chalupy
pp. Háka a Marka a tím dopolední program slavnosti vyčer-

Na Slovanském ostrově v Praze konal se za-

pán.

jímavý zápas krasavic o oslnivý titul králov-

Po obědě utvořen nový průvod, který bral se od Špice po

ny krásy.

Studenci až k domu pekaře p. Karáska a odtud zpět na RovnáVynález obrázkového rozhlasu umožňuje,

čov.
Zbývající část odpoledne rychle ubíhala v radostné náladě

že posluchač radia v několika minutách

a volné zábavě všech účastníků. Obveselení poskytovalo tanče-

bude míti před sebou podobizny těch,

ní, houpačka, kolo štěstí, střelnice i tombola. Rozumí se samo

kteří právě zpívají, hrají či mluví do roz-

sebou, že ústředním předmětem pozornosti návštěvníků byla

hlasu.

nová stříkačka se 4válcovým motorem, která svým provedením každého udivovala. Pořízení tohoto nádherného stroje bylo umožněno velkomyslným darem firmy Fejfar & Mládek.
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Připravil
Michal Šanda
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Výroční zpráva
c. k. státní české
reálky na Malé
straně v Praze za
školní rok
1914–1915

Výuka v české střední
škole na Malé Straně
byla zahájena 6. 10. 1865. Od roku 1876 škola sídlí v Hellichově ulici.
V roce 1934 při příležitosti stého výročí narození Jana Nerudy dostala
jeho jméno. Za dobu existence vzešla z profesorského sboru či z řad
absolventů řada osobností: první česká lékařka Bohuslava Kecková,
dramatik Vilém Mrštík, předseda první československé vlády Karel
Kramář, první český filmový herec Josef Šváb Malostranský, básníci Jiří
Karásek ze Lvovci a Konstantin Biebl, filosof Jan Patočka, profesor
Radim Palouš, spisovatel Vladislav Vančura, textařka Gabriela Osvaldová,
6 • 7 • 2016 • www.dobraadresa.cz

Výroční zpráva c. k. státní české reálky
na Malé straně v Praze za školní rok 1914–1915
režiséři Vít
Olmer, Ondřej
Kepka, Filip
Renč, herci Jan
Tříska, Jaromír

Promluva k žactvu v den zádušních služeb božích
za Jeho cís. a král. Výsost pana arciknížete
Františka Ferdinanda a jeho jasnou choť paní
vévodkyni Žofii z Hohenbergu
Není tomu dávno, co vraceli se zástupcové z ko-

ně a srdečném poměru otcově k ní. Jeho cís. Vý-

Hanzlík, Klára

nopišťského parku a vypravovali nadšeně nejen

sost následník trůnu František Ferdinand, když

o krásném sadě, vykouzleném na domácí půdě

české konopiště stalo se nejmilejším jeho sídlem,

Jerneková,

naší, ale i o vysokém pánu, jeho vlídnosti, s ja-

přirozeně sbližoval se s českým národem, upro-

kou choval se ke všem návštěvníkům, jeho rodi-

střed něhož žil a jehož jazyk znal, přirozeně blíž

Táňa Fišerová,
Jiří Štěpnička,
Martin a Petr
Štěpánkovi,
Jan Hartl,
Martin
Stropnický,
Marek Vašut,
Barbora
Hrzánová,
Kateřina
Brožová
a mnoho
dalších.
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Dnes jsou

p

a blíž nahlížel do našich snah a tužeb a jevil pro ně stá-

rotkové, kteří v jediném okamžiku pozbyli

le rostoucí zájem a porozumění, jež nezůstávalo bez

otce i matky, pláčí a jsou k neutišení...

naděje

ohlasu ve vděčných srdcích českých. S oprávněnými

A jest ještě jedna vznešená osobnost

nadějemi vzhlíželi jsme k Jeho císařské Výsosti násled-

v říši, k níž v tomto neštěstí všichni náro-

rozmetány.

níku trůnu, jenž přál si Rakouska stejně spravedlivého

dové vzhlížejí s bezmezným soucitem. Je to

ke všem národům, s nadějemi a důvěrou, že jeho vyni-

stařičký náš mocnář, životem tak těžce

Černé prapory

kajícím vlastnostem, jeho pevné, cíle vědomé vůli, hoj-

zkoušený a svými národy tolik milovaný.

nou zkušeností podepřené, podaří se přivésti národy je-

Čtyři a osmdesátiletý kmet, jemuž Osud tak

vlají s domů

ho péči svěřené do zaslíbené země pokojné práce a ušle-

tragicky byl odňal syna a manželku, nezů-

chtilého závodění ve všech oborech lidského snažení.

stal ušetřen ani této bolesti. Při vzpomínce

a tichý smutek

Dnes jsou naděje rozmetány. Černé prapory vlají

na něho jistě všecka naše srdce potkávají se

s domů a tichý smutek svírá naše srdce nad nenadálou

ve společném přání, aby nebe dalo mu sílu,

svírá naše

smrtí následníka trůnu a jeho vznešené choti, jež zů-

by mohl nésti toto veliké a nevysvětlitelné

stala mu věrnou družkou i ve smrti. Je v této smrti to-

neštěstí. Pomodlíme se na ten úmysl ke Vše-

srdce nad

lik tragických momentů. Následník trůnu arcikníže

mohoucímu a poprosíme ho rovněž, aby

šeni

Ferdinand odjíždí do Bosny a Hercegoviny, aby poznal

potěšil ubohé sirotky a ty, jež byl k sobě

nenadálou

tuto zemi, nedávno teprv k mocnářství Rakousko-

vzal a kteří lnuli k němu s tak vroucí zbož-

uherskému přivtělenou, nepřeje si bezpečnostních

ností, aby odměnil ve své říši světel životem

smrtí

opatření, důvěřuje svému lidu, jenž připravuje mu nej-

věčným.

