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Předmluva
Rád bloumám po antikvariátech, přehrabuji se mezi brakem
naházeným do krabic od banánů a propátrávám regály, především ty označené cedulkou „varia“. Bývají v nich knihy opatřené
převazbou bez názvu a jména autora na hřbetu, a proto je nutné
je otevřít a podívat se dovnitř na titulní list, a to mi zase nedá
knihu neprolistovat a zevrubně ji nepročíst. Stane se, že postupně vezmu do ruky knih víc, zvlášť v menších antikvariátech,
do nichž nechodím příliš často. Obyčejně v tomto momentu se mě
ochotný antikvář zeptá: Můžu vám nějak pomoct, co hledáte?
A já mu po pravdě odpovídám: Nevím. Právě tohle je na návštěvě
antikvariátu vzrušující, že absolutně nelze dopředu odhadnout,
na co narazíte. Do značné míry se to podobá dobrodružství při
rybaření. Třpytka se zanoří pod hladinu a zrovna tak na ni může zabrat čudla, jako kapitální štika. Ulovené ryby jsou už dávno snězené, zato úlovky z antikvariátů se mi obstojně zaplnila
knihovna. Vybral jsem z ní osmadvacet knih a časopisů. Neděste
se, nepůjde o žádnou Svéhlavičku, beletrie mezi nimi není. Spisovatelství je nevděčné řemeslo, jazyk se mění střelhbitým tempem
a staré romány jsou dneska k neučtení. A možná ještě dřív nežli
řeč zastarávají témata. Každá generace si logicky chce prostřednictvím literatury řešit vlastní současnost. S texty primárně
neliterárními se to však má trochu jinak. Čas jim neubírá. S časem sice dostanou punc jakési kuriozity, to ale vůbec nevadí, je
to rozměr navíc. Co se ani po letech uplynuvších od jejich vydání
nemění, je bezprostřední dotyk se životem. Se životem umělecky
nezpracovaným. Se životem syrovým, jako flaksa od řezníka.
Michal Šanda
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Východočeské otrokářství
Knihu sepsal roku 1906 pobouřený novobydžovský c. k. soudní adjunkt a budoucí soudce
JUDr. Bohuslav Gebauer (1868–1950).
Vlastním domovem harfeníků je území mezi Labem a Cidlinou,
rozprostírající se na jihu k pahorkatině nad pravým břehem labským, na sever k hranicím okresu hořického. Jádrem rayonu je
okres nechanický s 19.171 obyvatelů na 186 km². Přívětivé a čisté
městečko na Bystřici, Nechanice, jsou středem a ohniskem exportu potulných harfeníků obého pohlaví po Orientě, nověji dokonce
i na nejvzdálenějším asijském východě. Registroval jsem pro přítomnou neb nedávno minulou dobu 55 takových harfenistářů-podnikatelů; těch bylo z obcí:
město Nechanice
St. Nechanice
Stěžírky
Hrádek
Kratonohy
Mokrovousy
celkem

44
3
3
2
2
1
55

Podnikatel, harfenistář, vždy bývalý harfeník, sežene tlupu dětí a odrostlých různého počtu, nejčastěji 10–12 hlav, někdy i více,
jeden harfenistář byl v Lodži s 22 harfeníky, a znám tlupu o 60
harfenících; některý také má několik tlup, třeba velice četných,
v různých místech. Snaží se míti pokud možno v tlupě stejný počet hochů a děvčat, aby mohli tvořiti páry a v párech hráti. Jedou do ciziny, 2–3 roky tam šumaří, stěhujíce se z města do města
a podnikajíce exkurse po venkově; vrátí se domů; po krátkém pobytu jdou zase do světa; harfenistář s novou tlupou, harfeníci se starým neb novým pánem. Harfeník, který několikrát pobyl ve světě,
dělá se pro sebe; ožení se s harfenicí, šumaří sami v cizině, přiberou děti z příbuzenstva, pak jiné, až konečně může se etablovati v žádoucím rozměru a četné najaté tlupy do ciziny expedovati.
Když nashromáždí jistý majetek, nechá harfenictví, a doma pak
privatisuje, nebo si koupí dům a polnosti, zařídí hostinec, obchod.
Při harfenictví uzavře se smlouva o době služební a mzdě. Měl
jsem v ruce smlouvu sepsanou nechanickým městským tajemníkem F. Skalickým. Obsahem smlouvy jest: harfeník pronajímá
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se podnikateli, resp. jest rodiči pronajímán, na určitou dobu; bude šumařiti, peníze pánu odváděti, pán poskytne mu zaopatření
a nástroje, bude hraditi cestu tam a zpět a zaplatí určitou mzdu
v penězích, někdy také na konec něco přidá, hodinky, náušnice,
nástroj. Mzda závisí od výcviku a pokročilosti. Začátečník na harfu hrající dostává ročně 80–120 K. Mzda pokročilejšího (3., 4.,
5. rok) je 20–240, ano i 280 K ročně. Mzdu dostávají rodiče harfeníků a v tom právě tkví kořen zla: rodiče děti v pravém slova smyslu
harfenistům prodávají a vykořisťují je. Oněch 80–180 K ročně beze
vší práce nabytých je vítaným příspěvkem, třeba by bylo jen otci
na kořalku. Má-li otec více dětí ve světě, pomáhá si tím k blahobytu; znám případ, že vesnický dělník měl současně 5 dětí ve světě
a mzda mohla obnášeti 700–900 K.
Harfenistář si zaopatří cestovní pas, harfeníci si vyzvednou čelední knížky, do nichž dá okresní hejtmanství klausuli, že platí jako
cestovní legitimace.
Když je tlupa po hromadě, nastává cesta. V Nechanicích o jarmarce si koupí, čeho je potřeba, pak vyjedou. 12členná tlupa harfeníků s pánem a paní a zavazadly potřebuje pro dopravu na nádraží
zajisté 4 povozy. Neradi se příliš blýskají před světem; nejblíže by
bylo do N. Bydžova, ale raději jedou do Králové Hradce neb do Pardubic. Směr cesty pečlivě se tají, ani rodiče harfeníků nevědí, kudy a kam pojedou; nebo v poslední chvíli mění se disposice cesty;
již v Pardubicích na nádraží jeden harfenistář místo do Ruska jel
na Balkán.
Dříve cestovalo se nejvíce právě do Ruska a na Balkán, nyní pouštějí se harfeníci mnohem dále. Polem jejich činnosti jsou Morava,
Halič, Uhry, Dalmacie, Bosna, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, Černá Hora, Řecko, Turecko, Malá Asie, Palestina, Kypr, Egypt, Rusko
(a sice: ruské Polsko, Rusko evropské, Krym, Kavkaz, Samarkand,
Sibiř); jest ve foru Mandžuria i Čína. Příčinou takovéto extense
je jednak jakási přirozená rozpínavost, jednak otevření nových
komunikací, potom také to, že harfeníci jsouce pro svoje neplechy stíháni a vypovídáni hledají kraje s poměry laxnějšími. První
se tam objevili asi r. 1901, neboť vypravovali o krásných časech,
když se stavěla dráha Charbin – Port Arthur. E. St. Vráz zastihl
harfenisty v červnu 1901 v Chabarovsku.
Tlupa harfeníků kočuje po zemi, táhnouc od místa k místu; tlupa
hraje celá, nebo rozděluje se na menší houfce, nebo na páry, neb
i jednotlivce. Ve městech hrají nejprve na ulicích, dopoledne neb
k polednímu začínajíce, pravidelně v párech, hoch a děvče; k večeru se soustřeďují a hrají po krčmách, kavárnách a bordelech; také chodí často na zakázku domů a hrají při svatbách a zábavách
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pozdě do noci. Impresario někdy hraje s sebou, povětšinou však
tráví čas v zahálce, kterou si zpříjemňuje pitím. Někdy je ženat,
někdy je od ženy pryč, a žije v konkubinátě se svobodnou nebo
se vdovou po živém; vím o případě, že harfenistář žil v konkubinátě s vlastní dcerou. Pravidelně bývá opilec a jeho družka také; co by
ostatně dlouhou chvílí dělali, proto volili tuto professi, že se jim
práce příčí. Členové bandy vláčejí se špínou východních měst, ať
v uličkách istambulských nebo bělokamenné Moskvy, nebo Pekingu, v sedimentárních vrstvách populace, šumaří, vtírají se, žebrají, prostituují, kořalkou opilí a špinaví, hladoví, odraní, plni hmyzu a venerických nemocí, brnkajíce při tom na harfu Kde domov
můj.
Přál bych každému vidět typ takového harfeníka. Ošumělý oblek
podezřelé elegance, nevýslovně spustlý výraz tváře; hnus a odpor
mnou probíhal při spatření takového povedeného exempláře harfenické visáže, při představě, jaké asi složky musely působit, aby
vytvořily takovou fysiognomii, která co do oduševnělého výrazu
stála hluboko pod tváří bystrého psa!
Umělecká hodnota hudebních výkonů je ovšem pod kritiku. Zedník, truhlář, cihlář, nádeník, služka chytí se najednou harfy a koncertují. Znám případ jistého harfeníka, kterého pán teprve večer
po příjezdu do Ruska začal učit na harfu, a druhý večer hrál už
v hospodě. Vzhledem ku kvalitě výkonu jsou harfeníci nuceni vyhledávati země s nízkou civilisací a barbarské; v kulturních zemích západních by se svou produkcí nepochodili. V professi pak
podle okolností má převahu jednou ta, podruhé jiná stránka: někdy šumaření, někdy žebrota, někdy prostituce, někdy působí stejně všechny.
Harfenistář A. z Nechanic.
Šumaří po Uhrách a Haliči.
František B. ze Stěžer byl s ním třikrát. Šel v 15 letech, první čtyři
roky 1887–1901 měl po 160 K ročně, poslední dva po 180 K. Poslední
cestu nastoupil v dubnu 1901, bylo 7 hochů a děvče.
Vedli cikánský život; měli vůz s párem koní a tak cestovali. Trpěli
hlad; ráno dostali snídani, a potom až večer nebo v noci jíst. Hrávali třeba až do 3 hodin ráno. Nakládání zlé; pán se opíjel a tloukl
je; k jeho vtipům náleželo, že když harfeníci za dne po cestě na voze spali, cpal jim do úst koňské výkaly.
František B. chodil otrhaný. Ve Wengerské Gorce v Haliči utekl
principálovi, který mu zadržel harfu a dal jej hledati četnictvem.
František J. uprchl v Krakově od tlupy s harfenicí Marií Š. ze Smiřic, s níž měl poměr.
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Harfenistář H. z Nechanic.
Byl v Cařihradě s bratrem, manželkou, jejími třemi sestrami, dcerami klempíře bydžovského a třemi harfenicemi; harfeníka neměl
žádného. Z okolností, že měl personál jenom dámský, je vidět již
vlastní podstata podniku. Zemřel asi r 1897 v Cařihradě na tuberkulosu, vdova provdala se tam znova za jakéhosi sládka či sladovnického, Čecha, podnik převzal bratr, jenž se oženil se sestřenicí
vdovy.
Harfenistář K. z Nechanic.
Manželka harfenistářova přišla r. 1899 k obchodníku s dobytkem
M., nastrojená, plná prstenů, vypravovala, jak se jí dobře vede, dříve neměli nic, a verbovala 18letou Boženu, aby šla s sebou. Rozumný otec řekl, že na ni vezme hůl. Asi za 14 dnů odjel na trhy a po návratu dcera byla pryč, utekla s harfeníky; slabomyslná matka jí
nepřekážela. Pak psala z Ruska, velice si naříkajíc. Paní, která jí
slibovala zlaté prsteny a náušnice, za hranicemi jí nadávala a bila. Hrála hladová, celý den nedostala jíst; každodenně dostávali
ráno harfeníci butelku vodky ještě v posteli, místo snídaně; po návratu bývala bita; za to, že málo přinesla, uhodila ji paní lahví
do oka, až oteklo. Pro zlé nakládání utekla od paní s ostatními
(3 harfenice, 3 harfeníci); když se však rozešli a harfeníci odjeli domů, vrátila se z nouze k harfenistářovi; pak harfeníci odjeli do Čech Boženu M. v Sibiři nepochybně opustivše. Slouží nyní
v Omsku, nemohouc se domů vrátiti pro nedostatek prostředků.
Harfenistář U., původem z okr. semilského, domovem v Nechanicích, nar. 1874, ženatý.
V květnu 1898 odcestovala do Ruska jeho manželka s třemi harfeníky, Antonín H. ze St. Nechanic, František D. a Josefem P. ; on sám
musil na vojenské cvičení. František D. byl synem překupníka peří;
zavázal se na dva roky po 204 K. Cestovní legitimace byla falšována tím způsobem, že do legitimace „platí k cestování v Rakousko-uherské říši“ bylo připsáno dost nemotorně: „a Ruska“, načež
ruský konsulát ve Vídni dal visum.
Harfenistář L. ze Stěžírek.
Byl r. 1902 v Charbině se 4 harfenicemi a 5 harfeníky. Harfenice
se opíjely, jedna podle udání zemřela následkem nemírného požití lihovin; vydělávaly 100 rublů denně a ještě to bylo pánovi málo. Dvě harfenice, Marie a Františka Š., a harfeník František Š.,
všichni od Nechanic, pro zlé nakládání utekli a dostali se až do Číny (Peking, Šan-hai-kuan), hrajíce samostatně. Prostřednictvím
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agentky Holmanové z Prasku přijala engagement Anna Z. u tlupy,
o které pojednáváme. Tlupa odjela do Tien-sinu a pak do Pekingu. Tam A. Z. našla krajany, tři námořníky, Čechy, v detachementu
rakouské mariny mezinárodní posádky. Chytila se poddůstojníka,
Chorváta, potom kormidelníka; naposled ji námořníci z kasáren
vyhodili. Na to ji naverbovala jakási Violetta, která měla v Pekingu bordel, nevím s jakým výsledkem. Byla stižena blenorrheou;
léčil ji vojenský lékař rakouské mariny, Čech. Podle E. St. Vráze
byl fregattní lékař Dr. Josef Čoudek r. 1902 vyslaneckým lékařem
v Pekingu. Posléze odebral jí rakouský konsul pas a poslal ji domů
postrkem, ale v Taku utekla; konsul dal ji oddělením námořnictva
vyhledat a arrestovat, načež teprve byla dopravena přes Šanghai,
Singapur a Terst domů.
Jan W., cihlářský dělník z Rosic, měl ročně 160 K. Hráli po hostincích a bordelech. Utekl od tlupy a připojil se k tlupě harfenistáře L. ze Stěžírek. V Tien-tsinu v opilosti ztropil výtržnost, střílel
z ručnice, hrozil zabitím, pokopal hostinského. Německá hlídka
jej zatkla.
Byl to zvláštní dojem, slyšet české lidi jmenovat Peking, Tien-tsin,
Šan-hai-kuan, tak lhostejně, jako by to byl Tábor nebo Mladá Boleslav. Po dráze mezi Tien-tsinem a Pekingem, kde v červnu 1900
„bratři dlouhého meče“ zle tísnili mezinárodní sbor generála Seymoura v šesti vlacích z Pekingu postupujících, kde podle trati ležely bezhlavé mrtvoly boxery porubaných, tam projíždí se klidně
nějaký Brabec, Honěk, Hylík, Okrouhlík, Nedvídek, Pekárek z Nechanic se svou žebravou bandou!
Františka K. z Nechanic
vypravovala: Z Irkutska jezdila každodenně po vlacích sibiřské
dráhy, na obě strany, do Bajkalu a Suchovska, a hrála ve vlacích;
po návratu hrála v Irkutsku po hospodách do půl noci. Po vlacích
vozila se zadarmo tím způsobem, že prostituovala konduktérům,
kteří ji za to naslepo převáželi. Dostala se domů postrkem prostřednictvím konsulátu.
Je syfiliticky nakažena, konstatováno lékařským ohledáním
v Čechách.
Poslanec J. V. Klofáč uvádí v popisu svého výletu do Mandžurie
v Političce sentimentálně, jak za jízdy ve vlaku sibiřské dráhy pojednou ozval se z vedlejšího kupé český zpěv:
A my chceme svobodu
slovanskému národu…
Tak v Rusku (!) zpíval hoch od Sadové.
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Anna Č. z Kosic
byla dcerou dělníka v cihelně. Chodila do školy velmi zřídka, později byla docela propuštěna; nenaučila se ani psát, učitel o ní říkal, že je blbá. Mimo to byla chromá na nohu. Když jí bylo 15 roků
přišel k jejím rodičům tchán harfenistářův a zjednal ji k tlupě, ač
hrát neuměla; umluvena cesta na dva roky, 140 K rodičům mimo
sustentaci, a po dvou letech ještě 120 K na šaty. V říjnu 1898 odvezl ji principál do Egypta. V dubnu 1899 hrála v Port Saïdu v Cafè
Khedivial. Nalézá se, někdy koncem r. 1904, v Jaffě, kdež koncertuje
v jakémsi Cafè Zarifich.
Harfenistář X., král nechanických harfenistářů.
Narodil se r. 1856 v Novém Hradci. Jeho otec šumařil po Čechách, Moravě, Uhrách, Sedmihradsku, kdež zemřel. R. 1880 oženil se s dcerou harfenistáře, který chodil se svými třemi švakry
po Rusku, zejména v baltických provinciích a Finsku, v Revalu,
v Rize, Švédsku (Stockholm), a Norsku (Christiania). Byl r. 1896
o korunovaci v Moskvě, maje tlupu 60 hlav silnou; generál Trepov,
který se stal po katastrofě na chodyňských polích náčelníkem policie, harfeníky z Moskvy vyhnal. Harfenistář odjel s částí své tlupy
přes Tagangor na Kavkaz (Tifilis, Poti); někteří členové tlupy nastoupili cestu domů, nepochybně nuceně. Harfenistář před několika lety šumaření zanechal, dnes žije v Nechanicích jako značně
zámožný občan; má hostinec a jest členem obecního zastupitelstva. Potom se ovšem nesmíme divit, že město Nechanice odpovědělo na dotaz okr. výboru královéhradeckého o harfenících, že tam
takových osob není.
Bohuslav Gebauer: Východočeské otrokářství
Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, Borový, 1906
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Harfenické děti
Harfenické děti bezprostředně navazují na Východočeské otrokářství. František Ladislav
Sál (1867–1941) pocházel ze Studence u Jilemice, jako učitel působil ve školách na Českobrodsku a Královehradecku.
I.
Východočeským otrokářstvím nazval JUDr. Bohuslav Gebauer, jenž
býval soudním adjunktem v Novém Bydžově, harfenictví a potulné
hudebnictví několika východočeských okresů. Prvotně bylo omezeno jen na město Nechanice a jeho okolí, později rozšířilo se po celém okrese nechanickém. V poslední době tvořily hranici oblasti
harfenické a šumařské Labe, Cidlina a hranice okresu hořického.
Výběžky tohoto území zabíhají do všech sousedních okresů. Dle
dra. B. Gebauera 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 královehradeckém příslušný a tamtéž usedlý, pořádáním produkcí ve městech sibiřských a východoasijských hudební kapelou, složenou
převážně po většinou z nezletilých dívek. Jak z udání hudebnice
u něho kdysi zaměstnané bylo zjištěno, Mareček a jeho manželka Antonie žádají na ženských členech své kapely, aby hostům restaurace, ve které právě produkce se konají, dávaly naději na pohlavní obcování, aby je tím k větší útratě svedly. Kromě toho jest
Mareček oddán pití a nakládá zle se svými podřízenými. Vzhledem
k těmto okolnostem ohrožují se tělesně i mravně nezletilé dívky
Marečkem najaté. Tento stav věcí uvádí se obecním úřadům na vědomí s podotknutím, že se doporučuje, aby vhodným způsobem
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varováno bylo od najímání nezletilých dívek Marečkem. Žádám
o uvedení této vyhlášky způsobem v obci obvyklým. C. k. místodržitelský rada Steinfeld.“
II.
Dr. B. Gebauer nakreslil harfenickou postavu těmito lapidárními rysy: tělo sešlé a skoro stařecky zchátralé, studené svalstvo,
ruce jako hůlky, bledá, bezvýrazná tvář, někdy až s výrazem mrtvolným, skleněné vodnaté oči, tupá mysl; mladý organismus před
rozvinutím hladem, nevyspáním, alkoholem a pohlavními ekscesy
podlomený.
O. – Žije u cizích, rodiče jsou rozvedeni, otec notorický alkoholik,
potuluje se s kapelou svojí po Sibiři; matka, notorická alkoholička, je nezvěstná, každé chvíle drží s jiným hudebníkem, otec žije v konkubinátě a užívá prý děvčat zaměstnaných v jeho kapele.
Na chlapce platí 20 K měsíčně, školní potřeby, šat, platí mu zvláště. Je zámožný, má na 30.000 K jmění uloženého a domek.
P. – Rodiče jsou usazeni v M., nechali potulné hudby, mají 2 domy,
pole i luka a uložené peníze; měli 9 dětí, jedna dcera je provdána
v Irkutsku za Čecha a živí se hudebnictvím, jedna je v Cařihradě v hostinci, dvě šijí v Berlíně, dvě jsou doma. Chlapec dbá jen
výdělku.
R. – Otec je kapelníkem a cestuje, druhá žena žije s dětmi v M. u tchána, bývalého harfenistáře. Muž posílá domů značné sumy peněz
a chlapec – po prvé ženě – penězi přímo plýtvá; zato děd jeho je
skrblivý, vychytralý, nesdílný a tvrdý k domácím, mluví-li s knězem, staví se proti učiteli, mluví-li s učitelem, staví se proti knězi,
ač je denním návštěvníkem kostela a všech jeho výkonů bohoslužebných. Žena, která je s mužem každý rok jen pár dnů, má pět
dětí, chlapec je otupělý a žije doma obklopen perskými koberci,
handžáry, trpí kleptomanií.
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, odkud si
přivezl 36.000 K. Nyní privatisuje v M., má domek a pole; chlapec
je nedokrevný, ale domýšlivý, a rodiče chtějí ho míti alespoň tím

15

Spacirkou-kniha.indd 15

12.6.2013 20:43:05

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. 1874); velmi nepozorný, rozpustilý,
vzdorovitý, krade doutníky a kouří je, toulal se, chodí za školu; chytil mladého ptáčka a uřezal 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. 1869); ukradl mi gumu, lhal, velmi neslušně se o mně vyjádřil,
neposlušný (P. Fr. 11. 12. 1870); nezveda drzý (V. V. 29. 9. 1869); vybírá
ptáky a mučí je, byl veřejně pokárán, krade (R. A. 23. 1. 1873); líný
patykář, nemá citu, nadával učiteli, roztrhal vysvědčení, zpupník
vzdorovitý, líčí špičaté věci učiteli na sedadlo, lže; zapřel by Pána Krista (B. V. 6. 10. 1871); ukradla ve škole jupku a učení (M. A. 5.
3. 1874); ukradl trumpetku (O. B. 2. 8. 1875); špatné návyky má, nesmírný darebák, odchází z vyučování domů a matka je hrubá (A. F.
24. 2. 1877); do výkazu jeho připsal katecheta H. J.: „Tento chlapec
na pohoršení všech žáků dopouští se nadávek – což jako katecheta
nikde jsem nezakusil a byl jsem na mnoha školách.“
IV.
Stejně zajímavo a poučno je pozorovati duševní život harfenických
dětí. Pedopsychologický katastr zavedený z popudu okresního inspektora A. Krčmáře ve školách okresu královehradeckého 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.
K. – Hezký, vodnatý, bezkrevný, průhledný, stále vyčerpaný, domýšlivý.
N – Štíhlý, bledý, mlsavý, mravně zničený onanista.
P. – Prototyp dítěte zvrhlého, vzdorovitého, mstivého.
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Celkový úsudek všech učitelů i dítek o harfenických dětech je: Jsou
to ubozí tvorové, kterým musí býti věnována zvýšená pozornost
vychovatelská i vyučovatelská, a to na úkor ostatních dětí. Neukáže-li se duševní nemohoucnost jejich hned v prvním školním roce, její sledy jsou patrny určitě v letech následujících. A nejedná
se zde o nějakou ojedinělou abnormalitu, o skutečnou idiotii několika dětí, jejichž rodiče byli snad náhodou harfeníky. Nikoliv, zde
jde o povšechný zjev dětí harfenických, o chlapce i děvčata v celku
a ve srovnání s ostatními dětmi.
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 představy a pojmy
nekryjí se s věcmi a účelností tak, že jsou to většinou jen prázdná
slova, jež slyšíme od nich.
V.
Děti harfenické rády mluví vybraně, ale nepřesně. Významy nepřiléhají k představám a pojmům. Mluva jejich není tudíž vždy jasná a srozumitelná. Jak mluví, tak píší. Dokladem toho je denní
modlitba, již jediný harfenický chlapec napsal správně. Ostatních
jedenáct:
Otčenáš – Očenáš – Očená –
jenši – jenci – jensi – jemsi –
nanebesích – nanebesí –
jodvěsce – posvěce – posvějce – posvěci –
jmeno své – posvěcejmonotvé –
přiď karlovstvi tvé – při na království – při kralostvité – příď králoustvy tevé –
buď vuletvá – buď vule vojakou –
jakou mebi – jakou neby –
jak na zemi tai na nebesí –
chlebná vezdejší – chléb ves delší –
dež nám – dejž mál dnes –
a odpust naše víny – a odpusť nám naše vynný –
jakožhimi – jako ižmy – jako žimi odbošíme –
nosím viníkům – našim viniku –
a neuvěď nás pokušení –
ale bav nás odevšeho zlého ámen.
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VI.
Přihlížíme-li k privatisujícím harfenistům na Nechanicku, vidíme
většinou u nich společnou vlastnost: okázalé vystupování a zakládání si na penězích, ale často také trapný nedostatek vzdělání
a tvrdou, nemilosrdnou vychytralost. Bývalí harfeníci jako lidé nezřídka nízkého intelektu dodávají idylickému, čistému a krásně
položenému městečku jaksi zabarvení nepříznivého. Harfeníkům
nezáleží na rozkvětu obce. Nemají vyšších vznětů, jejich zploštělý
a jakoby vyrudlý duch je odrazem otráveného a prázdného nitra.
Nemají, až na nepatrné výjimky, zaměstnání, nerobí ničeho. Lidé
životem zpromrzelí jsou apatičtí ke všemu a nemohou pochopiti,
že by mohl a chtěl někdo učiniti něco pro obecné dobro nezištně.
Pro vševládnoucí podezíravost nelze v obcích harfenických nic důležitého vykonati.
Na veřejnosti mají se rádi ovšem na pozoru a hrají úlohu jemných
lidí. Ale doma propukají v přirozené běsnění notorických alkoholiků, při čemž surový a neoduševnělý výraz tváře je jejich vývěsním
štítem. Co lze říci o otci, který chce utopiti dítě, že v něčem chybilo, a když je druhé brání, hází je na rozpálenou plotnu?
Stesk zmocňuje se člověka, jde-li okolo zabedněných domků jejich
a slyší z vnitřku zaznívati tlumené zvuky harfy.
VII.
Sledujeme-li osady, v nichž klesá počet obyvatelstva, poznáváme,
že jsou to skoro napořád osady harfenictvím zamořené. Stopujeme-li emigraci harfenickou a předčasnou úmrtnost harfeníků, dovídáme se např. že E. S,. byla v Konstantinopoli zastřelena, v Soluni zabil židlí do hlavy harfeník harfenistáře; nejvíce obětí vyžádal
si Charbin: harfenice A. Z. zemřela tam byvši kopnuta od harfenistářky, současně otrávili Gruzíni ze zlomyslnosti jednu harfenici, téže doby zemřelo tam 5 harfenic na choleru, 1 harfenice zemřela pro nesmírné požití lihovin. O některých se ví jen tolik, že
zemřeli někde ve světě. Možno tedy konstatovati zánik mnoha lidí i celých rodin. Hudebník 18tiletý utlučen nezvedenou cháskou
v Jevrejově, zánět plic následkem nastuzení v kočovném voze u ženy 33 roků staré, 31tiletý hudebník utopil se v Poradu v řece; jeho
švagr též; 18tiletá harfářka zemřela v přístavě Sungáry asijskou
cholerou. Nezřídka smrt násilná se vyskytuje. Děvče usmrceno
vrahem, s nímž mělo poměr a utrácelo peníze. Kapelník B. v Sofii
nalehl na meč a probodl se. Jiný byl od partafíra zmlácen a porouchána mu mícha, že po dlouhém trápení bídně skonal. Jiný
harfeník omrzl tak, že mu odňata noha, a hlásá dnes smutně proslulé harfářství po obcích. Zhoubu hlásá též několik blbých har-
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feníků po českých osadách se potulujících. Zvláště syfilis, která
se šíří, budiž výstrahou posílati děti do světa s harfou, kde vrhají
se do bahna neřesti a prostopášného života.
–
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 potulného 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 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
František Ladislav Sál: Harfenické děti
Praha: Dědictví Komenského, 1914
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Choceň za války a po válce
Václav Marel (1883–1965) byl oficiálem Československých státních drah. Po odchodu
do výslužby bydlel v Chocni v Nerudově ulici č. p. 755. Kromě knihy Choceň za války
a po válce sepsal ještě Choceňskou informační ročenku 1937.
V neděli 28. června 1914 bylo oficielní 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:
Naše choceňská výstava
krásná jest jak luzný sen,
v ní se život básní stává,
sem spěcháme každý den.
Výstavo ty naše drahá,
ve skvostném zámečku,
jsi nám zdrojem krásy, blaha,
matkou našich flámečků.
Výstava četně byla navštívena, výstavní sály ve škole a v pivovaře
byly přeplněny. Všude hudba a veselí, když o 4. hodině odpolední
došla zpráva o atentátu v Sarajevě: Následník trůnu arcivévoda
František Ferdinand d´Este a jeho choť Žofie byli zavražděni. Nastalo vzrušení, tvořily se hloučky a živě se rokovalo. Hudba zahrála Zachovej nám Hospodine, načež přestala hrát a na hudebním
pavilonu vztyčen černý prapor. Jen zvolna se výstaviště prázdnilo,
většina návštěvníků setrvala do pozdních nočních hodin.
Už první den po vyhlášení částečné mobilisace se dostavil do Chocně dvojnásobný počet záložníků, než se očekávalo. Na lokálce jezdil vlak za vlakem, všechny přeplněny. Malé nádražíčko bylo přímo
ucpáno. Budoucí vojáci s černými kufříky zaplavili město. Mnozí
přijížděli na povozech i se svými známými, jiní šli pěšky, protože se nemohli dostat do vlaku. Měli obavy, aby nepřišli pozdě. Kasárna a hostince nestačily k ubytování všech. Bylo mnoho těch,
kdo museli tráviti noci venku na náměstí, v ulicích, v sadech nebo
i v polích za městem. V přeplněných hostincích pilo se na rozloučenou i na brzký návrat. Mnozí záložníci nechali doma ženy, děti,
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matky a otce. Opustili svá hospodářství, dílny, kanceláře. Nevěděli,
co je čeká a kdy se vrátí. Nádraží je obestřeno smutkem. Vyměňují se poslední polibky a pohledy. Jiní zase posedávají na černých
kufřících zamlklí a se slzami v očích.
Četnická stanice dostala od okresního četnického velitelství tento telegram: „Francouzské automobily pokoušejí se proniknouti
s velkými obnosy přes Rakousko do Ruska. Přes Bernský kanton
odjelo asi 80 automobilů, které vyvážejí do Ruska veliké množství
zlata. V těchto automobilech byly zpozorovány též dámy. Četnictvu
ukládá se za povinnost, aby spolu s finanční stráží co možno nejrychleji obsadilo silnice ve svém obvodu, aby zadrželo všechny cizí,
jakož i podezřelé automobily, podrobilo je prohlídce a v případu,
že by osoby v nich jedoucí ukázaly se býti podezřelými, tyto ihned
zatklo. Při takovéto prohlídce budiž postupováno bezohledně.“
Druhý den dostala četnická stanice další telegram: „Francouzští automobilisté jsou přestrojeni za zedníky. Zadržet všechny
cyklisty!“
Udavačství rozmohlo se takovou měrou, že samo hejtmanství vydalo proti němu projev.
První transporty s raněnými projíždějí Chocní. Již z dálky od tunelu bělají se jejich obvazy, jak sedí nebo leží v dobytčích vagonech.
Na šatech mají zaschlou krev. Bojovali na Haliči, kdesi u Lublína.
Někteří jsou veselí, těší je zvědavá pozornost choceňských dam
a zevlounů. Je však slyšet i sténání těžce raněných, rozložených
na slámě nebo na holé podlaze. Jsou zkřehlí, hladoví a zablácení.,
tak jak se připlazili z bojiště. Mnozí mají obvazy z útržků špinavého prádla, prosáknuté krví. Pohled na ně byl hrozný. Ovázané hlavy, prostřelená prsa, uražené nohy nebo ruce a rty staženy bolestí
a oči hrůzně vypoulené. Často se stalo, že z vagonu byl některý raněný vynesen, protože již umíral. Díval se na nás strnule horečnatýma očima, jakoby z onoho světa.
Městský úřad obdržel z okresního hejtmanství tuto tištěnou výzvu:
„C. k. okr. hejtmanství ve Vysokém Mýtě.
Akce pro záměnu kuchyňských mosazných hmoždířů za hmoždíře
železné.
K výnosu c. k. ministerstva vnitra ze dne 1. září 1915
Purkmistrovskému úřadu v Chocni.
Podle sdělení c. k. ministerstva války provádí se jako pokračování
vlastenecké sbírky akce pro záměnu mosazných hmoždířů za že-
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lezné. Úřad pro válečnou péči dal k tomu účelu zhotoviti železné
hmoždíře úhledného tvaru ve 3 velikostech (velikost I. po 2 až 2 ½
kg, velikost II. po 3 až 3 ½ kg, a velikost III. po 4 až 5 kg.) a dává 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.“
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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 za podnapilé nálady. Měl říci, že jeho vlast je všude tam, kde
se má dobře, a za to zůstal přes dva měsíce ve vazbě. Udal ho nějaký špicl, jichž bylo na drahách dosti, a byl teprve po dobrozdání
soudních lékařů propuštěn.
Prvním květnem 1916 byl ministerským nařízením u nás zaveden
„letní čas“, který se nesetkal se zvláštní oblibou. Okresní hejtmanství zaslalo o něm všem obcím v okrese tento přípis:
„Ministerským nařízením nařízeno bylo zavedení tzv. letního času
tím způsobem, že dnem 30. dubna 1916 o 11. hodině noční veškeré
hodiny v celé říši Rakousko-uherské, v Německu i v celém obsazeném území pošinou se o 1 hodinu ku předu a dne 30. září 1916 o 12.
hodině noční o 1 hodinu se pozdrží za účelem vyrovnání.
Nově zavedený čas od každého bezpodmínečně zachován býti musí, což zejména o dodržení hodin dostavení se k soudu, odjezdů
vlaků a pošt platí.“
Válka se začala točit kolem chleba. Rozjížděli jsme se vlaky
na všechny strany, putovali od vesnice k vesnici a nabízeli věci
na výměnu. Na nádražích a po cestách patrolovali četníci a prohledávali každý ranec nebo baťoch. Sedláci neradi brali papírové
peníze, a tak jsme odnášeli na vesnice prádlo, látky. Později i šperky, obrazy, všechno, co mělo nějakou cenu se proměnilo v chleba,
mouku, máslo, vejce.
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Karel Prudič zaznamenal v městské kronice:
„Ničení zvonů zabavených pro účely válečné dělo se velmi primitivním způsobem. Zvon ve věži povalen byl na bok a nyní nastala
katanská práce – rozbíjení zvonu. Dělo se tak velkým kovářským
kladivem, jímž vždy jeden z dělníků tloukl do nitra povaleného
zvonu na nejslabším místě. Bylo to hrozné podívání i poslechnutí! Těžké kladivo odskakovalo od litiny té jako od kaučuku, zvon
temně hučel a po každé ráně visící dva zvony se rozzvučely slabým
souzvukem jako tichým pláčem. Tři lidé střídali se v nepřetržitém
bití do zvonu, jenž poznenáhlu vydával zvuky méně a méně jasné, stále křaplavější, až po dlouhé námaze objevil se na nejtenčím
místě šrám a konečně díra. Další rozbíjení šlo již velmi rychle. Rány do zvonu kladivem bylo slyšet daleko do polí a lidé si zacpávali
uši, aby těch zvuků neslyšeli.“
Nedostatek drobných peněz, trvající od vypuknutí války, měl býti zmírněn dovolením, že se mohou papírové dvoukoruny stříhati
na půlky a čtvrtky.
Hospodářům béřou se poslední zbytky obilí, a to v malých chalupách třebas jen po několika kg, ostatní lid trpí nedostatkem, ba
hladem. Některé rodiny z Jehničkových dělnických domků trhají
jetel, suší, melou a tuto jetelovou mouku přidávají do té trochy
mouky, jež se dosud na lístky dostane, jen aby žaludek poněkud
zaplnili; rovněž tak melou slupky z brambor. Dělají takové jídlo, že
smíchají jetelovou nebo bramborovou mouku s aprovisační a s krví a vaří z toho jakési knedlíky. Samo hejtmanství doporučovalo
používání mladého jetele jako poživatiny. Učinilo tak přípisem tohoto znění:
„Obecnímu úřadu v Chocni.
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 byl 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 pro obchod v malém.
C. k. správce úřadu Dr. Bayer.“
Úřady každé chvíle nařizovaly vyvěšení praporů, zvonění a služby
Boží, když Rakousko vyhrávalo. Nařízení bylo tolik, a přesto úřady byly tak málo poučeny, že ze strachu před skvrnitým tyfem nakázaly ženám a děvčatům, že musí se ve studených místnostech
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svléci a muži jim holili vlasy na stydlivých místech, takže ubohé
ženy omdlévaly studem a hanbou. To poslance Pittoniho, jenž zná
dělnickou bídu již z mládí, tak rozčililo, že byl zachvácen křečemi
a vynesen ze dvorany.
Když bylo ohlášeno další zdražení tabákových výrobků, každý
se snažil nějaké kuřivo nakoupit. Po fasování, jakmile přijeli trafikanti z Vysokého Mýta, shromáždily se před trafikami zástupy.
Když se trafika otevřela, nastalo pravé závodění. Lidé se začali tlačit, křičeli, hádali se a rvali. Na zemi ležely čepice, zástěry a jiné
části oděvů, zašlapané v blátě. Nebylo času je zvedat. Bylo viděti
paní P. , jak šermuje rukama a nadává, a přece jsme ji znali jako
rozvážnou a usedlou dámu. Pan K. prodírající se lokty kupředu,
počínal si hrubě a neurvale. Snad se ti lidé budou ještě fackovat?
Museli přijíti četníci, aby udělali pořádek, a na 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.
Václav Marel: Choceň za války a po válce
Choceň: Knihtiskárna Loutkář, 1936
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Pud pohlavní a prostituce
Císařský rada MUDr. Otakar Rožánek (1862–1931) byl po vystudování medicíny nejprve
c. k. plukovním lékařem a posléze dlouhá léta odborným lékařem chorob ženských
ve Františkových Lázních.
Protokol c. k. policejního ředitelství, jímž se veškerým majitelům
policejně trpěných bordelů v Praze na základě § 7. a pod účinky
§ 11. císař. nař. z 20. dubna 1854, č. 96., ř. z. nařizuje a zapovídá:
1. Bordely nesmí býti bez úředního povolení jinam přenášeny neb
rozšiřovány.
2. Majitelé bordelů nesmějí tak zvaným přeplácením činže držitele jiných bordelů z míst dosavadních vypuzovati.
3. Každá do bordelu nastoupivší ženština musí býti nejdéle do 24
hodin policejnímu lékaři v odd. IV. c. k. policejního ředitelství
i se svým výkazem předvedena.
4. Svádění služek neb osob, jež dříve nebyly prostituci oddány,
podléhá trestu dle trest. zákona.
5. 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.
6. Majitelé bordelů nesmějí služkám pod dozorem lékařským stojícím ničeho prodávati, a mají vždy přihlížeti k tomu, aby si služky
ty vše za hotové ve veřejných obchodech a ne od tak zvaných terminářek zaopatřovaly.
7. Aby místo zbytečných drahých šatů a skvostů raději jen potřebné oděvy si kupovaly a úspory své vhodně ukládaly, aby snadno
k pořádnému živobytí se vrátiti mohly.
8. Zpozoruje-li a oznámí-li nevěstka, že jest mimo čas obvyklé prohlídky churava, a je-li stížena nemocí syfilitickou, musí býti ihned
do oddělení IV. neb do nemocnice diskretně pod zodpovědností
majitele bordelu a na jeho útraty odevzdána.
9. Nevěstkám bylo nařízeno, že nesmějí bez povolení úředního divadel, arén, hostinců, tanečních zábav, redut navštěvovati, na veřejných ulicích jako: na Příkopech, Ferdinandově třídě, Ovocné ulici, Karlově a Václavském náměstí, v městských sadech, na Letné
a v Bubenči se procházeti, u oken seděti, ve dveřích neb před vchody bytů a domů státi, na okna klepati, posuňky neb slovy kolemjdoucí lákati, za kterážto nařízení a jich přísná zachovávání jest
majitel bordelu zodpovědný a neplatí u něho výmluva, že jej nevěstky poslouchati nechtěly, an jest povinen neposlušnost podob-
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nou ihned oznámiti.
10. Okna u bordelů a podobných místností musí býti hustou neprůhlednou látkou úplně zakryta a veškeré místnosti drženy v čistotě.
11. V čas menstruace nesmí nevěstkám trpěno býti, aby s hosty
obcovaly.
12. Jména navštěvovatelů bordelů nesmí býti nikomu mimo osoby
úřední za příčinou úředního vyšetřování sdělována.
Nížepsaný potvrzuje, že mu byla veškerá nařízení a zápovědi řádně přečteny, že se dle nich říditi chce a že mu bylo oznámeno, že
jej stihne trest 1–14 dnů vězení neb pokuta 1–100 zl., kdyby jednal
proti oněm ustanovením.
...
majitel bordelu.
Skončeno a podepsáno.
Návrh královského tajemníka německého zemského soudu Biebera-Boehma z roku 1895 na regulaci nemanželských souloží:
Je žádoucí, aby nemanželská soulož byla podrobena řádné státní úpravě a kontrole, což se provede tím, že se nařídí, že nikdo
nesmí, tedy ani osoby vdané, nemanželsky souložiti, kdož by si
dříve nevyzvedl u příslušného policejního úřadu (policejního ředitelství, městského magistrátu, obecního úřadu, správy obce) kontrolní lístek, ve kterém budou všechny nemanželské soulože přesně
a svědomitě zapisovány.
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Kontrolní lístky buďtež opatřeny běžným číslem, pod kterýmž lístky zapsány na policejním úřadě do seznamů kontrolních lístků;
dále označením, kolikátý již lístek byl majiteli vydán, jménem,
stavem, bydlištěm, rodištěm a křticím listem, prokázaným rokem
narození, karenční dobou (jak dlouho se zdržel soulože), datem
vystavení lístku, podpisem a pečetí policejního úřadu listinu vystavujícího. V dalších rubrikách budiž zaznamenáno jméno a bydliště osoby, s kterou bylo souloženo, její podpis a datum, kdy soulož byla vykonána, jakož i datum, kdy zápis do kontrolního lístku
byl učiněn, což se musí státi nejdéle den po souloži a k tomu písmem čitelným.
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 předpisem tím bude zabráněno souložím výstředně
častým, zdraví podrývajícím, pohlavní choroby vyvolávajícím. Regulace mola 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 než pohlavními orgány. Rozčilující účinky takého pohlavního styku jsou přímo
zkázonosné.
Samozřejmo, že musí se současně naříditi, že nesmí se nikdo odvážiti nemanželsky souložiti, pokud neuplynula karenční doba jemu předepsaná. Rovněž, aby před souloží se přesvědčil osobním
nahlédnutím do lístku osoby, se kterou hodlá souložiti, že i ona
zachovala jí předepsanou karenční dobu.
Žádným jiným prostředkem nelze zničiti prostituci a s ní spojené
kuplířství, jako tímto, neboť nevěstce bude povoleno prostituovati
se teprve vždy po uplynutí 6 dnů od poslední nemanželské soulože, kdy jí bude dovoleno, aby připustila opět jedinou soulož.
Pro potření pohlavních chorob pomůže nařízení, že žádná osoba
jak mužská, tak ženská nesmí nemanželsky souložiti, ví-li, že je
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stižena nakažlivou pohlavní chorobou. Aby bylo možno potrestati
ty, kdo se prohřeší proti zmíněným předpisům, musí se naříditi
všem lékařům, aby nemocného pohlavními chorobami upozornili,
že trpí nakažlivou chorobou, a aby současně mu odňali kontrolní
lístek. Odňatý kontrolní lístek musí lékař odevzdati onomu policejnímu úřadu, kterýž lístek vystavil.
Kdo neumí napsati slova neb čtyřčlenná čísla, jakož i kdo neumí je přečísti, kdo trpí chorobou duševní, neb jinou nápadnou
význačnou chronickou chorobou, jako je pokročilá tuberkulosa,
hluchoněmost, slepota, kretenismus, blbost, tomu vůbec nedá
se žádný kontrolní lístek.
Žádá-li osoba již 25letá o vydání kontrolního lístku a tvrdí-li, že
je to první lístek, o kterýž žádá, musí tvrzení své před policejním úředníkem pronésti, což platí, jako by přísaha složena byla,
a o jednání sepíše se protokol.
Do kontrolního lístku ženy, ať svobodné nebo vdané, povinen je
muž, který s ní souložil, vepsati do příslušného sloupce, zdali
žena od něho něco přijala před souloží nebo po ní jako odměnu
za soulož a jaký obnos. Nalezne-li pak policejní úřad v odevzdaném kontrolním lístku jen jediný zápis, svědčící že žena přijala
peníze za soulož, zapíše ji nejen do nového kontrolního lístku jako nevěstku, ale i do veřejného policejního seznamu. Žena ona povinna pak je podrobiti se zdravotnímu dohledu.
Rozumí se, že zůstanou v platnosti veškerá zákonná ustanovení
trestního řádu o přestupcích proti mravopočestnosti. Rovněž i všeobecná trestní ustanovení o trestech, následcích trestů, součinnosti při zločinu, navedení k témuž, jakož i předpisy o povinnosti policejního úřadu oznamovati nedodržení zákonných předpisů
vyšším příslušným soudům a hlásiti jim trestné skutky, vzniklé
z nedodržení předpisů o kontrolních lístcích.
Otakar Rožánek: Pud pohlavní a prostituce
Praha: Hejda a Tuček; Kočí, 1903
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Výkrm drůbeže
Bližší informace o Janu Krützerovi v katalozích knihoven chybí. Kromě příručky Výkrm
drůbeže sepsal další dvě skrovná dílka a obě opět s drůbežnickou tematikou: ABC našeho drůbežnictví a Drůbežnictví pro české hospodáře a hospodyně.
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. Jedná se pak o dodávání zboží dobrého, velmi dobré jakosti a důsledek toho zcela
přirozený jest zvýšení ceny. Náš konsument uvykne zvýšení cen,
zdražení výrobků, které dosáhnou jakosti těch, jež z ciziny k nám
se dovážejí, a toho docíliti můžeme – jen trochu dobré vůle a chuti
k věci samé. Různá křiklavá reklama, jíž se v Německu v tak hojné
míře užívá, upozorňuje nás na četné takové drůbežnické regiony.
V okolí Strassburgu výroba paštik z husích jater jest rozšířena
a výrobky tyto světového jména požívají. U pomořanské krmené
husy zas uzená prsa jsou opravdovou delikatesou. K výrobě, jež
ani zdaleka nedosahuje poptávky, skupuje se ohromné množství
hus z provincií Německa a tisíce a tisíce hus od nás, z Uher a Rakouska. Z naší říše dovezeno do Německa roku 1905 bylo 219.210 q
živých hus. Na podzim jest příhon hus ohromný, zvláště na ruské
hranici u Stalkova, kudy ony nesčetné houfy hloupých ptáků přes
hranice se ubírají.