následníka

ní pokus o jeho bezživotí. Následník trůnu, vyváznuv

trůnu a jeho

ho srdce, prosí svoji choť, aby vzdálila se nebezpečné-

vznešené choti,

nemocnice, aby návštěvou potěšil svého křídelního po-

jež zůstala mu

tě té zasažen jest ranou smrtelnou, nemyslí zase na sebe, nýbrž na svoje děti. Nemaje tušení o smrtelném

Po vyhlášení mobilisace nastoupili vojen-

věrnou družkou

zranění své choti, šeptá jí z posledních sil slova: Žij na-

skou službu tito členové učitelského sboru:

šim, dětem, Žofie! Muž, jenž ve svém životě nade vše

a) Prof. Jan Hejtmánek jakožto poručík

i ve smrti.

cenil povinnost, zůstal jí věren i ve chvíli smrti. Tři si-

6. pluku domobraneckého zúčastnil se čet-

ce

krásnější uvítání, když rukou pobloudilého člověka čiDr. Lubomír Petr

z tohoto nebezpečenství, jde především za hlasem svého toho místa, a, jakmile mu je to možno, pospíchá do
bočníka, jenž raněn byl za svého pána. A když na ces-

Z kroniky
ústavu

ných bitev na severním bojištia byl povýšen
na nadporučíka. Od 9. května t. r. nalézá se
v nemocnici v Karlíně.
b) Supl. učitel Antonín Beringer jakožto
praporčík u zdravotního sboru. byl povýšen
na poručíka a nalézá se na jižním bojišti.
c) Supl. učitel Jan Kroupa nastoupil
službu jako akcesista zásobovacího sboru,
byl povýšen na oficiála d dlí od počátku na
severním bojišti.
d) Zkušební kandidát Miroslav Knop
nastoupil službu jako praporčík zdravotního sboru a jest dosud na jižním bojišti.
Dne 18. srpna 1914, v den Nejvyšších Narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále, účast-
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nil se ředitel s prof. Ant. Vaňourkem slav-

Dne 3. října 1914 slouženy sl. služby Boží za

nostních služeb Božích v metropolitním

příčinou Nejvyšších Jmenin Jeho cís. a král.

chrámu Páně u sv. Víta na Hradčanech a vy-

Apoštolského Veličenstva za přítomnosti ce-

slovil po té jménem sboru u c. k. místodrži-

lého sboru učitelského a všeho žactva katol.

telství nejoddanější blahopřání.

vyznání. Po službách božích zpívány 3 sloky rakouské národní hymny.

Během prázdnin ředitelství zvláštním oběžníkem vybídlo žáky, aby účastnili se podle

Připravil

možnosti polních prací a vůbec aby nabídli

Michal Šanda

své síly, kde by se toho jevila potřeba.

IV.C maturitní ročník 1984

Čtyři a osmdesátiletý
kmet, jemuž Osud tak
tragicky byl odňal syna
a manželku, nezůstal
ušetřen ani této
bolesti. Při vzpomínce
na něho jistě všecka
naše srdce potkávají
se ve společném
přání, aby nebe dalo
mu sílu, by mohl nésti
toto veliké
a nevysvětlitelné
neštěstí. Pomodlíme
se na ten úmysl ke
Všemohoucímu
a poprosíme ho
rovněž, aby potěšil
ubohé sirotky a ty, jež
byl k sobě vzal a kteří
lnuli k němu s tak
vroucí zbožností, aby
odměnil ve své říši
světel životem věčným.
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Sibiřské písně
Petra Bezpráva
spodtitulem

hel

Revoluční sloky
podle Petra Bezruče

ps

vyšly roku 1919 ve
Vladivostoku
vnakladatelství

Zastupitel na Gornostriji. Vroce
1921 je znovu vydalo pražské Vydavatelské a tiskové družstvo Mladé
proudy. Národní knihovna připisuje autorství sbírky J. Lounskému. O něm
se nic bližšího vypátrat nepodařilo. Podplukovník Miloš Géro, ve
skutečnosti Miloš Žák, se narodil roku 1891. Otec Dr. Rudolf Žák byl
známým advokátem v Blansku. Vrakousko-uherské armádě Miloš Žák
absolvoval jednoroční dobrovolnickou školu. Válečná doba vrakouskouherské armádě se mu počítala od 26. 7. 1914 do 30. 6. 1917.
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Sibiřské písně Petra Bezpráva
Zajat byl jako nadporučík c. a k. pěšího pluku
č. 78 dne 1. 7. 1917 a okamžitě se přihlásil
do čs. vojska.

I
„Tak jak to táhne zvonných rév,
tak hoří ta ohnivá slovácká krev.“
Virkutském „výchovném“ táboře

Do činné služby byl zařazen v srpnu 1917

muzika jásavě hude.

u 5. střeleckého pluku. Od 8. srpna byl pak

dnes veselo v Glaskově bude.

zařazen do služby u 5. střeleckého pluku čs.

Na dvoře Slováků rota.

vojska na Rusi. Prošel školením v Borispolu,

Nepůjdou! Na Glaskov přišli dnes

kde se stal posléze instruktorem úderné

Smutno dřív bývalo v Glaskově,*

K Tajšetu na jatka chtěli je hnáti.
sjezdoví delegáti.
Ztepilí šuhaji vedli je

taktiky. V listopadu 1917 byl odvelen jako

se čtvrtým Prokopa Holého plukem.

velitel 3. úderné roty k 7. střeleckému pluku.

zahyne na místě vašeho svědomí lukem!

Pověřen byl velením vlaku štábu 2. čs. divize,

* Glaskov, část města Irkutska, kasárna slovenského pluku.

v němž cestovali členové odbočky Národní
rady na Rusi. Podílel se významnou měrou na
dobytí Petropavlovska a Trojicku. V bojích

Slováci kdo zradí vás,

II
„My nevíme o pánu žádném...“
Světla zhasla v Glaskově

u Kuzina a Chrompiku byl těžce raněn

za hvězdou mrak kryje hvězdu.

střepinami. Ještě doléčený se stal velitelem

vojenského sjezdu...

obrany Jekatěrinburgu. Dne 8. 7. 1918

Irkutsk nemá policajtů?

povýšen na podplukovníka a stal se velitelem

Z Moskvy mají miliony,

4. střeleckého pluku Prokopa Velikého.

Umlčeli delegáty

Jdi, Slováčku, hlídej spící!
jsou tam židi, bolševici...
Cože, sketo!? Slovák drábem?

Jmenováním ze 13. března 1919 byl určen

Panským zpil ses vínem?!

náčelníkem štábu 1. střelecké divize

tož raději zhynem!

Než by Slovák čest zaprodal,
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a konečně náčelníkem štábu celého čs.

III

M

„...smutně tu stojí a vzdychá

předvoje na Sibiři. Měl výrazný podíl na

zapadlá panská ta pýcha.“

porážce atamana Semjonova a na zajištění

Vtemných lesích na Urale,

bajkalských tunelů na Magistrále pro naše

kde se kope ruda drahá,

bohaté a krásné město –
ruská Praha.

icha

Nedávno tam ještě auta řvala

vojsko. Rusko opustil v únoru 1920 jako velitel
18. lodního transportu na lodi Sheridan.

zministerstva našich pánů,

Za svou službu byl vyznamenán

nedávno tam ještě zněla knuta

el P

českých atamanů.

Nedávno tam ještě vložích
naše šlechta flirtovala,

nedávno tam bolševická luza
se židy a vlastizrádci umírala.
Nedávno tam stříbrem, zlatem zvonil
Suďjakových palác* vranní šero,

hel

nedávno kde na hostinách

Československým válečným křížem,
francouzským válečným křížem spalmou Croix
de Guerre, Válečným záslužným křížem,
Řádem Sokola, Řádem Sv. Sávy, Medailí

tancoval a hýřil podplukovník Miloš Géro.
A dnes Lenin pánem na Urale.

ps

Na ulicích ruské Prahy
vítězstvím zříš jásající
naše vrahy.
Tam kde kdysi auta

ministerských mocipánů,
dnes řve rudý národ:
„Smrt režimu českých atamanů!“
V ložích naší šlechty
pustá tma a černá.
Na frontách se bije
massa Moskvě věrná.

vítězství atd.
Za okupace se zapojil do činnosti Obrany
národa, 15. 5. 1943 byl zatčen gestapem
v souvislosti s procesem proti generálům
Bílému a Eliášovi. Prošel řadou vězení, až po
koncentrační tábor ve Flössenburku. Po
třítýdenním pochodu smrti jej 4. 5. 1945

Suďjakových palác beze světel,

osvobodily americké jednotky

rozbitá okna, dům teskný a chudý,
nad vysokým balkonem

u Heiligenkreuzu v Bavorech.

vlaje prapor rudý...
Dočkám, tož dočkám se jedenkrát,
abych se zasmál vranní šero,
až také dotančí, dohýří

Po komunistickém puči byl 11. 9. 1948
obviněn, že na schůzi Národně socialistické

podplukovník Miloš Géro?

* Dům boháče Suďjakova vJekatěrinburgu byl střediskem naší vojenské i politické hierarchie.
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strany kritizoval své penzionování

a současně s tím
vyzradil jména a funkce,
čímž prozradil

IV
„Tam vmojí vlasti je velký pán...“
Sibiřské legie vrací se v Prahu

utajované skutečnosti.

zvelkých dnů největší volného lidu.

Za zločin vojenské

bez štěstí, klidu

zrady byl odsouzen do

vdaleké cestě minutu pro tu...

vězení na jeden rok

krve a potu.

nepodmíněně se

Kdo že to včele jich vnádherném šatu

zostřením jednou týdně

Kdo že to vpýše vblýskavém zlatu?

tvrdým ložem.

Kdo že to zSibiře legie vede?

Vroce 1968 byl generál

Čí se to bledá tvář zpupností chvěje?

Za okamžik ten zmíraly
životy chtěly dát
Co bylo prolito

stříbrnou ostruhou komoně bodá?
Caesar si sarmádou vždy ruku podá.
Komu to lstivý zrak plane všero?
Kdo jiný, než markýz Géro.