Výkrmná dávka

Jakmile uplyne doba pastvy, ihned počíná výkrm šiškami. Husy jimi cpou se pět neděl a sice dle výzkumů francouzské státní drůbežnické školy v Cambais každé dvě hodiny a každý den o jednu
více, tak že 6. den obdrží husa 60 šišek. Je-li říjen teplý, kdy 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 120–130 šišek pro husu a den. Ku konci 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 a 12 večer; vždy však
musí mít husa vytráveno.
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Způsoby výkrmu

K umístění hus ke krmení užíváme různých posad, z nichž jen hlavu a krk prostrčiti mohou. Jiný pohyb než postaviti nebo sednouti
není možný. Vzadu nalézá se otvor, aby trus volně odpadati mohl.
Způsobem tím dosahuje se velice tučných hus a váží-li zastavená
husa 8–9 liber, váží po ukončení výkrmu 16–20 liber.
Nejjednodušší způsob je cpaní kukuřicí močenou, vařenou nebo
surovou a cpaní šiškami. Při způsobu tomto jest třeba jisté zručnosti. Příprava šišek jest následující: šrot nebo mouka se zadělá, někdy i s přídavkem vařených mačkaných bramborů buď vodou, nebo mlékem sbíraným neb syrovátkou na tužší těsto, které
se osolí. Někdy přidává se trochu pepře tlučeného a na špičku nože
prášku antimonového. Pepř a prášek antimonový slouží jako dráždivý prostředek k povzbuzení žízně; přirozeným následkem jest
nepoměrné zvětšení jater a využívá se toho prostředku výhradně
u hus. Z těsta vyválí se pak šišky v síle malíku.

Ruční cpaní

děje se tím způsobem, že drůbež vezmeme opatrně mezi obě kolena, krk se natáhne, levou rukou otevře se zobák, pravou rukou
vpraví se krmivo do něho, ukazováčkem se dále po jícnu posune
a pak palcem a ukazováčkem ve voleti urovná. Jakmile se vole naplní, nechá se zvíře napíti a usadí se do posady, kde v klidu oče-
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kává příští krmení. Při cpaní nutno si počínati opatrně, aby drůbež nebyla pomačkána nebo zadušena. Při neopatrném zacházení
a špatně upravenými šiškami se i vole protrhne.

Cpaní gaweusou

Gaweusa francouzská sestavena jest následovně: na dřevěném
stojanu upevněna jest nádoba v podobě dutého válce, do kterého
se krmivo nalije. Píst upevněn jest na tyči, která otvorem ve dnu
válce těsně, neprodyšně prochází a na dolejším konci opatřena
jest závažím 45–50 kg těžkým, které právě nutný tlak vyvozuje;
píst visí na řetízku, který jest připevněn a navinut na hřídeli. Hřídel opatřena jest na jedné straně kličkou, kterou se vytáčí, jakmile se má nádoba plniti, na druhé jest růžička, která na ciferníku
ukazuje množství spotřebovaného krmiva pro jedno zvíře. Hadice,
kterou krmivo prochází, opatřena jest na konci zahnutou rourkou
s pérovou uzávěrou. Ohnutý konec vpraví se do jícnu husy, otevře
se pérová uzávěra, kontroluje na hodinách množství krmiva, a jakmile dostatečná dávka vtlačena, ihned se uzavře. Krmení touto
gaweusou jest velmi pohodlné, zvláště jsou-li krmelce ve způsobu
kolotoče zřízeny.
Gaweusa anglická; základní myšlenka tohoto strojku jest vlastně
tatáž, jen provedením se od předešlé liší. Z vyobrazení patrna jest
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poloha při krmení, pro zvíře nepříliš příznivá. Do nádoby na dřevěném podstavci upevněné zapadá píst upevněný na tyči a okem
na dolejším svém konci obepíná šlapadlo, jímž se tlak pouhým
šlápnutím provádí. Jakési zručnosti jest zajisté třeba při odměřování dávky, nejlépe ponechati vždy při strojku osobu, jež nabyla
této zručnosti v zacházení s gaweusou, a druhou přikázati k obsluze, k přinášení drůbeže a odnášení nacpané.

Zabíjení a příprava drůbeže na trh

Podmínkou dobrého zpeněžení hotového zboží jest jeho čistota
a úprava, na kterou zvláště dbáti musíme. Co by nám bylo platno,
umíme-li vykrmovati nejlepší exempláry, nedovedeme-li dáti řádnou úpravou zevnější lákavý vzhled.
Drůbež nesmí nikdy býti zabíjena nažraná s plným voletem. Předně zbytečně plýtváme krmivem, pročež je nejlépe 12–24 hod před
zabíjením necpeme.
Zabíjení samo děje se různým způsobem. Doporučuje se prováděti
je pokud možno bez patrné rány zevnější, což zvláště v létě a při
delších transportech jest velmi důležitým, aby mouchy do povstalé otevřené rány vajíčka nenakladly.
I. Zabíjení zlomením vazu užívá se nejvíce v Itálii 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. Nato 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. 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.

Úprava a balení drůbeže

Ve Francii, v La Flèche, 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 křu-
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pe 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.
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.
Jan Krützer: Výkrm drůbeže: pojednání o volném i nuceném výkrmu kuřat, kapounů,
poullardů, slepic, krůt, perliček, hus, kachen a housat, o zabíjení drůbeže, přípravě
na trh a balení dle nejnovějších zkušeností v cizině osvědčených i domácích
Praha: A. Reinwart, 1913
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Cestou kamenitou
O Josefu Káparovi se neví nic víc, než co o sobě prozradil on sám. 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 byl 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. 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. Káparovy deníkové záznamy vyšly roku 1919 v Clevelandu.

V Bosně

6. srpna 1914 – Za ranního šera vyjeli jsme z Bryčky na parníku.
Nedaleko srbských hranic byli jsme vyloděni. Slunce počalo silně
hřát a za našeho pochodu se změnilo v hrozné vedro. Byla to cesta
– lidé padali jako mouchy, pít vodu nám bylo zakázáno, je prý otrávená. Konečně byl nařízen odpočinek v zahradě jedné selské usedlosti, jejíž majitel se před námi skryl jako před nepřítelem. Když
jej našli, třásl se celý, bál se, že jej zabijí. Byl se nucen napít vody
ze své studně, není-li otrávena, a prodat nám vola, jenž byl ihned
zabit a připraven nám oběd. Však jsme již měli u setniny osm mrtvých na sluneční úžeh přes všecku lékařskou pomoc. Večer jsme
procházeli Bělinou. Všude plno vojska. Na náměstí vztyčena šibenice. Právě kohos věšeli.
11. srpna – Právě jsme obědvali, když byl dán alarm. Nastoupili jsme hned pochod k Drině. Brandýsští dragouni pod vedením
Felixe ze Švarzenberků stáli tu už v pohotovosti. Kanonáda byla
prudká. Zasáhla strojní pušky a hned nato oheň pěchoty. 102. pluk
byl v boji, kryje sapeury, budující most. Srbové se hájili dobře. Byli skryti v korunách stromů, metajíce bomby a oheň z kulometů
do řad postupujícího 102. pluku. Do boje zasáhl i pluk 11., písecký.
Srbové s večerem ustoupili. Na bojišti zůstalo 300 mrtvých a raněných. Zajat byl jeden Srb s ručními granáty, jež měl ve vaku, se zavázanýma očima, s rukama svázanýma na zad vedli ho čtyři vojáci
s nasazenými bodáky. V okolí zatýkán každý, kdo se nemohl vykázat legitimací. Bez dlouhého soudu byli v Bělině věšeni a později
stříleni – oprátek bylo málo.
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Bitva na Ceru

17. srpna – Alsinger a já byli jsme vysláni jako velitelé hlídek, abychom přinesli zprávy o nepříteli, jak je silný, jak opevněn, aeroplánů bylo málo. Vyrazili jsme ze zákopů jeden za druhým. Kamarádi
tvrdili stále, že jdem na jistou smrt, a skutečně již na nejbližším
návrší jsme byli v ohni. Museli jsme kupředu přes otevřený svah,
kde vzali si nás na mušku dělostřelci. Tři z mých mužů ukrytí
za stohem byli zabiti granátem. Zastavili jsme se ve vesnici. Ovoce, kterého bylo hojně na stromech, nám přišlo velmi vhod, též sýr
a slanina, což zde zanechali Srbové patrně zde nocovavší. Vesnice
byla opuštěna narychlo, v poště byly v zásuvkách peníze, v kovárně
spousta zbraní. Přítel Alsinger byl raněn, záviděl jsem mu.
19. srpna – Ustoupili jsme asi 2 km a ve 3 hodiny ráno jsme zaujali
nové posice. Naše záloha byla umístěna tak nešťastně, že v hodině
bylo nás o třetinu méně. Zákopy byly plny vody. Srbští dělostřelci
v několikahodinovém boji umlčeli všecka naše děla. Viděli naše postavení jako na talíři. Náš prapor jako zadní voj měl zdržovat Srby.
Rozkaz zněl jasně: Do posledního muže. Děla vůbec již nevystřelila. Vše prchalo. Byl jsem vyslán zjistit, jsou-li naše křídla chráněna. Nebyla. Major byl raněn, kule zůstala mu v břiše. Měl jsem jej
dopravit na obvaziště as 300 kroků vzdálené. Skočil jsem do výmolu, raněného dali mně na ramena. Zabořil jsem se pod jeho tíhou
do hustého bahna. Střelba z pušek se stále blížila. Po stráních
sem tam pobíhali zmatení vojáci. Kolem mne přehnal se zbytek
našeho oddílu. Marně jsem volal: Vytáhněte nás, vemte nás sebou,
je zde major. Neměli času. Srbové byli jim už v patách. Raněný
chtěl vody, podal jsem mu kalné vody z bahna, jiné nebylo. Cítil, že
zemře. Co se dělo v jeho duši, nevím, jen mně tiskl ruku, jsa rád,
že jsem s ním. Neviděl jsem v něm důstojníka – viděl jsem v něm
jen trpícího člověka. Trpěl. První voje srbské se přehnaly kolem
nás za pronikavého „urá“. Nás však nespatřily. Když přicházela
záloha, rozhodl jsem se volati o pomoc. „Pomoc?“ vzkřikl jeden –
„tumáš!“ a vystřelil na mne se stráně. Kule mně projela mezi vlasy,
ale nezranila. Srbové začali shromažďovat kořist na opuštěném
bojišti. Vzali v bitvě na Ceru 17.000 zajatců a 70 děl, mimo jinou
kořist. Došlo i na mne. Dva vojáci se přiblížili a vyzvali mě, abych
zahodil bomby i pušku, naházeli roští na bahno a podali mně hůl.
„Haj do gore,“ řekli; co jsem se škrábal nahoru do stráně, obrali
raněného o peníze a hodinky. Nahoře se mně naskytl děsný pohled. Prostranství bylo poseto mrtvolami mých kamarádů, jež byly
děsně zohavené. Ranění prosili o pomoc, mnozí byli však rozezlenými vojáky dobiti.
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20. srpna – Asi v 7 hodin ráno vedli kolem 30 Rakušanů – připojili mne k nim. Byli mezi nimi i známí. Naposled jsem vrhl pohled
na opuštěné bojiště, na němž pobíhali vepři, ohlodávajíce nezakopané zčernalé mrtvoly, a poletovaly vrány, hrabající usedlou krev
lidí i koní.
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V Prištině

4. září – Já, přítel Matoušek a Samšuk stavíme váhu, zatímco
ostatní pracují na silnici, k práci poháněni bitím. Někteří straní
se práce, za to trpí pak celek. Jsou mezi námi Češi, Charváti, Poláci, Rusíni, Maďaři, Rumuni, Němci. Navzájem se nenávidíme. Je
mezi námi též více vzdělaných lidí, jež musejí kopat a dělat lopatou jako jiní.
1. října – Přišel nový transport 250 zajatců. Byl mezi nimi i feldpáter zeměbrany, který na Ceru nabádal vojáky ke statečnosti. Při
rakouské porážce na Drině sta rakouských vojáků se utopila. Zoufale volal o pomoc, ale vojáci naň pokřikovali: „Pusť se boha, chyť
se vrby.“
8. prosince – Zajatec, Charvát, si stěžoval srbskému majorovi
na surové zacházení stran stráže. Odpověď zněla: „Proč jste se nechal zajmout? Co sem lezete?“
27. ledna 1915 – Zajatci zmírají ve stájích, kde leží na ztuchlé slámě. Dva tam leží již tři dny mezi nemocnými. Každý den někdo
umře. Nemocní jsou vždy po pěti na dvou postelích. Lékař má
na starost jednu nemocnici a mimo to musí přehlížet denně ještě
alespoň 500 nemocných. Nejčastější nemoci jsou tyfus, dysenterie,
horečka.
4. března – Chléb absolutně není k pozření. Polévka se vaří, jen
když je dříví, a fazole jsou nedovařeny. Je nedostatek všeho, i soli.
Kdo má peníze, koupí však vše. V naší stáji spí 1200 zajatců všech
rakouských národností. Z bídy jeden druhého bije a okrádá. Leží
zde nemocní mezi zdravými, vlastně zdráv není nikdo. Denně vynášíme až 20 mrtvých z jedné stáje a takových je zde osm. Dvě jsou
přeměněny na nemocnice. Nemocní na pokálených slamnících, postele není vůbec. Kdo do nemocnic přijde, živ z nich nevyjde. Peklo
hotové.
9. března – Našel jsem tu přítele Alsingra, ale v jakém stavu. Byl
prvně raněn při bitvě na Ceru, po druhé u Bělehradu, při tom byl
zajat a nevyhojený přivezen do těchto hrozných stájí.
16. března – Můj dobrý přítel zemřel. Teď čekám, přijde-li i na mne
řada. Vedle chléva házejí na hromadu hnoje mrtvoly zajatců
na hromadu. Do večera je vždy slušná.. S mrtvých stahují boty
a oděv a jsou o to pranice. Pak obyčejně přijede 6 až 8 vozů a něko-
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lik zdravějších zajatců nahází ztuhlé mrtvoly na vozy. A dělají to
rádi; která mrtvola ještě co má, je jimi obrána. Jsou většinou již
úplně nahé. Prší-li a pak zas mrzne, je nutno mrtvoly od sebe odtrhat. Často se stane, že ruka nebo noha uletí od těla. Když jsem
tuto kapitolu přepisoval, bylo mně nevolno, nechtěl jsem sám sobě
věřit, že jsem na toto vše musel hledět vlastníma očima.
1. července – Denně jsou bouře. Též dnes. Byl jsem schován v tunelu, když nablízko uhodilo. Seděl jsem na kolejnici, a to div se mně
nestalo osudným. Elektrický proud projel jako střela mým tělem,
takže delší dobu jsem byl úplně práce neschopen.

V Kněževaci

30. července – Nemůže-li zajatec vykonat uloženou práci, je bit holí, až je samá podlitina. Vogel rozbil jednomu zajatci hlavu kamenem. Hází po nás kamením, což doprovází nadávkami nejhoršího
druhu, zloději, lumpe, vrahu, ve všech možných řečech, které zná.
Jeden c. a k. rakouský oberleutnant bije zajatce holí na potkání,
nejobyčejnější nadávkou je ty pse, a facku nebo kopnutí vždycky
přidá.
9. září – Došly nové oddíly stráží. Patroly střeží stále okolí trati.
Na kopcích umísťují kanóny pro případ přepadení Bulhary.
10. září – Dva opět chtěli utéci, jeden byl zastřelen a druhý ubit
holemi.
11. září – Dva zajatci zabiti. Každý den neštěstí.
12. září – Dnes šest lidí zasypáno v tunelu.
13. září – Pan doktor Gottlieb je mnohem horší než srbští lékaři.
Ti s námi zacházejí jako s nemocnými, ale Gottlieb nadává, vyhání
a vyhrožuje bitím těm, kdož hledají pomoci. Nemocného druhý den
zahrabou někde v stráni.
24. září – Vykopali jsme si brloh jak jezevci, je nám tak přece trochu teplo a jsme chráněni před deštěm v noci. Ve dne musíme pracovat za každého počasí. Musel bych každého dne psát, jak byl kdo
ztlučen od Rončeviče; raději to pomíjím.
29. září – Hrozné věci se dějí s námi, kde zůstala humanita?
Na dešti, na příkré skále mezi nebem a vodou pracují zajatci a tr-

41

Spacirkou-kniha.indd 41

12.6.2013 20:43:12

hají skály dynamitem. Nádzorník Rodževič chodí mezi námi s holí
v ruce a nemine chvíle, aby někoho neudeřil.
14. října – Pracujeme na železničním náspu. Prší nám do toho. Byl
jsem poslán na Ragošku, kde hasíme vápno. Nasloucháme stálému
hřmění děl. Proslýchá se, že Srbové odrazili Bulhary. Však střelba
povídá něco jiného. Je slyšet salvy z pušek a kulomety. Z Kněževace se množí utečenci, po cestách je vidět vozy, dobytek, děti a ženy
prchají do vnitra země.
22. října – Dali nám snídani a chléb a pak „hajde“ v dešti a blátě
46 km do Kuršumlie. Za námi táhnou srbští nováčkové narychlo
svolaní. Slyšet střelbu. Ubytovali nás v rozbitých kafanách. Spali
jsme bídně. Původně jsme měli jít do Skoplji vlakem z Niše; praví
se však, že Bulhaři přeřízli trať u Vranje. Jsme dirigováni do Prištiny a to je zas pochod 76 km.
2. listopadu – Náš komandýr nám ukradl prádlo, které jsme si koupili na zimu za vlastní peníze. Též vzal boty, opánky, kalhoty a pod.
Jak bude s námi dál, budeme-li ustupovat Albanií, nevím.

V Albanii

12. listopadu – Chytil jsem želvu a uvařil; velice jsem si pochutnal.
Kolega přinesl játra z koně, který byl zastřelen. Byla to bohatá večeře, jen chleba jsme neměli.
17. listopadu – Ráno jsme byli rozděleni a my museli dále do hor.
V poledne jsme dorazili na místo. Zde jsme začali stavět zemnice,
ve kterých máme přezimovat zimu. Vši započaly opět svoje dílo,
vždyť už jsme zase kolik neděl neprali vůbec prádlo. Srbští vojáci obírají zajatce o obuv a prádlo, které pak prodávají Albáncům
za chléb. My pak se sebe stahujeme poslední, jen abychom měli
co jíst.
19. listopadu – Postavili jsme si díru v zemi pro pět osob. Já, Samšuk, Slanina, Tupý a Markvart. Máme hlad. Hoši přinesli koňské
hnáty, ještě krvavé, a dali jsme se do vaření. Srbové za velkého proklínání nám je vzali a zahodili. Hleděli jsme smutně do ohně. Teprve když nastala tma, odvážili jsme se poházené hnáty sebrat,
očistit a uvařit. Chutnalo nám bez soli a chleba. Jak padne kůň
nebo mezek na neschůdné cestě, je naší stravou, strhne se o něj
pranice. Stáváme se horší dravé zvěře.
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24. listopadu – Došli jsme na prošlapanou stezku ve sněhu a připojili se k houfům, jež právě táhly. Kdo dále nemohl, toho vysvobodila rána z pušky. „Šta kad nemože moram, da něga ubiju!“ Viděl
jsem však ještě horší případy. Namáhavě se vlekouce došli jsme
k srbským vojákům. Jednomu vypadla puška z ruky, neměl ani tolik síly, aby ji zvedl. Prosil kolemjdoucí kamarády, aby mu ji donesli do nejbližší vesnice. Ti však s něj strhli tlumok a utekli, sám
zůstal se svou puškou ležet ve sněhu. Jiní se na něho vrhli, zuli mu
boty, svlékli kabát, vzali torbu s potravinami. Hrozné utrpení zničilo cit i rozum. Nic nepomáhal pláč a prosby nešťastného, nechali
ho polonahého ve sněhu. A kolem táhla sta a sta jiných nebožáků,
jen na něho shlédli – byl odsouzen k smrti.
3. prosince – V dáli houkají kanóny, známka to, že Bulhaři stále
jsou nám v patách. Večer jsme přišli před Tiranu. Zde jsme byli
utábořeni na mokrých lukách. Pálili jsme trní pro zahřátí v noci.
Město samo leží pod horami v malé rovince, vzdálené as 46 kilometrů od moře. Je sídlem úřadů a Essada paši. Odtud vede silnice do Drače. Žádný zajatec do města nesměl, ani srbské vojsko
ne. Všecky ulice byly uzavřeny Essadovými strážemi. Hladové tisíce byly 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 dokončíme společně.
Chleba nebylo zde rovněž, ale kdo měl peníze, koupil dosti tabáku
„oka“, asi 1150 gramů po 50 haléřích.

Od Drače do Valony

16. prosince – Ustal vítr i déšť a jitřní hvězda zazářila k nám shůry. Zřetelně jsme rozeznávali velké lodi houpající se na dosud rozbouřených vlnách. Nastal den. My poznali, že jsme zachráněni.
V moři plavalo několik mrtvol. Dva říšští Němci seděli na břehu
vedle sebe, jako by se dosud chtěli chránit před deštěm. Byli mrtvi.
U jednoho domku házeli se schodů hladovějícím chléb. Jaký pohled na tyto šílené hladem! Oči vypoulené, obličeje ztrhané. Nemohl jsem už učinit kroku s místa, přítel mě musel podporovat.
Konečně jsem se dostal k nástupišti. Přijelo šest lodic, odpočítávali nás do každé po čtyřiceti. Italové spínali ruce nad námi, plakali
otrlí vojáci nad svým bezmocným nepřítelem, když viděli, jak uboze vypadáme. Nás vzala loď America Geneva, osobní loď italská.
Josef Kápar: Cestou kamenitou
Cleveland, Ohio, U.S.A.: Americký Dělnický List, 1919
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Zápasy s býky
MUDr. Pavel Durdík (1843–1903) po absolvování Univerzity Karlovy v roce 1867 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 v 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 v Praze ve Voršilské
ulici, lékařskou praxi ovšem už neprovozoval. Zemřel v Jaroměři, kam ho sestra zavezla
na letní ozdravný pobyt. V roce 1894 podnikl soukromou cestu do Španělska. Spisek Zápasy s býky (Corrida de Toros) vyšel o dva roky později.
Uhodila čtvrtá hodina. Do hlavní střední lóže vstoupil předseda
corridy. S ním přišel purkmistr (alcalde) a městští radní. Zazněl
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 bílými 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 zbytečná. Ve středověkých turnajích
ohlašovali strážníci počátek boje, a tento zvyk, tento pozůstatek
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 cuadrillu vstupující do arény. Starošpanělské pestrobarevné
hedvábné kostýmy zápasníků třpytí se zlatem a stříbrným vyšíváním; kolem pasu mají hedvábnou šerpu barvy červené neb žluté.
Všichni jsou hladce oholeni a vlasy na spáncích mají vpřed sčesané v podobě šístky. Zápasníci kráčejí ve dvou skupinách. Každá
skupina má svého espadu. Tento espada jest hlavní zápasník, jehož úlohou jest prokláti býka kordem. Kráčejí tu před námi capeadores (plachetníci); je jich dvanácte. Každý má přes ruku přehozenou různé barvy plachtu (capa), kterou budou máchati býkovi
před očima, aby ho dráždili a rozzuřili. Na hlavě mají podlouhlý
klobouček, ověšený černým třepením. Za nimi se ubírají banderilleros; každý drží v ruce banderillu, tyčku asi půl metru dlouhou, pentlemi a barevným papírem okrášlenou se šípovitým hákem na konci. Za nimi vykračují dva espadové, hlavní hrdinové při
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zápasu a zbožňovaní miláčkové lidu. Každý má v pravici obnažený
toreadorský kord a křiklavě červený, asi metr dlouhý šátek. Za nimi následují picadores (pica = píka) na koních. Mají světle žluté
kožené tlusté spodky, hlavu kryje kulatý klobouk se širokou střechou; píku mají v podpaždí, jako by se chystali k útoku. Za průvodem kráčejí sluhové cirku (pacholci) v červených halenách, vedouce trojspřež mladých veselých mezků. Vesele zurčí rolničky při
každém pohybu zvířat. Tato trojspřež vleče padlé koně a zabitého
býka z arény. Cuadrilla obejde v určitém pořádku arénu. Hudba
hraje při tom slavnostní, mohutnou fanfaru. Konečně se průvod
zastaví před hlavní lóží a vzdá úctu předsedovi corridy. Obecenstvo děkuje dlouhotrvajícím nadšeným jásotem. Radostné výkřiky
ještě se rozléhají, a již předseda hodil do arény klíč od stáje (toril), v níž býk je zavřen. Stáje přímo se otvírají na zápasiště. Jeden
ze zápasníků zdvihl klíč a jde otevřít býkovi vrata.
Trojspřež mezkův odjela z arény, alguacilové též. Zbyteční zápasníci a sluhové odešli za ohradu. Plachetníci opatřili si jiné plachty, hrubší a záplatované, na některých místech sešívané a starými
krevními skvrnami postříkané. V aréně zůstali i dva picadorové
na koních. Všichni stojí blíže ohrady (tablas) tiše a nepohnutě.
Aréna jest uzavřena. Rozlehl se vřeštivý hlas trubky. Býk se zjevil
ve vratech. Vidíte jeho ohromnou hlavu, slyšíte jeho temné řvaní.
Zahlédli jste nad vraty toho člověka? On rychle mrštil kokardou
ze stuh (divisa) a ta se zapíchla dolejším ostrým háčkem býkovi
do zad. Býk, pocítiv bodnou ránu, zpupně hodil hlavou a již divými skoky vběhl do arény. Zastavil se. Řve. Udiveně ohlíží se kolem.
Byl celý den v temné, nízké stáji a nyní se náhle ocitnul na širokém místě. Jest oslepen sluncem a otupen neočekávaným pohledem na tisíce lidských hlav. Bije kopytem o zem. Je ticho. Ohromný
zástup jako by přestal dýchat. Vidíš dychtivé, zvědavé, rozvášněné
obličeje, oči všech jsou upřeny na jedno místo v aréně. Mohutný
býk, černý jako kopt, stojí tu v plné své síle a zmužilosti. On asi netuší, že živ odtud již se nevrátí. Každý býk, jenž vběhne k zápasu
do arény, je syn smrti. Zápas v aréně je corrida à muerte. Každý
espada bojuje s ním na život a na smrt. Smrtí jednoho protivníka
končí se zápas. Býk musí vraždit, nebo být zavražděn. On vzrostl
v Andalusii na svobodě na tučných lukách sevillských, kde od starodávna pěstují chov býků. Byl vybrán z nejobratnějších a nejprchlivějších, pečlivě byl krmen, pro zápasy chován a cvičen. Je mu
na šestý rok a kypí bujností. Stál přes 500 zl. Nikdy nebyl v stáji,
nebyl nikdy přivázán ke provazu. Je to nezkrocený syn drahé svobody. Proto hledí nyní tak vzdorně a hrdě kolem sebe v pocitu své
nepřekonatelnosti.
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Je ticho jako v kostele. Napnutě každý čeká, jak se býk zachová,
bude-li útočit sám a na koho. Než v tom spatřil v písku něco červeného, plachtu hozenou před ním, a nahnuv hlavu, žene se po tom
rohy svými. Darmo! Rohy bodají do písku a plachta neporušena
se vznáší ve vzduchu v rukou capeadora. Než tu nová plachta mihla se kolem něho, i běží vztekle za ní. Vtom uzřel jezdce na koni
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 stra-
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ny na rohy nabral, a vtom dostane od jezdce píkou ránu do znaku.
Píka má ostrý konec, nepříliš 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 koně. Osten píky ho nezastavil. S koněm je zle. Byl bodnut do břicha,
pozdvižen vysoko do vzduchu a překocen. Jezdec vězí jednou nohou pod koněm, ostatním tělem leží na písku za zády koně, vidí ohromnou hlavu býka, jak tato zuřivě bodá do koně, vidí, jak
z koně teplá krev teče a jak střeva jeho po zemi se vinou. Ze střev
se kouří. Lze na nich pozorovati peristaltický červovitý pohyb, jak
v každém tvoru děje se ustavičně. Než tu plachetníci (capeadores)
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nelení, nedávají býku času, aby na místě se rozhlédl, a hledí ho
od koně v jinou stranu cirku 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
odlákán, ruče přiběhli sluhové cirku a pomohli jezdci vylézti zpod
koně. Zachráněný picador kráčí stíží a namáhavě k vratům. Hle,
ani nebyl raněn, neb již ho opět vidíme, jak vyjíždí z vrat na jiné
herce do arény, klidně očekávaje útok býka s napřaženou píkou.
Jeho první kůň se již na nohy nevzchopil, ač sluhové všemožně
se o to přičiňovali, kopali ho, bušili do něho pěstmi, bičem do něho
práskali. Vzchopil se konečně na přední nohy. Útroby se mu však
z těla vyhrnuly, je jich velká hromada. I svalil se nyní na dobro, trhá nohami, cuká ohonem. Přikvapil zvláštní zřízenec puntillero
(šlachtýř) a ostrým nožem zasadil dodělávajícímu smrtelnou ránu do týla. Sluhové rychle s něho stáhli náhlavek a sedlo, odnášejí
vše, aby nového koně k boji připravili.
Koně picadorů jsou ubohé vyzáblé herky stářím sešlé, asi takové,
jak malují chudáka koně, na němž Don Quijote jezdil. Nejsou již
k ničemu, jsou sedřené, zmrzačené, ztržené. Máš lítost s těmito
starci. A přece smrt v cirku, která zdá se býti divákům a čtenářům tak ukrutnou, je pro ně dobrodiním, vykoupením. Dlouho si
nehryžou bolestí jazyk uprostřed zápasiště, všeho jednu nebo dvě
minuty. A v tom předsmrtném strnutí beztak nejsou schopny jediné myšlénky. Na štěstí nemáš ani času litovati tragický osud koní těchto, bezděčně totiž sleduješ očima býka, jenž se opět žene
na picadora. Však picador notně ho bodnul píkou do zad ze vší
síly, než zuřící býk řítí se na koně, a co při té srážce se děje, dobře
rozeznáváš. Okamžení, a již kůň zděšeně uhání a část střev jako
okrouhlý chuchvalec čouhá mu z břicha, chuchvalec je stále delší,
již se skoro dotýká země. Divíš se, jak tento kůň ještě běžeti může,
jak dovede se s břichem napolo 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
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byl pohmožděn, sluhové mu pomáhali chodit, ale nikdo se o to nestaral. Jak se chová obecenstvo, je-li někdo ze zápasníků raněn?
Nevšimne si toho, napnutě sledujíc býka a další boj, jenž nesmí být
ani na chvilku přerušen, nechť se děje cokoli.
Někdy se stává, že býk obdržev od jezdce ránu píkou, náhle se zastaví a již nemá chuti k novému útoku. Obecenstvo spílá mu zbabělců, ozývají se pohrdlivé výkřiky, na býka se sypou nadávky: tele! (becerillo), koza! (cabra), kráva! (vaca), zajíc! (liebre), ovce!
(oveja).
Picadorové odstoupili, a nastává nyní práce jiným zápasníkům,
jsou to banderilleros. Vešli do cirku. Jeden z nich stojí nepohnutě
uprostřed arény, drže v každé ruce vzhůru zvláštní hůlku (banderilla). Hůlky, asi půl metru dlouhé, mají na konci ostrý, zahnutý
hák. Býk běží přímo na smělého 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 bizarním a nezvyklým pohybům. Šest háků již visí býkovi v týle, krev se mu řine po krku potůčkem. Horký
dech valí se mu z nozder, jeho slabiny se nadýmají od rychlého dýchání jako měchy v práci. Vztek jeho dostoupil vrcholu. Není s ním
žertů. Plachetníky a sluhy rozehnal a k útěku přinutil. Rozhlíží
se po aréně. Vtom zahlídne mrtvé koně, pádí k nim, očmuchává
je svou horkou pěnící se tlamou, znovu je bodá, hází jimi a trhá
jim vnitřnosti na kusy. Opět se dal do běhu po aréně. Běda tomu,
na koho se vrhne zvíře strašlivé!
Zazněl vřeštivý zvuk trubky. Ten zvuk tebe do kolbiště volá,
toreadore!
Espada vstupuje do arény. Guerritovi je 29 let, elegantní muž.
Guerrita, toť umělecké jméno známé po Španělsku. La prima spada d’Espaňa, první kord (tj. 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 čest. Býk, jenž dosud běhal v jiné části arény, kráčí nyní dosti klidně, aby si nezpůsobil boles-
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ti 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 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 srdce protknul. Po takovém bodnutí, které se nazývá dobrým (buena
estocada), býk se svalí a má hned po ráně na místě skonati. Dobré
bodnutí svědčí o neobyčejném mistrovství, a tím vynikali všichni
slavní espadové dob minulých. Guerritův býk zůstal stát. Oči mu
tuhnou, obracejí se v sloup. Smrt přichází. Z tlamy a nozder mu
vyhrkne při každém vydychnutí proud krve, nejistě se potácí, nohy
se mu třesou, hrčí to v něm i pomalu otáčí hlavu, jako by hledal
místo ke skonání, ohýbá přední nohy a pomalu si lehá na zem. Zápasníci přistoupili a mlčky pozorují z jisté vzdálenosti skonávajícího. Hodil hlavou, roztáhlo se tělo jeho do písku. Bylo po něm. Jeden ze zápasníků (puntillero) vrazí mu pro jistotu v zadu do krku
nůž do prodloužené míchy. Z mrtvého vytáhl espada kord, sejmul
s jeho zad kokardu s pentlemi (divisa), aby si ji uschoval neb aby
ji věnoval dámě, k níž srdce jeho láskou plápolá. V této španělské
zemi nade vším triumfálně láska září, ta jižní, žádoucí, palčivá,
po výkonu toužící láska, která tělo k tělu vábí neodolatelnou silou.
Bravo, Guerrita! burácí řev v areně. Z obecenstva házejí mu do zápasiště pomeranče, cigarety, tobolky, klobouky, vějíře, květiny, šátky, rukavičky, je to pravé krupobití. Dárky si sám se země sbírá,
kdežto klobouky a vějíře házejí obecenstvu zpět ostatní zápasníci,
kteří si pamatují, odkud který klobouk a vějíř byl hozen.
Hudba věnovala usmrcenému býku několik smutných akordů,
avšak nyní spustila veselý pochod, a již přijíždí do arény trojspře-
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ží vyšperkovaných mezků. Rolničky jejích vesele zvučí a vesele nad
nimi biče práskají. Sluhové připevní padlého býka za rohy k potahu, a mezkové tryskem uhánějíce vlekou jej z arény. A co se stane
s býkem pak? táže se soucitný čtenář. Vyvezou ho za arénu na dvoreček, tam na něho již čekají řezničtí tovaryši, davy uličníků a chudiny, s jásotem ho vítajíce. Řezníci stahují kůži. Uličníci kolem
se kupí a průběh stahování stopují s velkou radostí. Býka na místě rozsekají. Maso prodá se chudině velmi lacině a bezpochyby též
putuje do hotelů, neboť v té době je v Madridu mnoho cizinců.
Půda v aréně jest již rovná a k boji připravená. Zazněl zvuk trouby, otvírají se vrata a nový býk, opět s kokardou na zádech, vběhl
do arény a opět začíná zápas. Jedna corrida se skládá ze šesti zápasů. Šest býků po sobě zápasí a padají v aréně. Naše představení
trvalo od čtyř 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. Všech býků po dobu své patnáctileté činnosti skolil 1400. Má nyní jmění asi 3 miliony peset. Kromě toho jest zároveň
majitelem velkého býčince v Andalusii, odkud dodává býky k zápasům do Španělska a Jižní Ameriky, což mu vynáší ročně čtvrt milionu franků. Umění zápasnické má zlaté dno, jen třeba býti toho
umění mistrem a míti štěstí. Když mistrovství se štěstím podávají,
je výsledek skvělý. Avšak z kolika zápasníků se vydaří mistr, jakým
jest Guerrita!
Pavel Durdík: Zápasy s býky (Corrida de Toros): dojmy a obrazy ze Španělska
Praha: Fr. Bačkovský, 1896
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O podivínech a lidech nápadných
MUDr. Antonín Heveroch (1869–1927) působil v Zemském ústavu pro choromyslné v Praze, od roku 1919 byl jeho ředitelem. Založil Ambulanci pro choroby nervové a Útulek pro
epileptičky Valentinum. Věnoval se problematice bludu, halucinací a obsesí. Odmítal
psychoanalýzu, zaměřil se na filozofické souvislosti psychologie. Přednášku O podivínech a lidech nápadných pronesl roku 1901 v Karlíně.
Jsme už v životě navyklí všecko si rozškatulkovati. Takovou stěnu příkrou stavíme i mezi duševně choré a duševně zdravé. Tuto
stěnu představuje nám v nesprávném našem názoru blázinecká
zeď v Kateřinské ulici. Široké obecenstvo má ten názor, že duševně
choří jsou všichni ti, kdo v ústavě jsou zavřeni, a všichni ostatní,
mimo zdí blázince, že jsou zdraví. Ve skutečnosti vypadá to zcela
jinak. I mimo zdi našeho ústavu nalézá se celá řada lidí s porušenou duší, jenže každý nepozná úchylku tu; naopak zase, mezi našimi nemocnými je dosti úplně uzdravených, kteří nemohou ven,
poněvadž poměry doma jsou proti nim. Jako není hranice, která by
rozdělovala muže na velké a malé, dámy na hezké a ošklivé, tak není hranice mezi duševně normálními a abnormními. Všude v přírodě je pozvolný přechod. Mezi největším geniem a nejzabedněnějším blbcem je celá chromatická škála ne z půltónů, ale ze stupňů
1/∞ differencí. Na této škále mezi duševně normálními a abnormními, v části přiléhající ku duševně chorým, najdeme celou řadu
tvarů přechodních. Těchto osob stojících na přechodu mezi normálním a abnormním je více než těch, které internací v ústavech
prohlašujeme úředně za duševně choré. Osoby ve škále té nejsou
všechny stejného rázu. Úchylka jich je větší či menší, a dle toho
stavíme je blíže k chorým či k zdravým. Jest užitečné každému
znáti individua této přechodní vrstvy a naučiti se tušiti duševní
úchylku či chorobu z nápadného, podivínského jednání, poněvadž
pak posuzujeme jednání takové jinak, zaujmeme jiný poměr k nim
a jinak zabezpečíme se před nimi, jakmile jsme nabyli přesvědčení, že jednání jejich je výsledkem chorobné individuality. Poznávati takové úchylné tvory je pro každého nutné. Žijeme ve společnosti
a všichni vystaveni jsme nebezpečí netoliko naraziti na takové abnormní individuum, ale býti někdy spoután s ním na čas, po případě doživotně.
Vzpomínám si živě na gymnasijního učitele, který vedl nás od primy do oktávy; měl tiky v obličeji, lil si karbolovou kyselinu do klobouku, stěhoval se z jednoho bytu, že ze stěn vychází smrdutý výpar, z druhého, že mají v sousedství kohouta, házel po nás houbou,