V

Z Blanska je jeho rod.

„Tak jen tak jsem zpíval málo,

Tento statečný muž

Továrny velké vkraji má mojem.

by se nám to umíralo

Když otec bohatne,

líp za hudby...“

zemřel 16. 5. 1970

proč by syn nebohat bojem?

Miloš Žák rehabilitován.

V Omsku musí míti

v Praze.

Janin šestý pluk,

Důvod, proč byl

Lenin velký hluk.

očerňován

markýz Géro štáb,

vpamfletických

za drábem ctný dráb.

Sibiřských písních

Proto nám, jež na Sibiři

Petra Bezpráva,

Petr Bezpráv umíráčkem

zůstane

Proto my, jimž za hrob černý

pravděpodobně navždy

spili jsme se hořkou kletbou.

nejasný.

aby tam nedělal
Drakón má své špicly,
delegáty hlídá

pohřbívají za živa,
ještě sledně zazpívá.
za živa dán Gornostaj
Hraj nám, Petře, hraj, jen hraj!

Připravil
Michal Šanda
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víčko
Vesnice Oldřichov se

vá

nachází v malebné
krajině mezi Miličínem
a Mladou Vožicí.

Spisovatel Jan Herben ji
ve svém románu Hostišov
kvůli drsnému klimatu
nazval Českou Sibiří a toto
pojmenování jí už zůstalo. Detailně mapuje Českou Sibiř server
ceskasibir.cz. Odsud jsem do Dobré adresy převzal knihu Jana Pisaříka
Organisace statku čís. pop. 38 v Oldřichově. Je to poprvé, co se v této
rubrice objevuje publikace už zveřejněná na internetu, ale mám k tomu
dobrý důvod. Je to krajina mého dětství. Rod Šandů pochází z Mladé
Vožice, víkendy a prázdniny jsem trávil u dědy a babičky ve Zhoři, což je
vesnice od Oldřichova vzdálená coby kamenem dohodil. Jan i Vojtěch
Pisaříkové leží s mými předky na stejném hřbitově v Nové Vsi.
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Organisace statku čís.
pop. 38 v Oldřichově
Dějiny statku
Statek číslo popisné 38 nynější majitel Voj-

a to včetně lesů. Lesy jsou mladé a poskytu-

jest rovněž v r. 1868 z ruly, dosti zachovalá,

jí pouze klestí jako palivo, v nouzi o slámu

avšak pro nynější poměry již nedostačuje,

hrabanku jako stelivo pro dobytek.

pojme nanejvýš 300 mandel obilí, pročež se

těch Pisařík zdědil v r. 1877 po svém otci Ja-

musejí dělati stohy. Obsahuje dva mlaty,

kubu Pisaříkovi. Ten koupil statek za 15 ti-

nad kterými jsou umístěna patra, na které

síc zlatých od Tomáše Kohouta v r. 1860.

Popis budov

se obyčejně dává hrách a dále obsahuje
3 perny. Stohy se dělají z ovsa, který se mlá-

Kdo vlastnil statek před Tomášem Kohoutem, není známo. Kohout nebyl dobrý hos-

Budovy jsou většinou staré současnému

tí po sklizni. Mlátička žentourová, nebo ce-

podář, statek za něj dvakrát vyhořel a bu-

provozu málo vyhovující. Obytné stavení

py pro získání slámy na povřísla. Stodola je

dovy však byly znovu vystavěny. Vypráví

skládá se ze dvou světnic a kuchyně, zdivo

výhodně postavena, totiž na nejvyšším mís-

se, že při stavbě stodoly, celé pole, dosti vel-

stěn vystavěno z ruly a je zvláště v zimě vel-

tě, tak že obilí může dokonale provětrati.

ké a úrodné, poblíž Mladé Vožice, za kořal-

mi vlhké, poněvadž rula má tu vlastnost, že

Pod prostřední pernou umístěn je sklep,

ku dal. Peníze, získané prodejem statku po-

žádnou vlhkost do sebe nepohlcuje. Velká

kam se dávají brambory a tuřín. Brambory

zbyl a ke stáří se živil žebrotou. Smlouva

místnost je opatřena třemi okny a je dosti

se sypou z obou mlatů otvory, tak že toto za-

kupní byla velmi podrobná a obsáhlá, ne-

světlá, ostatní místnosti takové nejsou,

řízení je dosti praktické. Vchod do sklepa je

boť bylo nutno vyplatit všechny pohledávky

avšak vyhlídka z obytného stavení je na

zpředu, tj. ze dvora, nad kterým je umístěn

na statku váznoucí a věna dětem Tomáše

všechny strany. Přímo pod okny je zahrád-

přístřešek, by voda dešťová nemohla do něj

Kohouta. Otec dnešního majitele Jakub pře-

ka květinářská, která pobyt zde nesmírně

vnikati. Sýpky jsou umístěny nad kůlnou

nechal statek nejstaršímu synovi Vojtěchu,

zpříjemňuje. Chlévy postaveny v r. 1861

a komorami. Jsou dosti veliké, avšak jejich

který musel mu 4 tisíc zlatých vyplatit a dá-

jsou z dobrého materiálu, klenuté, avšak

zařízení není příliš výhodné, neboť je přivá-

vat doživotní výměnek. Též musel postupně

pro dnešní stav dobytka již malé. Dobytek

děno nedostatečné množství vzduchu, aby

vyplatiti věno dětem Tomáše Kohouta

stojí ve dvou řadách, celkem 18 ks, který

se obilí provětrávati mohlo, pročež musí se

a uhradit 600 zl. jako dluh obci, který vázl

dosti hustě státi musí. Přímo před chlévem

obilí ve velice tenkých vrstvách ukládati

dávnou dobu na statku.

nachází se hnojiště, na které se každý týden

a mimo to často přehazovati. Sýpka nad

hnůj vyváží. Hnojiště se každodenně nave-

kůlnou se nalézající jest větší a slouží

čer polévá močůvkou. Voda se nosí ze stud-

k ukládání obyčejně ovsa, na sýpku nad ko-

ny nalézající se asi 20 kroků před stájemi,

morami dává se ječmen, žito a pšenice. Kůl-

poněvadž statek stojí na kopci, není možno

na slouží k ukládání hospodářského nářadí.

Popis statku
Pozemky, které náleží ke statku, jsou velice

ji pomocí rour do stáje zavést. Vedle chléva

rozkouskované, vzdálené od statku od

je konírna, kde stojí 3 koně v jedné řadě. Na

300 m až do 3/4 hodiny cesty a jsou pří-

půdu nad stájemi se ukládá seno a píce, pro-

stupny dobrými cestami. Louky jsou mokré

ti hlavním stájím jsou chlévky malé, kde se

a potřebují odvodnit. Celková výměra, včet-

chová vepřový dobytek. Tyto jsou taktéž

Ku kterým pozemkům nevede přímo cesta,

ně obecní půdy, která již za dávných dob by-

klenuté. Chlévy jsou málo osvětleny a po-

tam jeden soused druhému dovolí přes jeho

la rozdělena mezi sousedy, činí 27,5376 ha

strádají řádné ventilace. Stodola stavěna

pozemek jeti na svůj pozemek. Úmluva me-

Práva a břemena
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zi sousedy jest ústní, jelikož postup je všude stejný, takže se nikomu

se vyhubil. Též tchoř velké škody způsobuje

větší škoda nezpůsobí. Největší břemeno jest výměnek, který se dá-

na vejcích a holubech.

vá Jakubu Pisaříkovi a jest dosti velký. Dává se totiž 12 měr žita,

S

3 míry pšenice, 3 míry ječmene a 2 míry ovsa, 1 věrtelík máku, do
dobře připravené půdy síti, t. j. sázeti 30 q bramborových oček, sá-

Poměry tržní

zení 1 míry bramborových oček ku kopání vedle hospodářových,
50 liber soli, 1 záhon zelí, 1 záhon řípy, živení 1 krávy a 1 jalovice

Týdenní trh odbývá se v Mladé Vožici vždy

mezi hospodářovým dobytkem, chování 1 prasete, 1 husy, 5 housat

ve čtvrtek a prodává se na něm dobytek

a 6 slepic.

vepřový, ovce, drůbež všeho druhu, máslo,
sýr, zelinářské plodiny a obilí. Dobře prodává se máslo, drůbež a vepřový dobytek. Ten-

Poměry rostlinné

víčko

to zvláště dobře, neb chodí jej nakupovat
řezníci a obchodníci z Prahy. Zvláště dobře

V krajině této jest zaměstnáno obyvatelstvo ponejvíce pěstováním

prodávají se vepři asi půlletní. Husy kupují

obilí, z něhož nejlépe se daří žito, pšenice a oves. Také dosti pěkný

obchodníci z Bavor a z Prahy. Obilí posílají

ječmen zde se rodí a prodává pivovarům. Pěstuje se zde ječmen

překupníci po dráze do Německa. Nejvíce

dvouřadý. Po sklizni ječmene často panují deště a tu zrno zčerná.

pak vyveze se ovsa. Výročních trhů na ho-

Z okopanin daří se výborné brambory, jihž se zde pěstuje mnoho

vězí dobytek jest deset za jeden rok. V Tá-

vá

odrůd. Ku krmení hovězího dobytka sází se tuřín, jemuž se zde

boře jest osm trhů na koně a hovězí doby-

dobře daří. Též výborný len se zde daří, avšak od jeho pěstování se

tek. Největší trh v Mladé Vožici jest po Na-

čím dále tím více upouští, poněvadž je málo výnosný. Z pícnin daří

nebevzetí p. Marie a po sv. Matouši. Nejvíce

se zde nejlépe jetel červený, který se dvakrát do roka seče. Seje se

prodává se mladý dobytek, ať to jsou jalovi-

nejvíce do ovsa a ječmene a málo kdy do žita, jež se pak po sklizni

ce nebo voli. Od koní odchovávají se hříba-

seče. Úročník se zde taktéž znamenitě daří. Také směsky se zde pě-

ta a prodávají překupníkům. Že nejvíce ja-

stují, kteréž skládají se obyčejně ze směsice vikve a ovsa, po přípa-

loviny se odchová, to nejlépe jest viděti z čí-

dě ječmene a hrachu. Pěstování hrachu jest zde dosti rozšířeno, ač-

sel na okrese mladovožickém.

koliv bývá ve výnosu velice nejistý. Při velkostatcích seje se řepka,
která se dosti vyplácí. Na lnu a jeteli škodí nejvíce kokotice a povázka, na jařinách pak ohnice, bodlák a hořčice nejvíce škodlivy