52

Spacirkou-kniha.indd 52

12.6.2013 20:43:13

křídou, když četlo se nahlas, nechal sednouti, protože nestrpí, aby
se naň houkalo, a když se čtlo pošeptmo, že nechce, aby se mu dělala milost. Muž ten učil nás 8 roků a nikdo ze sboru, ani ředitel,
nepoznal, že je výslovně duševně chorý! Existence 20 mladých studentů svěřena byla tak chorému učiteli. Vzpomínám z dětských let
na rodinu W., kde otec rodiny bil v největší surovosti co den svou
ženu, vyházel každou chvíli okny pět malých dětí, poněvadž byl
přesvědčen o nevěře své ženy; nevěra ta vylíhla se v jeho opilé duši.
Je tomu dnes 26 roků a stále mám v paměti ten dojem strašných
scén u sousedů a k tomu trapnou zkušenost novou, že tito žárlivci
z opilství i dnes stejně jsou nepoznáváni jako před 30 roky.
Paní C., žena povozníka 40tiletá byla jinak úplně zdráva. Spala výborně, zažívání bylo u ní správné, ale jedla velmi loudavě a netkla
se žádné práce. Byla tak líná, že nechala celý den vlastní tíží ruce
viset podél těla. Dlouhými domluvami, vyzýváním a nepříjemnými
sprchami docílilo se u ní, že trochu cupovala, nikdy nevzala jehlu
do ruky, nikdy netkla se práce žádné v domácnosti. Líná byla odjakživa. Nestarala se o muže, nikdy o dům, nechala vše běžet, sotva
že odpověděla, když někdo otázkami na ni doléhal. Domluvy všecky
vyzněly ku mrzutosti okolí na prázdno. Co se vdala, nikdy neuvařila, nikdy postel neupravila, nedotkla se jehly ani koštěte. Všecku práci za ni obstarati musila sestra její. Línou zůstala po celou
dobu 20ti let ošetřování v ústavě, až tam zemřela. Tuto lenost její
znali dobře rodičové její dávno před svatbou, ale vdali ji. To se dělává, buď že čekají, že manželství mohlo by tu lenost spravit, anebo hledí se tak pohodlně zbavit obtížného syna, dcery. Znám několik lidí dosti líných, ale tak parádního lenocha žádného.
Ve Vídni žil lékař Dr. N., výborně situovaný, který, kam ku pacientům přišel, všude něco ukradl. Domácí lidé znali ho již a vždy
ho po návratu z praxe prohlíželi a předměty vrátili majetníkům.
Kdysi přinesl domů i ukradenou k pečení přichystanou husu. Praxe jeho byla výborná a celé jmění zanechal na dobročinné účely
a stipendia.
Magnan znal lékaře, který kradl jen hodinky svým pacientům.
Binet uvádí případ zázračného počtáře Buxtona, který zároveň byl
arithmomanem. V Londýně zavedli ho do divadla, kde hrál slavný
Garrick Richarda III.; když se ptali, jak se mu to líbilo, nemohl říci, poněvadž stále počítal. Napočetl, že v tanci udělali 5.202 kroky,
herci promluvili 12.445 slov; i počet slov Garrickových znal.
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Ošetřuji nemocného, který trpí samými zkroucenými, vybájenými vzpomínkami. Nevěrně vypráví události z domova, pamatuje
se na věci, jež státi se nemohly; co v novinách čte, o tom myslí, že
to sám prožil, i sny mění se mu ve skutečnost. Je to jinak inteligentní muž; občas probírá se ze svých šalebných vzpomínek a pak
říká: „Já nevím, jak to vlastně bylo, když já mám takovou divnou
paměť!“ Zde ukázka jeho dopisů: „Včera však, dne 10. března t. r.,
slyšel jsem z úst Františka Červinky, že prý nesmím chtíti I. třídy
stravu. Tento nečlověk poručil Josefě Götzové, aby mi přimíchávala do jídla cyankali a hlavičky ze sirek. Cítil jsem mnohdy, že
jídlo je hořké, odporné, nechutné a nelibě páchnoucí. Mnoho hlaviček sirkových vyházel jsem na podlahu, některé rozplynuly se mi
na jazyku jako čokoláda. Proto jsem jednu přinesl v ústech do školy a odvedl jsem ji panu řiditeli B., jenž ji uschovanou měl, až jsem
ji dal jednomu pánovi od c. k. policie.“
Dopisy tohoto nemocného oplývají neuvěřitelnými údaji, z nichž je
dosti mírné ku př. udání toto:
„Hrabě Oswald Thun tázal se, zdali jsem byl v Honolulu; jemu jsem
měl políbiti ruku a kleknouti před ním, jak mi nařizoval. L. byl
u děla a mířil do mých zad. Kroutil jsem se, aby kule mne minula. Jedna letěla skutečně as na půl metru od pravého boku, druhá
do mne drnkla, urazivši mi kus boku, třetí kule vrazila mi do zad,
takže tělo moje ve dva díly se rozletělo! Zdá se mi však, že mne někdo do hlavy sekl a ještě něco neslušnějšího mi způsobil. Jedna žena obtloustlá řízla mi do boku a kousek masa mi odňala. Žvanila
cosi o scípnutí.
Kule letěly do břehu na Bělidlech; jedna minula chalupu Jana Ne-
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došínského, druhá rozrazila plot u jeho zahrady a zaryla se do země uprostřed, a třetí letěla kamsi do polí. Já lezl po rukou a obrátiv se, dal jsem obě poloviny těla k sobě, dokud krev byla horká,
takže opět tělo srostlo. Nato jsem byl odnesen s velikou pozorností
do vozu a odvezen do Schönbrunnu a uložen ve chladném pokoji,
až rána se úplně zahojila. Dělaly se mi ovšem mžitky před očima,
proto jsem na to zapomněl. Cítil jsem pálení, žádné bolesti, leda
když mnou pohnuli.“
Nemocný tento předkládá nám též otázky:
Kdo poručil vařiti jedovaté byliny pro knížete Vladislava?
Kdo řekl, že zasloužím, aby ze mne řemeny tahal?
Kdo ukradl uniformu hraběti Radeckému?
Kdo mi to uřízl kus boku v komoře v Chocni?
Kdo mne rozčtvrtil v katovně?
Kdo do mne střílel v Litomyšli u kapličky?
Kdo mi zalil mozek žíravinou v Litomyšli?
Kdo přinesl Hrstkovi hlavičku tasemnice, aby mi ji dal do jídla?
Kdo chtěl oběsiti Jana Sladkého Kozinu?
Kdo mi vypíchl obě oči v Palestině?
Pinel vypráví o strojníku, který trpěl občasnými záchvaty vraždychtivosti. Nastává u něho vnitřní pálení, které stoupá mu
až do hlavy, a tu štván je nutkáním někoho zabiti: kdyby dostal
nástroj nějaký, vrhne se na prvního člověka, který mu přijde do rukou. Ve stavu tom je při plném vědomí a cítí hrůzu vlastní situace.
Zápas mezi zdravým rozumem a krvavým nutkáním jest u něho
tak těžký, že přivádí ho někdy až k zoufalství a hledí vlastní smrtí
trápení to skoncovati. Ženu zachránil před jistou smrtí jen tím, že
ji na počátku zápasu tohoto uprosil, aby utekla.
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, a 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. Nejdříve přiskočil ke dveřím krámu a zamkl, aby
tam nikdo nemohl. Jda od dveří, kašlal už v pose starého 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. Y., ten člověk neumí ani kašlat.“ Nikomu nedal to
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číslo rukavic, o které si sám řekl. Stejně paní purkmistrové jako
poslednímu gymnasistovi říkal: „Daj sem tu pracku. Voni že by měli 6? Takhle jim to praskne. Ale ne mojí vinou! Takovéhle rukavice
neprasknou 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 a sportu
pořizoval si nejen kostýmy pro historické role, ve kterých hrál, ale
i pro ostatní osoby téhož kusu, ba i pro lid a zbrojnoše. Na obchod
s kostýmy nebo půjčovnu neměl živnost rozšířenou, také nechtěl
nikdy tyto kostýmy ani ochotníkům půjčit. Večer někdy se do toho
oblékal a oslovoval ženu jako král, kníže, rytíř, šenkýř, mezi tím,
co se žena zlobila na muže – blázna, který tolik peněz vráží do barevných cárů.
Descuret vypráví o jednom fanatiku pořádku, kterému přezdívali
l‘homme a la minute. Po 50 let svého života vstával v zimě v létě,
ať byl zdráv či churav, důsledně v 6 hodin. V ½ 7. šel do svého kabinetu, tam vyškubal si vousy místo holení a myl se. Jedné a téže
vody používal na obličej po celý týden, druhý týden byla určena
na ruce a pak jí zaléval květiny. Nedovolil ženě, aby něco změnila
na tomto pořádku a hospodárnosti. Stejně důsledně bral si čistou
košili vždy v neděli, kapesník jednou za 14 dní a kravatu na Nový
rok. Když toaletu ukončil, stál plnou hodinu nad plivátkem, čekaje, až vyčistí se jeho průdušky. Přesně v 8 hodin snídal. Pil kávu
a k ní tři tartinky: nesměly být ani tlusté, ani tenké, ani dlouhé,
ani krátké, ani široké, ani úzké, a nesměly vážit ani víc, ani míň
než 125 g. Potom tři hodiny ve svém pokoji rovnal a pořádal listiny,
knihy a nábytek. Před 11. šel do kostela, vrátil se ve ¾ na 1 a četl do
2 hodin bez 10 minut. Těch 10 minut měl volného času. Při obědě,
který sestával z polévky a dvou jídel, vytáhl kus papíru, který měl
zabránit, aby vidlička ubrus nepomazala. Potom papír byl uložen
k jiným ještě účelům. Po obědě, ať byl čas jakýkoli, šel na procházku do zahrady Luxembourské a to vždy chodil jen v aleji des Veuves. Domů vrátil se v ½ 5., vždy stejnou cestou. Potom četl hlasitě
až do večera, když chraptil, co na tom, pořádek to předpisoval.
Do postele uložil se vždy v 9 hodin. Stejně přísný byl v pořádku svého těla. Nemoc, ani smrt ženy jeho, ač ji miloval, pořádek mu nezhatila. „Musí zemřít,“ říkal, „poněvadž je stará, a před smrtí obyčejně se stůně.“ Poslední noc dlel u ní; vtom na hodinách uhodila
devátá; rychle běžel do postele a určil jen sluhovi, aby ho zavolal,
až bude manželka umírat. V 11 hodin vzbudili ho, ustrojil se a odříkával u ní modlitby umírajících. Jak zemřela, šel si lehnout, spal
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klidně jako jindy. Když sám se roznemohl, s klidem díval se na blížící se smrt, dal rozkazy o vlastním pohřbu – a jak přesně žil, tak
i zemřel, zrovna v 9 hodin večer.
Sebevražda zajímala odjakživa lidstvo a hledalo se vždy, kde leží příčina sebevraždy Není času povídati vše, co o sebevraždě by
se povídati dalo a je napsáno. Uvedeme si jen nejnápadnější ze sebevražd: sebevraždy hromadné. Jako jsou epidemie chorob duševních a epidemie zločinů, jsou i epidemie sebevražd.
U Tiraspolu nalezli 17 mrtvol poustevníků, již žili v Tarnovce
a ztratili se, jakož i 30 ostatních. Byli zazděni v podzemní jeskyni
a zatčený mnich Kovalev přiznal se k činu, jenž stal se po jich přání. Odhodlali se k smrti té, aby očistili se z hříchů před koncem
světa, jejž z ohlášené komety tušili. Kovalev oznámil na další doléhání, kde je zavražděno 10 jiných jeho druhů a jich mrtvoly také
nalezeny byly.
V Kazani jest sekta, jež domnívá se, že je záslužno před Bohem
zemříti udušen, tím, že někdo přitlačí člověku polštář na ústa,
až umře. Výkon provádí stará bába, a ostatní členové sekty obcházejí umírajícího a zpívají verše. Poněvadž bojí se vykonávati
rdoušení v obyčejných domech, přenášejí nemocné do isolovaných
domů.
V r. 1772 se pověsilo 15 invalidů na jednom hřebíku ve tmavém koridoru invalidovny.
Z monumentu v City v Londýně seskákalo tolik nespokojenců, že
třeba bylo opatřiti svršek jeho zábradlím, aby se tomu zabránilo.
V kavárně d‘Harcourt během tří měsíců otrávilo se 5 žen, vždy u téhož stolu.
Někdo sáhne si na život, aby vyhrál sázku na kamarádovi. Aubry
vypravuje tuto strašnou událost: 10 dětí utvořilo si tajný spolek.
Jednoho dne v tajném sezení umluvily se, že vzájemně se postřílí.
Označily se běžnými čísly od 1 do 10 a umluvily se, že číslo následující střelí na číslo předcházející. Seřadily se a číslo 2 střelilo
na číslo 1; ten padl mrtev k zemi. Číslo 3 střelilo na č. 2; ten padl
a svíjel se v bolestech. Dalšímu odstřelování bylo zabráněno sběhnuvšími se lidmi.
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Jest užitečno znáti duši podivínů a lidí nápadných, poněvadž všude s nimi v životě můžeme se setkati. Jest i zajímavé znáti jich
duši, poněvadž na nich naučíme se dívati se trochu do vlastní duše. Duše lidská poskytuje nádherné a bohaté divadlo, jen musíme
se umět dívati do ní!
Antonín Heveroch: O podivínech a lidech nápadných: přednešeno v universitní extensi
v Karlíně
Praha: Hejda a Tuček, 1901
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Katastrofa v Pašmanském
průlivu
Karel Záhořík (1891–1976) působil po většinu svého života v Blovicích jako právník a sokolský a kulturní činovník.
Dozněl jásavý sletový hluk bělehradských ulic a zvolna umlkaly mohutné akordy slovanských skladeb, hraných na pohádkově
krásném stadionu jugoslávského Sokola orchestrem čtyř set vybraných hudebníků, řízených českým muzikantem, když jsme
k půlnoci předposledního června 1930 opouštěli hlavní město
sjednocené Jugoslavie. Ve Splitu podařilo se nám získati na největším parníku Karadjordje, patřícím sušacké jadranské Plovidbě, vhodná místa jednak na palubě prvé třídy na přídi, s krásným
rozhledem, jednak v kabinách o dvě patra níže – byli jsme zcela
spokojeni a těšili se na plavbu klidným mořem. A již lodní siréna
signalisuje odjezd. Pomalu odráží Karadjordje od kamenného přístaviště, s jehož hráze ozývá se hromové Nazdar! v odpověď na bratrské Zdravo! Radostné mávání kapesníků, čapek i klobouků trvá
ještě i potom, když navzájem již nerozumíme slovům nadšených
projevů lásky bratří Jihoslovanů.
Čechoslováků je na lodi asi sto, o něco více Poláků a ostatní jsou
„domorodci“, také nějací Němci tu jsou a příslušníci jiných národů. Všech je nás něco přes tři sta. Téměř každý si již našel svůj
kouteček. Vždyť všude se usne, i na tvrdém prkně paluby, jen zbude-li k tomu čas a nálada. Zdá se však, že nikoli. Několikráte se sejdeme s přáteli, zvláště z jednoty nepomucké, kteří byli na zádi,
a s přáním dobré noci odcházíme, abychom za chvíli zase přišli a společně pozorovali, co se děje na lodi a ve všech jejích částech. V jídelně připíjíme si jiskrným vínem na bratrství a zpíváme bujaré sokolské písně. Není však žádné nevázanosti. Radujeme
se pouze ze zdaru skvělé manifestace pro Tyršovu myšlenku. Skupiny bdících posléze přeci jen řídnou. Někteří odešli do kabin, jiní
odpočívají v lehátkách, pečlivě zabaleni v pokrývky či pláštěnky
sokolských krojů.
Vjíždíme do Pašmanského průlivu. Po pravé straně míjíme ostrov
Babac a Komornik. Mezi nimi a Pašmanem lze plaviti se jen jedním směrem. Zde v blízkosti máme potkati italskou motorovou
loď Francesco Morosini, která již v minulosti míjela několikráte
jihoslovanské lodi způsobem vzbuzujícím obavy. Proto vicekapitán
Žuljevič je vytrvale na stráži. Bdělému oku důstojníkovu konečně
se zjevuje v dálce šedý kolos, který nemá skoro jediného světla.
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Jsou tři čtvrti na dvě. Morosini jako by vůbec nedbal platných nařízení, opustil již dráhu, které se musí v tomto nebezpečném místě držeti. Žuljevič řídí svoji loď více doprava a chce se vyhnouti
až ke skalnatému, srdcovitému ostrovu Galešnjaku. Strážní důstojník Morosiniho však jako by neviděl červené záře protější lodi,
nedbá předpisů o vyhnutí se srážkám, nemění směru, aby minul
jihoslovanský parník levým bokem, a řítí se nezadržitelně vpřed:
jeho zelené „oko“ ocitá se v bezprostřední blízkosti červeného
světla nešťastného Karadjordje a v následujícím okamžiku úder
italské přídi. To vše je dílem několika vteřin. Ocelové čelo Francesca Morosiniho nemilosrdně se zarývá do boku naší lodi, o polovici menší. Konstrukce lodního trupu je zpřerážena, železná žebra zohýbána jako pruty, silné stěny boků protrhány jako pavučiny.
Až na druhý konec salonu, při pravé straně parníku, je vyvržena
celá změť trosek dřevěných i kovových. A otvorem v boku u paluby,
skoro osmnáct metrů širokým, proudem se valí voda do spodních
částí lodi. Dva záchranné čluny jsou rozbity jako skořápky ořechů.
Jen tři metry doprava, byla by zasažena strojovna a výbuch kotlů
byl by pohřbil celou loď i s cestujícími. Z nich nikdo netušil, jak
blízko je hrobu, do něhož klesá s roztříštěnou hlavou a zlomenou
páteří naše krajanka, oběť lásky sokolské myšlence. Její mrtvé tělo vymrštěno na okraj italské lodi. Nit mladého života přervána.
Teprve teď uvědomují si cestující hrůzu tohoto a nejbližších okamžiků. Kabiny jsou demolovány. Zde ve smrtelném zápase trhají
sebou těla ubitých. Nehybně leží i těla omráčených a v křečovitých
záchvatech klesá bezvládně několik žen při pohledu na krev řinoucí se proudem z ran četných nebožáků, které přímo zasáhla příď
italského plavidla, urvané železo či trám. Nářek a sténání mísí
se do strohých rozkazů kapitánových: důstojníci i mužstvo jsou již
na svých místech!
Kapitán Prodan s velitelského můstku naráz vystihl situaci: je
nutno dostati se co nejrychleji z místa srážky. U Galešnjaku nelze přistati, nikdo by se na skaliska nedostal. Dává proto rozkaz
k průjezdu mezi ním a maličkým ostrůvkem Bisagou, aby loď dostal na mělčinu, blízko pevniny. Nárazem však bylo poškozeno
i kormidlo. Nefunguje! Podle rozkazů kapitánových střídavě pracuje jeden a hned zase druhý šroub a těžce poškozená loď jistě
manévruje a pomalu se blíží k mělčině. Lodní kýl plazí se po měkkém dnu a rozrývá je. Strojmistr stojí ve vodě skoro po prsa a odhaduje, že ve třech minutách studená voda dostoupí ke kotlům,
ochladí je a zkáza parníku bude neodvratná. Zničí jej výbuch, který rozmetá vše.
Tři minuty!
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Kapitán o tom ví. V této chvíli plné hrůz najednou se parník prudce naklání na pravý bok. Najel na mělčinu se skalnatým dnem,
na něž dosedá aspoň příď. Bezprostřední nebezpečí minulo a kapitán káže vypustiti páru z kotlů. Pronikavý sykot rozráží vlahý
vzduch této hrozivé noci.
Když Karadjordje najel na mělčinu, mnozí byli přesvědčeni, že
loď klesá do hlubin. V rozčilení a zmatku chtěli se spasiti skokem do moře. Chladná voda a strach zbavily je sil a počali tonouti.
V okamžiku jsou spuštěny čluny a nerozvážlivci zachráněni.
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Francesco Morosini, sám porouchán na přídi, zatím objel Bisagu
a další ostrůvky kolem roztroušené a přiblížil se asi na čtyři sta
metrů k místu, kde na mělčině bezmocně leží Karadjordje. Jeho
reflektory vrhají proudy světla na plochu hladiny mezi oběma loďmi a vydatně přispívají k tomu, že záchranné práce na parníku
mohou se dělati aspoň v jejich reflexu. Hořejší paluba jest příliš
zatížena. Musí se vykliditi, aby těžiště lodi se snížilo a tato nepokládala se ještě více na bok. Zatím již ze všech stran se blíží rybářské bárky a také Italové vysílají své záchranné čluny. Při nástupu
do nich zmatek, skoro již zažehnaný, vypukl zase celou svojí silou.
Jen tak tak nedochází k boji o život v době, kdy záchrana pro každého je již na dosah ruky. Hne-li se kdo kupředu a ti, kdož hledají
své známé a raněné, jsou okřikováni. Každý se o nich domnívá, že
se tlačí do člunů. Na vysvětlování není kdy. Ostatně nikdo ničemu
nevěří. S největší vytrvalostí a bezohledně, odstrkujíce vystrašené
ženy, tlačí se a vzbuzují odpor ostatních, kdož ochrannými pásy,
dvěma i více opatřili sebe a svá zavazadla. Hodinu trvá již přeloďování, většina trosečníků je na krásné italské motorové lodi, která
je příčinou hrůz právě prožitých. Těžce nemocní a ranění jsou uloženi na lůžka v kabinách, avšak také ostatní nádherné místnosti
jsou většinou upraveny v provisorní nemocnice. Tu na slamníku tři
dospělí muži drží krví zbroceného nešťastníka, jenž zoufale si rve
šat s těla a s hlavy vlasy, v extasi chrčivě ječí nesrozumitelná slova
a snaží se prchnout před příšerou Smrti, která po něm vztahuje
smělé ruce. Vteřiny jeho života jsou sečteny. Netrpí však, zešílel.
Ženy ztratily téměř všechnu schopnost ovládati se. Jedny propadly zoufalé resignaci, hysterické záchvaty jiných dávají příležitost
k častým zákrokům. Skoku jedné do moře nebylo lze však zabrániti. Ostatní ranění vysílení podřimovali. Ze mdlob křísili jsme je
číškami cognacu. Ochotně nám jej poskytli na Morosinim. Kuřáci
vytrvale otupovali a uklidňovali nervy nikotinem.
Když pak nastal úsvit a zhlédnuli jsme z dálky strašlivou trhlinu, kterou vnikal příval vody do téměř rozpoltěného Karadjordje,
tehdy uvědomili jsme si jasně, jak blízci jsme byli okamžiku, kdy
mohl naplněn býti náš osud. Kdyby však nebezpečí výbuchu kotlů
ve strojovně nebylo zůstalo utajeno snad devíti desetinám cestujících, byla by velká část propadla panice a katastrofa tato skončila
mnohem tragičtěji. Mrtvých nebylo by pouze šest!
Za svítání nastoupili jsme cestu do Zadaru, kapitán Francesca
Morosiniho odmítl vyloditi nás v nedalekém jihoslovanském Biogradě na Moři, poukazuje na vážné poškození přídi své lodi.
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Jihoslovanské pobřeží s velkým množstvím ostrovů, skal a ostrůvků – asi 1500 na 500 kilometrů vzdušné linie – je pro plavbu zvláště nebezpečné a za jednu z nejnebezpečnějších partií platí právě
místo osudné srážky v noci z 5. na 6. července 1930 – Pašmanský
průliv.
Proto před válkou byli na lodích, plujících podél Dalmacie, zkušení lodivodové, kteří stále konali tytéž plavby, pročež dokonale
znali dotčenou část moře. Po válce umístili si je na své lodi také
Italové, avšak v roce 1926 byli všichni propuštěni. V době srážky
Morosini lodivoda neměl a na třetím můstku byl třetí důstojník,
sotva třiadvacetiletý, který se teprve před nedávnem začal plaviti
v jihoslovanských vodách. Naproti tomu Karadjordje řídil zkušený
důstojník Jadranské Plovidby. Pro věc samu je zajisté i tento fakt
velmi významný.
Pro plavbu Pašmanským průlivem platí „Normy pro plavbu kanálem Pašman“, které byly po druhé vydány v Itálii v roce 1928 v Janově Hydrografickým ústavem královského italského námořnictva.
Především se zdůrazňuje, že parníky tudy projíždějící jsou povinny plouti zmírněnou rychlostí. Pak uveden je popis hloubky moře:
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 7.4 – 8.8. 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: Přijíždějíce směrem
severozápadním (směr Morosiniho), musíme kormidlovati tak,
abychom minuli maják Sukošan ve vzdálenosti jedné mořské míle.
Když se nacházíš bokem lodi u tohoto majáku, nařiď loď o 2° nalevo od majáku Babac, mineš-li pak bokem ostrůvek Bisagu, uvidíš před sebou všechny majáky Pašmanského kanálu, vyjma onen
Sv. Katy. Připluvše od jihovýchodu (jízda Karadjordje) směrem
po spojnici ostrůvků Artime s Čavatou, mineme Sv. Katu asi 300 m
na západ; týmž směrem plujeme pak dále, až se objeví Biograd,
v noci jeho maják, ve dne věž mezi ostrůvky Sv. Kata a Planac.
Vydanými předpisy dlužno se říditi přesně, nikdo nesmí plouti,
jak se mu zlíbí. Jestliže to tak činí, musí býti uznán vinným, jak
se stalo na př. v případě srážky parníků ve Rjece v přístavu roku 1896, kdy proces vyhrála poškozená loď jedině proto, že bylo
prokázáno, že byla ve vodách pro ni určených dle střední hranice,
v nichž na ni narazila loď, která tu plouti neměla. Poněvadž i Morosini plul ve vodách vyhrazených lodím jedoucím od jihovýchodu
a naprosto ignoroval předpisy, dlužno juristicky nezbytně dospěti
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k komu, že na srážce má vinu jedině tato italská loď.
Rozsudek italského soudu, jímž dává se veliteli Morosiniho vysvědčení úplně korektního postupu, a tedy naprostého práva, že se jeho loď vklínila do boku jihoslovanské lodi, vyvolal úžas a donutil
nás, abychom se nad tím hluboce zamyslili a byli velmi opatrní.
Když se k tomu ještě využívá k vymýšlení jakýchsi „hrdinů moře“
a k nacionálním manifestacím, když se nad místem, kde se katastrofa udála, místo pietního mlčení vyhrávají fašistické nacionální pochody a vykládá se, jako by srážka Morosiniho s Karadjordjem byla jakýmsi symbolem italského vítězství a italské moci,
pak se zdá, že míra jest již dovršena, pak vzkypí i sebeklidnější
krev. Fašismus jako činnost, systém i způsob stále více připomíná
své pathologické vlastnosti, ze kterých jest i zrozen. Dokonce počíná ohrožovati majetkovou i právní jistotu života na moři – stává
se nebezpečným; nebezpečným pro celé člověčenstvo a jeho kulturní hodnoty. Proti němu nutno postaviti do boje organisované
duchovní i fysické síly všelidské.
Karel Záhořík: Katastrofa v Pašmanském průlivu: tragický závěr výletu po sokolském
sletu v Bělehradě
Praha: Šolc a Šimáček, 1931
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O rybách a jich chytání
Součástí příručky O rybách a jich chytáni jsou dva dodatky, a sice O vydře a O ledňáčkovi. Autor této stati, Josef Bubeníček, není příliš známý, vlastně se toho o něm ví jen
pramálo; narodil se v roce 1857, pracoval jako novinář. Je ovšem autorem dalšího pozoruhodného spisku: Pražský obecní králík – jak se smaží, peče, dusí, marinuje, zadělává,
na černo i na pivu připravuje: drobečky (civet), fricassée z králičího masa, králík v huspenině, párky a polévka z králičího masa, králík po uhersku, po portugalsku, v huspenině:
salát z králíků atd.

Vydra

Přistupujeme ku nejzajímavější kapitole, ku chytání vyder. 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. Odložte, přátelé, také
jednou prut, vezměte místo něj železa, a hajdy na vydry. Pobavíte
se při tom znamenitě, nasbíráte zkušenosti a hlavně v zimě zpeněžíte kožich vydří dobře, nehledě ovšem ani k tomu, že máte nárok na prémii a že si na pečínce pochutnáte. Vyjdeme k vodě časně
z rána, abychom zjistili čerstvé stopy, neboť kdo naleznul stopu
vydří nebo výkal její, jako by chytil vydru samotnu.
Železo na vydry je pohyblivý, ze dvou polovin skládající se rámec,
silným pérem opatřený a v násadu vybíhající. Talíř uprostřed rámce neb pouzdro s talířem je pevné.
Železa klaďme opatrně, abychom se sami neporanili a nepoužívejme jich dříve, dokud s nimi zacházeti neumíme. Místo, kde železa
klásti zamýšlíme, vyčistěme od kaménků, kořenů a snětí a upravíme je tak, aby nám natažené železo i s násadou do něj dobře zapadlo. Klademe-li železa ve vodě, svlečeme boty a ponožky, vstoupíme do vody, položíme železo a ukryjeme je pískem nebo bahnem.
Neklaďme železa nikdy hluboko, aby je vydra nepřeplovala, vydra
musí celou tíhou svého těla tj. předními tlapami na železa vstoupiti, načež tato sklapnou. Mnozí lovci obalují je šedým pijavým papírem a na tento teprve sypou drobnou vrstvu písku. Řetěz asi 3 m
dlouhý, tohoto strážce našich želez, aby nám s nimi vydra neutekla, važme pevným drátem buď ke stromu, nejlépe ke kořenu, neb
ke kolíku kruhem opatřenému a do vody hluboko zaraženému.
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 noci. Nechytla-li se ještě čtvrté noci do políčených želez, přeneseme tato na jiné místo. Shledáme-li
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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 – 6 zl. Za kožich strží se v zimě 8 – 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
tymiánu, 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 omáčkou z vína
je známou pochoutkou.