Dosavadní způsob

jsou. Ohnice a bodlák se na jaře z obilí vytrhávají, kdežto povázka
se z jetele vyseče. Ze semena se hledí tento plevel mlýnkováním

hospodaření

a čištěním dostati.

na statku
Poměry živočišné

Na statku č. 38 hospodaří jeho majetník
Vojtěch Pisařík. Způsob hospodaření jest

Největší péče v této krajině se věnuje hovězímu dobytku, který se

šetřivý, neb větší část výměry věnuje se

po dobu letní na obecních pastvinách pase. Odchovává se zde mno-

obilninám, téměř 3/4 rolí. Pěstuje se žita

ho jaloviny, která se do středních Čech prodává. V druhé řadě jest

25,22% výměry, ovsa 40,54%, pšenice

dobytek vepřový, poněvadž se sází množství brambor, tak že se vep-

3,6%, ječmene 3,6%, brambor 8,21%, tuří-

ři dobře vykrmují. Chovají se zde také ovce, které však málo užitku

nu 2,70%, máku 1,80%, jetele červeného

hospodářům poskytují, pročež chov tento velice zaniká. Též drůbe-

10,73%, úročníku 1,80%. Oproti dřívějším

že jest dosti, nejvíce slepic a to plemene domácího a sedmihradské-

časům pěstuje se nyní více pšenice, poněva-

ho a hus, které se dobře vyplácejí, avšak mnoho škod nadělají, ho-

dž se dráže prodává a pak dosti dobře daří,

lubů a kachen, jelikož se i tito pasou, tak také dosti velké příjmy dá-

neb půda jest v dobré síle.

vají. Často se stává, že kuny zakousnou několik slepic, proto po

Dobytek chovaný na statku jest obyčej-

tomto škůdci pilně se pátrá a pastě líčí, by z této krajiny dokonale

né české krve, barvou podobný dobytku
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8 kusů jaloviny do 2 roků, 4 telata odstavená. Vepřový dobytek jest křížencem prasete
českého s Jorkshierským. Chovají se: 1 prasnice, 5-6 kusů 1/2-1 ročních prasat. Drůbež:
chová se slepice česká, a sice 45, 1 kohout
a různě kuřat, 2 staré husy, za léto až
30 mladých hus. Hovězí dobytek chová se
hlavně k vůli tomu, aby se odchoval mladý
dobytek, který jako dvouletý se dobře pro-

S

dává. Od krav prodává se máslo i mléko. Od
slepic prodávají se vejce, v létě pak kuřata.
Péří od hus zůstane doma a husy pak se prodávají, jak již zmíněno do Prahy nebo Bavor.

víčko

Krmivo nekupuje se žádné.

Při hospodářství
jsou tato nářadí
a stroje

Nalezeno
v knize

brunšvickému. Chovají se 4 voli, 5 krav,

vá

Nářadí orebné s dopravným: 3pluhy, 3 rádla,
2 brány, 5 rýčů, 6 motyček na řepu, 3 motyky velké, 2 lopaty, 1 žebřinový vůz, 1 fasuňkový vůz, 1 vůz na hnůj, 1 saně, 1 kolečko,
1 trakař, 3-jí postroj na voly, 1 postroj na koně. Nářadí stájové: 1 řezačka na píci, 2 svítilny, 2 opálky na píci, 5 putýnek, 1 odmírka
na omastek, 1 konev na vodu, 1 nádržka na
vodu pro dobytek, 2-je nářadí k čištění dobytka,4 vidle, 2 kopáče, 1 máselnice, 2 dížky
na mléko. Nářadí stodolní a sýpkové: 1 žentourová mlátička, 1 žentour, 1 mlýnek na čištění obilí, 5 řešet, 2 lopaty na obilí, 1 podávky, 4 srpy, 6 kos, 3 hrabice, 10 malých hrábí,
2 velké hrábě, 6 cepů, 2 žebříky. Různé:
2 velké sekyry, 2 malé sekyry, 3 nebozezy,
2 pilky, 1 poříz. Celkem má nářadí a stroje
ceny 700 zl. r. č. mimo nářadí kuchyňské.

Cena usedlosti je 61450,18 K což se rovná
30725 zlatých.

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních
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banánovek

rkev

Samozřejmě v této rubrice
nemohou chybět kramářské
písně. V antikvariátech se
už objevují sporadicky,
systematicky se jim ale
věnuje Národní
muzeum. Na internetu zpřístupnilo rozsáhlou
Digitální knihovnu kramářských tisků
www.spalicek.net, odkud je převzata
i tato Truchlivá píseň. Sepsal ji
a vydal Jan Fanta z Vodolky,
dnes Odolena Voda.
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Truchlivá píseň o vraždě
a samovraždě,
která se stala
v Kopeči blíž Vodolky,
v okresu Mělnickém,
dne 3. prosince 1880

Připravil Michal Šanda
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Lažany,
německy
Laschin,
jsou v současnosti
částí obce Štědrá
v okrese Karlovy Vary.
První písemná zmínka
o Lažanech je z roku
1472. Ve vsi stojí kaple
sv. Floriána s barokní lomenicí, věžičkou a valbovou střechou. Před
odsunem v roce 1945 měly Lažany 233 obyvatel v 57 domech.
6 • 11 • 2016 • www.dobraadresa.cz