Ledňáček

Kdo neznal by ledňáčka, toho pěkně vybarveného ptáčka, který kolem břehů vod poletuje a hlasitým tiít, tiít! pozornost naši upoutává? V tomto ptáčku jest něco tajemného, pohádkového. Očička jeho
jsou tmavohnědá a v předu a v zadu rezatým proužkem znamenaná. Hlavička, za koutkem zobáku a krycí péra křídel 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 skrý-
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vá se neřád, o jehož škodlivosti promluviti a k ničení a utracování
jeho nabádati chceme.
Ledňáčky chytáme do ok následně upravených: do ručeje potoku
zasadíme as 2 m dlouhý a 2 cm tlustý vrbový prut tak, aby nad hladinu vodní 0,5 m díl délky jeho vyčníval. Prut opatříme příčkou asi
10 cm dlouhou, aby s hořejším koncem tvořila kříž. Nad touto příčkou upevníme dvě žíněná oka, každé oko točené ze 4 bílých žíní.
Ledňáček vletí do oka, v němž se oběsí.
Upevníme-li na prkénko temně zbarvené a několik centimetrů hluboko ponořené rybku, vrhne se na ni ledňáček, narazí zobákem
na prkénko a zabije se.
Též chytáme ledňáčky do želízek. Poněvadž ledňáček rád sedá
na kůly ven vyčnívající, narážíme takové kůly do vody, položíme
na ně želízko a přikryjeme je mechem. Jakmile ledňáček mechu
se dotkne, sklapnou želízka a on chytí se za nohy.
Nebo na kůl můžeme připevniti malé prkénko a na toto želízka
teprve položiti. Želízko pokryjeme kalužním bahnem či mokrým
pískem. 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., č. 139 1.20 zl. a lze je obdržeti
v továrně firmy E. Grell a spol. v Haynavě ve Slezsku.
Josef Bubeníček: O rybách a jich chytání
Praha: Tiskem i nákladem Ed. Beauforta, 1898
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Památník sboru dobrovolných
hasičů Města Žďáru 1878–1938
Památník vydal Sbor dobrovolných hasičů v dnešním Žďáru nad Sázavou u příležitosti
60. výročí svého založení.

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.
moravsko-slezským náměstnictvím ze dne 30. srpna 1878, č. 14.953
potvrzenými, vstoupil sbor v činnost veřejnou. Potřebné šatstvo
a výzbroj 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 jihlavském gymnasiu a cvičiteli jihlavských hasičů Freiwillige
Turner-Feuerwehr, Hintscherovi, který byl Němec. Cvičitel Braasš,
velký sekant (vojenská disciplina) převzal dne 23. září 1878 cvičení;
cvičil sbor se vší obratností až do 10. listopadu 1878, kteréhož dne
odbyv se sborem první veřejnou zkoušku na cvičišti a na domech
Pluhaře, Binka, Pavlíka, Kisslingera a Nápravníka za přítomnosti vyslanců ctěných sborů polenského, přibyslavského a bohdalovského, pak ctěného obecního zastupitelstva novoměstského
a téměř veškerého zdejšího obecenstva, odevzdal sbor slavnému
městskému zastupitelstvu zdejšímu. Při slavnosti této vyznamenáno mužstvo sboru ctěným dámstvem věnci, cvičitel pan Braasš
pak poděkovacím diplomem a stříbrnou medailí. Slavnost ukončena zábavou v městské dvoraně.
Dne 17. listopadu 1878 odbýval sbor řádnou valnou schůzi, při které zvoleni byli po prvé následující hodnostáři: velitelem pan Jan
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Süss, měšťanostka č. 61, podvelitelem a zároveň cvičitelem pan
František Binko č. 137, jednatelem pan Blahorod Frantzl, městský
sekretář, pokladníkem pan Josef Süss, městský důchodní, č. 147.
Členy výboru: pan JUDr. Gustav Mauer, c. k. notář, pan MUDr. Julius Juren, lékař, pan Josef Apetaur a pan Lambert Binko, měšťané.
Dne 15. prosince 1878 ke třetí hodině ranní, za tuhého mrazu, volán
sbor k hašení požáru stodoly páně Kubátovy v Dolní ulici. Prvé vystoupení skončilo s úspěchem.
Po velkém namáhání povoleno sboru užívání praporu po rozešlé
se těl. Jednotě Sokol, který sl. Hermína Lázničková za pomoci paní a dívek Města Žďáru v nynější jeho tvar bezplatně připravila.
Sbor usnesl se, církevně dal prapor posvětit, ustanoviv k tomu 29.
srpen 1880. Slavnost tato je obšírně v Knize pamětí popsána a byla velkou událostí pro Žďár i okolí. Kmotrou praporu byla Její excelence hraběnka Clam-Gallasová, kterou při obřadu zastupovala
paní Anna Wollmannová, choť správce velkostatku Zámku Žďáře.
Na náměstí před sochou nejsvatější Trojice zbudována rozsáhlá
tribuna pro církevní obřady při svěcení praporu. Farář žďárský,
důstojný Josef Šimek, krásnou a vzletnou řečí vylíčil účel slavnosti
a spolku hasičského. Nato následovalo svěcení praporu a zatloukání hřebů. Po odevzdání praporu praporečníku odebral se průvod do farního chrámu Páně na slavnou mši svatou. O 3. hodině
odpolední odbývána veřejná zkouška domácího sboru na cvičišti
a na domě Jana Tomana č. 65. Večer dáván ples, který se nad očekávání skvěle vydařil.
1882. Dne 4. března zúčastnil se celý sbor v parádním obleku a v plném počtu mužstva s praporem, smutečným závojem zastřeným,
pohřbu svého váženého a zasloužilého velitele, Jana Süssa, darovav mu na rakev krásný věnec z čerstvých květin. Ve valné schůzi
dne 16. října zvolen jednohlasně za velitele pan Antonín Kondrys,
starosta města.
1888. Sbor zúčastnil se 11. listopadu požáru, vypuknuvšího po 9. hodině večerní v domě č. 226, náležejícího Františce Minkové, právě
když se odbývala taneční zábava jako ukončení oslavy 10ti letého
trvání sboru. Rychlým zakročením celého sboru, v parádním stejnokroji k požáru přímo ze zábavy se dostavivšího, omezen tento
požár pouze na hořící stavení.
1897. Ve výborové schůzi dne 25. ledna zmocněn byl náčelník sboru bratr F. L. Süss, 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
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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 a zároveň první župní sjezd župy politického 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 bratra T. Kršky, předsedy Č.Ú.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 bratra H. Letovského.
8. Veřejné cvičení místního sboru o 3. hod. odpoledne.
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, Č.Ú.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 bratra náčelníka. V mimořádné na to vbrzku svolané valné hromadě zvolen byl
opět bratr František 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 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
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spojeno zároveň s oslavou 30ti letého trvání sboru ve Žďáře. Škola tato trvala po tři neděle, a sice 2. a 19. července a vyučování
se podjali ponejvíce funkcionáři župní s náčelníkem Vilímem v čele. Účast byla velice četná. V neděli dopoledne přednášel ještě starosta Č.Ú.J.H. Vozáb, župní předseda Vilím a učitel Konečný na téma „Sokol – hasič – učitel“. Přednáška byla přijata s nevšedním
zájmem. Po tom bylo konáno veřejné cvičení s parní stříkačkou.
Večer taneční zábava v Národním domě.
1911. 5. listopadu zemřela zakládající členka Josefa Binková. Odkázala sboru 1000 K s přáním, aby úroky z nich každým rokem v den
jejího úmrtí byly rozděleny hasičům, kteří v tom roce vynikli při
požárech a cvičeních.
1913. Od roku 1906 se stále stával patrnějším nedostatek mladších
sil. O příčině toho se různé soudy pronášely. Jednou z hlavních
příčin bylo, že pozornost mládeže zaujaly jiné věci, než „zastaralá služba“, jejíž heslem hasičstvo se řídilo: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci! Marně vyzýval výbor občanstvo, zvláště mistry,
aby přihlásili schopné hochy k činnosti v hasičském sboru. Cvičení ochabla, staří členové návštěvu jich nepovažovali za nutnou,
výborových schůzí bylo poskrovnu a k valné hromadě došlo vždy
až po 2 letech.
1914–1918. Válkou přerušena činnost spolková. Po odchodu činovníků na vojnu obstarávali starosta a náčelník spolkové záležitosti. Náčelník F. L. Süss převzal pokladnu. Jan Krška, klempíř, byl
pověřen dozorem na stroje s povinností přesvědčovati se o stavu
strojů ve lhůtách 14ti denních. Ostatním členům sboru přidělen
úkol jiný. Česká ústřední jednota hasičská vyzvala náš sbor, aby
sestavil četu ku přepravě raněných z nádraží do místního lazaretu v Národním domě.
1919. Po přestávce 4 let a 4 měsíců a 8 dní došlo opět k výborové
schůzi, první schůzi ve svobodném státě československém. Bilance dlouholetého období nečinnosti způsobeného poměry válečnými, vyjádřena takto: nadšení občanstva pro hasičskou věc pokleslo, místo dřívější obětavosti zavládla naprostá neúčast a kritika
všeho, co s hasičstvem souviselo. Usneseno působiti na občanstvo,
aby se nevzdalovalo práce pro ideu hasičskou.
1923. Ve sboru vyznamenán náčelník F. L. Süss na valné hromadě
14. ledna titulem čestného náčelníka s právem účastniti se všech
cvičení a schůzí. V této valné hromadě byli zvoleni bratři: starostou Jan Zelený, náčelníkem Ladislav Kostka, I. podnáčelníkem Leopold Šlerka, II. podnáčelníkem Alois Göttler, členy výboru František Pospíšil, Bernard Süss, Josef Musil, Roman Levý a Ladislav
Kostka ml.
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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. Roku 1896 byl založen k návrhu bratra
Zeleného Invalidní fond, jemuž F. L. Süss věnoval prémie 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 taktéž
1000 Kč.
Péčí bratra Bernarda Süsse dobudován za přispění některých členů požární telefon.
1927. Uskutečněno toužebné přání: zakoupena dvoukolová motorová stříkačka a upraveno auto na vůz hasičský, současně sanitní. Zápisy schůzí výborových svědčí o důkladném uvažování o věci.
Stroje dodány 1. října a 2. října konána veřejná zkouška. Dopadla k obapolné spokojenosti firmy Stratílek i hasičstva. Překvapilo,
když voda dostala se při zkoušce na kostelní věži až do světlosti
při použití 250 m hadic a když odtud přestřikla kříž kostelní věže.
Od té doby nastává v práci sboru nový ruch.
1931. O svatodušních svátcích uspořádal sbor za přispění spolku Sázavan – Havlíček ve Městě Žďáře divadelní představení
Otec od Aloise Jiráska. Hra provedena dva večery a čistý výtěžek
Kč 492,50 přidělen sborové pokladně.
1932. Dne 26. února zemřel bratr Hynek Leskour, měšťan a pekař
žďárský. 12 roků byl mezi činným členstvem jako výborný lezec.
Přičinil se mnoho o předání praporu Řemeslnické besedy do vlastnictví sboru. Uskutečnění toho se už bohužel nedožil. Ze svých
zápisků poskytl sboru mnoho zápisů o požárech před založením
sboru a velice věrně popsal nám požáry i celou historii paliče Maxmiliána Novotného z roku 1863, proto považujeme je za pravdivé.
Zachováme mu vděčnou vzpomínku.

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 Jana Kubáta v Dolní ulici.
1880. 21. března ke 4. hodině ranní pracoval sbor při hašení požáru
městské vinopalny v Dolní ulici a 3 sousedních domů Veliše, Švejdy
a Kubáta. Soudilo se, že oheň byl založen u všech čtyř stavení sou-
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časně. Byl to prudký oheň, při kterém byli lezci Josef Bláha a Jan
Jedlička raněni.
1881. 25. února v Dolní ulici vyhořelo stavení Jana Kubáta. Dne 10.
května vyhořel domek čís. 341 Josefa Balvína a 24. července stavení
ve Veselské ulici č. 31 Jana Nandala. Čtyřikráte za tento rok zasáhl
sbor mimo město: v Novém Veselí, Valtíně, Újezdě a Březí.
1887. 1. listopadu hořelo ve stáji notáře Františka Lisického č. 61.
Oheň se díky včasnému zakročení sboru ven nedostal; mnoho kusů hovězího dobytka muselo býti ihned poraženo.
1889. 23. září o 3. hodině odpoledne nastal výbuch prachu v továrně
č. 253 Josefa Vašátka, když si plnil lovecké patrony.
Dne 28. června v noci shořelo na Veselíčku třiadvacet domků s hospodářskými budovami, takže až na několik málo chaloupek padla
celá obec ohni za oběť.
1893. 6. června odpoledne 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 m³, bylo též zachváceno požárem;
hašení trvalo dlouho přes půlnoc. Požár založila 17ti letá číšnice
v hotelu zaměstnaná. Táž oznámila dopisem hoteliéru Culkovi vypuknutí požáru. Ten dopisu nevěřil a teprve za požáru odevzdal
jej četnictvu., by zahájilo pátrání. Druhý den po požáru obdržel
opět dopis, ve kterém oznámen byl požár hotelu. Při porovnání
písma zjistila se podoba s písmem oné číšnice, která se potom
k založení požáru přiznala.
1900. 16. ledna o 3. hodině odpoledne vyhořel domek Františka
Kalouska č. 216 v Libušině i se sousedním stavením, které mělo
s hořícím společný krov. Pracováno při silném mrazu, hydrofon
zamrzal.
1903. V neděli dne 24. března o 4. hodině odpoledne vznikl oheň
u pí. Přibyslavské č. 11 v Palackého ulici zaviněním nezletilé. Při silném větru se požár v krátké době rozšířil na sousední budovy č. 12,
10 a 9. Současně se chytily budovy na druhé straně, a to čísla 57, 56,
55 a 54. Spousta jisker létala na náměstí a na záhumenní stodoly. Na pomoc přijely bratrské sbory: Zámek Žďár, Frendl, Stržanov
a Valtín. Pracovalo se s 8 stroji, parní stroj táhl vodu z reservoiru
pod kašnou na náměstí do ¾ 9 hod. večer, načež byl přemístěn
k řece. K úrazu přišel bratr Sláma, člen sboru zámecko-žďárského, který spadl s domku č. 53 a na hlavě se poranil tak těžce, že
zůstal choromyslným až do své smrti.

77

Spacirkou-kniha.indd 77

12.6.2013 20:43:19

1909. 21. května hořelo ve Vysokém. Ježto hořely statky Ťápalů a Pavelců, které jsou podél silnice proti sobě postaveny, a pro žár nebylo možno mezi nimi po silnici projeti, musil stroj po polích objížděti až do statku Jana Krále, kde stroj postaven k jeho hluboké
studni, načež zahájil sbor svoji práci na stavení Rudolfa Kořínka,
které bylo krajně ohroženo. Místní sbor byl následkem nedostatku hadic bezmocný. Ještě že zavčas vytáhli stříkačku ze skladiště,
byla by i se skladištěm shořela. Bratr Kostka byl popálen hořící
lepenkou v obličeji a na rukou.
1921. 25. července vyhořeli na Pličkách Josef Košťál, Dvořák a Micka. Požár zavinil hoch Košťálův. Šel se světlem na seno prohlížet
koťata. Josef Košťál unavil se při hašení požáru tak, že dostal zápal plic a za několik dní zemřel. Dobytek pohořelých občanů živili
po jistou dobu žďárští občané. U tohoto dobytka vypukla kulhavka
a slintavka, která se brzo rozšířila po celém městě a mnoho zvířat uhynulo. Při požáru se vyznamenali bratr Göttler, Kostka ml.
a Hajný František.
1925. 8. září v 7 a půl hod. večer hořelo u Kleinů ve Spálené ulici
č. 192. Zdál se býti nepatrný oheň, přesto pracováno několik hodin.
Diváků bylo dost, ale pumpovati nechtěl nikdo.
1934. 18. června v 9 hodin 15 minut hlášen požár v Počítkách a současně hlásila škola požár směrem Jamy. Sbor vyjel s plně obsazeným vozem do Počítek, kde hořely tři hospodářské statky: Vilím
č. 21, Marek Jan č. 21, Sláma Vincenc č. 23 s úplným příslušenstvím,
zásoby pícea velké množství dřeva. Požár vypukl v č. 21 Pro nedostatek vody použito močůvky ze sousedního stavení.
9. srpna ve 12 ¼ hod. v noci zpozorován požár Hynkem Trojánkem,
továrníkem; oheň vyšlehl pravděpodobně nad chlévem Františka
Škvarky, kterému uhořely 4 kusy hovězího dobytka a 2 vepři. Majitel domu zachránil se útěkem oknem.
1935. 1. července v půl 7. hod. ráno vyhořel v Dolních Hamrech konsumní spolek Vzájemnost-Včela, při kterém správce prodejny
J. Mlynář uhořel. Později zjištěno, že jmenovaný sám oheň založil
a pak se zastřelil.
1936. 20. listopadu o půl 6. hodině ranní chytil se domek č. 114 patřící Josefu Orlíkovi v Nerudově ulici. Vedlejší domek č. 362 Josefa Kalouska, spojený s hořícím jednou střechou, shořel též. Požár
tento zanechává nám smutnou vzpomínku: zahynul při něm bratr
Kalousek, který při zachraňovacích pracích nedostal se více z hořícího stavení a uhořel. Zahynul dobrý člověk, bratr hasič.
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Inventář

Hasicí stroje a přístroje
1. Tak zvaná Zelená stříkačka (je zeleně natřená) koupená r. 1863
od Knausta ve Vídni.
2. Zmotorisovaný hydrofon z roku 1878 od Kereitera ve Vídni.
3. Parní stroj od firmy R.A. Smekal v Čechách u Prostějova z r. 1897.
4. Motorová stříkačka dvoukolová od formy Ignác Stratílek ve Vysokém Mýtě z r. 1927.
5. Dvoukolová stříkačka samossací, koupená v dražbě r. 1934, vyrobená v Budapešti.
6. Dvoukolová stříkačka škopková.
7. Tři berlovky.
8. 2 Minimaxe a 3 garnitury Fokostopů.
Dále: automobilní vůz pro dopravu mužstva a motorové stříkačky,
upraven též pro dopravu raněných a nemocných, z roku 1927, dvoukolový vůz na žebře, tři navijáky na hadice, tři posunovací žebře,
čtyřdílný přistavovací a dva dvoudílné střechové, patnáct hákových a deset bodacích žebřů, čtyři lana a osm smyček. Pro činné
družstvo 50 blůz a 55 kalhot pracovních, 40 příleb, 35 kusů výstroje
(opasky a sekyrky) a 15 služebních pl.šťů, 9 požárních telefonních
stanic a 2 telefony pro službu u požáru.
Dva prapory.
Památník sboru dobrovolných hasičů Města Žďáru vydaný u příležitosti 60ti letého
založení sboru 1878–1938
Město Žďár: Sbor dobrovolných hasičů, 1938
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Bezpečnostní služba
Časopis Bezpečnostní služba vznikl pro potřeby úřadů, bezpečnostních sborů a orgánů
v Československé republice. Vycházel v rozmezí let 1931–1941, za okupace změnil podtitul na Časopis policie a četnictva Protektorátu Čechy a Morava.

Značky řemeslných žebráků.

S žebrotou i s žebrotou řemeslnou setkáváme se denně v domech
i na ulicích. Jest tedy třeba o této věci promluviti opět jednou
v tomto odborném časopise. Žebrota byla ovšem vždy, provozuje
se dnes a bude se provozovati i v budoucnosti. Dnes jest její příčinou jistě také krise na poli potravním, krise v obchodech a podnikání, kdy mnozí obchodníci, kteří v obchodě přepnuli, byli neopatrní nebo lehkomyslní, skončí svoje podnikání jako žebráci. Tyto
okolnosti vedou k tomu, že za dnešní hospodářsky tak kritické doby se posuzuje žebrota celkem velmi shovívavě i před úřady a soudy, i když se tam neschvaluje. Mezi nešťastné lidi, kteří to v životě
dopracovali až k žebrácké holi, vniká však proud lidí, kteří se práci vždy vyhýbali a žebrají řemeslně. Bezpečnostní orgánové taková
individua dobře znají. Žebrají ve městech i po venkově a předstírají, že hledají práci. Jsou-li tací lidé zadrženi, vidíme, že jsou již
obyčejně mnohokráte trestáni pro podobné přečiny a pro potulku a že začali tento život již velice dávno. Právě tito lidé vzbuzují
největší zájem strážců bezpečnosti a to hlavně svojí drzostí a neomaleností při vymáhání darů a podpor. Tito lidé tvrdí, že mají
hlad, nevezmou často však nabízený chléb, ba ani jiné jídlo; hledí
využíti čas co možná nejintensivněji, jdouce po určitých místech
a bytech žebrotou. Již dávno bylo pozorováno, že k vzájemnému
dorozumění užívají značek, které umožňují, že řemeslní žebráci
– projdou za týden obvod, který řemeslný začátečník neprojde ani
za čtvrt roku.
Věc byla zjištěna takto:
Obecní tajemník nejednoho města v Čechách vyšel do chodby podívati se, kdo zvoní. Pozoroval hlídkou ve dveřích, jak jakýsi tulák,
který se neustále opatrně rozhlížel, prohlížel velmi pozorně stěnu vedle dveří. Tajemník otevřel proto dveře bytu a zavolal si ho
dovnitř. Je konečně vedlejší, jakou cestou a po jaké rozmluvě a výmluvách tulákových dospěl onen tajemník k vyjasnění tulákova
zájmu o značku., která byla nakreslena na stěně a o niž jevil tolik
zájmu. Uvedeme jen, že tajemník prošel poté všecka poschodí velikého činžovního domu, v němž bydlel, a že u všech dveří našel
slaboučké, jen škrábnutím tužkou provedené značky, které na obrázku reprodukujeme.
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Značka I. představuje křížek. Mohli bychom snad symbolicky v tom
viděti kříž, který děláme nad člověkem ztraceným nebo snad usuzovati i že tento šikmý křížek má býti kozlík, na který klademe při
řezání dřevo, nebo znamená skládací židličku či něco podobného.
V každém případě znamená to cosi, na co se kolegové – žebráci mohou bezpečně spolehnouti. Znamená to pro ně, že zde bude s člověka sejmut kříž starosti; tedy prakticky, že zde dostanou
almužnu.
Značka II. znamená linii, linii jaksi bez konce. Znamená to, že tady
jednají přímo, že to jde bez zastávky, bez zdržování, bez dlouhého
rozhodování, co dáti. Prakticky to znamená: zde se dostanou pouze lístky a „žebračenky“. Fakt má zde opravdu svůj vztah k symbolu, protože žebrák musí se „žebračenkami“ jíti rovnou dál, aniž by
si dovolil zastávku ve strážnici či na úřadě pro peníze, ač-li se ovšem řemeslnému žebráku nepodaří prodati je se slevou slušnému
ubožákovi.
Značka III. je jaksi souhrnem nebo součtem obou prvních značek.
Jakýsi součet životních podmínek, cosi pro život neřemeslného
žebráka potřebnějšího, než jsou peníze a lístky. Prakticky to znamená, že se zde uznává právo člověka na okamžité ukojení hladu.
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Pro řemeslné žebráky to tedy znamená, že zde dostanou potraviny.
Kolem této značky jde se tedy klidně dál – škoda času.
Značka IV. znázorňuje kroužek. Hledáme-li v ní symbol, můžeme
říci, že je to nula, bublina nic. Prakticky to znamená, že se zde nic
nedostane.
Značka V., kroužek přetržený čarou, navazuje jistě na značku
předposlední; symbolicky říká, že nakreslený kroužek byl po napsání nebo po vyrytí shledán jako špatná značka, jako značka nepřiléhavá. Prakticky to znamená pro řemeslného žebráka, že ta
bublina praskla, že zde dostane vynadáno. Takové dveře mají řemeslní žebráci v úctě, těch se jistě nedotknou.

Signalement.

Roku 1870 přišel Bertillon na myšlenku využíti měření tělesného
pro kriminální službu a uspořádati také sbírku fotografií u pařížské prefektury, na základě antropometrie. Po něm byl celý systém
nazván systémem Bertillonovým a ovládal po dobu čtyřicíti roků
evropskou kriminologii.
Měření zabývají se jedenácti nejdůležitějšími rozměry. Jsou to:
1. výška tělesná,
2. šíře rozpiatých paží,
3. výška měřeného vsedě,
4. délka hlavy,
5. šířka hlavy,
6. šíře kosti jarmové (místo původní šíře pravého ucha),
7. délka pravého ucha,
8. levá noha,
9. levý prostředníček,
10. levý malíček,
11. levé předloktí.
Prakticky tedy znamená to toto. Budou měřeny dvě osoby, jedna
r. 1893, druhá 1896. Prvá se jmenuje Novák, druhá Kadlec.
Novák měří:
rozpětí
v sedě

výše těla
1675 mm
894 mm

1715 mm

Kadlec měří:
rozpětí
v sedě

výše těla
1655 mm
890 mm

1700 mm

Novák je tedy zcela jinou osobou, než Kadlec.
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Až v ohni tábora...

Bůh ví, jak se dostal povoz cikána Tončo Šava, naložený špinavými
a zapáchajícími hadry, černými, umouněnými a úplně nahými cikáňaty, na dobytčí trh v Bělíně. Mimoto byly na voze ještě tři černé,
špinavé cikánky, z nichž nejmladší, Pipírka, byla pod vrbou sezdaná žena Tončova a ostatní patřily do rámce rodiny. Povoz musel
projeti třemi četnickými rayony. Pravděpodobně využil Tončo velké
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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 jedna z cikánek vzpomněla na ukradené slepice, a ježto
byl již mladší strážmistr velmi blízko, nemohla je jinam ukrýti,
než pod záda naříkající rodičky. To ale již četníci stanuli v táboře.
Pipírka naříkala a zkroutila se do oblouku, takže postavila posici,
které se v zápasnické terminologii říká můstek, který však může
býti lehce prolomen. Stará cikánka odkryla jí sukně a počala hladiti bronzový život. Cikánka naříkala tak opravdově, že strážmistr Kalina zapochyboval o jejím simulantství. Ona vlastně Pipírka
měla proč naříkati. Horké slepice nestydatě pálily černá záda jejich vražedkyně. Bylo toho ale i na cikánku trochu mnoho. Mezi
tím se mladší strážmistr přesvědčil, že slepičky již kotli nejsou
a pochopil, proč cikánka tak opravdově naříká. Byl to pro ni trest,
a sama si k němu pomohla.
Četníci poslali pro porodní asistentku. Na pokyn starosty chtěla
naříkající cikánku prohlédnouti. 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
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na surovost četníků a získati pro sebe sympatie nezasvěcenců. Kalina položil bleskurychle ruku na bodák. Vydával se v nebezpečí,
že sám se poraní, ale neměl v tomto okamžiku jiného východiska.
U okresního soudu cikánům spočítali jejich provinění, a okresní
úřad jim po skončení také ještě něco přidal. Tak skončil výlet Tončo Šava do Bělína. Nikdy na to nezapomene a Bělínu se příště vyhne tak, jako by tam byl mor.

Svépomocná opatření železnice proti krádežím.

Členům železniční stráže byly vydány dalekonosné opakovací pistole za podmínek, stanovených ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany, a gumové obušky. Zbraně a náboje jsou
v přísné evidenci a jejich uložení musí vylučovati možnost zneužití. Členové železniční stráže požívají, konajíce strážní službu,
ochrany osob vrchnostenských, podle § 68 tr. z.
Jako účinné opatření zavedla železniční správa instituci služebních psů Č.S.D., která, ačkoliv je v činnosti teprve několik měsíců,
vykazuje pěkné úspěchy. Pro první potřebu byl dodán psí materiál
za velice výhodných podmínek ústavem pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích. Jelikož potřeba cvičených psů Č.S.D.
stoupá, zřídila železniční správa výcvičnou stanici služebních psů
Č.S.D. na Smíchově, kde jsou podrobeni železniční zaměstnanci,

85

Spacirkou-kniha.indd 85

12.6.2013 20:43:21

určení po dobrovolné přihlášce pro službu psovodů, několikatýdennímu výcviku s přidělenými psy. Služební psi jsou jedním
z nejúčinnějších opatření proti zlodějům uhlí a stali se největším
postrachem.
Velká seřaďovací nádraží, kde je řaděno denně na sta vozů, dala
železnice obehnati po obou stranách v délce několika kilometrů
překážkami z ostnatého drátu po způsobu válečném.
Velice dobře osvědčil se proti naskakování zlodějů na jedoucí vlaky
jednoduchý a laciný prostředek. Podél štěrkového lože kolejnicového utvoří se ze štěrku vždy na vzdálenost několika metrů prismatické hromádky, které zabraňují, aby se zloděj rozběhl 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 i k zločinným úkladným napodobování návěstí „stůj“,
čímž je vlak přinucen k nedobrovolnému zastavení na otevřené
trati a okraden, zavedla železniční správa pochůzkové hlídky traťové z členů železniční stráže.
Bezpečnostní služba: časopis pro úřady, sbory a orgány bezpečnostní
v Československé republice
Praha: Tisk Ministerstva národní obrany, 1931–1941
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Oběti
Josef Logaj (1887–1922) byl po vypuknutí světové války odveden k rakouskému pluku
v Brně; s ním se na jaře roku 1915 zúčastnil bojů v Srbsku a Itálii. Podařilo se mu přeběhnout na druhou stranu fronty a po vstupu do italské armády organizoval české zajatce
na italské půdě. V zajateckém táboře u Neapole redigoval časopisy Denní oznamovatel
a V boji. Na podzim 1917 byl povolám Edvardem Benešem do kanceláře České národní
rady v Římě, kde se utvářela samostatná československá armáda. Při pandemii španělské chřipky onemocněl a byl poslán na léčení do přímořského Amalfi. Zdraví se mu ale
už nevrátilo a zanedlouho po návratu domů zemřel. Italskou vládou byl in memoriam
jmenován Cavallierem řádu italské koruny. Brožuru Oběti: Památce československých
legionářů v Itálii popravených Rakousko-Uherskem vydal Čin, tiskové a nakladatelské
družstvo československých legionářů v Praze dne 24. dubna 1921, kdy byly ostatky legionářů v Itálii popravených Rakousko-Uherskem pochovány na Olšanských hřbitovech
Největší 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 ofensiva, jejímž účelem bylo rozbití obranné posice italské armády na pravém břehu piavském a soustřediti nástup na Benátky. Podniknut byl prudký obchvatový nápor,
jemuž mělo podlehnouti levé 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 zabito a není vyloučeno, že i z toho
počtu někteří padli živi do rukou nepřátel a popraveni na jiném
místě, 15 pak bratří bylo svázáno a dopraveno do Conegliano.
Ostatním podařilo se uprchnouti. Někteří v zoufalém zápase pokoušeli se o sebevraždu, ale v tom jim bylo zabráněno. Stejný osud
stihl bratry 33. střeleckého pluku, kteří byli zaskočeni a zajati 19.
června u Santa Donna di Piave. 31. a 33. střelecképluky měly největší ztráty bratří, kteří byli rakouským vojskem zajati a popraveni.
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Vylíčený případ 6. roty lze směle vztahovati na skupiny i jednotlivce legionářské, kteří nešťastnou náhodou octli se v zajetí rakouském. Číslice popravených se pohybuje mezi 56 – 60.
Obrazy poprav dle protokolárních záznamů mají posupný, sveřepý
ráz. Zajatí legionáři byli 18. června náhlým soudem v Conegliano,
kde sídlilo velitelství 24. rakouského armádního sboru, odsouzeni
k smrti. Poprava konala se večer téhož dne na cvičišti u kasáren.
Původně bylo nařízeno, aby všichni odsouzení byli oběšeni; za katy přihlásilo se dobrovolně 34 maďarských vojáků. Později však
bylo rozhodnuto, aby byli zastřeleni, a sice po dvou. Poprava začala v 7 hodin večer. Popraviště uzavíral řetěz vojska a četnictva.
Přístup povolen pouze vojákům a jen některým občanům z místního zastupitelstva. Odsouzenci šli klidně, sebevědomě, majíce ruce
na zádech spoutány drátem a vedeni asi 20 četníky. Pak musili pokleknout a rozvázány jim ruce. Oči si nedali zavázati. Popravčí oddíl tvořilo 6 Maďarů a záloha 12 mužů. Šestičlenný oddíl popravil
všech patnáct bratří. Stříleno bylo do odsouzenců ze vzdálenosti
pouze půl metru. Po výstřelech vojenský lékař prohlížel popravené
a dal příkaz k pohřbení. Maďarští vojáci chopili se mrtvol za nohy a hlavu a házeli je do veliké jámy, vykopané u vchodu do stájí
kasáren. Odsouzení byli vedeni kolem svých mrtvých bratrů. Kněz
nebyl přítomen. Poslední čtyři legionáři po zastřelení naloženi byli na vozík a dopraveni na silnici před kasárny. Mrtvoly byly pověšeny na čtyři vysoké platany a na prsa připevněny nápisy v šesti
jazycích: Zrádci vlasti, Čechoslováci. Na stromech visely mrtvoly 48
hodin, aby byly výstrahou nespokojencům.
Na Monte Guarda jiných deset zajatých bylo přinuceno vykopati si
jámu asi půl metru hlubokou a dva metry dlouhou. Popravu řídil
nadporučík Hötzendorf, syn náčelníka generálního štábu Conráda z Hötzendorfu. Avšak po prvém výstřelu byli z odsouzených
pouze dva mrtvi a ranění byli znovu stříleni.
K popravě čtyř legionářů v Arcu, zajatých 20. září 1918 na Dosso Alto, komandoval princ Eliáš z Parmy, bratr císařovny Zity, deputace
složené výhradně z českého mužstva. Při popravě přetrhl se dvakráte papírový provaz s bratrem Ježkem. Přes to však zamítnut byl
veřejným žalobcem návrh, aby odsouzení byli zastřeleni. Teprve
po hodině přineseny nové provazy a poprava byla vykonána.
Mimo to mužstvu za chycení živého legionáře přináležela odměna 300 K; polní maršálek Kobatin věnoval útočné skupině, která
na Dosso Alto zajala tyto legionáře obnos 1000 K. (Zpráva 10. armádního velitelství v Tridentu, 22. září 1918, č. 8049/7)

90

Spacirkou-kniha.indd 90

12.6.2013 20:43:24

91

Spacirkou-kniha.indd 91

12.6.2013 20:43:25

Ze zprávy velitelství československé domobrany o popravě bratra
Bedřicha Havleny vykonané 21. června 1918 v 11 hodině dopolední
na silnici mezi Sant Donna-Calveccia a Ceggia, uprostřed mezi
Ponte di Ceggia a hřbitovem nazvaným Rakušany Heldenfriedhof,
od školy v Davanzo 400 kroků směrem k Piavě. Pohřben byl původně u telegrafní tyče, přes příkop, nyní na zmíněném hřbitůvku.
Poprava byla u 46. pěší divise, jejíž velitelství bylo v domku u místa popravy. 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 rakousko-uherské 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 vzadu od silnice uzavíral statek.
Z tohoto domu byl vyveden, doprovázen po každé straně jedním
vojínem a následován vzadu knězem a několika důstojníky a četníky. Jiných diváků nebylo, poněvadž to byla náhlá a širším vrstvám
vojska neznámá poprava. Právě proti štítu červeného domu stála
telegrafní tyč; přizpůsobená bočním dřevem na šibenici. Na příčném dřevě, jež bylo 2 a čtvrt metru od země vysoko, visela zcela
krátká oprátka. Havlena spatřiv šibenici vypial prsa, zvedl hlavu
vzhůru a pevným krokem, aniž by se byl na své katany ohlédl, přešel silnici. Došed až k tyči pod ráhno, naskočil jako Sokol na kliku
levou nohou, tj. chytil se ráhna a přitáhl se nahoru. V rychlosti pak
pravou rukou navlékl si oprátku na hlavu, při čemž se tato pro onu
rychlost sesmekla. Usmívaje se navlékl oprátku přes hlavu znovu
a spustil se bleskurychle dolů do svisu. Oprátka se zadrhla a on
s úsměvem v obličeji bez veškerého smrtelného zápasu dokonal.
Voják, čekající hned za tyčí u vykopaného 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. 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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H a v l e n a Bedřich, člen výboru Československého dobrovolnického sboru. Narozen 18. května 1888, příslušný do Nové Lhoty. Popraven 21. června 1918. Otec J. Havlena, Mělník.
J e ž e k Antonín, narozen 17. července 1894, příslušný do Ústí nad
Orlicí. Popraven 22. září 1918. Matka Marie Ježková, Ústí nad Orlicí.
Zanechal 64letou matku a 6 nezaopatřených dětí.
B o č e k Antonín, 31. střel. pluk, narozen 21. října 1897, příslušný
do Rosic u Chrásti. Pochován u Coll Guarda. Otec František Boček,
Rosice u Chrásti.
S o b o t k a Josef, 31. střel. pluk, narozenn14. ledna 1896, příslušný
do Čachotína. Popraven v Creto 25. července 1918. Otec Josef Sobotka, Čachotín, pošta Chotěboř.
C u d l í n Karel, 33. střel. pluk, narozen 22. září 1891, příslušný
do Divišova. Popraven v Oderzo 16. června 1918. Otec František Cudlín, Divišov u Benešova.
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 Marie Šléglová, provdaná Majerová, Oubočí, pošta Nová Kdýně.
Š t o r ch Alois, 39. střel. pluk, narozen 21. července 1893, příslušný
do České Lípy. Popraven v Sant Alessandro-Riva 5. července 1918.
matka Kateřina Štorchová, Nová Ves, pošta Bakov nad Jizerou.
T i n t ě r a Václav, 31. střel. pluk, narozen 6. září 1889, příslušný do Veselé. Popraven v Conegliano 16. června 1918. Ženatý. Žena
Anežka Tintěrová, Lišná, pošta Německá u Nového Města. Zanechal 1 osmileté děvčátko.
Josef Logaj: Oběti
Praha: ČIN, 1921
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Beránkův besedníček
Josef Beránek (1864–1936) si v roce 1887 pronajal na Tylově náměstí v Praze řeznický
obchod. Deset let nato koupil i dům nad řeznictvím. V něm vybudoval kavárnu a restauraci a ve vedlejší přístavbě Slovanský hotel – Beránek. V nedaleké Londýnské ulici zřídil
Josef Beránek roku 1929 jeden z nejmodernějších biografů své doby, v dalších domech
bylo zázemí hotelu: ubytování číšníků a pokojských, kanceláře, soukromá vila rodiny Beránkových a generálního ředitele hotelu, stáje se senem a později garáže a benzínová
pumpa, zázemí masných krámů a Beránkovy tržnice. Reklamní brožura Beránkův besedníček pochází z roku 1913.

Beránkův velkozávod
Velkoobchod masem syrovým, uzeným, sádlem i lojem, zvěřinou,
drůbeží a rybami. Moderní 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
částečně správný obraz tohoto, řekněme amerického obchodního
domu masem. Při popisu závodu Beránkova není třeba té nejmenší nadsázky, zde naopak jsou pero i fotografický aparát, nástroje
příliš nedokonalé, nestačí zobraziti tento podnik v jeho bezvadném chodu, v tom ruchu a hemžení. Jako veliký stroj jeví se bedlivějšímu pozorovateli celý závod a skryté, neviditelné pružné péro
strojem hýbající slove lidský důmysl a podnikavost. Kdyby kdosi
velkou pilou rozřízl komplex Beránkových závodů na Královských
Vinohradech, pak spatřili bychom hotové bludiště lesklých dílen,
sálů, chodeb a skladiští, na zemi, pod zemí i nad zemí, veliké mraveniště hemžící se nejrůznějšími pracovníky a pracovnicemi.
Počneme, jak se říká od Adama. Jako všude i zde jest počátkem
prací závodních nákup surového materiálu. Čechy i Moravu, Slezsko i Halič i Rakousy, projíždí stále několik zdatných sil Beránkova
závodu, jímž svěřen nákup zboží. Vyzbrojeni jsou nejen dlouholetou praxí a theoretickým vzděláním, ale také vycpanými tobolkami
v náprsních kapsách, neboť: peníz všude pán je, jak říkali již staří
Čechové. Z panství i dvorů, ze statků, 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 dobytek po cestě, načež za še-
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tření všech předpisů humanity jest porážen. Porážení i nákup řídí se však vždy očekávanou spotřebou, takže do obchodu přichází
maso stále čerstvé. Ve čtvrtích rozsekané maso dopraví se z jatek
do závodu, kde v chladírnách nechá se potřebnou dobu uležeti.
Uleželé čtvrtě dělí se v řeznické dílně dle jakosti a pak roznáší
se do různých oddělení v tržnici, kde se označují cenami. Co je určeno k uzení, ukládá se do kádí o hodně vyšších člověka.
Dílna uzenářská – pro zpracování uzenářské volí se zvláštní díly
masa, jež každý milovník uzenářských výrobků zná pod jménem
krkovička, bůček, plecko, ramínko, pečínka, hlavně pak pražská
šunka evropské i zámořské pověsti. Obrovské stroje nejnovějších
soustav zpracovávají vzorným, hygienickým pravidlům odpovídajícím způsobem zásoby masa a odevzdávají je do udíren a prodejen.
Není snad třeba ani podotýkati, že závod tak obrovský má i svoje
speciality uzenářské v salámech, jež těší se zvláštní pozornosti
odběratelů.
Šunky – oddělení šunkové poskytuje obraz zvlášť zajímavý. Proslavené pražské šunky z velkozávodu Beránkova rozcházejí se po celém světě, a které žádná jiná cizozemská uzenářská světová firma
napodobiti nedovede, neb tyto pracují se pod specielním dozorem
za účasti samotného majitele.
Ve velké tržnici zřízeno je přes 20 oddělení, každé se svojí americkou pokladnou, každé pro jediný druh zboží. Druhy masa označeny jsou zřetelnými nápisy a cenami. Zde bývá po celý den v každé
době rušno. Personál v bezvadných bílých úborech ochotně vyhoví.
Prodejny otevřeny jsou po celý den až do 8 hodin večer. Reelnost
cen se tak dodržuje, že chuďas i boháč, dítě i stařena jsou obslouženi s plnou solidností.
Objednávky na venek balí se ve zvláštních místnostech do košů
i pytlů a na ručním 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 uzeném pochutnávají si hosté přední restaurace v některém jihočeském městě, jedna kýta ocitne se na stole přednosty zapadlé sta-
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nice někde v Českomoravské vysočině, párek z téhož vepříka jest
svačinou dělníku v továrně snad na severu Čech.
Projděme ještě několik místností Beránkova závodu, skladiště
uzenin, sklad drůbeže a j. Všude panuje velká čistota, jas světla
buď denního, neb žárovek, svěží vzduch, nástroje i stroje, jako by
teď došly z továren, lesknou se mosazí i mdlým leskem ocele. Nikde
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stopy po nechutném zápachu starého masa a krve, nikde umaštěné a rozsekané špalky, jež bývaly spojeny s představou řeznického
krámu. Zde i dvory a stáje koňské, garáže automobilové, vlastní
strojovna září čistotou.
A tu končím dobře míněnou radou kupujícímu obecenstvu: Zkuste
zde nakoupiti! A stanete se jistě odběrateli Beránkových závodů!

Pečené srdce

Byla půvabná jako jarní den, úsměvná jako mládí samo a Benjamínovi Beránkovi připadlo, že jej jakési kouzlo přitahuje k ní,
když jej letmo stihla úsměvným pohledem svých zářících, měnlivých očí. Benjamín Beránek byl zkrátka zamilován do štíhlé, mladičké, hezké majitelky dvou kouzelně krásných očí, jež se na něho
usmívaly z hezoučkého obličejíčku ovroubeného kučerami se zlatým leskem. Zvykli si vídati se denně, v přesnou hodinu, uprostřed
Karlovy ulice. A on šel za ní až k rohu Tylova náměstí, ona se pak
ještě kradmo poohlédla jako způsobné, dobře vychované děvčátko a zmizela v kupě lidí, jež se hromadily kolem výkladních skříní tržnice Beránkovy. Benjamín Beránek se podíval se na veliký
dům a zalichotilo mu, že jeho krasavice chodí nakupovat k jeho
soujmenovci.
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Večer ve vzpomínkách šel Tylovým náměstím, koupil si u báby růžičku a dal jí za ni celý šesták, ač stála jen čtyři krejcary staré měny. Voněl k růži a myslel při tom na lepou dívčici.
„Smíte mne doprovodit, jenže se mnou nepůjdete daleko, jen
do Korunní. A pak, já dnes velmi spěchám. Nesu k večeři od Beránků teplá uzená kolena. Tatínek je tuze rád.“
Jak krásně to řekla.
Benjamínovi 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 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.“
Zasmála se na něho a vycenila zoubky jako veverka: „Já totiž chodím k Beránkovi dvakrát denně. Tatínek je veliký labužník a chce
maso jen od Beránka, odjinud mu nechutná. Hned by to poznal,
kdybychom jej chtěli ožulit. Říká, že maso z První masné tržnice
Beránkovy má zrno.“
A tak míjely dny jako rychlá voda. Benjamín a Milada vídali se denně a ona přišla večer vždy dříve a vracela se s nákupem od Berán-
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ka a z rande od svého Beránka k mrzutosti tatínkově s vychladlými
kolínky, přicházela pozdě s roštěnkami, mozečky, telecími játry
a všemi ostatními báječnými nákupy od Beránků. A máti rozpálená spěchem říkávala: „Nebýt to od Beránka, jaktěživo by se to tak
rychle neudělalo a já bych měla kvůli tvému Beránkovi s taťkou
malér. Žábo nezbedná!“ dodávala, jako by se hněvala, ale ve skutečnosti přimhuřovala oči, když vypátrala, že Benjamín je velice
slušnou partií.
Benjamín byl stále vegetariánem, ač vedl houževnatý boj, lákán
laskominami při referátech Miladiných o kuchařském umění
matčině.
Jednou minuli se při schůzce. Benjamín dohonil Miladu, když vracela se již z Beránkovy tržnice.
Velice spěchala.
Ptal se jí, proč spěchá a ona s velikou důležitostí pravila: „Máme
dnes k večeři pečené srdce! Tatínkovo a mé nejzamilovanější jídlo. Lahůdku!“ A dořekla: „Pa, miláčku!“ A za dveřmi našpulila rty.
Benjamin byl nejšťastnějším člověkem, a proto mu neznělo banálně, když řekla: „Máme dnes pečené srdce!“ Naopak, opakoval si to
s velikou labužnickou vytrvalostí, a byl by v té chvíli dal za pečené
srdce bůh ví co! Odhodlaně vykročil a zamířil zpět k Beránkovi, ve-
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šel v jídelnu a rozechvělým hlasem – trochu tou svou odvážností,
trochu nedočkavostí a nejistotou, jest-li se mu dostane lahůdky,
zeptal se obsluhujícího: „Máte pečené srdce?“
Když konečně bylo mu dovoleno obírati s panem profesorem uzená kolínka, jísti křehoučké roštěnky, smažené brzlíky s omáčkou
á la Tatar, kapustičku s mladým vepřovým, zdálo se mu, že je v ráji.
A když mu všechny ty pokrmy vařila pečlivá a po mamince nadaná ženuška Milada, jež zůstala věrna závodu Beránkovu, připadlo
mu, že je přinejmenším v sedmém nebi.
František Beránek-Cetenovský: Beránkův Besedníček: informační leták
Velkoobchodu masem Josef Beránek
Praha: nákladem vlastním, 1913
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Pojednání o pramenech
labských
Karel Mensinger (1813–1892) po studiu bohosloví pobýval na farách v Nových Dvorech
a Heřmanově Městci, než se stal vojenským kaplanem Reisingrova pluku v Miláně. Připojil se k slovanské legii a italským vlastencům, kvůli čemuž byl rakouskou vládou coby
zběh odsouzen k trestu smrti. V emigraci působil v Alessandrii, zde byl jmenován profesorem německého jazyka na Colleggio nazionale. Pojednání o pramenech labských bylo
poprvé otištěno roku 1844 v Časopise Českého musea.
Slyšel jsem začasté od mnohých cestovatelů, kterak se po pltích
po Hronu a Váhu plavili; viděl jsem i sám očitě, kterak v Praze
po Vltavě dřeva po koncích prodlabaná a prostrčenou tyčkou spojená, ploula; vznikla tu ve mně myšlenka, bych prameny po Labi
plovoucí poněkud alespoň popsal, a to tím více, jelikož od krajanů
našich zhotoveny, hojnost takových pojmenování a způsobů mluvení v sobě obsahují, aniž lze jich v jakém slovníku nalézti, ba ani
Němci v okolí Roudnickém a Litoměřickém žijící neumí jich pojmenovati. Podle hodnověrného ústního podání usadilo se před
dávnými časy několik Hollandčanů v Týnci nad Labem; zbudovali
sobě dům na náměstí, proti radnímu domu, pod číslem 86. 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 pojmenováni živočichů vzatá, příjmí se nacházela, a uprostřed nich
tři naskrz německého původu, totiž Spezinger, Heisinger, Mensinger, aniž jich lze v celém okolí nalézti. Nejvíce pramenů dělá
se na Orlicích v Královéhradecku, počínaje od Potštýna, Borohrádku, u Třebechovic, ale i na Valech mezi Pardubicemi a Přeloučí.

1. Hotovení vorů

Dříví k pramenům určené v pravý čas v lese pokácené svozí se
na příhodný břeh, tu se trámy neb krovy na podlože navalí a do jisté míry. Míra tato jest šířka otvory mostu v Králové Hradci u Moravské brány, šířky totiž, vespolek spojí, nebo délka dřev těchto 30,
i více loktů obnáší, zvláště u pramenů pro cizinu (Hamburk) určených. Na těchto podkladcích se dřeva k sobě sešikují tak, aby jedno k druhému dobře přilehlo, a žádných děr neb mezer mezi nimi
nebylo; díra takováto, z křivosti dřeva povstalá, nazývá se spára
a nebývá plavcům nikdy vítána, jelikož malý neb krátký náklad,
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jako sáhové dříví, loukotě neb šindel snadno nimi propadne. Takto sešikovaná dřeva se po obou koncích zvláště k tomu zhotovenými nebozezy neb šnejdary provrtají, a sice první díra as 6 coulů
od kraje, a druhá dle potřeby 3, 4 coule dále, taktéž i na druhém
konci, a tak u všech h a l u z. Mezi tyto vyvrtané díry položí se tlusté, zdravé dřevo, kteréžto, protože mezi vyvrtanými děrami jest,
vrtí se nazývá; přes tuto vrť se nyní slabé, tenké h o u ž v e do těch
děr zapustí, a tvrdými kolíky neb cvoky ubijí neb upevní; houžve
tyto nazývají se od sloučení slukami. Pro větší jistotu, aby totiž
haluze lépe pohromadě držely, jsou i uprostřed těchto dřev 1 neb
2 mnohem ale slabší dřeva, jen po koncích přibitá; je-li ale náklad
velmi těžký, neb má-li se dub ohromné velikosti a k tomu drnový,
který, jak známo, na dno padne, plaviti, musejí se vrtě dvojnásobně uvrtati a ubíti; pokrajní haluze v takovémto seřadění dřev nazývají se okrajnicemi.

2. Pojmenování jednotlivých vorů

Dřeva takto navrtaná a ubitá nazýváme vorem (Tafel) a 24 takových vorů dělá jeden pramen (Floss). Vor takto připravený do vody
se po podkladcích, vodou namočených, shoupne a k dělání drahého se přikročí. Nejsou však všecky vory stejné, mimo šířku, ani délka dřev nepůsobí rozdíl, ale množství dřev neb haluz v celek spojených, 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; na něm spočívá veslo jedno, z hodné
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haluze vysekané, rovné, na konci břitké, aby volně do vody zapadlo. Veslo toto spočívá na zvlášť k tomu zřízeném podstavku, s h l
a v í nazvaném, a jest mezi dvěma kolíky neb klanice m i upevněno, od jedné klanice k druhé jde zavrtaná, v kličku spletená houžvička; tato se vrchem nad veslem spojí, aby se vyndati nemohla,
a nazývá se s v í r k a. Druhý vor o něco silnější prvnějšího nazývá
se špižníkem, od spíže na něm uhostené; na tomto voru nachází
se nejvíce ohnisko z drnu urobené, k vaření potravy plavců způsobené, a bouda z několika pozdvižených prken pro potravu, nářadí
a šatstvo plavců. Nyní následují vory povždy z silnějších dřev sbité,
a dle počtu haluz jmenují se d v a n á c t n í k, d e s á t e k, d e v í tn í k, o s m á k, s e d m á k, š e s t á k. Dle potřeby, k jaké se hodí, nazývají se též stěnáky, krováky neb trámovými vory. O šesti
dřevách nazývá se kladák, z takového se nejvíce jen prkna řeží;
poslední vor nazývá se šrekař od šreků, nimiž se pramen v běhu
svém zastaviti může aneb alespoň pozdržeti.

3. Potřebnosti pramenů

Mimo nadzmíněné veslo na předáku nachází se tam i lávka pro
veslaře, a nápotom o š t ě r, haluz 4sáhová neb menší, dle délky
předáku useknutá; jest to haluz zdravá, krovová. Obzvláštního není na ní nic jiného, leč že na tenkém konci bukový as loket dlouhý
a coul „tlustý kolík navlíknutý má, na zadním ale konci, tu, kde
pod vrť špižníka přijde povrchu, a as loket dále ku předu, tj. jak je
velká mezera mezi vrtí špižníka a vrtí předáka, na spodní straně
vysekaná jest, by dílem lépe přilehla a dílem se nezvrtla. Oštěr
tento potřebuje se jen při spouštění pramenu ze splavu neb jezu
a sice následujícím způsobem: ve špižníku vysekne se prostřední
haluz 8 neb 10 coulů za přední vrť u tenkého konce, do této spáry
přijde tlustší konec oštěra navlíknout, takže to vysekané místo
na oštěru pod vrť špižníka dolehne, druhé ale vyseknuté místo
na vrť zadní předáka dopadne, konec tenký oštěra ale na způsob
kříže polovyzdviženého do výšky se pne; tento tak do výšky čnějící
kříž se vahou 2 chlapů neb plavců až k haluzím předáku sehne
a zde na kříž na houžev k tomu účelu zde upevněnou, svirkou nazvanou, uváže. Takovýmto snížením oštěry zdvihne se přední konec předáka lehkého as na 1 loket do výšky a nyní volno s ním
ze vrat dolů se spustiti, neb se není obávat, že se zažere, to jest že
vor přední z velké výšky nadstavové přijda pod stav přímo do hlubiny na dno nezajede, ale povždy na povrchu zůstane. Ale i tenkráte, když již pramen ze vrat sjel, musí ještě oštěr službu svou konati, neb pramen rozehnaný nemohl by v tiché vodě pod jezem stačiti,
rozličně by se kroutil a lámal, předák ale nad hladinu vyvýšený,
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všemu tomu vyhoví; jakmile ale pramen se ustanovil, i oštěr se vyndá, nebo zadní 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, tj. ze vrat plaviti. Jiná potřebnost pramenů jsou h o u ž v e, tyto se z mladých smrčků, jedlí a bříz nad
ohněm v provazy zkroutí a k všelikým potřebám ukládají. Největší
službu konají u svázání jednotlivých vorů vespolek, což se následným způsobem děje. Založí se totiž za třetí haluz a z obou krajů
pod vrť zadní i přední silná houžev a na oko se zaklesne; potom
se konec houžve stočené pod vrť druhého voru p o d v l í k n e, a následovně i z druhého voru založená houžev k první přidá a co nějaký provaz silně splítá a palicí přitužuje. Kdykoliv jeden neb druhý konec vrť protější dosáhne, podvlekne se opět, a to tak dlouho,
až houžev dojde. Houžve tyto v provaz spletené nazývají se vázáním předním neb zadním, jak se totiž buď u předního neb zadního
konce nacházejí. Vázání toto, ačkoli přesilné, někdy se mžiknutím
přerazí, nejvíce, když se ze splavu jede, a proto se musí vždy před
spouštěním vodou pocákati neb navlažiti, aby vláčnější bylo. Mimo
to výše zmíněné nachází se na prameně ještě jiná vázání, a sice
mezi předákem a špižníkem, a mezi tímto a následujícím vorem
a sice jedno tak zvané krátké a druhé dlouhé. Tyto tři nadzmíněné
vory jsou totiž volným dlouhým vázáním k sobě pod vrtě přivázány
a mimo to jest i jiné, délku ostatních vázání mající, ale jen pod
jednu vrť uvázané. Na druhém konci toho samého vázání jest jen
o k o z houžví spletené, a to se v čas potřeby pod vrť následujícího
voru podvlíkne, kolíkem upevní. Krátké toto vázání nazývá se svírka; p u s ť s v í r k o u znamená povol vorům, a to dle potřeby buď
na obou, buď na té neb oné straně. Jiná potřebnost jest tak nazvaný t ě h e l. Těhel jest bříza 3 – 4 sáhy dlouhá a co mužská ruka
silná. Na dolejším konci zavrtá se do ní houžev, těhelnice nazvaná
a splete se v oko; navrchu udělá se jiné oko z pozůstalých větviček
břízových. Chtějí-li plavci sobě noční dobou odpočinouti, musí pro
prameny na příhodném miste 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 mělčej-

104

Spacirkou-kniha.indd 104

12.6.2013 20:43:29

ší 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 kobylách na most by vjel, 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. Aby
ale šrek pramen zastaviti mohl, musí se sepříti, a to mezi dvěma
nad sebou položenými a silnými houžvemi upevněnými dřevy.
Spodní nazývá se š r e k o v á vrť a hoření válec; po pravé straně
jsou tato dřeva silnými houžvemi stojatě spojena, což se velkým
vázáním nazývá; po levé straně ale jen malým neb votouchovým
vázáním. Aby ale toto malé vázání drželo, prostrčí se do hořeního
konce tenká tyčka sáhodlouhá a nyní se to vázání po vodě přes
onen válec přehodí a jeden konec té tyčky pod válec zapne neb podklesne, druhý ale konec se svírkou upevní. Je-li potřeba šrekem
pustiti, rozváže se jen ona svírka, tyčka se přes válec přehodí,
a šrek v tom, nemaje na válci podpory, do spáry šrekové spadne.
Ona dvě dřeva nesmí ale zhola nad sebou ležeti, než hoření musí
o něco ku předu položeno býti. Šreková vrť jest k voru při vrtána;
na ni přijdou latě neb cos podobného a potom teprv válec k ní připevněný. Mezi šrekovou vrť a válec se šrek postaví a šrekou spodní
špičkou buď na levo neb na pravo podvrtne a do země zaráží a tak
mezi zemí a těmi válcemi se škrtí a pramen zastavuje. V písku
a bahně snadno se zažere, na skalnaté půdě ale mnoho strachu
plavci nažene, ano často velkým násilím ze splavil mezi Šrekovou
vrtí a válcem se jakožto tvrdý a silný jsa přeždíme, a neopatrného
snadno zabije. Na skalnaté půdě se šrek při jediném spouštění
o čtvrt lokte ubrousí. Každý šrekař má dva šreky, pravý a levý. Levého šreku se obyčejně užívá, jelikož válec na této straně pohyblivý
jest; lze jenom tyčku nepatrnou s připevněnou na ní a okolo válce
ovinutou houžvi odhoditi a šrek nemaje podpory, musí do spáry
spadnouti; pravý šrek se při delším stání ku př. přes noc hodí, a to
pro větší bezpečnost. Roste-li ale voda, nesmí se plavec přes noc
na šreky spolehnouti, neb je voda i s pramenem pozdvihne, a tu
musí dobří těhlové pomoci. Plavci pro krátkost nejmenují vždycky
šrek, ale obyčejně jen říkají: hoď ho, pusť ho! aneb jen pouhým po-
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kynutím ruky neb klobouku ukazují. Jiná nevyhnutelná potřebnost jsou bidla plavecká, totiž 20 i více loket dlouhé smrkové neb
jedlové tyčky dobře oškrábané a na spodním konci ostrancem okované. Tři bidla postačují, ale bývá vždycky i čtvrté vejražní pro příhodu. Další nevyhnutelná potřebnost ku plavení pramenů po řekách již přeplněných jest tak zvané podvázání; to jest na předním
konci jednoho každého voru, vyjma špižník a šrekař, jest opět
na vrti z houžvi oko dosti prostranné spleteno, do něhož se při
spouštěni sochor výpona nazvaný podvalí, takže jeho konce na obě
vrtě sahají. Náčiní toto k tomu slouží, aby jeden vor na druhý nevlezl, to jest zadní na přední; neboť jak známo, musí se se splavu
často s hodné výšky, jako u Veletova, kdežto stav na dva mlýny a to
jeden ¼ hodiny nad splavem vzdálený vodu nadržovati musí, plaviti; jeden vor spadne již ze vrat neb podlahy, a druhý ještě na ní
jest; tento by snadno přes něj vjel a jej pohroužil; tomu vyhoví sochor silný; nebo jelikož na obou vrtích leží, musí se oba vory v rovnováze dolů plaviti; pod jezem se ale i tyto sochory z ok vyndají,
a od Mělníka nebývají již k platnosti; nebo tam jsou jezy již k vůli
lodím protrhány. Poslední potřeba pramenů jsou notné sochory,
aby se, když by při spouštění aneb i plavbou buď na suchu uvázly,
buď na skálu neb zkácený a zkamenělý dub udeřily, zdvihati
mohli.

4. Názvy a počet plavců

Lidé prameny po Labi plavící nazývají se plavci, a podle počtu
chlapů, tj. lidí, nechá se i o počtu pramenů souditi, nebo pramen
jeden ze 24 – 25 vorů sestávající bývá třemi opatrován. První slove
veslař, druhý b i d e l n í k a třetí š r e k á r n í k. Veslař musí nejen
člověk silný, ale spolu i velmi obratný býti, a nejen vlastnosti vody
a zákony její znáti, ale i po celém Labi všecky hloubky a mělčiny,
všecky skryté skaliny neb jiné nebezpečné věci, jako stromy znáti;
on musí veslem celý pramen říditi; a proto se ne každý za veslaře
hodí, a mnohému, který mnoho let již plaví, nemůže se veslo svěřiti; takový také na věky jen při šreku zůstává. Na druhém stupni
jest bidelník jako nějaký pobočník veslaře, neb mu musí napořád
pohotově býti, a buď pomáhati veslovati, neb n a t l a č o v a t i, neb
i svrchu zmíněnou pravou neb levou svírkou pouštěti.

5. Způsoby spouštění

Jeden každý jez neb stav jest majetností buď nějaké vrchnosti, jako veletovský a brandýský, aneb jednotlivých privátních osob, jako
labsko-týnecký, k tomu účelu s náramným nákladem vystaven, aby
vodu zadržoval, a tak přistaveným k němu mlýnům dostatek vody
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poskytoval. U jednoho neb druhého konce tohoto jezu jest průtrž
učiněna pro plavení pramenů, ale i pro vypouštění zbytečné škodlivé vody, a tato průtrž nazývá se splav neb vrata. Vrata tato jsou
vespod silnými fošnami takořka vydlážděna, a po krajích dubovými stěnami, které o k ř í d l í jmenují, vyložena. Hoření, práh nesmí
mlynář podle své vůle zasaditi; nýbrž ouřad musí určiti hloubku
neb výšku jeho, aby se 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. Trám tento nazývá se chodba. Za tuto chodbu a za vrchní práh
kladou se stojmo dřeva as 4 – 5 coulů silná, česlice, a za tyto opět
lehmo prkna, aby voda otvorem tímto zbytečně neutíkala. Ma-jí-li
se ale prameny spouštěti, musí se toto vše odstranit čili vyhradit. Výhrada tato začasté mnoho peněz stojí a s velkou mrzutostí
se vyjednává, zvláště při nedostatku vody, kdežto začasté půl dne
nadržovati musí, aby dosti vody měli, a když splaví, opět poznovu,
neb zase na suchu vězí: a tu se stává, že ubohý plavec chtěj nechtěj mnohonásobné měsíčné zaplatiti musí, mlynáři za vodu, co
by v ní semlít mohl, stárkovi od výhrady, a rybáři od schytání česlic
a prken pozvednutím schodby podplulých. Když se plavec o výhradu uchází a smlouvá, praví se, vyjednává výhradu; potom přijde
spouštění. Při některém jezu, jako v Labském Kostelci a na Obřiství spouští se po celém pramenu najednou. Jinde, jako v Labské
Týnici po půlách neb 12 vorách a jinde, jako v Poděbradech, na
p a r t y neb d í l 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 písku se neoctnuli, spouštějí na základku; totiž spustí
několik vorů a obklopí nimi celý ten písek; na ty vory se postaví
se sochory a očekávají přicházejících a po nemilém dosti se setkání je sezdvihnou neb odstrčí, 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.

6. O nákladu pramenů

Náklad pramenů jest dvojí, dlouhý a krátký. Haluze totiž ve vory
spojené nazývají se spodky a náklad s v r š k e m. Dlouhý náklad
jsou: latě řezané i trhané, tyčky chmelové i vinné, voje, prkna a žerdě. Krátký náklad: čtvrtě, loukotě, šindel a dříví sáhové. Potopuje-li se vor pod nákladem, praví se, vor jest p ř e l o ž e n; je-li ale
tíže nákladu voru přiměřena a dobře urovnána, praví se, vor jest
dobře u l o ž e n. Borák nenese nákladu nebo i sám mezi suchými se umístiti musí, suchý vor ale i 2 sáhy dříví nese. Aby náklad,
zvláště prkna a latě na holých dřevích neležel, položí se napříč
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jednoho každého voru dvě až čtyři tenké žerdě, podkládky, a tyto
se po koncích na okrajnících přibíjí. Aby ale náklad vrchem nesplaval, obváže se houžvemi, což se o u v i n k e m nazývá.

7. Názvy rozdílné pramenů

Dle nákladu, který pramen nese, aneb nímž uložen jest, nazývá
se prkenný neb dřevěný, sáhovým, měkkým neb tvrdým dřívím naplněný. Jsou-li všecky haluze načisto oloupané, nazývá se k l ab o u č e; jsou-li ale pod korou, k o r n ě, aneb ze samých borovic,
b o r á k. Je-li více pramenů na vodě vedle sebe, nazývá se nejposlednější od břehu n á v o d n í, a nejbližší ku břehu b ř e ž n í.

8. Díly pramena

Svrchu již praveno, že pramen 24 – 25 vorů počítá; tyto se ale opět
na dva hlavní díly dělí; totiž na p ů l y. Každá z těchto pol má své
vlastní veslo i šreky. Silnější nazývá se přední a slabší zadní půlou.
Pramen proto na dvé půly rozdělen jest, aby se pohodlněji spouštěti a plaviti mohlo. Je-li ale řečiště prostranné, spojí se obě půly
do šrekaře přední za c h b y neb h o u ž v e, k tomu cíli do předáku
tak zadělané, že se v okamžení opět rozdělati mohou.

9. Urovnání vorů

Není tomu dávno, co teprv počali horáci prameny své až do Litoměřic a dále plaviti; neb neznavše polohy řečiště a obávajíce se stavů
nahromaděných, vždycky bez výminky pramenů svých v Týnici nad
Labem jako v nějakém přístavu odprodávali a zanechávali. Plavci
týnečtí se ale v brzce smutnou začasté zkušeností přesvědčili, že
urovnání vorů, to jest pořádek, v němž jeden vor za druhým nastupuje, nebyl pravý, to jest další plavbě přiměřený, a proto přinuceni
se viděli jednotlivé vory vyvázati a na jiná místa je dávati; to nazvali vory převáděti. Z hor se nejvíce dříví a jiných potřeb naloží,
častí pádové ohně a zápověď šindelem neb došky krýti i v obchodu
tomto dřevném mnohou změnu způsobily. Proto se dříví sáhové
nejvíce ven vyloží, na to místo ale prkna, latě od Seče a podél celé
Chrudimky nařezané do Týnice svezou, a tu se nimi pramen teprv
náležitě uloží, jelikož na Orlici začasté rádi jsou, když holé vory
pro nedostatek vody smeknou. Stojí-li ale pramen na jedné, a zásoba prken a latí na druhé straně, nemusí se tam celý pramen přeplavit, ale jen několik vorů, a to sice předák, spižník, a ještě jeden
neb dva nanejvýš.
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10. Dodatek o řečišti labském

Ke konci bude i slušno o nějakých případnostech plaveckých zmínku učiniti. Voda otvorem vrat najednou puštěná, nemohouc bezprostředně pod vraty rychlému přítoku z místa se uhybovati, počne se vařiti, a vlny i na 20 loket délky dosti vysoko házeti, a toto
se nazývá peřej neb strumen; o něm se praví, strumeň hází v levo
neb v pravo; tomu musí umět veslař vyhověti, aby buď na břeh neb
jesep zahnán nebyl. Prudký záhyb v řečišti, kde se voda od jedné
strany mocně na druhou přelévá a tam dolinu vymílá, nazýváme
p á ž, a jeli do lokte špičatá, krutá páž; v takové se musí svírkami
pouštěti. Na mnohých místech Labe mnoho škod ročně natropilo, i byli přinuceni jiné řečiště jemu vykázati; toto nové oužlabí
nazývá se překopaná; jeli jsme překopanou, staré řečiště ale počne se zapěno váti a slove staré Labe; dali jsme prameny přes zimu na staré Labe. Je-li v řece na některém místě mělko, tak sice,
že voda šeří, a patrně z jedné strany na druhou se přelévá, sluje
místo takové řada. Při spouštění často se vor zkřiví, totiž vyšine
se ze své podlouhlé čtverhranné podoby, a tu se říká o něm vor zkosený; zkroutí-li se ale pramen při plavbě do půlkola, praví se: bok
se nalil a ten musí veslař vyraziti, to jest pramen rovně po vodě
narovnati. Jestliže voda prudce k jednomu břehu se slévá a nedáli veslař před časem na to pozor, snadno předákem do břehu vrazí
neb i také, pak-li břeh vysoký není, na suchu se octne, tu se praví,
z a c e l i l předákem.
Časopis Českého museum
Praha: W knihkupectwj J. G. Calve, 1831–1854
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Z říše vědy a práce
Časopis Z říše vědy a práce vycházel v rozmezí let 1893–1899. Jeho vydavatelem byl
PhDr. Vilém Kurz (1847–1902), přírodovědec, pedagog a politik.

Monocykl

jest nedostiženou snahou všech velocipedistů. Nejedná se tu o nijak nepartné, nýbrž přímo o životní otázky veškeré cyklistiky. Obě
okolnosti, k jichž vylepšení směřuje snaha všech výrobcův, jsou
zmenšení tření a váhy. Monocykl má v té příčině hned předem nemalou výhodu, že tu jest jenom jediná náprava a jediný obvod kola, na nichž tření vůbec povstává. Plnou měrou vyhovuje monocykl
Gauthierův, aniž by trpěl vadami jiných monocyklů, dosud navržených a užívaných. Loni v Paříži sám Gauthier na něm jezdil nejen
na cyklistické výstavě, nýbrž i po ulicích města a po venkově. Jest
to prosté kolo o 2 m průměru, jehož 8 mečíků jest k jedné straně
tak zahnuto, že poskytují dosti místa, aby jezdec mohl seděti 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. 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. Koná-li tudíž lovec ve hluboké vodě obyčejný pohyb kráčivý, jest 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 kg.
Myšlénky Laymanovy ujala se International Boat Copany v Novém
Yorku a vyrábí pneumatický člun o několika rozměrech. V Praze
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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 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 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 zadních kol
jsou velmi široké a jsou sestrojeny ze silného plechu, do žlábku
zahnutého. Do tohoto žlábku seřaďují se kaučukové litery, jak je
na kaučukových razítkách v malých rozměrech vůbec známe. Řada liter na obruči tvoří pak tiskací sazbu, která se pomocí válečků
napouští barvou k otiskování na dlažbě. Náš tiskařský tricykl vejde v činnost, jakmile budou aspoň hlavní ulice pražské asfaltovány; neboť na nynější dlažbě by sebedokonalejší tisk byl naprosto
nečitelným.

Elektrická tramway

Se stupňováním 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
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dokonce před vozem padl. Toto záchranné opatření znázorněno
jest na obou připojených obrázcích.

Rodinný bicykl

Aby se nikdo nedomníval snad, že obrázek vznikl pouze z rozmaru
fantasie některého kresliče humoristy, budiž zde řečeno, že je to
věrný faksimilový dřevoryt dle fotografie, zobrazující p. H. J. von
Scheidta z města Buffalo ve státě Novoyorském Spojených Obcí
Severoamerických se čtyřmi jeho synky. Na bicyklu svém podniká
pan Scheidt četné vyjížďky po okolí na 20–30 km a znají ho výborně výletníci k vodopádům Niagarským.

Pivní syfon

V domácnostech bývá často nesnáz s pivem. Zejména na venkově,
kde pivovar nebo hostinec jest příliš vzdálen, přinášívá se ve větším džbáně najednou veškerá spotřeba večerní. A tím nastávají nezřídka rozličné nepříjemnosti. Byť i první sklenice byly čerstvé a chutné, přece později nalité obsahují pak už pivo vyvětralé
a zteplalé. Jindy zas bývá nutno schovati pro člena rodiny, který
se v čas nedostavil, příslušný jemu díl na dobu pozdější. Že si ten
na něm již nepochutná, jest ovšem samozřejmo. Ještě hůře daří se domácnostem, které odkázány jsou na to, aby si doma sa-
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my přechovávaly větší zásobu piva buď v sudech, nebo v lahvích.
Tyto okolnosti bývají snad i příčinou, že mužští členové v některých rodinách doma ani piva nepijí, nýbrž do hostince docházívají,
čímž ovšem rodinná vzájemnost nebývá právě zvyšována. Problémy tyto zcela odstranil pivní syfon, jejž do oběhu zavedla Akciová společnost pro pivní syfony (Biersyphon – Aktiengesellschaft)
v Kasselu, která již ve mnohých městech po Německu zařídila své
filiálky. Pivní syfon kasselský jest baňatá nádoba skleněná, která
svým zvláštním kováním nabývá podoby džbánu s pevným, vzduchovzdorně utěsněným víkem. 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. Od víka zasahují dovnitř 3 trubice. Jedna, až ke dnu spadající, zakončena jest nahoře čepovacím kohoutkem; druhá naplněna
jest zhuštěnou kyselinou uhličitou po 50 atmosférách a uzavřena
jest redukčním ventilem, jímž se 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, takže o potřebnou čistotu dostatečně jest postaráno.
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Z říše vědy a práce: volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel
Praha: F. Šimáček, 1893–1899
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Zaříkávání v nemocech
Šestnáctistránkové Zaříkávání v nemocech vyšlo jako příloha Výroční zprávy Císařsko-královského vyššího gymnasia českého na Novém Městě v Praze za školní rok 1902–
–1903. Jeho autor Josef Košťál (1851–1920) na této škole působil jako středoškolský profesor; ve své době patřil mezi známé etnografy.
Zažehnávačka počíná obyčejně jmenováním tří Božských osob
a dělá tři kříže sobě i nemocnému. Potírá-li chorého vodou, začne
vždy na pravé straně, pak teprve na levé. Počítá-li zaříkávání, děje
se to odčítáním od devíti k ničemu. Neduhy a bolesti posílá na skály, vrchy, do vody, do lesů a na místa pustá; při tom se dovolává
Panny Marie, Pána Ježíše a svatých. Když jest zaříkání skončeno,
dělá zase kříž sobě i nemocnému, jmenuje tři Božské osoby a končí slovem „amen“.
Doba, kdy možno nejúčinněji zažehnávati neb zaříkávati, řídí
se dle přibývání neb ubývání měsíce. Zaříkávati se má, když „jde
měsíc dolů“, když jsou tři dni do úplňku nebo po úplňku, pak ubývá nemoci jako měsíce; kdyby se zaříkávalo v jiný čas, zvětšila by
se bolest, jako přibývá měsíce.
Zažehnávati nemoci jest umění tajné, které se nesmí prozraditi,
proto jest těžko dozvěděti se o něm. Ale před smrtí jest povinen
zažehnávač poučiti řádného člověka o svém umění. Starší osobě
nesmí se „zaříkávání“ prozraditi, sice by tím pozbyl zaříkávač daru někomu pomoci.
Při zaříkávání obrátí se zažehnávač obličejem k východu, odkud
zdar a požehnání čeká.
Když bylo zaříkání skončeno, nesmí „pomahač“ promluviti – odchází bez pozdravu. Také nemá v stavení ničeho pojísti, jinak by
nebylo jeho zažehnávání nic platno. Kdyby mu chtěli domácí odměnu dáti, nemá ji pro ten den přijímati; po druhé však, když tam
přijde bez úmyslu, smí si dárek odnésti. Kdyby si dal „pomahač“
jen jednou zaplatiti, hned by prý uměl jenom tolik jako obyčejný,
ve školách vycvičený lékař.
Místy věří, že si musí budoucí zaříkávač připraviti ruce k zažehnávání, což se děje takto: před sv. Vítem rozemni tři jahody v ruce
v tom směru, jak slunce jde, neb utrhni tři první květy hrachové,
sbal je podobným způsobem v ruličku a spolkni ji. Vedle toho má
nastávající zaříkávač vykonati zvláštní čin, nežli nabude moci zaříkávací. Obyčejně zamáčkne prostředním prstem pravé ruky krtka – do sv. Jiří. Někde radí, aby tímto způsobem zahubil krtka, lasičku a hada.
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Zažehnávač bývá opatřen hromovým kamenem nebo kostí umrlčí
nebo svěceným chlebem. Hromovým kamenem, který bývá obyčejně v rodině dědičný, poněvadž jest jej těžko nalézti, zažehnávají
se všecky neduhy zvláště pak „návní kost“. Vedle toho stačí prý také kámen oblázkový. Oblázek, který má míti moc divotvornou, musí zůstati alespoň rok na stromě, zvlášť na hrušce, nesmí tam býti
hozen naschvál a také se nesmí věděti, kdo ho tam hodil. Na Velký
pátek se sejme se stromu, ale ne holou rukou, nýbrž bílým šatem
zaobalenou; potom se ovine červenou látkou, nejčastěji suknem.
Na Adama a Evu jdou staré ženy, které rány zažehnávají a nemoci zaříkávají, v půl noci na hřbitov, aby si přinesly „umrlčí kost“.
Cestou se mají stále modliti a nikam se neohlížeti, jinak by byla
chůze marná. Umrlčí kost nutno obměňovati každým rokem. Někde věří, že také kůstka ze psa vzatá na mršníku pomáhá při zažehnávání nemoci.
Kdo které nemoci zažehnával, ty k posledku shledá na sobě; umírá
obyčejně tou nemocí, kterou zažehnával.