Dekret o vlastnictví půdy při usedlosti
č. p. 21 v obci Lažany
O domě č. p. 21 se
podařilo zjistit pouze
to, že se v něm roku
1884 narodila Anna
Czischka a roku 1888
její sestra Maria.
Prostřednictvím
Dekretu o vlastnictví
byl v roce 1946
připsán Viktoru a Marii
Bergerovým. O jejich
osudech není nic
známo. Dnes už dům
nestojí, ostatně
v minulosti za
socialistické éry byly
zbourány i další dvě
kaple v obci.
Michal Šanda
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Z antikvariátních

W

banánovek

inche

ste

František
Doucha se

narodil v Praze na

r

Malé Straně. Na
domě v Karmelitské
ulici 23 je tepaná
měděná deska
s textem „František

Doucha, kněz a spisovatel, narodil se v tomto domě 31. srpna 1810“.
Spolu s Karlem Aloisem Vinařickým bývá označován za zakladatele české
literatury pro děti. Je autorem osmdesáti povětšinou didaktických knih:
Bludičky: kniha k napomínání dítek (1850), Dějepis katolické církve: pro
dospělejší mládež gymnasiální (1849), Deklamovánky (1853), Dvě dítky,
aneb, Následky dobrého a špatného vychování (1875), Korálky (1868),
Kratinké povídky o nakládání se zvířaty (1865), Nápravy na dobrou cestu:
příklady na odvrácení nepravých a škodlivých zvyků (1875), Robinson
10 • 12 • 2016 • www.dobraadresa.cz

Obrázková kniha k názornému
vyučování dítek
a jeho divodružné
příhody (1875),
Schránka dobrého
naučení (1853), Vojáci
rozličných národů:
dítkám (1865), Zlatá
písmenka abecedním
pořádkem (1872).
Páter František
Doucha zemřel roku
1884 v Praze. Jeho
Obrázková kniha
k názornému
vyučování dítek vyšla
tiskem mezi lety
1864–1871.
www.dobraadresa.cz • 2016 • 12 • 11
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Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních
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Revue Český
svět vycházela
v letech

t

1904–1929. První
číslo bylo vydáno
5. října 1904.
Původně šlo
o čtrnáctideník, od

roku 1909 byla periodicita
změněna na týdeník. Obsahoval články zabývající se především
oblastí umění, kultury a společenského života. Hlavní osobností
spojenou s vydáváním časopisu byl Karel Hipman, jenž byl
zakladatelem, redaktorem a vydavatelem do roku 1913, kdy se musel
vzdát vydávání pro duševní přepracovanost. Český svět vydávalo
Město Královské Vinohrady, od roku 1919 se vydavatelem stalo
Nakladatelství Emil Šolc, společnost s r. o. v Karlíně.
4 • 1 • 2017 • www.dobraadresa.cz

Český svět
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Připravil
Michal Šanda
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banánovek

Vyhlášky

I. O zavedení zavírací policejní hodiny při živnostech hostinských a výčepnických.
Na základě § 54. živnostenského řádu (zákon ze
dne 15. března 1884 ř. z. č. 39) vztažmo na základě
ministerského nařízení ze dne 3. dubna 1855 ř. z. č.
62 upravuji zavírací (policejní) hodinu při živnostech
hostinských a výčepnických politického okresu Náchodského takto
1. Výčepy piva a vína, restaurace a všechny ostatní živnosti hostinské a výčepnické musejí být každodenně uzavřeny nejpozději o 12. hodině noční a nesmějí být před 5. hodinou ranní opět otevřeny.
2. Hostince mající oprávnění k přechovávání cizinců, musejí být každodenně nejpozději uzavřeny
a) v Náchodě, České Skalici, Hronově a Červeném
Kostelci o 1. hodině ranní.
b) ve všech ostatních obcích o 12. hodině noční
a mohou být před 5. hodinou ranní opět otevřeny dle
potřeby pouze cizincům, nikoli však jiným osobám.
3. Nádražní restaurace se ustanovení zavírací hodiny netýká, pokud se jedná o obsloužení odjíždějících, přijíždějících anebo projíždějících cestujících.
Stanovení zavírací hodiny netýká se dále místností hostinských, které jsou vyhrazeny pouze spolkům,
pokud tyto v takovéto, širšímu obecenstvu nepřístupné místnosti shromážděny jsou.
4. Výčepy a drobné prodejny pálených lihových nápojů buďtež od 1. října do 30. dubna každého roku uzavírány nejpozději o 8. hodině večerní a od 1. května do
30. září každého roku o 9. hodině večerní, opětné jejich
otevření nesmí se státi před 6. hodinou ranní.
Ve dnech sobotních buďtež místnosti tyto uzavřeny od 5. hodiny odpolední, ve dnech sobotních však
už od 11. hodiny dopolední.
5. V době masopustní, pak v den místní pouti pokud se týče posvícení, lze uděliti prodloužení do 4. hodiny ranní. V tomto případě dlužno řádně odůvodněnou žádost podati.

II. Omezení návštěvy hostinců ze strany školní
mládeže a mladistvých osob vůbec.
Hostinským jest bezvýjimečně zakázáno trpěti,
aby studující reálné školy, školní dítky a děti škole
odrostlé, a sice studující reálky naprosto ostatní pak
hoši do dovršení 17. a dívky do dovršení 16. roku
při veřejných tanečních zábavách jich hostinci prodlévali.
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III. Vyznačení cen předmětů

živnostenských, tarify ty musejí ob-

pění a osvětlování jich, za obsluhu a

denní potřeby a hostinských po-

sahovati označení zboží, jednotku

pod. a to opětně jen v platné koru-

kojů.

váhy neb míry a pak cenu za jednot-

nové měně.