Oustřele neb stříle:

Zažehnávačka udělá sobě i nemocnému na čele kříž, vloží do misky nůžky a nůž nebo vochli; nemocný vloží hlavu na stůl. Zažehnávačka drží v levé ruce mísu nad hlavou nemocného, pravou
rukou naleje třikráte vody křížem do mísy a vhodí třikráte špetku
ovsa se slovy:
Vysejpám vás, oustřele,
z tý hlavy, z toho mozku, z těch zubů
a z celýho těla. Jděte pryč!
Jděte se pást na zelenou louku,
jako se pásli židé, když Pána Ježíše křižovali.
K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn a Duch sv.; po třetí dodá: Amen, amen, amen.
Nemocný si vyplákne ústa, pak vynese mísu ven a vyleje vodu
i s ovsem přes rameno.
Jiné zaříkávání:
Ve jménu Otce!
Šlo sedumdesát a dva střílů,
potkal se s nima Pán Bůh.
„Kam to jdete, střílové?“
„Kubovům kosti lámat.“
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„Jděte na dříví a skály a lámejte je
a toho Kuby nechte s pokojem!“
K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý,
amen.

Živé vlasy

v oku zažehnávají se tímto způsobem: zažehnávačka vezme 9
klasů a položí je křížem na misku s vodou, nad kterou nemocný
se nachýlí. Potom říká zažehnávačka
A vy, živý vlasy,
jděte na ty klasy,
N. (křestní jméno nemocného) kosti nelamte,
maso nežerte, žíly netrhejte!
K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý
– amen.

Růže a nátka

společně se zažehnávají tímto způsobem: Na mělkou nádobu
se dá řežavé uhlí, nasype se na něho svěcené koření z věnečku
„od Božího Těla“ a něco sušených lupínků růžových, tím se nakuřuje nemocný a při tom se řekne:
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Zaklínám vás pakostnice,
růžovice, kostnice,
do lesa hlubokýho,
do dřeva stojatýho
i ležatýho
tam sebou mlaťte a třískejte
a tý osobě (jméno) pokoj dejte!
To se opakuje třikrát a nemocný se potom modlí Otčenáš, Věřím
v Boha a Zdrávas Královno.

Krtice

Zažehnávačka ukazuje prostředním prstem pravé ruky na každou bouli nemocného se slovy:
Svatý Job leží v hrobě,
má devět krtic v sobě;
od devíti osm, od osmi sedum,
od sedmi šest, od šesti pět,
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.

Lišej

se zaříkává takto:
Letěl muž divokej,
přes ten dvůr širokej,
měl lišej velikej,
styděl se za něj.
To se opakuje třikrát a po každé se dodá: k tomu mně dopomáhej
† Otec, † Syn, † Duch sv.; naposledy se řekne amen. Při tom se má
třemi prsty se tří tabulek v okně rosa stírati a lišej mazati.
Jiné zažehnávání: Zažehnávačka naplije třikrát na lišej, při čemž
říká:
Lišej, lišej divokej!
Nedělej se širokej!
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Sejdi s toho těla,
jako sešly s Pána Ježíše rány,
jež mu jeho mučitelé dali.

Zlámaniny

se zažehnávají tímto způsobem:
Ve jménu svatého Ducha!
Jede Pán Ježíš na oslíčku,
svatý Petr na koníčku.
„Petře pospěš!“
„Pane nemohu,
zlámal si kůň nohu.“
Nuže, sejdiž se kost ke kosti,
kloub ke kloubu,
srst k srsti,
ať je ta bolest celá jako kámen,
dejž to Bůh svatý – amen.

Bolest v kříži

se zažehnává: Vezmi oblázkový kámen s hrušky do šátku, potírej
jím kříž a říkej:
Zažehnávám tě, bolesti,
tímto oblázkovým kamenem.
Přestaň se dělati, přestaň růsti,
přestaň loupati,
tak jako přestalo růsti toto oblázkový
kamení od Krista Pána narození.

Na škrkavky

Svatá Cára má tři dcery
jedna šije, druhá přede,
třetí škrkavičky na klubko vine.

Proti horečce

jest dobrý prostředek: Rozkroj jablko na 4 díly a napiš na každý
jedno z písmen J. N. R. I. po pořádku. Pak sněz po tři dny před východem slunce jednu čtvrtku se slovy: Ve jménu † Otce, † Syna,
† Ducha sv. Čtvrtý díl jablka zahoď, a horečka pomine.

Mze

Když jsou tři dni před úplňkem měsíce (v pondělí neb středu neb
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pátek), vezme zažehnávačka misku a neleje do ní vody 3 lžíce; v té
omočí chlebovou kůrku (nebo „hromničný“ kámen), potírá tělo
nemocného a řekne po třikráte:
Já vás zažehnávám mze,
jste-li z větru, jděte do větru,
jste-li ze zimy, jděte do zimy,
jste-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.
Má-li dítě úbytí, jdi na křižovatku a opakuj po třikráte:
Mý dítě má oubytí,
nemůže ho pozbýti.
Kdo tou cestou nejdřív pude, pojede,
ať to oubytí sebou odvede.

Uhranutí

Uřčený otře se ručníkem a promluví takto:
Uřknul-li tě mládenec,
požehnej mě sv. Vavřinec,
uřknula-li mě panna,
požehnej mě sv. Anna;
uřknul-li mě muž fousatej,
požehnej mě Bůh Otec, Bůh Syn
a Bůh Duch svatej!

Voda proti ouroku

se dělá takto: Naber třikráte vody, nejraději u mlýnských kol proti
proudu. Prvé dva náběry vylej, teprve s třetím se vrať domů, při
tom se však neohlížej, 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 do hrnka,
nalej ji opět na koště a dodej:
Nebe, země tě uřkly.
Nebe, země tě uzdraví.
Potom prolej vodu třemi petlicemi.
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Žehnání na všecko

Nepozná-li zažehnávačka, co nemocnému chybí, zaříkává takto:
Ve jménu Otce, Syna i Ducha sv.!
Začínám žehnati,
† Boha Otce, † Syna, † Ducha vzývati:
Oustřele, růže, nátko, šošky,
nálevky, všecky znamení a neduhy,
jděte na skály, na hory!
Máte tam tři studnice,
v jedný vody, v druhý krve,
v třetí písku.
Tam se vody nastřebejte,
písku nazobejte, krví obmejte
a tomu tělu pokoj dejte!
K tomu dopomáhej † Otec, † Syn a † Duch sv.! Amen.
Josef Košťál: Zaříkávání v nemocech
Praha: Výroční zpráva Císařsko-královského vyššího gymnasia českého na Novém
Městě v Praze za školní rok 1902–1903
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Chrabré a chvalné činy vojínů
c. k. pěšího pluku č. 11 od časů
jeho zřízení 1629 až do roku 1887
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. 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 byla Praha, Kolín, Josefov, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice. Před
vypuknutím 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 pluk na bojiště, jako organizovaný celek se z něj však už nevrátil. Výložky na uniformě měl pluk popelavě šedé, knoflíky
žluté, plukovní řeč byla česká a německá. Autor kroniky Chrabré a chvalné činy vojínů,
c. k. nadporučík Václav Štěpán Masák, upadl dokonale v zapomnění.

Caliano, 6. a 7. listopadu 1796.

Obzvláštní zmínky zasluhují tři výtečné rány z ručnice, kterými
se svobodník Biskup za šarvátky u Caliana vyznamenal. Jeden
z nepřátel byl se skryl za komínem domu blíže mostu stojícího,
odkud jednu střelu za druhou proti naší nekryté pěchotě vysílal,
při tom tak opatrně sobě počínal, že nikdo v úkrytu jeho jej nezpozoroval. Soudruhové podávali mu nabité ručnice a tím způsobem střílel čiperný Francouz dosti rychle. Konečně vyšpehoval
Biskup zrakem svým sokolím ukrytého střelce; ale poněvadž zdola na mušku jej vzíti nemohl, vylezl sobě na střechu opuštěného
chléva a číhal, až by Francouz k nové ráně vykouknul a na střeše
se objevil. Za nedlouho zablesklo za komínem, leč v tom také již
kule Biskupova prsa nepřítele zasáhla, který s výkřikem klesnul.
Soudruhové jej vtáhli prostřeleného děrou pod střechu, načež jiný zaujal místo jeho; však ne na dlouho. Brzy dostihla jej střela
svobodníkova smrtelně jej ranivši; a když v krátce třetí Francouz
na střechu se vyšvihnul, srazil jej Biskup v okamžiku dolů tak, že
mrtvola jeho na silnici padla a zde co beztvará hmota ležeti zůstala. Osudná skrýš nebyla více obsazena.
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Wagram, dne 5. a 6. července 1809.

V této bitvě vyznamenal se setník Fabari co velitel prvního praporu tím způsobem, že uchopiv korouhev včele své kolony proti levému boku Francouzů se vrhl; neočekávaným a rázným tímto výpadem nepřátelské zástupy rozrazil.
Šikovatel Kremla vedl oddělení své setniny přes Gerasdorf; tu vrazil u protějšího východu na nepřátelskou jízdu, která úvalem proti
němu postupovala. Ber rozmýšlení vrhnul se se svým mužstvem
na špici blížící se kolony a přední jezdce bodáky s koňů srazil. Jich
pádem byla cesta zatarasena, za nimi jdoucí do předu už nemohli, nýbrž obrátiti museli, z čehož nejvyšší zmatek nastal. Každý
z jezdců hledí se zachrániti úprkem zpět, a brzy uhání celý oddíl,
několik mrtvých a raněných zůstaviv, v nepořádku ku své pěchotě,
střelami bodrých střelců Reinerových provázen.
S nemenší srdnatostí počínal si šikovatel Václav Geiger co vůdce
patroly, z nenadání 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 na útěk zahnal.
Četař Svoboda v druhý den bitvy brzy po započetí boje při útoku
francouzských granátníkův nechal tyto na dostřel z ručnice přitrhnouti, hustého deště kulí naň se sypajícího hrubě nedbaje, ani
sám, ani jeho dělostřelci. Když se byli takto přiblížili, ihned jeden
náboj kartáčův za druhým jim vstříc sršel, a ještě rychlejší výpaly
z ručnic naší pěchoty je ničily a řádily strašně v nepřátelských zástupech, celé šiky jako snopy kácejíce.
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Besançon 1814.

Rovněž i při obléhání Besançonu jmenováni jsou někteří poddůstojníci a vojáci našeho pluku, kteří se tam vyznamenali a proto
buď odměny neb veřejné pochvaly došli.
Šikovatel Kremla a desátník Jan Stolpe byli přiděleni jako ochrana k dělům. Hned při prvním výpadě 31. března raněno a usmrceno několik dělostřelců. Tu přiskočili oba poddůstojníci s několika
ještě v obsluze děl náhodou trochu vycvičenými vojíny a pokusili
se za největšího deště kulí, ztracené mužstvo co nejlépe nahraditi. Brzy o překot závodili v donášení náboje, v nabíjení děl, míření i pálení, na to posouvání těžkých těles, jich čištění, znovu
nabíjení atd. S houževnatou vytrvalostí, za stálého povzbuzování
ostatních, zůstali na dále při dělech k obraně vchodu do vesnice
a přispěli takto svou šlechetnou obětavostí, že děla stále hřměla
a nepříteli velmi značných ztrát způsobila.
U Arbois se přihodilo, že desátník Josef Pokorný nemaje již žádný náboj u sebe, zdvihl několik kamenů a na Francouze hodil. Toho
příkladu následovala rychle většina spoludruhů jeho, a za jejich
mocného volání „hurra!“ valilo se krupobití kamenů za prchajícími řadami nepřátelskými.

Melegnano, 8. června 1859.

Mezi těmi, kdo zde nejdéle bojovali a konečně zaskočeni byli, nalézal se také tehdejší šikovatel František Papež. Šarvátku byl sice
přestál, leč cestu k mostu nalezl již uzavřenou; i spěchal podél
Lambra, by za městem řeku tuto přeploval. Znenadání byl třemi
zuavy zpozorován a hned také pronásledován. Aniž by své duchapřítomnosti pozbyl, ustal Papež ve svém běhu, obrátil se, namířil
a skolil prvního ze svých stihatelů, na to zas v běhu znova nabil,
zase postál, přiložil k líci a zastřelil druhého, načež třetí, nad obzvláštním způsobem boje rakouských vojínův udiven, sám se obrátil a trochu rychle odcházel, mezi tím, co dřívější pronásledovaný,
dále neobtěžován, volně cestou svou se ubíral. Potomní setník Papež, hrdina této události, nevyprávěl dlouho ničeho, tak že z vyšších představených o slavném skutku nezvěděl a proto také odměny neobdržel.

Desátník Šimon Hoppe.

Povšimnutí zasluhuje také zvláštní veterán v celém pluku od doby
jeho trvání až podnes svého druhu jediný. Desátník Šimon Hoppe,
jenž r. 1748 v Pešti zemřel, dle znění svého propouštěcího listu 71
rok a 4 měsíce u našeho pluku sloužil. Vřaděn roku 1674, bojoval
čtyři roky proti Francouzům, deset let proti Turkům, potom v Italii
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a zase v Uhřích proti nepříteli křesťanstva, konečně již co stařec
ve válce o rakouské dědictví. Vojákem stal se za císaře Leopolda
I. a zemřel za panování Marie Teresie, z čehož následuje, že čtyřem panovníkům domu Habsburského přísahu věrnosti skládal.
Poslední tři roky života svého strávil Hoppe v invalidovně, kdež
do poslední chvíle službu zastávaje, věku více než 100 let dosáhnul.

Válka roku 1866.
Boje v Tyrolsku.

Dne 25. června měl setník Růžička půtku s Garibaldiovými dobrovolníky u Caffaro. Dostižen byl nepřátelským oddílem, jehož vůdce
ku vzdání jej vyzval. Na místě jakékoliv odpovědi, vyrazil Růžička
důstojníkovi dobrovolníkův šavli z ruky a učinil jej ranou do hlavy k boji neschopným; rovněž tak skolil nejbližší dva červenokošiláky. Nyní však nahrnulo se ostatních 16 Garibaldiánů na něho.
Trubač Lusk bránil zmužile svého setníka sečným nožem, až pak,
dvakráte bodákem proklán, k zemi klesl. Ze 13 ran krváceje, pokračoval Růžička v boji proti 16 sokům, až jej konečně od zadu přes
jeho hlavu vedená rána šavlí, která mu čáku rozštěpila a do lebky
jej zasáhla, k zemi porazila. Takto pomoci zbavenému a bezbrannému vrazil jeden Garibaldián bodák s takovou silou do zad, že
se tento ohnul a vzdor zpětnému vytahování vězeti zůstal. Tak nalezl jej později sem přibylý itáliánský plukovník dobrovolníků Castellini, odňal mu šavli a revolver a dal jej, stále ještě s bodákem
v zádech, i s trubačem Luskem na místo obvazu do Caffaro donést,
odkud pak oba do Rocca d´Anfo dopraveni byli.

Povstání v Hercegovině r. 1882.
Půtka na Planiku u Korita, 16. ledna.

Vojín Karel Kvapil byl se dobrovolně přihlásil k hlídce. Hned při
zahájení boje byl raněn do pravého stehna, ale i nadále boje
se súčastnil, až druhou kulí byv raněn, klesl a jak velitelem, tak
druhy za mrtvého pokládán byl. Povstalci, ženouce se za hlídkou,
nalezli toho nešťastníka v jeho opuštěném stavu, dosud však živého. Nyní se jim naskytla vítaná příležitost, aby ukázali své barbarství. Nejdříve uřízli tomu ubožákovi nos, pak chytli jej za hlavu,
přiložili pilkovatou část jeho vlastního rýče ku krku a vysmívajíce
se oběti svých hovadských choutek zkoušeli tímto způsobem ostrost pilky. Byli ale nejspíše ze své kanibalské ukrutnosti vyrušeni
čtvrtou setninou. Když o půlnoci první setnina, která táhla od Bílku, do těchto míst došla, objevil pes „tigr“ zvaný, který byl vojsku
přivykl a již ze Stolače s sebou běžel, krvavou oběť v jedné roklině
a zavolal úpěnlivým vytím druhy toho ubožáka k jeho zachráně-
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ní. Nebohý ten muž byl do do Korita odnesen, zde ošetřován a obvázán, potom do nemocnice v Avtovači dopraven, kdež byl léčen
a později do Vídně odeslán, aby nejlepšího ošetřování a pomoci
moderní chirurgie se mu dostalo. Odměnou pak statečného tigra,
toho proň tak slavného dne, byly dvě konservy masa.
Vojín Jan Kovář Jsa kuchařem, byl 17. ledna připravováním menáže venku před četnickými kasárnami v Koritu zaměstnán, když jej
asi o deváté hodině ranní kulky fičící mu kol hlavy začaly poněkud
nepohodlně obtěžovati. Na blízkém místě usadila se tlupa povstalecká a vyvolila si kuchaře za terč. Kovář se ale nedal, na spěch
nasbíral něco kamení, vystavil si s něho ochrannou zídku a vařil
dále, škádle při tom povstalce zpěvem, hvízdáním a různými, ne
vždy slušnými gesty.

Půtka u Bračice 17. března.

Ráno 16. března obdrželo velitelství četnické stanice v Predolu rozkaz, aby více hlídek k vynalezení neb zachycení ze Stolače
uprchlých 4 četníků vyslalo. Četnický velitel obrátil se na velitele našeho detachementu, poručíka Františka Martinů, s tou prosbou, aby mu poskytl přiměřenou asistenci. Poručík Martinů jeho
prosbě vyhověl a ujal se sám vedení hlídky, sestavené ze 26 vojáků, 4 četníků a 2 pandurů, do Dabrice, kam v 7 hodin večer dorazil, aby ještě téhož dne průsmyky u Stiepan Krstu do Nevesinje
obsadil. Když se dostal asi 2000 kroků za Dabricu, přišli za ním
2 tamní vesničané a zapřísáhli jej, aby od dalšího pochodu ustal,
protože v Bračici přes 200 povstalců se usadilo a on by jistě zničen byl. Poručík Martinů odvětil těmto osobně mu známým lidem,
z nichž jeden Omer Baigorič, druhý Begovič Velaga se jmenoval, že
jemu ani vojenská, ani jeho vlastní čest nedovoluje, toho varování
uposlechnouti, ale, jemu spíše káže, aby povstalce napadnul, kdy
a kdekoliv se s nimi setká.
U Bračice v menším údolí zpozoroval vpravo 10 – 12 povstalců. Jiný
houfec, asi 40 mužů silný mu padl v levý bok a na všech okolních
vršcích hlavy povstalců se míhaly. Povstalci se táhli, buď skákajíce
od kamene ku kameni, buď se opatrně a pomalu plížíce vždy blíže,
tak že ti nejpřednější pouze 60 kroků vzdáleni byli. Snad by se byli
s handžárem v ruce na naše malé oddělení vrhli, kdyby jim v tom
nesčíslné balvany nebyly překážely. Poručík Martinů, když se chtěl
orientovati, jak věci stojí, na nějaký mohutný útes vystoupiti a odtud bez ohledu na kolem fičící kulky rozhlížeti se musel. A tu viděl,
že jednotliví povstalci se již mezi něj a hlídku vloudili. Nejbližšího povstalce ranou z revolveru byl skolil, seskočil a vedl své lidi
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pomalu zpět. Šlo se krokem, vždy znova napadal jej rozkurážený
nepřítel. Na jakou vzdálenost se bojovalo, vysvítá z toho, že vojín
Hollmann sekem handžáru smrtelně poraněn byv, svému protivníku bodák do těla vrazil, načež oba mrtvi k zemi klesli. Konečně
podařilo se dosíci Kule u Dobruče, načež povstalci, doprovázeni
salvami, se ztratili. Ztratili při této potyčce 2 mrtvé, mezi nimi
svého náčelníka Milutína Sutiče, 4 těžce a mnoho lehce raněných.
Poručíku Martinů byl v uznání jeho bravury a udatnosti c. k. vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací přiznán; desátníku Janu
Velíškovi, jenž svojí řízností a chladnokrevným trvalým chováním
v nepřátelském ohni příklad mužstvu poskytnul – pak vojínu Josefu Webrovi, jenž obzvláštní udatnost a věrnost osvědčil, udělena
stříbrná medaile II. třídy za udatnost. Vojína Hollmanna nalezli
druhý den strašně zohaveného a pohřbili jej blízko bojiště.
„A muže chceš-li chrabré, plné jaré síly,
Písecké zavolej; ti pro Tě v oheň pílí.“
Václav Štěpán Masák: Chrabré a chvalné činy vojínů c. k. pěšího pluku č. 11 od času jeho zřízení 1629 až do roku 1887: s připojením nutných dějepisných poznámek
Praha: nákladem důstojnického sboru pluku, 1887
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Úchylná mládež
Časopis Úchylná mládež vycházel v letech 1924–1950. Založil ho a vedl profesor psychologie dětského věku MUDr. Karel Herfort. Článek Puberta a prostituce napsal Jan
Schneider (1875–1944). Po studiu práv přešel Schneider roku 1899 na policejní ředitelství do Prahy, kde se postupem času stal vrchním policejním radou. Jeho přičiněním
vzniklo při policii sociální oddělení zaměřené na boj proti sociální patologii, žebrotě, tuláctví a prostituci.

Puberta a prostituce

Mluvíme-li zde o prostituci, mluvíme o armádě děvčat, která plní ulice, noční místnosti, kavárny, hotely a pod., a nikoliv o těch,
kde prostituce následuje po různých poruchách a nemocech, např.
spavá chřipka, anebo kde jde o ty případy, kdy prostituce je prostředkem nikoliv k získávání hmotných výhod, nýbrž spíše příležitostí, kde děvče zvýšené sexuality hledá možnost k nasycení svých
neukojitelných, snad chorobně založených chtíčů a pudů. Kdežto
v obou těchto případech možno konstatovati začátek prostituce
i v letech dospělých, v případě prvně uvedeném, tedy u prostituce v pravém slova smyslu, počíná prostituce pouze ve věku mladistvém, ve věku dospívání. Stručně uveďme, jaké jsou poměry,
za nichž vyrůstají děvčata:
Ve velice četných případech jde o sirotky nebo polosirotky, nebo
o děvčata, jejichž rodiče nežijí společně, jsou již rozvedeni nebo
rozloučeni, o rodiny rozvrácené. Ale i tam, kde rodina zdá se být
řádná, není výchova rodinná taková, jaká by býti měla, ať již vinou
osobních vlastností rodičů neb pěstounů, či vinou jiných sociálních vlivů. V těchto rodinách setkáváme se s poruchami duševními
a nervovými a hlavně alkoholem, který opět zaviňuje nedostatky
po stránce sociální, hádky, rvačky, týrání ženy a dětí, výstřednosti
ve sféře sexuální. Přitom sluší poukázati ještě na to, že se v těchto
rodinách vyskytují četné potraty a zvláště nápadně četné případy
tuberkulosy. Nemajíce soustavného výzkumu děvčat po této stránce, nedovedeme posouditi, zda a pokud mohou nemoci a míti vliv
na vytváření povahy a vloh děvčat.
Nejdůležitější kapitolou dětství je pobyt ve škole. Na vysvědčeních
shledáváme se s těmito známkami: z mravů, z pilnosti, z jednotlivých předmětů a konečně z vnější úpravy. Vyžadujeme-li si ze škol
vysvědčení jako dokladu při umisťování ve vychovatelně, pozorujeme, že největší část děvčat má známky z mravů prvého stupně,
čili ve škole svým chováním nezavdávala příčiny ke stížnostem,
tím méně dávala najevo, jak se jejich pozdější osud vytváří. Cha-
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rakteristickými známkami jsou však známky z pilnosti a z vnější úpravy. Jsou vesměs špatné, často i nejhoršího stupně. Čemu
nasvědčují? Tomu, že je zde nedostatek vůle, píle, svědomitosti,
ale i nedostatek čistotnosti, pořádkumilovnosti a vytrvalosti. Děvče svou práci nebéře vážně a opravdově, odbývá ji a je rádo, když
ji odbude. Jest to bytost ledabylá a zpravidla zvláště duševně líná.
Setkali jsme se ovšem asi se třemi případy, kde šlo o prostitutky, které měly známky prvého stupně odshora až dolů. Byla proto těmto třem případům věnována zvýšená pozornost, a bylo zjištěno, že jde o děvčata, o nichž byla shora řeč, totiž se zvýšenou,
až chorobnou sexualitou, která se snažila najíti ukojení jakýmkoliv způsobem, nejen ve stycích s muži, nýbrž i se ženami. Bude zajímavo dále sledovati tyto případy, až vyjdou z výchovných ústavů.
Celý tento tragický příběh odehrává se v krátké době, nikoliv u dospělých osob, nýbrž u děvčat 14, 15, 16letých. Děvče stane se prostitutkou dříve, než si samo uvědomí. Kdežto jedna žije ve svých
krásných snech, její družka z mládí propadá osudu. Jedny zapadají, druhé nastupují na jejich místo, jdou jako zmámené, jako šly
tisíce před nimi. V příloze uvádíme řadu případů, nikoliv úmyslně
sestavených, nýbrž běžných, aby čtenář mohl sám posouditi, jak
tato děvčata žila a žijí, jak líčí cestu k prostituci a jaký je jejich
názor.

Rodinné prostředí

1. Děvče chodilo do hostince stavět kuželky a často tam zůstalo i spát. Před 14. rokem měla styky s podnájemníkem, od něhož
se nakazila. Ze sourozenců měl bratr rok žaláře pro loupežné pře-
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padení, druhý bratr tulák, sestra žebrala. Tři děti byly rodičům
odebrány.
2. Rodiče rozvedeni. Otec samá zábava, samá ženská. Vychovávala ji teta od 3 měsíců, chtěla z ní míti slečnu. Dala ji do obecní
školy, ač děvče bylo na učení zcela tupé. Vedla ji k pobožnůstkářství, vodila ji po kostelech na modlení. Někdy, když ji to děvče zbila, a pak jí na usmíření upekla dort. Visela na ní, děvče jí bylo
útěchou za zklamanou lásku z mládí. Děvče bylo do 14 let slušné
a něžné, pak se začala povaha měniti k horšímu.
3. Otec pijan, je v opici zlý, skřípe zuby. Ve škole se učila špatně,
neumí počítat, všude ji okradou. Je nižší inteligence, hysterická.
Vyvolává výtržnosti, chová se vzpurně. Pokusila se o sebevraždu.
Později se provdala, opíjela se. Chodila po ulici se zdviženými sukněmi, svlékala se, zuřila. Dána do ústavu pro choromyslné.
4. Děvče prodělalo spavou chřipku. Trpí ochrnutím nervů, je
ku práci nezpůsobilé, rodiče se jí proto zřekli. Potuluje se, žebrá,
dělá holku. Co má dělat? táže se. Na otázku tu je těžká odpověď.
5. Otec je pijan, matka asi 45 let stará měla poměr s jiným mužem.
Donutila dceru ke svatbě s ním, aby se předešlo pomluvám, protože on u nich bydlel, ale i po svatbě udržovala s ním matka poměr
dále. On je úžasně sprostý, prolhaný, pohlavně nenasytný, perversní, neostýchal se obcovati před dětmi.
6. Ze 13 dětí, 8 zemřelo. Rodina měla majetek 200.000 Kč, ale otec
vše prohýřil, matka prodává na ulici květiny.
7. Otec je holkař 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 opilosti týral a při tom tělesně
zneužíval. Děti to viděly a plakaly. Ani před smrtí jí nedal pokoj
a utahal ji. Po smrti ženy zneužil dcery a říkal, že mu musí vynahraditi maminku.
9. Děvče je neobyčejně vyvinuté. Do 4 a půl roku nemluvilo, pak
vydávalo ze sebe jen skřeky. Je nečistá, nemá kamarádky. Je slabomyslná. Matka utíkávala z domu, dělala skandály, nalila sousedům na práh petrolej a zapálila to. Všechny dcery se staly
prostitutkami.
10. Matka zemřela na tbc, otec byl celou válku pryč. Po válce se seznámil s novou ženou, přistěhovala se k němu, přišel však s ní
i její muž. Ten proti stykům jejich ničeho nenamítal. Děvče lehkomyslné, dělalo dluhy. Bralo šatstvo, kupovalo pudry a trety. Jak
se dostala ven, nepřišla domů.
11. Matka je číšnicí ve vinárně. Nabídla svou 15letou dceru a sama
jí dohazovala hosty, ze kterých něco koukalo.
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12. Chodila s matkou po hostincích prodávat cukroví, později sháněla matce pány, upozorňujíc je, že matka je sama doma. Pak začala s prostitucí i ona. Matka tázána, co dělá děvče po nocích, řekla, že chodí do biografu.

Jak se staly prostitutkami

13. Šla nakoupiti do Prahy a více se již nevrátila.
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.
15. Utekla z domova. V místech dlouho nevydržela, buď bylo mnoho práce, nebo že paní byla nevrlá, nebo že ona sama byla hubatá
a tak chodila po Praze a spala venku. Jednou se na ni jeden pán
divně podíval, šla s ním, on jí dal peníze, a pak již věděla, jak se to
dělá.
16. Matka zavírala obě oči, když děvče počalo navazovati styky
s muži. Již ve 13 nosila domů dárky, matce přinesla na blůzu. Matka vyčíhala pak jednoho z milenců, předstírala, že je děvče těhotné, a ten musil zaplatiti děvčeti 10.000 Kč a matce dáti jako bolestné za zhrzení mateřského citu 5.000 Kč.
17. Říkal milý, aby nechala práce, od té doby jsou oba živi z prostituce. Až si naspoří na šaty, půjde do místa, aby milý nevěděl, protože říkal, půjde-li od něho, že si ji najde, ať je kde chce. Není ale
jisto, že si to místo najde. V poslední době služky utíkají ze služby,
že se ze mzdy nemohou obléci a jsou prostitutkami. Ve dne jsou
hezky v teple v ústavu práce, dostanou potvrzení a jsou tak jisty
před strážníkem, a večer jdou na ulici.
18. Na Rychtě, kde byla o místo, prosila děvčata, aby jí dala kousek
chleba. Smály se jí, že má hlad a řekly: jdi si vydělat jako my.
19. 13leté děvče šlo za školu. S učením pod paží šlo do Prahy, chodilo od krámu ke krámu a při tom se seznámilo s prostitutkami.
Opatřily jí pána. Šla, ale přišla bez peněz. Poučily ji, když se tedy
na to dala, že musí koukati, aby z toho něco měla.

Děvčata o prostituci

20. Prostituce se jí líbí, má ráda dobrodružný život. Čím více nebezpečí a divokosti, tím více se jí to líbí. Pořádně se živit nechce
a nebude, pořádný život je strašně fádní.
21. Než by pracovala, raději půjde do polepšovny.
22. Přijela do Prahy hledat místo, ale nenašla ho. Šla do divadla
tancovat. K tancování v divadle vyžaduje se jednak pružnost, jednak umění býti živa za 15 Kč denně, a to nedovede. Šla tedy do baru. Tancování v baru je jiné, to se jí líbí. Je polopanna.
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23. Chce užíti světa. Je jí to jedno, přijde-li do vychovatelny. Bude
tam tři roky, a až vyjde, tak se třeba zastřelí.

Děvčata o sobě

24. Nemá ušetřeno pranic. Stojí ji mnoho její toilety, má 5 večerních a 4 na ulici, prádlo má prvotřídní, krajkové. Převléká se denně a mnoho utratí za jídlo. Chodí třikrát týdně do lázní. Má 4 přátele, kteří jí platí 400 až 500 Kč týdně, ale to jí všecko nestačí.
25. Nic si neušetří ani nekoupí, a ještě má dluhy. Prostituce se jí
přes to líbí a prostitutkou chce zůstati.
26. Je nervosní až k šílenství, při prostituci je jako kus ledu.
27. Je špatná, ví to, ale udělá každému dobrého, co může. Má-li peníze, rozdá je, koupila děvčeti, bylo mu zima, kabátek, žebračky
podporuje.
28. Po pokusu sebevraždy. Nevěděla, co dělá, tak ji to táhlo k vodě,
jako by jí někdo hlavu tisknul. Bolí ji ve spáncích, ale doma to neuznají. Mohla být dnes již v nebíčku a co tady má?
29. Mnoho kouří, ačkoliv to má zakázáno, je náchylná k plicní chorobě. Vychodila vyšší dívčí, pak ¾ roku obchodní školy, ale učení ji
netěšilo. Má v sobě potulnou hereckou krev, ¾ roku byla také u filmu. Prostituci neprovozuje, dělá to jen v nejnutnějším případě.
30. Prostituci provozuje, že se jí to líbí. Číšnicí chce být, aby
se mohla ošatit. Má už takovou povahu, že touží po mužských, teprve však od té doby, kdy měla s mužem první styk. Je jí divně
a musí si mužského najíti.
31. Děti a zvířata má ráda. V bio se jí líbí film o dětech, chtěla by
k nim jíti. Má ráda jemné věci. Lásku nemá, ale chtěla by míti, i dítě by si přála a vdát se. Když se k dítěti přitulí, má takový krásný
pocit.
32. Co dělá špatného? Má svůj byt, který řádně platí, koupila si
nábytek na splátky, sama si v domácnosti všechno udělá, šaty si
šije. Že je číšnicí? Dělá to proto, že musí míti muže, a ne stále jednoho. Každý ji za čas omrzí a musí míti jiného. Kde je má sháněti?
Nejsnáze jde to ve vinárně. Nepije, za svou povahu nemůže. A v sestře také, nic s ní neuděláte. Snad bude nějakou dobu dělati dobrotu, ale pak to na ni přijde taky. Krev ji přemůže.
33. Dali ji z obchodu lahůdkářského pryč, že si nepamatovala
saláty.
34. Na domluvy: To je marné házení hrachu na zeď. Prostitutka
jsem a prostitutkou 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 po ruce. Mne chytil
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za klobouk, shodil jej, a ustřihl mi vlasy. Já jsem z toho ochuravěla a od té doby jsem nemocna. Mikádo mi ještě nejde udělat, jak
mi ty vlasy strašně ustřihl. Druhý den se šel opít, utratil 7.000 Kč,
a přišel dělat rámus do nemocnice. Maminko, jsem tak šťastna.
Ani jsem si nepomyslela, že bych mohla být tolik milována.
Úchylná mládež: časopis pro výzkum a výchovu mládeže slabomyslné, hluchoněmé,
slepé, mravně vadné a zmrzačelé
Praha: Spolek pro péči o slabomyslné v RČS, 1924–1950
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Abc dyalektyckého materializmu
Antar, občanským jménem Václav Čedík (1908–1955), působil v revoluční organizaci
ISAW (Internacionální associace woodcrafterů – Junáci přírody a práce). Byl redaktorem časopisu Slunce a v přidružené Edyci Slunce vyšlo roku 1931 i Abc dyalektyckého
materializmu. Za války se zapojil do odboje, po osvobození se stal přednostou psychiatrické kliniky v Plzni. V roce 1953 byl jmenován primářem Státního psychiatrického léčebného ústavu v Havlíčkově Brodu.
V Žurnálu Univerzity Palackého č. 7, 5. 11. 2004 je o Čedíkovi prapiškvorná zmínka: 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 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. Pohyb platinových koulí
byl proměřován, aby se, podle teorie soudruhů Čedíka a Hrbka, prokázaly vedle Newtonových přírůstků tíže i Hrbkem proklamované záporné indexy úbytku tíže. Zdá se ale, že
hyperaktivní politizující experimentátoři začali být trnem v oku některého vysokého stranického funkcionáře. Čedík putoval na neurologickou kliniku do Prahy a Hrbek se v roce
1951 ocitl na univerzitě v Olomouci.

každý čtenář této brožuri

má právo abi mu bilo visvětleno vše, čemu v této brožuře nerozuměl, má právo, abi bili vivráceny jeho námitki. tato knížečka je
pouze úvodem k vlasnímu velkému dílu, na kterém každý čtenář
bude spolupracovníkem. dílem jím je jasná dyalektycko-materialistycká životní praxe mladých lidí v čsr. použij i ty svého práva
a napiš nám, o čem si přeješ podrobnější visvětlení, proti čemu
máš námitki. každámu čtenáři, přiloží-li známku na odpověď, dostane se od autora této knížki dyalektycké a materialistycké zodpovědění všech 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,
i o mišlení: mislím-li nějakou větu (tézi), viskitne se v zápětí její
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protiklad, 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 sintéze na višším stupni. např. tě napadne: moje osobnost je
mi vším, společnost – kolektyv mě omezuje v mích přáních, brání
mi, abich žil volně po svém. kolektyv mi překáží. jedinec vše – kolektyv nic. tvúj vlastní mozek nebo mozek někoho jiného namítne:
kdybi nebilo kolektyvu neměl bis těchto šatú, nepožíval bis ohromných víhod civilizace, těžce po celí den bis sháněl potravu, žil bis
nepohodlným životem. jedině kolektyv z tebe udělal člověka. jedinec nic – celek vše. sintéze: kolektyv omezuje jedince a zároveň mu
pomáhá. poněvadž prospěch z kolektyvu je větší, než škoda, má
jedinec pomáhat kolektyvu. jedinec něčím i kolektyv něčím. chibný
je naprostý individualizm (sobectví) žít jen pro sebe a chibný je
napsostý kolektyvizm: žít jen pro druhé. správné je: každý dá podle svích možností a každý dostane podle svích potřeb (socializm).
skvělím 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, pá-
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nem, žena je věcí, domácím zvířetem, žena budiž poddána muži
(bible).
praktickí dualizmus: muž a žena jsou dva nesmiřitelné rozdíli, 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 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 vímislem, náhodným nápadem, nýbrž
samozřejmou nutnmostí ve vívoji mišlení.

chibné chápání vívoje.

pokračování evoluce a revoluce
nesprávné, nedyalektycké chápání vívoje vede ke dvěmachibným
názorúm, které naprosto odporují skutečnosti.
kapitalistovi patří vírobní prostředki a všechny vírobki, které jsou
těmito prostředki od dělníkú vyrobeny. dělníci dostávají od kapitalisty jen nejnutnější životní prostředki, které jim umožňují dále pracovat. kapitalista dostává z vírobi mnohem víc, než múže
spotřebovat. tím vzniká na jedné straně bída a na druhé přepich.
z toho povstávají protiklady kapitalistyckého hospodářství: proletariát a buržoasie. podle dyalektyckích zákonů bude i kapitalizm
zničen a vznikne višší forma vírobi: socializm (sssr). není možno,
abi jak to mislí reformizm, pozvolnými opravami se stal kapitalizm 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 kpitalizmu, technika, kultura a p. ,
zústanou zachovány.
tak púvodní prakomunizm je tézí, vikořisťovatelská společnost je
antytézí, noví socializm sintézí. o tom podrobně vikládá historickí
materializm a marxizm, jehož je dyalektickí materializm metodou, zpúsobem nazírání.
Antar: Abc dyalektického materializmu: metoda správného mišlení
Praha: Jaroslav Hošek, 1931
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Veliká povodeň v Čechách
ve dnech 29.–31. července 1897
Už měsíc po povodni vyrukoval s tímto bestsellerem nakladatel Alois Hynek.
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. do 31. července,
předstihlo strastná očekávání: zprávy, které z krajů živelní pohromou stižených došly, zvěstovaly, že nikde není pamětníků tak rozsáhlého neštěstí. Katastrofa stihla skorem dvě třetiny Čech, část
Moravy a Slezska, Dolní a Horní Rakousy, Salcpurk a velkou část
Německa. Podáváme zde čtenářstvu neúplné jen vylíčení hrozných
událostí.
Mezi Hořenicemi a Jaroměří došlo k vzrušujícímu výjevu. Kolem 11.
hodiny odpolední bylo totiž slyšeti zoufalý nářek a úpěnlivé volání
o pomoc. Ve spoustě vod pak objevil se přikvapivšímu obecenstvu
následující obraz: na stromě trčícím v hučících vlnách, sedělo děvče, jež na cestě do města bylo v 8 hodin ráno překvapeno a obklíčeno vodou. V zoufalství vylezla dívka na strom, odkud očekávala
pomoc. Veliký dav obecenstva pozoroval zoufalou situaci nešťastného děvčete. Zpráva o tom donesla se též do jaroměřských kasáren, odkud vojáci odebrali se k vodě, aby o záchranu děvčete
se pokusili. Několikrát pustili se po proudu, vždycky se však museli vrátit. Teprve desátníku Václavu Lacinovi a pěšáku Josefu Kryštofovi se podařilo s nebezpečím vlastního života děvče zachrániti.
Nešťastnice byla oběma statečnými muži dopravena na břeh, kdež
ovšem chrabrý čin vojínů vzbudil aplaus.
Nové Benátky. Rozvodněná Jizera zaplavila dolení část města. Lidé
zachraňovali se i na střechách opouštějíce stropy své byty. V jistém domku zůstali 64letý stařec a 75letá stařena, kteří nemohli se odtrhnouti od svého bytu. Před vodou unikali na židli, stůl
a na pec, marno, voda stále stoupala a v téže chvíli, kdy sřítila
se na dvoře socha sv. Jana, stařec zmizel ve vlnách. Stařena celou
noc po tmě seděla v koutku na peci, ráno pak uzřela svého stařečka, zmítající se jeho mrtvolu ve vodě ve světnici stojící.
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Trutnov. Dne 29. července k večeru vystoupila řeka Úpa ze svých
břehů. Mocným proudem byl železniční most ohnut jako slabý
prut, v továrně Ettrich byla část strojovny a stáj pro koně stržena
a odplavena. Žena kočího, zaměstnána byla zachraňováním koní,
když část podemletého břehu na němž stála, byla vodou urvána
a nebohá žena nalezla ve vlnách smrt. Na záchranu její z rozkace-
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ného 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 zbořen dům pekaře Antonína Enda, obydlený dělnickými rodinami. Vidouce, že ze 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 polozbořenému 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
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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 dopraven do svého bytu,
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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,
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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.
Veliká povodeň v Čechách ve dnech 29.–31. července 1897
Praha: Nákladem Aloisa Hynka, 1897
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Zápisy z Apolináře
Podle katalogu Národní knihovny vycházely Zápisy z Apolináře pro interní potřebu Protialkoholního oddělení psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Praze 2 v rozmezí let
1951–1958. Jsou psané na stroji a rozmnožené cyklostylem na hrubém dřevitém papíře.

Beseda s panem Králem (vrchní ošetřovatel)

Zápis o besedě nováčků dne 17. července 1956 s vedoucím lékařem
a ostatními pracovníky Protialkoholního oddělení psychiatrické
kliniky v Praze 2, Apolinářská 4/447
Přítomni: 4 nováčci.
Pan Král seznamuje nováčky s řádem ústavu. Příjem pacientů je
ve čtvrtek, propouštění ve středu. Při příchodu má každý pacient
právo obdržeti čisté prádlo. Číslo lůžka musí souhlasit s číslem
deníku, hrnečku a známek na stravu. Při odchodu nebo změně
lůžka se hrneček musí odevzdat. Po příchodu se pacientům odebírá krev, a proto v tento den je nutno zůstat lačný. Po několika
dnech jsou u pacientů prováděny roentgrenové snímky žaludku,
srdce a plic. Program zaměstnání pacientů je vždy den předem
vyvěšen na chodbě. Rozvrh práce je opakován na ranním hlášení. Za nedodržení rozvrhu jsou trestné body. Stopethyl (antabus)
se béře 2x týdně, zapíjí se vodou a zpívá se. Do dvou dávek Stopethylu nesmí nikdo bez doprovodu opustit ústav. Venerické oddělení se nachází v sousedství protialkoholního a s pacientkami
tohoto oddělení je zakázán jakýkoliv styk. Porušení tohoto zákazu má za následek propuštění z léčení. Inventární věci: smetáky,
košťata, příbory atd., za tyto ručí správa oddělení a ta přenáší
ručení na pacienta. Proto je nutné v případu ztráty škodu uhradit. Kouření: na pokojích je naprostý zákaz kouření, kouřit je možno pouze venku. V pracovní době není dovoleno kouřit ani v kuřáckých koutcích. Jakékoliv hry v karty jsou pacientům zakázány,
připomínají hospodské zvyky. Na pokoji není dovoleno zbytečné
zdržování, naopak od oběda do 14 hodiny je nutno dodržovat klid
z důvodu odpočinku. Návštěvy jsou povoleny jen v sobotu a v neděli. Děti ani dospělí nemají do ložnice přístup. Místo pro návštěvy je v létě v zahradě, v zimě a při nepříznivém počasí v jídelně.
Za mimořádnou návštěvu jsou pacientovi strhávány 4 hodiny z vycházky. I když léčení je dobrovolné, musí se každý pacient podrobit domácímu řádu. Kdo má konkrétní připomínky, vedení je rádo
uslyší, avšak nelze po dvou dnech pobytu se snažit změnit systém vybudovaný na základě dlouholeté zkušenosti. Spoluspráva:
skládá se z různých funkcionářů; noví pacienti jsou informová-
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ni „Makarenkem“ oddělení. Spoluspráva nepředstavuje žádnou
samostatnou složku, nýbrž orgán prohloubení spolupráce s vedením. Volba se provádí po světnicích a je schvalována vedoucím
lékařem. Na světnicích jsou voleni důvěrníci, kterým je nutno pomáhat a podporovat je v práci. Rozcvička a sprchování: je povinná
jako součást léčby a i když někdo cvičit nemůže, musí ráno nastoupit. Psaní deníku je rovněž povinné. Jinde lékař provádí visitu dvakrát 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 kádrování, schůze spolusprávy se rovněž koná
ve středu v 11:30 v jídelně. V dalším pan Král odpovídá na dotazy.
Dotaz: Jak je možno odsud telefonovat? Odpověď: Z kanceláře ošetřovatelů. Dotaz: Mám jen svoje šaty a žádám pracovní oblek. Odpověď: Co mám, rád vydám, avšak mám toho velmi málo. Přijďte, co
mám ve skladu, rád vám dám. Tím byla ukončena beseda nováčků
s panem Králem.

Zpráva ze záchytné stanice

Byl převezen na kliniku muž se zraněním. Když totiž opilý přišel
domů, žena proti němu vystoupila se sekyrou v ruce. Na štěstí jej
udeřila tupou stranou, takže je vyléčení možné. Kdyby byla sekyru
obrátila ostřím, bylo by to dopadlo mnohem hůře. Muže by odvezli
do márnice a ženu by zavřeli. Vidíte, že alkoholismus je dvojsečná
zbraň.

Diskuse č. 407

Večer zahájil Dr. Skála některými domácími zprávami. Zmínil
se také o případu, který zpracovával jako soudní znalec. Muž,
o kterého se jednalo, dostal vypít v době od 8 do 12 hodin celkem ½
l kořalky. Při zkouškách byl zjištěn obsah 2 a ¾ ‰ alkoholu v krvi. Před tím ale u soudního projednávání svého případu tvrdil, že
v den autonehody vypil také jen ½ l kořalky a přece měl ještě po 24
hod. 3,5 ‰ v krvi. Zřejmě tedy u soudu nemluvil pravdu. Poradil
mu to advokát, zřejmě ho přijde rada pana doktora trochu draho.
Se souhlasem potkalo se řešení Dr. Skály ohledně tzv. kuřáckého
svinčíku. Nabídl kuřákům zatím popelníčky papírové, a přislíbil
pro příště popelníčky řádné.
Jako další bod programu byly pohovory se zachycenými osobami.
Jako prvý na řadu přichází muž.
Dr. Skála: „Pane M., doufám, že se domluvíme jako ráno a pak vás
pustíme. Kolikrát jste byl na záchytce?“
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Muž: (Ve středních letech, velmi špatné výslovnosti, kulhá a do nemožnosti přecitlivělý.) „Sedmkrát.“
Potom, aniž se ho doktor tázal, mluvil o sobě, jak byl zasypán v roce 1952, má o tom legitimaci, je kulak, v práci ho rozčilují. Dělá
na stavbě, kde jsou na něj hrubí. Při tom neustále vzlykal.
Dr. Skála: „Ráno jste mi říkal, že jste studoval na stavitele. Můžete
mi říct, kolik je 5 × 5, 2 x 14, 6 × 7?“
Muž: „Jsem zapsán na nervovém oddělení a potřebuji nové zaměstnání.“ (Pláč.)
Dr. Skála: „Ale pane, já bych kvůli tomu neplakal.“
Muž: „Jsem baba.“
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, neumím odpovědět, tak se rozbrečím a mám vztek. Kdybych nebyl katolík, vzal bych lopatu.“
Dr. Skála: „Čím byl váš otec?“
Muž: „Stavitel.“
Dr. Skála: „Otec nepije?“
Muž: „Ne, a ani nekouří. Byl jsem v koncentráku a potřeboval bych
změnit zaměstnání. Buďte tak dobří a dejte mně vědět.“
Dr. Skála: „Ráno jste říkal, že jsem esesák. Doufám, že jste o mně
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změnil mínění. Pane Herejku, doprovoďte pana M. dolů.“
(Muž odchází a děkuje s pozdravem Zaplať Pán Bůh.)
„Chtěl bych všem přítomným říci: Až budete míti mouchy, vžijte
se do této situace a vzpomeňte si na tento případ. Je to velmi zajímavé. Hned klid a hned zase pláč. K dovršení všeho žije v prostředí, které ho nešanuje. Dále prosím paní N. Paní N., jsou tu vesměs
našinci, nemusíte se žinýrovat. Po levici sedí pacienti, kteří jsou
zde na léčení, po pravici pacienti vyléčení a jejich manželky.“
(Na stupínek si jde sednout žena. Je jí 28 let, na záchytné stanici byla celkem 17 x.) „Proč se tak často dostáváte na záchytnou
stanici?“
Žena: „Když se pohádáme se starým, tak se jdu napít. Poprvé jsem
zde byla v roce 1953, ale také jsem 1 rok vůbec nepila, to tehdy nebyl můj druh doma. Když se napiji a jdu po ulici, tak jsem hlučná
a odvezou mne k vám. Můj druh je také alkoholik. Hraje po hospodách na harmoniku a nikdy nepracoval.“
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: „Jak dlouho dovede být střízlivý?“
Žena: „Někdy přijde večer, někdy až za dva dny.“
Dr. Skála: „Kolik dnů v týdnu je střízlivý?“
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Žena: „Opilý je každý den.“
Dr. Skála: „Říkáte, že není lepšího člověka, když je střízlivý, ale on
vlastně není střízlivý nikdy?“
Žena: „Třeba něco provede a pak je ke mně roztomilý.“
Dr. Skála: „Co v tom případě dělá?“
Žena: „To vám nemohu říct. V hospodách, kde hraje, mu většinou
dávají místo peněz alkohol.“
Dr. Skála: „Můžete říct, čím vyniká vaše opilost?“
Žena: „Jdu po ulici a nejsem klidná, protože mám starosti a také
se peru.“
Dr. Skála: „V hospodě jste se také prala?“
Žena: „Ne, jen dvakrát. Dvakrát jsem byla zavřená.“
Dr. Skála: „Co chcete nyní dělat?“
Žena: „Chci jeti do Příbrami, tam se vydělají peníze.“
Dr. Skála: „Na co potřebujete peníze?“
Žena: „Takto jsem odkázaná na něj, co přinese, a to je tak 20 až 30
Kčs denně. Mám 3 měsíce staré dítě. Kdyby nepil, přinesl by i 100
Kčs. Chtěla jsem jít dělat do továrny neb k tramvaji, ale nechtěl
mne pustit. Říkal, že jsou tam samé...“
Dr. Skála: „Má někdo otázku k paní N.?“
P. Valer: „Proč nechodíte na antabus?“
Žena: „Nedělal mi dobře.“
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Dr. Skála: „Když pojedete do Příbrami, myslíte, že se situace
zlepší?“
Žena: „Budu chodit pracovat a pravidelně spát. Tady chodíme
spát ráno a prospíme celý den. Na příklad když hraje můj starej
ve Strašnicích do 2 hodin ráno, dostaneme se domů až ve 4. Musím
chodit s ním, abych něco zachránila.“
Dr. Otterová: „Co bude s vaším dítětem, když odejdete?“
Žena: „Nechám jej zatím v Krči, tam může být až do 1 roku.“
Levice: „Kolikrát byl váš druh na záchytné stanici?“
Žena: „Asi 5 x. Když se pere v hospodě, bojí se ho i SNB.“
Dr. Skála: „Já osobně bych vám radil opustit druha a nejezdit
do Příbrami. A nyní, pane Herejku, odveďte paní N.! Chce snad někdo z přítomných něco dodat?“
P. Urban: „Hodila by se na ni dlouhodobá léčba.“
Dr. Skála: „Tady jste krásně viděli alkoholismus v kostce.“
Požádali jsme opozdilce, aby napsali, proč přišli pozdě; tak pan
Peterka napsal: šel jsem z práce, pan Haura: nezavádějte novoty, pan Kudrna: manželka měla dlouhé tkaničky a nemohli jsme
tak rychle jít, pan Kaněra: chodím již 4 dny filmovat po hospodách
a jsem vyčerpán.

Stanislav Kotulán: Mých prvních 10 let abstinence

Před léčením: řada lidí našeho druhu o mně vypráví, že já jsem
do ústavu vůbec nepatřil, čili jsem nebyl žádný piják. Tak vám vážení přátelé pro zajímavost a posouzení uvedu jen několik případů. V jednom slovenském okresním městě, kde jsem byl zaměstnán jako úředník politické správy, jsem šel na nádraží k obědu.
Po obědě jsem se již do kanceláře nevrátil. V ovíněném stavu jsem
vskočil do rozjíždějícího se rychlíku a dělal jsem detektiva a ve vlaku, pokud se na to pamatuju, jsem proháněl 2 prodejné ženštiny
a pak jsem zas z rychlíku za jízdy vyskočil. Při špatném seskoku
jsem ztratil brýle, klobouk a hůl a klidně jsem si to šupajdil okolo
štreky do stanice, kde bylo obrovské zděšení, poněvadž se toto odehrálo na hlavní trati Praha – Budapešť a vzápětí po mém seskoku
jel mezinárodní rychlík v protisměru.
Jindy jsem zase ze sebe dělal dělostřeleckého štábního kapitána a vehementně jsem dokazoval a kreslil, že úhel výstřelu rovná se úhlu dopadu, teoreticky jsem přestřeloval vysoké hory, aniž
bych k tomuto odbornému výkladu měl odborné předpoklady. Nebyl jsem totiž ani vojínem, neřku-li důstojníkem.
Jednou jsem zas přišel do Brna na nádraží do kanceláře výpravčího a choval jsem se jako jeho kolega, který ho přišel vystřídat
ve službě.
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A tak ten můj život běžel s většími nebo menšími obměnami
čím dál tím hůře. Tak se stalo, že před 10 lety jsem byl prakticky
se svým rozumem a silou v koncích. Neměl jsem již žádného jiného zájmu, než si někde opatřit Kčs 150,- a koupit si litr rumu: to
bylo tehdy moje největší štěstí a pokládal jsem se po požití tohoto
za nejšťastnějšího tvora.
Tak se stalo, že dne 10. prosince 1946 tajemník ředitelství velkého
zdravotního institutu Stanislav Kotulán v doprovodu své drahé choti nastupuje na odd. 102 psychiatrické kliniky prof. Dr. Myslivečka.

Ladislav Přáda

Milí spolubojovníci, předem vás všechny srdečně zdravím a prosím za prominutí, že píši tak pozdě, neboť jsem měl po svém návratu do Brna mnoho starostí. Jistě víte, že jsem byl z toho hrozně
vyděšenej. To víte, po tak dlouhé době se zase honit za tou koženou
koulí. Ještě nejsem docela v pořádku, musím hodně trénovat a běhat. Největší legrace byla, když jsem se byl přihlásit ke kontrole
v Brně, nevěděli vůbec, co se mnou mají dělat, byl to asi nějaký
nováček v těchto věcech, protože se mne ptal, kolik a kdy to mám
brát antabus, jako by to byl nějaký aspirin. Ze začátku se našli lidé, kteří mi to léčení plně schvalovali, ale někteří zase říkali, že je
to stejně na pendrek, že budu zase pít. To, co jsem říkal Dr. Skálovi
na přednášce. Můžu Vám s klidným svědomím napsat, že se zatím
držím dobře a daří se mi to a nedělá mi to žádné potíže. Přednost
je také velká v tom, že se straním společnosti, která mne do toho
nutila, a když náhodou někoho potkám, řeknu mu plnou pravdu,
že jsem byl na léčení a s touto věcí chtěl bych opravdu skoncovat.
V mém mužstvu již vědí, co asi potřebuji, a nemůže se mi stát, že
by mne k tomu někdo nabádal, naopak mě usměrňují, abych nevyjel z kolejí. Vše jsem o léčení v Apolináři našim chlapcům vyprávěl, sledovali ten můj výklad s velikým zájmem a zamrzelo mě, že
jsem neměl při ruce moje elaboráty z přednášek, abych jim přečetl
a dokázal skutečné příběhy. Rád si vzpomenu na chvíle v Apolináři, který mně byl velkou vzpruhou v mém dalším životě, zdravím
všechny známé i neznámé, kteří chtějí, až se vrátí z Apolináře, nastoupit cestu v abstinenci.
Až přijedu v sobotu do Prahy, zakoupím si všechna čísla Zápisů
z Apolináře.
Gregorováci, držte se, ať neuděláte naší světnici hanbu, těším
se na shledanou.
Zdraví Vás srdečně Ladislav Přáda
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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 v ostravském kraji, je členem redakce Zápisů z Apolináře a po všechna
léta je pravidelným návštěvníkem pátečních diskusí KLUS.
M i z e r a Václav, nar. 1907, léčil se koncem roku 1949 a od té doby
naprosto abstinuje. Je ženatý, zaměstnáním grafik. Po svém propuštění se staral o výtvarnou propagaci a nakreslil stovky nástěnek a plakátů. Do roku 1953, kdy se odstěhoval z Prahy, byl výtvarným redaktorem Zápisů z Apolináře.
M r s k o š František, nar. 1901, zaměstnáním slévač, léčil se po roce 1950 a od té doby nepřetržitě abstinuje. Je vdovec. V prvních letech své abstinence byl předsedou závodní rady velkého pražského závodu, kde podstatně snížil konsum piva a zvýšil tak značně
výkonnost na svém pracovním úseku.
P o ch Jindřich, nar. 1907, léčil se v roce 1950, od té doby abstinuje.
Je ženatý, zaměstnáním hostinský. Aktivně spolupracoval s protialkoholní poradnou v Ústí nad Labem, při které založil KLUS.
T i c h n a v s k ý Bohuslav, nar. 1902, léčil se v roce 1950 a od té
doby abstinuje. Je ženatý, povoláním řídící učitel. V prvém roce
po propuštění z oddělení proslovil 50 protialkoholních přednášek
ve svém okrese a jako nejagilnější spolupracovník byl odměněn
prostřednictvím Ústřední rady odborů zimní rekreací. V roce 1954
prodělal na oddělení odvykací léčbu antinikotinovou, přestal kouřit a přibyl o 10 kg.
Zápisy z Apolináře
Praha: Protialkoholní oddělení psychiatrické kliniky FN2sP, 1951–1958
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Staré nápisy na náhrobních
kapličkách na hřbitově
v Albrechticích
O autorovi brožurky Staré nápisy na náhrobních kapličkách na hřbitově v Albrechticích
je známo pouze, že se jmenoval Rudolf Rožec a byl učitelem. Tvůrce nápisů, farář Vít Cíza
(1791–1854), působil v Albrechticích od roku 1819 až do své smrti.
Osadě Albrechticím, položené tři hodiny cesty na jihovýchod
od Písku, vévodí starobylý kostel sv. apoštolů Petra a Pavla. Kolem kostela rozprostírá se hřbitov. Vesnický tento hřbitůvek stal
se od polovice minulého století zajímavostí, a to veršovanými náhrobními nápisy, jež složil Vít Cíza a jež vepsal s ozdobami v jakési kapličky, k cíli tomu podél hřbitovní zdi i podél kostela postavené, venkovský malíř Frt. Mikule z Jinína. Za faráře Cízy postaveny
téměř všechny kapličky, pouze kaplička, na které je nápis zaznamenaný ve farní pamětní knize pod č. 106, jest z dob, kdy byl zde
farářem František Toušek, který dotyčný nápis složil a zapsal
(1882–1913), dále kapličky na nichž nápisy zaznamenány jsou pod
č. 107 a č. 108, pocházejí z dob nástupce jeho, Dr. Josefa Záruby
(1913–1921).
Byv Vít Cíza ustanoven albrechtickým farářem, vzal k sobě svou
stařičkou matku. Otce tehdy již neměl. Zároveň přibral si k sobě
svoji sestru, která zastávala úkol hospodyně. Však r. 1838 zemřela
a r. 1840 též matka se odebrala na věčnost. V osamocení svém farář
Cíza přemýšlel, jak by se aspoň částečně odměnil za veškerou starost a péči, kterou mu věnovaly. Jelikož jedna osamocená kaplička
by se špatně vyjímala, pomýšlel na to, aby aspoň 3 takové kapličky
mohly býti postaveny. Pohnul k společné práci mlynáře, kterémuž
před nedávnem zemřela manželka, zanechavší 5 nezaopatřených
dítek, pak představeného obce, jemuž před pěti lety zemřela jediná čtrnáctiletá dcera. A tak z jara 1841 počalo se stavbou první
skupiny kapliček. Když byly postaveny, nebyly však ještě omalovány, 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 Cíza na svůj náklad pomník pro jednoho lazara, kterého obec „na okolek“ živila, aby, jak sám farář praví, mezi bohatými
i také chudí byli.
Postavené, dohotovené pomníky líbily se všem osadníkům a tak
vznikla myšlenka postaviti podobné pomníky kol celého hřbitova.
Aby každý mohl svým přátelům takovou kapličku postaviti, uvolil
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se farář Cíza i k tomu, že bude sám práci přihlížeti a že malíře
zdarma bytem, stravou a ostatními potřebami opatří. Osadníci si
cihel navezli, nádeníka a zedníka dali. Postavení menší kapličky
stálo celkem 7 zl. stř., větší pak 10 zl. stř. Pátým rokem celý hřbitov kapličkami byl obehnán. Poté počaly se kapličky stavěti přímo
na zdi kostela.

7. Na hrobaře.

Kdo jinému jámu kopá, sám tu do ni padává,
Zkušenost nám to za pravdu podává.
V jámu upad tu smrtelník, jenž mnoho jam vykopal,
Lidi do nich sám strkaje, zem házeje zašlapal.
A přece ho tam za ten čin neodsoudil Hospodin!
Jaký as to musel býti tento člověk podivín?
Lid mu za to nezlořečil, ještě volně platíval,
A on zlatky přijímaje, radostně se usmíval.
Za to všecko ještě se mu tu postavil ten pomník.
Co to bylo za člověka, on to býval náš hrobník.

9. Na mlynáře.

Kdo s čím často zacházívá, zas s tím jenom tu schází,
Zkušenost nám to stvrzuje, v pravdě se to nachází.
Otce mého živel býval, jakž mlynáře jen voda,
Nepoměl on, že jej potká smrtonosná nehoda.
V noci blesky se křižují, příval strašný se hrne,
Otec chvátá, vida napřed, že zkáza jej nemine.
Dělal v plazu nutný průchod, by zachoval mlejnici,
Sklouznuv padl do přívalu, proud ho polkl smrtící.
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Druhý den byl nalezený, založen byl za vrbou,
Jaký nářek potkal dítky a též máteř ubohou.
Protož bděme neustále, nevíme dne hodiny,
Kdy nás k sobě do nadhvězdné povolá Bůh dědiny.

10. Hrob = škola.

Tři umrlčí hlavy jsou zde, která jak as čí koho?
Zdali pána neb sedláka neb jakého chudého?
Všecky tři jsou umouněné, holé, vyschlé, vyzáblé,
Představují jen kus hmoty k tomu barvy vybledlé.
O vy hlavy! vy jste škola pro nás velmi veliká,
Kdo tam do ni často chodí, spásná tam proň nauka.
On se tam v ní učí světa toho poznat marnosti,
Že svět není nasytiti v stavu naše žádosti.
Že kdo jen tu Bohu slouží, nalézá zde pokoje,
Svět ať se proň stéká, bouří, on však je zde bez boje.
Choďme často do té školy, učme se tam moudrosti,
Ty tři hlavy nás zbavějí zde všeliké hlouposti.

16. Na hrnčíře.

Hrnčíř dělá z hlíny hrnce, z hlíny povstal též člověk,
Hrnčíř libě zde spočívá, dokončil svůj on též věk.
Jako hrnec jsme my křehcí, ctnost naše se roztlouká,
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Všelikými nepravostmi, třepin tu z ní vykouká.
Panic, panna roztlouká zde svou nevinost mrzkostí,
Pijan, hýřil, břichopásek, svou střídmost zas marností,
Lakomec a lichvář zkrblý, svou štědrotu, mamonou,
Zhovadilý cizoložník, věrnost křivou přísahou,
Zlodějové, přijímači, lásku k bližním nářekem,
Za který jich mučit bude, pekelný ďas svým vztekem,
Páni zlí a představení, vážnost svou zlým příkladem,
Běda všem zlým na věčnosti, až souzeni tam budem!
Snažme se tu ty třepiny ctností naší sbírati,
Nebo ony jen pokáním mohou se zas sceliti.

25. Na slouhu obecního.

Ty jsi slouha, říkává se, když chceš přezdít někomu,
Ty jsi sprosťák, ty nic nevíš, nerozumíš ničemu.
Sprostý slouha tuto leží, sprostý v skutku v podobě,
Srdce dobré stále tlouklo v jeho zbožné útrobě.
Sprostná byla mluva jeho, sprostné jeho jednání,
Sprostná byla duše jeho v díku Bohu vzdávání.
Odstup od nás hrdost, pýcha, buďmež ducha sprostého,
Neboť jen tak lze nám vejít do života věčného.

34. Smrt.

Smrti, smrti! Tys hladová, kdy se jednou nasytíš!
Jsi přec vyschlá, ač obětí mnoho denně pohltíš!
Člověk se tě časem zhrozí, časem na tě sám volává,
Jaký osud jej v životě zlý neb dobrý potkává.
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.

45. Na žebráka.

V počestnosti sestaralý odpočívá zde žebráček,
Z jmění svojím pozůstalým nezanechal za máček.
Hořce plakal, když ponejprv vyšel sobě na žebr,
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Mělť jest oči zčervenalé jako barva cinobr.
Těžký bol mám, že já musím lidské práhy vytloukat,
Štěkot psů a odbývání zatvrzelých poslouchat.
Že jsi na mě, milý Bože! zde žebrati dopustil,
Prosím Tebe poníženě, bys mě tam neopustil

53. Na školáčka.

Školáček zde v pánu spinká, rád do školy chodíval,
V umění jak náboženském, tak literním prospíval.
Dítky školní! i vy v outlém věku zemřít můžete,
Příklad téhož na žáčkovi zde pohřbeném vidíte.
Jako vy, on býval čerstvý, zdravý, a též veselý,
Poskakoval jak jehňátko, za týden byl umrlý.
Buďtež mravný, milé dítky! i vás smrt zde nešetří,
By umřouce duch váš letěl tam do nebe v povětří.

66. Na starého panice.

Málo paniců je nyní, by v panictví zšedili,
By mladosti se chlípností často neposkvrnili.
Vy zženštilí holobrádci, vy chlípníci, chlípnice!
Učte sebe přemáhati od šedého panice.
Bylť jest z masa, krve, kostí, jak z vás mnohý třeštěnec,
Vilnost neskvrnila nikdy jeho panický věnec.
Když on mohl, proč pak vy se nepočestně chováte?
Sebe, jiných nešťastnými na celý věk děláte?
Bůh vás již tu pomstí, běda! v hříchu tom zemřete,
Bez pokání, věřte, i tam na věky zahynete.

72. Na vysloužilého kanonýra.

Zde spočívá vysloužilý invalida kanonýr,
Proti Bonapartu válčil, by vydobyl světa mír.
Z bucharonů strašně houkal na svého nepřítele,
Udatně si počínaje, dostal plešve na těle.
My jsme všickní bojovníci, nepřítel náš mocný dost,
Kdož ho nezná, že jest to svět, satanáš a zlá žádost?
Proti těmto nepřátelům nespomahá střelivo,
Žádná koule, žádná dýka, ani vážné olovo.
Často jsem já v strašné bitvě, své odpůrce přemohl,
V půtce s těmi nepřáteli zde na světě podlehl.
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,
Teprv pocítil jsem v srdci s tebou, s Bohem pravý mír.
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85. Na kováře.

Perlík, rašple, kovadlina, rohatina a výheň,
Kleště, uhlí, měch, kladivo, čerstvá voda a oheň,
Bývaliť jsou nástrojové, nimiž chleba dobýval,
Práchnoucí zde pilný kovář svou rodinu živíval.
My jsme všichni kovářové, každý má zde co kovat,
Buď na sobě, nebo jiných, což drsného rašplovat.
Chybuje-li dítě otče! Kovej, rašpluj bedlivě,
Slovy, metlou chyby jeho, sic poroste k záhubě.
Představený jakýkoli strč zlosyna do ohně,
Nevytahuj až tam změkne, co železo vem z výhně.
Pak ho polož na kovadlo, perlíkem bij, hřmotně tluč,
Až zlé trusky odpadají, vyčistí se kalná žluč.
My kovejme sami sebe, spolu sebe rašplujme,
Okováni jsouce cnostmi, Bůh do nebe nás pojme.

91. Na babicí bábu.

Babicí tu práchní bába, ráda ženám sloužila,
Ctností, obratností, důvěru si získala. –
Když cholera v obci naší hrůzoplně zuřila,
Neštítila se nemocných, ochotně jim sloužila.
Zahřívala, oudy třela, jen co mohla činiti,
Nepomněla, že se stane téhož moru obětí.
Snad ji Bůh vzal, aby rychle službu její odměnil,
Tuto trapné žití zdejší v život lepší proměnil.

92. Na truhláře.

Truhlář tuto odpočívá, dělal truhly umrlčí,
Sprosté, pěkné, jak kdo velel, jaký plat byl, koho, čí?
Kéž by každý při spatření té umrlčí truhlice,
Pomněl, že jest ona jeho ta poslední ložnice.
Že tam spráchní ona i s ním, červů bude pochoutka,
Jistě že by mnohý zpupník ztratil hrdá peroutka.
Tuť by poznal, že nic plátno, by celý svět vyzískal,
Když by škodu duše trpěl, nebe sobě provýskal.
Tak by každý pohřeb na něj dobrý dojem učinil,
On by se kál, život hříšný, v život mravný proměnil.

93. Na plavce.

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,
Z pramene si zašel domů, potravu si nabrati.
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Již na cestě cítil těžkost, přijda domů upadnul,
Průjem horem, dolem dostal, křečem hrozným podlehnul.
Než lékařská pomoc přišla, již byl celý zmodralý,
Zaopatřen byv svátostmi, byl zničen od cholery.
Místo prahy musel plouti do oborů věčnosti,
Bože! přijmiž ho na milost, uděl věčné radosti.
Protož bděme ve dne v noci, nevíme dne hodiny,
Kdy si na nás smrt zakývá, pojme v věčné dědiny.