Na základě § 52. živnostenského

Živnostníci mohou ovšem tari-

ky takové požadovanou.

řádu ukládám všem prodavačům,

Zejména nařizuji, že hostinští a

fy ty měniti, vyšší ceny mohou však

kteří v otevřených skladištích aneb

výčepníci musejí v místnostech pro

být vždy žádány ode dne vyvěšení,

v jiných místnostech se zabývají po

hosty určených pomocí tarifů, na

vztažmo vyložení nového zmíněné-

živnostensku prodejem předmětů,

nápadném místě vyvěšených anebo

ho cenníku.

sloužících k ukojení denních potřeb

na stolech umístěných, vhodně

Přestupky této vyhlášky se tre-

životních, tedy zvláště prodejem ma-

označiti ceny pokrmů a nápojů, ja-

stají dle § 131 živnostenského řádu.

sa, mléka, chleba, mouky, dříví,

kož i případné ceny her dovole-

uhlí, ovoce atd. aby ceny předmětů

ných, a sice jen v platné korunové

Z c. k. okresního hejtmanství

těch se zřetelem na množství a ja-

měně.

v Náchodě, dne 1. března 1906

kost dle předepsaných jednotek mí-

Podobně musejí být u hostin-

ry a váhy vyznačovali a to výhradně

ských k přechovávání cizinců opráv-

C. k. okresní hejtman J.U.Dr.

v platné měně korunové způsobem

něných, v každém jednotlivém po-

František hrabě z Thunů

pro každého lehce patrným pomocí

koji cizineckém vyznačeny ceny ná-

cenových tarifů, umístěných na stě-

jemné

rovněž

Připravil

nách, dveřích neb oknech místností

i případné vedlejší poplatky za vytá-

Michal Šanda
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za

pokoje

ty,

Z antikvariátních

A

banánovek

nakon

da

Propagační leták Sdružených továren na jízdní kola byl vydán roku 1939,
pravděpodobně v souvislosti se změnou v dopravě, když byla opatřením
číslo 275/1938 s platností od 1. května 1939 zavedena jízda vpravo.
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Kdo má kolo – má křídla

Připravil
Michal Šanda
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Z antikvariátních

M

banánovek

arek

Kinorevue
vycházela
v letech
1934–1945.
Šéfredaktorem
byl filmový kritik
a advokát JUDr.
Bedřich Rádl.
V roce 1941 převzalo vydávání
časopisu od pražské
Průmyslové tiskárny německé vydavatelství Karl Curtius a do vedení byl
dosazen Quido Emil Kujal. Na obálce čísla z 25. 8. 1937 je švédská
herečka Zarah Leanderová. Do časopisu byla zároveň vložená kartička,
kterou si mohli filmu milovní čtenáři vlepit do alba Kinorevue. Ústředním
tématem čísla je obsáhlá recenze šéfredaktorova bratra Otto Rádla na
dnes už legendární film Voskovce a Wericha Svět patří nám.
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Kinorevue
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Připravil
Michal Šanda
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T

Z antikvariátních

banánovek

erezie
V květnové Dobré adrese
v roce 2007 jsem představil
knihu Bohuslava Gebauera
Východočeské otrokářství. Od
čísla následujícího počala svoji existenci rubrika
Z antikvariátních banánovek. Čtenáři měli možnost seznámit
se s celkem 118 knihami a časopisy, které zavál prach času,
jak se říkávalo. Desetileté jubileum se mi jeví jako příhodný okamžik, kdy
tuto rubriku ukončit. Už není potřeba. Za deset let se mnohé změnilo.
Zajímavých knížek se objevuje v antikvariátech stále méně a méně, což je
logické. Rodinné knihovny, kamrlíky a půdy byly mnohokrát prosmejčeny
a vydaly svá tajemství téměř do mrtě. V digitální knihovně Kramerius jsou
v současnosti už tisíce nebeletristických publikací z přelomu
19. a 20. století naskenované v plném znění. Symbolicky jsem proto
poslední knihu do banánovkové rubriky převzal odtamtud. Odedávna jsem
po knize Losos labský toužil, ale nepodařilo se mi ji v antikvariátech získat.
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Losos labský
Prof. Dr. Antonín Frič
se narodil roku 1832
v Praze. Jeho profesní
život byl spojen
s Národním muzeem.
V roce 1854 převzal
správu Zoologického
oddělení a působil zde
téměř šedesát let.
Byl profesorem
Karlo-Ferdinandovy
univerzity, roku 1890
byl zvolen řádným členem České akademie věd. V ohnisku
jeho zájmů byla kromě obecné zoologie a paleontologie také
ichtyologie. Sepsal publikace České ryby (1859) a Losos
labský (1894). V praktické rovině se zasloužil se o umělé
rozmnožování ryb lososovitých. V roce 1871 zřídil na náklady
obce Pražské v Luhu u Sušice první líheň na území
Rakousko-Uherska. Zanedlouho po založení byl proveden
první úspěšný pokus o umělé oplodnění pstruha a lososa.
Antonín Frič zemřel v roce 1913 v Praze.
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erezie

S rubrikou Z antikvariátních banánovek se loučí

Michal Šanda
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