101. Na starou komediantku.

Milé dítky! vnoučata mé! vy se v světě touláte,
Své matičky a babičky již zde více nemáte.
Zanechala jsem Vám tuto následovně dědictví:
Byste ctnostný, zbožný byly, prázdny všeho sobectví.
Komedianti jsou nyní vůbec ve zlé pověsti,
Že prý kradou, podvádějí, chtí vše lidem odnésti.
Milé dítky! vnoučata mé! mějte Boha v paměti,
Nečiňte vy jako činí jiní komedianti.
Všecko marnost na tom světě, jenom dobrá vědomost,
Že člověk zde živ byl právě, přinese mu blaženost!
Farář Cíza staral se i o to, jak by památníky tyto pro budoucí časy uchoval. Předvídalť, že bude je třeba dáti jednou opraviti. Učinil tak způsobem originelním, snad jedinečným. Vysázel totiž
na hřbitově řadu 47 stromků 2 sáhy od pomníků vzdálených tak,
že mezi dvěma stromky vždy 3 kapličky byly. Z výtěžku, který poskytoval prodej ovoce, chtěl pomníky opravovati. Do farní kroniky
pak poznamenal:
Památník jsem zde postavil/ spolubratřím duchovním/ práchnoucím tu i budoucím/ a já práchnit zde míním.// Vystavěl jsem
na hřbitově/ vám tak poučnou zahradu,/ do ní kvítků vonných vsadil/ z srdce svého pokladu.
Rudolf Rožec: Staré nápisy na náhrobních kapličkách na hřbitově v Albrechticích
Písek: F. Podhajský a spol., nedatováno
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Album velezrádců
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.
Přítomné sestavení přináší v abecedním pořádku asi 1400 těchto osob, súčastněných
velezrádných rejdů, s uvedením přičítané jim skutkové povahy. Jest míněno jako obsáhlé udání, odevzdané příslušným vojenským soudům, aby byla zavedena patřičná trestní
řízení. Na druhé straně tvoří toto sestavení také důležitý stihací nález pro civilní a vojenské orgány, které tím nabývají jisté patrnosti a bezpečné základny pro svá pátrání. Vydává se c. k. místodržitelskému presidiu, úřadům 1–14, 72–87 rozvrhovatele z 19. prosince 1916, čís. 26.000, vnější služby vyzvědačské, c. k. místodržitelskému presidiu 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. k. censurám ve Feldkirchu, Vídni, Těšíně, c. k. pohraničnímu policejnímu komisařství
v Podmoklí, Chebu, Bohumíně nádraží, nádražnímu komisařství v Solnohradě.
Albrecht Miloslav. Bližší rodopis neznám, truhlář, domnělý Čech,
ruské státní příslušnosti, v Lucku, Volyňsko, usedlý, poslal u příležitosti II. Kongresu Jednoty československých spolků v Rusku
ze Zubovčiny, blahopřejný telegram následujícího obsahu: „Jménem svého hasičského velitelství pozdravujeme nejvřeleji všechny delegáty českých spolků, které pracují na poli uskutečnění národního snu. Přeji plný zdar! Albrecht. (Místodržitelské presidium
v Praze, 4./3. 1916, č. 6708.) H. ú. Praha, č. 978 ex 1916.
Anýž Jan. 1875 v Kvani, okres rokycanský, narozený a tamtéž příslušný, rolník, sloužil u c. k. domobraneckého pluku čís. 38, 9. pochodová setnina. Jest internován jako lesní dělník u Molčanskýho
lesního úřadu Kordon, Žukov, gubernie Tomská. Po jmenovaném,
který jest zřejmě v ruském zajetí, bylo pátráno nezávislými osobami ve vlastizrádném, v Rusku vycházejícím časopise „Čechoslovan“ čís. 424 (17.) června v rubrice „Hledají se“. H. ú. Praha, číslo
1879 a 3715 ex 1916.
Barvíř Vilém. Nar. 1881 ve Zlíně na Moravě, kožešník, nyní v Londýně. Bratr Josef je farářem v Banově u Uherského brodu, druhý
bratr je řezníkem v Hranicích. Súčastnil se Rakousku nepřátelské
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demonstrace v Londýně jako praporečník. Je také zobrazen na pohlednicích. Člen Českého klubu v Londýně. Má v Zlíně domek. Místodržitelské presidium v Praze z 6./12. 1915, čís. 48.959. (Vojenský
zástupce voj. Velitele ve Vídni z 18./8. 1916, čís. Špion. 3641/15.) H. ú.
Praha, č. 319 ex 1915 a 3428 ex 1916.
Benda Josef. Narozený 22. ledna 1892 v Lounech, krejčovský tovaryš, usedlý od 14. dubna 1914 v Basileji. Súčastnil se 3. ledna 1915
v Bernu odbývané konference delegátů českých spolků ve Švýcarech, na níž mluvilo se kromě jiných věcí o založení listu „L´indépendance tchéque“ a pařížské Národní radě čechosloveských
spolků, svolání českého kongresu do Paříže a samostatnosti Čech.
(Místodržitelské presidium, Praha, 28./10. 1915, č. 44.571.) H. ú. Praha, čís. 1234 ex 1916.
Bornemissa Vladimír. Narozený roku 1886 v Stubiczi u Varaždína, bytem v Cincinnati. Studoval v Záhřebě reální gymnasium. Jeho chování nebylo dobré. Opustil Záhřeb bez vědomí svých rodičů.
Uzmul prý v Marbachu v kostele peníze z pokladnice na milodary.
Od podzimu 1906 až do konce dubna 1907 pracoval v Basileji jako korespondent u zastupitele vystěhovaleckého podniku „Natural“ v Ženěvě. Jest přívržencem anarchistických idejí. (Polic. řid.
ve Vídni, 14./1. 1914 pod čís. 45.) H. ú. Praha, č. 570 ex 1916.
Brabec Bohumil. Herec, narozený roku 1883 v Praze, příslušný
do Týniště, okres Přeštice. Zdržoval se prý před vypuknutím války
v Rusku. Dle přípisu Pomocného komitétu pro válečné uprchlíky
z 20. října 1915 č. 3060, došlého obecnímu úřadu v Týništi, byl prý
objeven rakouskou hlídkou r. 1915 s rodinou v největší bídě ve volyňských lesích v Rusku a dopraven pak do Prahy. Je možná totožný s hercem Brabcem, který se při vypuknutí války přihlásil
do České Družiny. (Odd. gen. št. voj. velit. Praha, 7./4. 1916, čís. zahran. špionáže 1032) (Místodržitelské presidium, Praha, 4./3. 1916,
čís. 6708.)
Cacek Antonín. Obuvník, narozený 20. května 1897, Kurov, tamtéž
příslušný, usedlý v Táboře, South Dakota, Severní Amerika. Odstěhoval se před třemi lety do Ameriky. Cacek napsal Karlu Vrátnému
v Kurově čís. 88 několik dopisů, k nimž přikládal vždycky výstřižky
z amerických, zde zapovězených novin. Na jedné straně takového
výstřižku jest obraz francouzské ošetřovatelky, jež prodává svůj
polibek za 200 dollarů, kterýžto obnos věnovala sirotkům po padlých vojínech republiky. Na druhé straně kritizuje ostře poměry
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v Čechách, vzhledem k rekvisicím životních potřeb. V jednom dopise sděluje Cacek Vrátnému, že právě slouží na farmě a že má
v úmyslu dát se najmout k tamějšímu vojsku. (Místodržitelské presidium, Praha, 27./3. 1916, č. 9583.) H. ú. Praha, č. 1437 ex 1916.
Černý Oldřich. Číšník, narozený 20. července 1890 v Krásném
Březnu, okres Ústí, příslušný do Ústí, syn pivovarského stáčeče
Františka Černýho v Ústí-Krásném Březně, Ludwigova ulice č. 1628,
byl posledně zaměstnán v Royal Suchot Hotel, Liphook v Anhlii.
Vstoupil 31. října 1914 do VII. Setniny I. pluku francouzské cizinecké legie, byl 3. května 1915 raněn a potom v Hôpitalu auxiliare Nr.
22 v Pithiersu, Department Loret, Francie. H. ú. Praha, č. 619 ex
1915, 1152 ex 1916.
Čila Antonín. Narozený r. 1883 v Nové Pace, opustil asi před 6 lety
Prahu, odstěhoval se do Ruska, kde byl ustanoven v Oděse profesorem a gymnasiu. U příležitosti Sokolského sletu navštívil r. 1912
Prahu, aniž vyhledal své nevlastní matky, bydlící v Nové Pace č. 402.
Před vypuknutím války psal jí, že ji navštíví, neučinil to však. Dle
přípisu vojen. návlad. c. a k. vojen. veliteli ve Vídni z 29. prosince
1915 je členem České Družiny v Rusku. Nedopatřením ruské pošty
došlo Ústřední dotazovně po zajatcích, Antonínu Čilovi adresované psaní, jehož obsah zní: Milý Antoníne! Posílám Ti srdečný pozdrav. Jsem, jak je Ti snad známo, přidělen veliteli II. setniny G.M.
Pavlovu, prozatím k IV. četě. Jsme již delší dobu ve vesnici Neledově
u IV. divise a nedělám ničeho. Hoši chodí jen na karaul ochraňovati cukrovar, aby nebyl roznesen kozáky a civilisty. O tom, co se děje
ve světě, nevíme téměř ničeho; naše divise je společně s 99. sborem
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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 daří, jak to dopadá v Rusku,
kde jsou Tuček a Orsagh. Právě nyní dostal jsem úkol. Jdu asi s 20
lidmi na první výzvědy – trochu daleko – nevím ještě, co bude dále.
Zatím měj se hodně dobře, srdečně Tě zdraví Tvůj ... (podpis nečitelný.) Na zdar, Neledov 30. června 1915. Místodržitelské presidium
v Praze, 13./12. 1915, čís. 51.114) H. ú. Praha, č. 511 ex 1915, 116 ex 1916.
Deslysová Gaby. Pseudonym, správně Hedvika Navrátilová, tanečnice, nar. 31. října 1884 v Hor. Moštěnicích u Přerova, příslušná
tamtéž, katol., svobodná. Zdejším úřadem byla zabavena anonymní dopisnice, adresovaná redakci pražského listu „Čech“ a touto
redakcí předložena. Byla opatřena razítkem Scotland, S.-Dacota,
2. září 1915 a na vnější straně byl nalepen výstřižek tohoto obsahu:
„Čech“ ze dne 18. července píše: Gaby Deslysová, bývalá přítelkyně portugalského krále, dlí za války v Londýně. Ježto tanečnicím
i prvého řádu za válečného ruchu nedaří se valně, nalezla vynalézavá kráska nové zaměstnání. Dala se do služeb anglické vlády,
jež verbuje válečné dobrovolníky a za slavnosti rekrutů v paláci
Combervillském slíbila dle B. T. každému hubičku, když vstoupí
do vojska. Svůj slib udatně plnila a políbila každého nováčka.“ –
Na vnitřní straně dopisnice je nalepena velezrádná česká známka
o 1 cm „For the relief of Bohemia.“ Její příbuzní odstěhovali se asi
před 25 lety do Havan u Budapešti, kde jest prý její otec zaměstnán jako topič. H. ú. Praha, č. 2169, 3083 ex 1916.
Dufek. Rodopis neznám. Přešel prý v prosinci 1914 na Dunajské
frontě k Rusům a konal za vpádu do Tuchova (Halič) vyzvědačskou službu. (Soud 4. armádního etapního velitelství, polní soud
56, 2./7. 1915, čís. výn. 3248 res.) Soud c. a k. 26. zeměbraneckého divisního velitelství 3./10., polní pošta 24, čís. zahr. špion. 46, 6./115.
res. H. ú. Praha, č. 675 ec H. ú. Praha č. 675 ex 1915, 923 ex 1913.
Eschig Max. Hudební skladatel, Paříž 13, Rue Lafitte, 45 letý, příslušný do Opava, katolík, žije dlouhou dobu trvale v Paříži, třebaže je němec, pokoušel se písemně obstarati si z Opavy potvrzení
své české národnosti, aby mohl se dožadovati přízně pařížských
Čechů. Označuje se také v jednom oběžník jako Čech. (C. k. voj. zástupce c. k. vojenského velitele ve Vídni, 11./8. 1916, čís. 3641/15.) H.
ú. Praha, č. 1336 ex 1916.
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F. Heřma (Hermína) příjmení neznámo. V ženské příloze „Američana“ z 25. března 1915 jest posuzován román svrchu jmenované
Rakušanky. Obdržela prý od národohospodářského ústavu v Praze stipendium 250 fr. Na podporu svých studií v Paříži. Byla internována, avšak zase propuštěna, byla činna nějakou dobu jako ošetřovatelka ve francouzském lazaretu a míní nyní odebrati
se do Srbska k svému ženichu, setníkovi Branku Jeffičovi. (Místodržitelské presidium v Praze, 13./8. 1915) H. ú. Praha, č. 1176 ex 1916.
Fibigar Alexandr. Rodopis neznám. Obuvník. Desertoval v roce
1913, když sloužil na okupačním území, od svého sboru na Černou
Horu, přihlásil se později zase dobrovolně a byl odsouzen k 6 měsícům těžkého žaláře. Nastoupil ve válce k c. a k. pěš. pl. 98. Jeho
oba bratři žijící v Americe, psali otci Josefa Fibigara v Dlouhé Třebové, čís. 38, velezrádné dopisy. (Okresní hejtmanství v Lanškrouně z 10./11. 1914, čís. 568 pod. 23-63 – 20./11. 1914, místodržitelské presidium v Praze, 23./11. 1914, čís 33.020) H. ú. Praha, č. 1074 ex 1916.
Fischer Josef. Nar. 1870, majitel uzenářství v Curychu, prý švýcarský státní občan. Súčastnil se protirakouské masopustní zabijačky. (Oddělení generálního štábu c. a k. voj. celit. V Praze 17./9. 1915,
čís. 1347) H. ú. Praha, č. 638 ex 1916.
Gasperič Antonín. Rodopis neznám. Srb, rakouský státní příslušník. Usedlý v Ženevě, rue Granghes, čís. 8. Je prý zaměstnán
u německého oddělení Červeného kříže a nazývá se „employé de la
croix rouge“. Koná nepřátelským státům vyzvědačské služby prostřednictvím prof. Masaryka, případně Sychravy. Jeho rodiče bydlili prý v Terstu. („Sdělení“ čís. 14. z 16./3. 1916.) H. ú. Praha, čís.
1441 ex 1916.
Grabmüller František. Narozený r. 1877 v Hoře, okres strakonický,
příslušný tamtéž, krejčovský tovaryš, zdržuje se právě v St. Havlu ve Švýcarech, je prý spřátelen s Františkou Kropáčkovou, pronásledovanou pro velezrádu. Grabmüller je majitelem cestovního
pasu od c. a k. rakousko-uherského konsulátu ve Vídni z 15. ledna
1915, odcestoval na začátku listopadu 1915 z Mnichova přes Lindavu-Rohrschach do St. Havla a vrátil se koncem listopadu zase
do Mnichova. Za několik dní odcestoval do své vlasti do Hory a později vynořil se zase v Mnichově. Cesty Grabmüllera, který je Čech,
nezdají se vylučovati, že jest ve styku s českými, státu nepřátelskými frakcemi v cizině. H. ú. Praha, č. 3527 ex 1916.
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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 lazaretech v Ueskübu,
později v Niši, vrátila se 22. září 1915 přes Athény, Gibraltar
do Ameriky, kamž dospěla v říjnu 1915. Dle sdělení, přišedšího Libuši Korovcové, dceři hostinského v Písku, Jeronymova ulice čís.
431, od jistého Synáčka, člena této výpravy, byla v měsíci prosinci
1915 vyslána Američanem Fortinghamem nová pomocná výprava
na Černou Horu, k níž přináležel opětně Dr. Gruša. Dle sdělení zaslaného Libuši Korovcové jistým Josefem R. Knedelhansem z New
Yorku, zahynula tato výprava v přístavě San Giovanni di Medua
na italské válečné lodi Italia, následkem vybuchnuvší miny. (Místodržitelské presidium v Praze, 10./5. 1915, č. 21.417; c. k. okresní
hejtmanství v Písku, 19./2. 1916, čís. 270-pod.) H. ú. Praha, čís. 780
ex 1916.
Hašek Jaroslav. Narozený 10. dubna 1883 v Praze, příslušný do Mýdlovar, okres budějovický, štíhlý, má černé vlasy, právě takový knír,
hnědé obočí, modré oči, klenuté čelo, špičatou bradu, tupý nos,
mluví česky, německy, francouzsky, maďarsky a trochu polsky. Povoláním redaktor. Je v ruském zajetí a je spolupracovníkem v Kijevě vycházejících novin „Čechoslovan“. V 18. čísle tohoto časopisu
ze 17. července 1916 jest jím uveřejněn pod názvem „Historka o obraze císaře Františka Josefa I.“ feuilleton velezrádného a veličenstvo urážejícího obsahu. Anarchista. H. ú. Praha, č. 4456 ex 1916.
Album velezrádců: velezrádné rejdy Čechů za hranicemi
Praha: Al. Hynek, 1919
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Zločinci z povolání
Vrchní četnický strážmistr Josef Vávrovský (1879–1946) byl činný v policejním esperantském hnut, příručku Zločinci z povolání vydal vlastním nákladem v roce 1930 v češtině
a současně i v esperantu pod názvem Profesiaj krimuloj.
Za svého dřívějšího několikaletého působení u Ústředního četnického pátracího oddělení v Praze byl jsem pověřen „Evidencí zločinců z povolání“. 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 seznal jsem právě, že jest potřeba nějaké příručky pro výkonné bezpečnostní orgány pojednávající o „Zločincích
z povolání“, o trestných činech jimi páchaných, o jejich evidenci
u bezpečnostních úřadů a to tím více, poněvadž pomůcek z oboru
pátrací služby máme velmi poskrovnu a pomůcka tohoto druhu
snad dosud nikde vydána nebyla.

Zloději páchající krádeže povozů na silnicích

Stává se tak dosti často o výročních trzích, kdy různí obchodníci,
živnostníci, trhovci apod. jedou s povozy v noci po silnicích. Pachatelé bývají často z blízkého okolí místa činu a nemusí zboží proto
daleko odnášeti. Velkou vinu na tom, že krádež se stala, mívá často kočí, který sedí na voze, celou cestu spí nebo je opilý.
Také se stává, že jeden ze společníků jde pomalu po silnici, a když
k němu povoz dojede, prosí vozku, aby si směl přisednouti a kousek cesty se svézti. Rozpřádá s ním pak na voze rozhovory a odpoutává jeho pozornost od povozu, zatímco druzí společníci vzadu vůz
vykrádají. Po nějaké době ¼ – ½ 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 ihned kumpáni, kteří kočího nebo majitele povozu v hostinci
upoutávají a zdržují, pije se stále „ještě jedna“, zatímco společníci nestřežený 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,
kočímu z pivovaru se ukradne jeden nebo více soudků piva, kupci
pytel kávy, homole cukru, bedna likérů a jiné kupecké zboží.
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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 míč, magnet, drobnohledy s čočkami, flobertovu pistoli, vrchní část šicího stroje, dýmku, kapesní kalendář. Věci, kterých
ze skříní a sbírek neodcizil, jako učební pomůcky, přeházel, někdy
je rozházel i po zemi, pošlapal, rozbil akvárium, vypáčením poškodil skříně a zásuvky a způsobil tímto více škody, než měly odcizené předměty; z odcizených předmětů bývaly často mnohé nalezeny
za městem na cestách neb v polích, kde je Josef D. po spáchaných
krádežích zahodil.
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.
Jako druhou upomínku na svoji návštěvu vykonal často ve škole
svoji tělesnou potřebu, ne však na patřičném místě, nýbrž v učebně nebo v ředitelně, tam dokonce do koše na papír a v jednom případě i do umyvadla. Pravděpodobně jde o známou pověru u mnohých zločinců, kteří věří, že vykonáním tělesné potřeby na místě
činu, budou míti štěstí a nestane se jim žádná nehoda a hlavně
nebudou zjištěni neb dopadeni.
Josef D. byl dopaden 27. května 1927 četnictvem v Podolí, okres Tábor a dodán soudu.

Zloději pivních trubek

Zloději tohoto druhu páchají krádeže vloupáním všude tam, kde
jsou cínové trubky, hlavně do sklepů v hostincích, ve výčepech,
v pivovarech. Odcizené trubky prodávají svému překupníku. Někdy jsou ukradeny trubky na objednávku, když totiž překupník
upozorní svého dodavatele zloděje, že potřebuje tolik a tolik metrů. Objeví-li se v novinách inserát „Kupuji cín a různé cínové věci
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za nejvyšší cenu“, jest jisto, že v krátké době bude spácháno několik krádeží pivních trubek.

Zloději kostelní, na hřbitovech a v hrobkách

Antonín T., 70letý dělník 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,
kropáče na zalévání květin, hrnce, putýnky. Přespí obyčejně v márnici neb na hřbitově na listí ze hřbitovních věnců, ráno naloží
všechno na trakař nebo kolečko, který někde na hřbitově rovněž
odcizil a jede pak veřejně za dne po silnici, pokuřuje si spokojeně
z dýmky, třebas i přes několik okresů, kde tyto věci cestou rozprodává. Svým vzezřením a oblekem 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.
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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
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ochoten s ním jíti, řekne mu, že majitel krávy bydlí 2 km za městem a krávu má doma. Druzí dva společníci toho dohazovače rychle též 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 dojdou až k tomuto místu, ukáže dohazovač na tobolku, zvedne ji, otevře, ukáže rolníku že jest tam mnoho peněz a ihned mu
nabídne, poněvadž oba dva peníze našli, že se s ním přátelsky rozdělí, ale že musí stranou, někam pod most a pod., aby je nikdo při
dělení neviděl. Sotvaže se uklidí někam stranou, přiběhnou k nim
náhle dva neznámí muži, jeden z nich prohlásí, že ztratil tobolku
a aby ji hned vrátili, hrozí udáním. Dohazovač se dušuje a zaklíná,
že nic nenašli, rolník pak také zapírá, pročež oba tito muži provedou u nich osobní prohlídku. Napřed vezmou rolníka, prohledají
mu kapsy, vytáhnou mu náprsní tašku, v níž hledají svoje ztracené peníze a při této příležitosti mu ukradnou obratně a nepozorovaně ukradnou jeho vlastní peníze, vstrčí mu do tobolky kus starých novin nebo jiného papíru, tobolku jeho pak zavrou vstrčí mu
ji zase do kapsy a prohlásí, že není jejich a prohledávají pak jeho
průvodce dohazovače, u kterého skutečně onu ztracenou náprsní tobolku najdou a tuto mu odeberou. 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. Uchopí 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
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se pak diví, jak se mohla krádež státi, když železné mříže v okně
jsou nepoškozeny a nikdo cizí do domu nevešel.

Kapesní zloději

Albín Sch., narozen v roce 1903 v J. H. v Československu, hledán
různými tu- a cizozemskými bezpečnostními úřady pro velké
množství spáchaných krádeží, v Cařihradě ukradl neznámému
muži jeho náprsní tašku, ve které byly různé spisy a 400 piastrů.
Okradený však zpozoroval, jak mu Sch. kabát rozřízl a s taškou
zmizel, začal jej pronásledovati, avšak Sch. při útěku nepozorovaně zaskočil do jednoho hostince, kde z odcizené tašky peníze
vybral a do jiné své tašky uložil. Asi za půl hodiny opustil hostinec, šel městem a pak přes most, kde přišel náhodou okradenému
zrovna do rukou; tento ho zadržel a chtěl jej odvésti na policii.
Proto mu Sch. raději vrátil odcizené věci, načež mu okradený dal
facku a nechal ho odejít.
Josef Vávrovský: Zločinci z povolání: příručka pro praktickou potřebu bezpečnostních
orgánů a příbuzná odvětví bezpečnostní služby
Praha: J. Vávrovský, 1930
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Požár v dolech příbramských
dne 31. května 1892
Knihu uspořádal novinář a historik dělnického hnutí František Cajthaml-Liberté (1868–
–1938). Zahrnul do ní výpovědi pamětníků, oficiální dokumenty z vyšetřování katastrofy,
kompletní jmenný soupis všech zemřelých horníků, dobové články a bibliografický přehled ohlasů v tisku. Doplněna je o slovník hornického názvosloví z Příbramska, Kladenska a severních Čech.
C. k. doly na stříbro a olovo v Příbrami zahaleny jsou závojem
smutku, velká sta vdov a sirotků pobíhá plačíc od dolu k dolu.
Ohromné tisíce lidu sledují po dolech vývoz mrtvol, kolem 60 povozů dopravuje zohavené mrtvoly na hřbitovy a do bytu. Horníci,
kteří po celé své žití v bídě a všemožných útrapách se nacházeli a kteří rodinám svým smutnou budoucnost zanechali, ukončili
bídné a trapné 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 napřed, 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
ze klípku, 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 spojeny jsou chodbami. Mezi tím
dřevění podávalo velkého pokrmu ohni, neboť dosti suché a mastné jest od mazání strojů a provazů. 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.
Bez vůle vrchního ředitele dolu nechtěl nikdo ničeho podniknouti;
tento se dostavil a rozkázal, by se do dolu vpustila voda. Proudy vo-
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dy počaly padati do šachty, právě proti vystupujícímu dýmu a tím,
poněvadž kouř nemohl vystupovati na venek, ustupovaly kouře
na vše chodby s takovou rychlostí, že utíkající dělníky předhonily.
Dělníci kouři částečně vzdorovali, pak klesali a podléhali. Následkem padání vody do šachty obrácena ventilace vzduchu a kouř byl
vehnán do sousedních dolů, jako Františka, Josefa, Anna, Vojtěch
a Prokop, a v těchto dolech se všechny prostory zaplnily 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 hasičů 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 baní jimi rakve naplňovali.
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Mrtvoly, které vytaženy byly ze šachet v celosti, měly nejpodivnější
tvar dle toho, v jakém momentu náhlá smrt v štole dělníka zachvátila, 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
vzňal 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 nalézal se nůž. Průchová jakmile nožík zahlédla, vzkřikla. Dle něho
poznala, že má před sebou svého manžela.
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Dojemný výjev spatřili horníci, kteří se po katastrofě odvážili
do štoly 12. patra v dolu císaře Františka Josefa. Tam uprostřed
štoly za jedním sloupem nalezena byla mrtvola lezce Josefa Káše v podivuhodné situaci. Mrtvý stál rozkročen v prostřed chodby,
opíraje se jednou rukou o dřevěný podpěrný sloup, v druhé pak držel tužku a lístek papíru. List obsahoval následující slova: Drahá
ženo! Umírám! Zaplať 90 zlatých. – Víc už dopsati nestačil.
Toliko o dvou mužích máme zprávy, co se dělo v jejich duších, když
stáli v tvář smrti a věděli, že se jí vyhnouti nemohou. Svou poslední
vůli v hořící pasti sepsali za živa pohřbení horníci František Soukup a František Liška z Vosel.
Dne 22. června nalezena byla důlním Aloisem Klofátem a horními tesaři 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!
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.
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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.
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 blůzy 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.
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, od 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.
František Cajthaml-Liberté: Požár v dolech příbramských dne 31. května 1892
Příbram: Naše Obrana, 1931
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Slovník české hantýrky
PhDr. František Bredler (1886–1942) absolvoval studia češtiny a němčiny na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Byl středoškolským profesorem a dramaturgem Kladenského
divadla.

O české hantýrce

Slovo hantýrka označuje v češtině tajnou, jen zasvěcencům srozumitelnou řeč, kterou mezi sebou při různých příležitostech hovoří
zloději, lupiči, tuláci, přechovavači zlodějů a jiné zločinné třídy
společnosti lidské. Antonín Jaroslav Puchmajer, známý český buditel, který ku své mluvnici jazyka cikánského vydané r. 1821, připojil také první slovníček české hantýrky, odvozuje toto slovo z německého slovesa hantieren, což v češtině značí: 1. rukama dělati;
2. vykonávati; 3. provozovati živnost, vésti obchod. S tím souvisí dále: der Hantierer = obchodník; die Hantierung = zaměstnání; obchod, výkon. Dle tohoto výkladu znamenalo by tedy slovo hantýrka
ironické označení zlodějského obchodu a zločinné živnosti těch,
kdož ji při vzájemných stycích používají.
Další názvy hantýrky v češtině, „řeč zlodějská“ a „řeč kramářská“,
přímo označují ty, kdož hantýrkou nejčastěji hovoří.
Hantýrka vznikla z nutnosti a z praktické potřeby těch, kdož se jí
dorozumívají. Šejdířům jde při dorozumění o to, aby způsob, jakým byl nebo má býti zločin spáchán, místo, čas, všechny nástroje a potřeby a všechny vedlejší okolnosti, jež při tom spolupůsobí,
nebyly v řeči nazvány přímo, pravými jmény, nýbrž toliko jemně,
ale výstižně naznačeny. K dosažení tohoto cíle používají ve svém
hovoru různých opisů, metafor i zkomolenin; např. za slovo krásti
má hantýrka chmatat nebo strhnout, kozy pást značí krásti o výročních trzích, noc sluje černá, zámek u dveří pes, pokladně říkají
Káča, klíči kliment, předsíň nazývá se studená, zahrada zelenka,
ze zkomolenin sem patří např.: spádník (země) ze spadnouti, holák (měsíc) od holý, chmeliti (píti) od chmel.
Týchž prostředků používají šejdíři při označování následků svých
špatných činů. Vyjadřují je toliko zahaleně, metaforicky a mnohdy výstižně s pravým šibeničním humorem, aby také neodstrašili
soudruhy, kteří dráhu zločinnou nově nastupují. Tak říkají např.
mřížím pabučina, vězení kámen, poutům řehtavý, policejní hlídka
sluje šťárka, seděti v žaláři tyčet, Špilberk kopeček.
Věci, na něž mají zločinci zálusk, označují dětským způsobem
dle jejich význačných vlastností, např. dolar sluje kroužek, stovka
hrst, sukno chlupy, černá mouka prašná, tisíc talíř, železo nazývají těžký, pšenici žlutá, zlato liška, kohouta kokrháč, husu cípavka,
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plášť povětrník, jaternice soukavá.
Naopak kdož jim v jejich zločinném počínání brání, mají jména opovržlivá a různé hanlivé přezdívky; např. soudce nazývá
se hustej nebo sirotčí, hlídač vězňů lupič, žalářník skopec, voják
slepice, starosta sluje vejlupek, učitel břešťák, kovář cvokárník,
policejní ředitel vrchan.
Kromě toho z řeči všech národů, s nimiž přišly tyto zločinné společenské třídy do styků, přejaly výrazy, které se jim zdály vhodné.
Česká hantýrka převzala hojně slov z jazyka i hantýrky německé, z maďarštiny a j. Např. lehnutí (smích) od německého slova
das Lachen (smích), šort (loupež) ze slova scharf, ostrý; funk
(světlo) z die Funke, jiskra; malbaš (kabát) v německé hantýrce
malbusch oblek; kachlík (kat) v německé hantýrce kofler; medek
(teplý) z maďarského slova meleg. nejvíce slov však dodaly hantýrkám všech evropských národů řeči oněch dvou národů, kteří podobně jako šejdíři a zločinci trávili život v opovržení, bez vlasti
a bez trvalého sídla, totiž řeč cikánů a židů. Z jazyka cikánského
jsou slova: čór (zloděj), čórka (zlodějka), čukl nebo žukl (pes); z řeči hebrejské: dilessein (kdo nemá peněz), koj (křesťan), kochum
(důverník), chourem (věc, jednání), chaser (vepř).
Na počátku XIX. století objevuje se první slovník české hantýrky,
který sestavil A. J. Puchmajer. Ze stejné doby pochází slovník sestavený k úřední potřebě ve spojené dvorní kanceláři ve Vídni, který otištěn byl V. Hájkem v Českém lidu, roč. XV. Od té doby změny jazykového materiálu české hantýrky nejsou značné, jak o tom
svědčí slovní K. Judy v Českém lidu, roč. XI., který náleží době novější. Dialektickou svérázností vyznačuje se hantýrka moravských
„švihařů“ (nunvářů), o níž zprávu podal František Bartoš v druhém dílu své Dialektologie moravské. Z těchto pramenů čerpán byl
jazykový materiál přítomného slovníku.

Souvislé ukázky české hantýrky

V slovníku Judovu v Českém lidu, roč. XI., str. 142–143, připojeny
jsou tyto ukázky souvislého hovoru:
„Já byl v outratě. Outratský dal mně baštu. Byl tam taky můj krevník a náš skoumník. Váleli jsme topiny a troubili jsme. Pak tam
přivlékla žofka s jamborou a točili jsme.“
„Vlíkal jsem po čárce k pařezu; skoum jsem chocholáče a odpálil.
Pak jsem bachoval u roští.“
„U vrčáka vykoumal sem kremzik; míhá tam prachy a pazderu.
Chmátni požírák, šábro, klímáky a drábor; povlečem tam.“
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„Kdo bude majstrovat lochnu a kdo bude bachovat? Ty povlečeš
k jiskrám na bach. Majstruj rabuši! Ten vlasatej trhej lochnou
na čerstvej; já ho zamachluju do požíráku. Bez! Bez! Bachař vleče!“
„Žofka mně hodila, že byl u nás šilingr a že se na mě šťáral. — Vodrazím, mám motáka na jinej cink.“
„Koumej, co ti budu házet! Koumáš?“
„Koumám!“
„V tom kremzlíku nás štípli a vlekli do kamena. V kameně nás pošťárali a pak nás skopec zamachloval. Navalují nám zobec, kříšťalku a jinou baštu; místo báchory chlupačka; šábes, smole a smoláky. Vlíkáme furt k vrchanoj (hlaváčoj), beranoj a řezáčoj. Řezáče
beraníme o štípák a stinky atd Mám plašáka; ten neléák bude
práskat. Já házel vrchauoj, že toho samotného nekoumám. Hod tomu samotnému, že nesmí prásknout; sic je veta, Lhota na holísku!
Naval mně šustlavej; já musím vorat jamboře. Bez! Skopec vlíká
po kameně. Ne pu! Budeš hákovat! Hoď jamboře, ať navalí zobce,
že míhám fába, sic že na ni prá.“
„Jambora navalí šecko, máš se dr!“
Maxmilián Hoch otiskl v Českém Lidu, roč. XIX, str. 225–227, znovu
tři dopisy, které uveřejnil v České Včele z r. 1840, str. 106–107:
První dopis psán je zlodějem kováři:
Cvokárníkovi přes vnes. Já tedy cvokárníku tobě dávám vědomost,
že jsme já a Balbous a Balbach bezděch k outratě se přiblížili. V tom nějaký Balík vezl Barboru, z které jsme strhli Bachory,
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a abychom nebyli spíchnutí, straku jsme mu nasadili, do požiráku vecpali, a do stápky stopili. On tedy dobře supuje. Šli jsme
do outraty, a byli jsme rádi, že outratský nebyl doma, ani outratská. Jen babouk jeden byl doma, a domácí boukář, však ten nás
nejvíce mrzel. Baštovna, babouka vrčela jako trakař po čáře. Ptala
se nás, chceme-li bašit, my tedy jsme jí řekli, aby nám dala běláka,
zuban, sladinu, dva snopky chmelky a švítorku. V tom přišel domácí břešťák, a pravil, že jde zrovna z dlouhé lhoty, a tam že jednoho zlochaře, který dnes chtěl být v B, upíchli, a že ho dali do kamene. Pravil také, že jde za ním několik špichlarů s nakrmenými
špich-lovicemi, a s nimi že se vleče vrchán, a s ním že se vlekou
síkorové, a to že tak půjde dnes celou tmavou, až k tobě, cvokárníku. Tedy aby z toho nebyl Toufes, odejdi, a my jsme také odešli,
a shledáme se za zelenkou na Zinkplace, abychom ušli stárce. Vem
s sebou štěně, ale musíš jít šumem, my tady také půjdeme. Z Vostra dnes není nic. Vem také s sebou palandě, nebo nám došel. Jen
hned, jak to dostaneš, jdi na čáru. Tvůj upřímný Nelovej.
Druhý dopis je odpověď kovářova na předchozí psaní:
Já cvokárník, můj brachu Nelovej, dostal jsem tvého motejla v tmavou, a protož tobě motýluji, jak následuje: za zelenku nic, na Zinkplac nic, dělají tam žihlavce, mnozí z vohradníků, a protož musíme všickni vodmuchlovat. Víš ale kam? Tedy věz, jen honem
k outratské do Boucharu. Ona není broukes, má několik cípavek.
a jak víš, ráda doratí. Šum sem, šum tam, jen po čáře a dobře pochodíš. Já jdu napřed. Ty jsi chtěl mít čmudáka, a omylem si napsal palade, vždyť vím co tobě potřeba, a protož přinesu i čmudáka i čudačku. Přinesu také s sebou flákotu, jen si zaopatř hlinák
a teplou kříšťalku, k tomu švítorku, a pák dostane naše makovice
jiné makuláře. Kopyto musí býti naše. Kopytnice také. Kopytníček
jakby smet, a nebude-li chtít s námi outratská křapice, tedy dostane kostí na makovice dost. Všecko v tmavé, do stahovače a do stápky. Řekni křapici, že také s sebou přinesu pečeného štětináře,
a již dost. Chytil mě plašák, ztratil jsem palouk, a prkenici, a pidě
a prachový prachy. A to jest se mnou hůř, nežli s někým u lupiče.
Haším koum? Domotyloval tvůj cvokárník.
Třetí dopis posílá zloděj přechovávači hospodskému:
Jak jste mě, pane Outratský, požádal, tak Vám tedy dávám potřebný cink. Žlutou jsem prodal střihaři po dvanácti hromadách, kafferovi po třinácti hromadách a Jordánovi po třinácti a šest gran-
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dů. Komposice jsem udal za dva kroužky, vrbu za jeden, a vrbku
za půl. Topivky jsem zahodil, trky má vlastnice odnesla na zloch,
špičák jest ještě v studenci, nebo na storník jsem ho nesměl dát,
a těch deset hrstí sprostých s těma dvěma talíři prachových prachů jest uloženo v škopech pod rabuší u našeho prášníka, a to sice za pabučinou v studenci v levo. Byl u nás velký kseres, nebo
přišel vláčník s vláčnící, a právě když zasali vláčet, vyskočil na ně
piller, nebo myslil sobě, že chtějí handlovat, v tom vláčník mu nasadil zákosník, a tak pošel ubohý piller. Má vlastnice plakala, obě
křapice křičely, pařezník, který právě štípal dřiví, hodil hakovkou
po vláčníkovi, zavadil mu o jiskru, a aby nebyl hadován, utekl, a já,
chtě neb nechtě, jsem mu musil dát cvoček, aby jen odešel. Ostatně Vám dávám vědět, že jsem na tom hůř, nežli kterýkoliv dylešnin, a nepůjde-li stavení starého rozsévače a polínka, a hatipati,
a srdce, a rozloučení, tedy musím jíti beranit. Ještě štěstí, že jsem
se nabaštil štětinovou flákotou a soukavýma, nebo ty mně chutnají mnohem víc, než někomu sládkovy. Dnes nebude z válení nic, nebo je jich mikroulský. Nešťastná janovka u dejchovy. Haším koum?
A | aisch

muž, z německo-židovské hantýrky

B | bačiklata

vejce, v německé hantýrce betzen, beitze, betze, bezam
balík
sedlák, balice – selka, balíkova – žofka sedlákova – žena, balíkovo křápě – sedlákovo
dítě. Metaforicky užitá slova na označení
neohrabanosti.
bonikrata
brambory
bráti na šroubek přísně, ostře si počínati
buser
maso, v německé hantýrce bossert a rovněž
němečtí obchodníci peřím v Nýrsku říkají masu bosa.
C | cinkplac

umluvené místo, místo schůzky ke zločinu.

Č | čaganit
čára

mluviti
cesta, silnice, zkomoleně čera, čárou nevlíkej
– po silnici nechoď.
hněvati se
psaní, dopis; přejato z jazyka cikánského
zloděj zkušený, odhodlaný, který byl často
trestán; z jazyka cikánského. S tím souvisí výrazy: čór na černo nebo černý chmaták – noč-

čeracyt
činiben
čór
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ní zloděj, čór na šaušprunk nebo šaušprunkář – denní zloděj.
D | dišna
Dlouhá Lhota
dr!
drábor

svině, v maďarštině disznó
Praha
drž se, nepřiznej se při výslechu
nebozez na otvor, aby se jím protáhla ruka

E | ebien

oči, přejato slovně z německé hantýrky

F | Fabián

hlad, 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.
kočka, utvořeno metaforicky dle kočičích
fousků.

fouska
G | gambáně
govrák
H | hákovat

hodiny; v cikánštině gambáňa, utvořeno z latinského campana – zvon.
hrob; v cikánštině govr.

hřebík

seděti v žaláři, znamená vlastně hákem, závorou uzavříti dvéře; s tím souvisí hákovák – vězeň, hákovna – žalář.
práce, hakovati – pracovati.
šibenice
vydati milenku hromadnému zneužití.
práti se
krk, Lhota na holísku – Praha na krku, tj.
zemský soud
nocleh

Ch | chapen
chmelka

krásti
pivo

I | iďa

šaty; v cikánčtině zboží, šat, oděv.

J | jaje
jarčák
jerník
jiskrovat

víno, jajen, v německé hantýrce jajin.
mladý zloděj, poprvé před soudem
pilník, v cikánštině jerni
viděti, předložiti k nahlédnutí

hakovka
halafurna
házet do šlajfu
hladit
holísko
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K | kaporn
kartáč
kér
klimák
Kliment
kochum
křápě
krems
kruhna
L | lanc
Loreta
lovej
lubňa
M | machl
májový
masern
mostík
motejlovat
múla

umříti, v německé hantýrce kappore značí
smrt, zničení.
svalování podezření, s tím douvisí fráse: kartáčovat se na fraj – dostati se z vazby.
místo spáchané krádeže, v cikánštině a v německé hantýrce kér = dům.
paklíč, utvořeno od slova:
klíč, paklíč, kydni Klimenta – podej paklíč.
důvěrník, přechovávač, v německé hantýrce
kochem – chytrák, šejdíř.
dítě, srovnej v německé hantýrce schrappen
– děti.
mříže
náušnice, utvořeno od slova kruh, výraz
metonymický.
řetěz; utvořeno z maďarského láncz, v cikánštině řetěz sluje lancos.
přádelna, káznice, metaforický výraz.
bohatý, přejato z cikánštiny, kde lovo, love značí peníze; srovnej s negací nelovej –
taškář, šibal.
nevěstka, z cikánského lubni – nevěstka.
zlodějská činnost, též potrestání; býti v machlu – býti zavřen
moták, dluhopis
zraditi
řezník, mostich, zkomoleno z výrazu němec.
hantýrky masengero, jenž přejat byl slovně
z cikánštiny.
psáti
mrtvola; v jazyku cikánském múlo značí: mrtev, duch, strašidlo, mrtvola

N | na ostro
trhnout
neskoum tě?
neudělej mě!

násilím uloupiti
neviděl tě?
nešiď mne!

O | odmuchlovat
ostro
ošťarák

utéci
loupež
četník
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outratský
P | pabučina
paproš
pelcky
pes
práskat
Ř | řechtavý

hostinský
mříže
tabák
karty; v cikánštině pelcki
zámek u dveří, frase rozmajstrovat psy – zotvírati zámky, od toho deminutivum psík –
visací zámek.
mluviti pravdu

řezáč
řuv

řetízky, pouta, metonymický výraz na označení zvuku
lékař
vlk, v cikánštině ruv

S | Sebastián
sintej
sovák
spěvák
spichnout
sroule
stříkna
syčák

žízeň
svobodný, v cikánštině sinto
manžel, sovka – manželka
žebřík
zraditi
pán
puška, ručnice
žebrák, který vezme, nač přijde

Š (Sch) |
šajnerovat
šarf
šátor
šoufky
štěně
schuzcerei
T | těrk
Tetava
tlouci
do podkovice
U | utopen

dávati pozor
loupež, z německého adjektiva scharf – ostrý,
srovnej v německé hantýrce scharfhandel –
loupež a v české ostro
zboží krám
boty
pistole, bambitka, štěně trhnout – střeliti
z pistole.
bankovky
pošta, navalit motáka po těrku – poslati psaní
poštou.
Brno, zkomolenina neznámého původu
utíkati
šatstvo, oděv; přejato slovně z jazyka
cikánského.
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V | vařaska
voda
vrchan
vyluftovat hlavu
vytiskej

bodák
lidé, metaforický výraz.
vyšetřující soudce
udeřiti do hlavy
kdo nekrade

W | warm

světnice, přejato z německé hantýrky

Z | zakohoutovat
zarohnout
zelená
zloch
zlochař

zapáliti
zabíti
podvod, klam
výroční trh, jarmark, od toho utvořeno:
zloděj na výročním trhu

Ž | žihavec
žukl

oheň
pes; viz čukl, bašta na žukla – otrávené jídlo
pro psa.
František Bredler: Slovník české hantýrky (tajné řeči zlodějské)
Železný Brod: Ferd. Krompe; Beroun: Machač, 1914
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Kolárovičtí dráteníci
Karel Procházka (1865–1945) působil jako katecheta ve Slaném, kaplan v Manětíně, Loukově, Noutonicích, Středoklukách a ve Svárově a farář ve Stochově. Od roku 1912 byl
městským vikářem v kostele sv. Prokopa na Žižkově; nakonec se v roce 1930 stal kanovníkem ve Staré Boleslavi.
Domovinu svoji mají dráteníci hlavně v župě Trenčanské, a to v severním konci jejím. Ryze drátenické 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 z Kolárovic chodí na zárobky do Vídně, na Moravu, do Prahy počtem as 45, bytujíce na Liborce, na Obálce, na Panenské, vesměs u Markyty, dále na Plátenici
v Košířích, na Závěrce, na Kešnerce, chodí i jinam na frajmach. My
však v dalším líčení budeme míti na zřeteli pouze dráteníky, zdržující se hlavně v hejtmanství Slánském, Lounském, Rakovnickém,
Kladenském a Smíchovském. Toť jest území jisté části Kolárovických dráteníků. Odtud výjimkou ještě jinam zabočí.
Málo je toho, co s sebou brává dráteník z domova. Palicu, brašnu,
něco nářadí, drát u nás koupí. Pečlivá žena uchystá na cestu pagač, tvaroh, máslo. Vezme něco peněz na dráhu i na pálené. Podají
si ruku, poboskají se, děti popláčou, muž zachmuří čelo.
„Já při loučení nemohu plakat,“ pravil mi P. H., „ale čtrnáct dní
mne pak srdce bolí.“ A byl vojákem!
Je i ten zvláštní obyčej v Kolárovicích, že při odchodu muže do Čech
postaví žena putnu přede dvéře a droťar do ní kopne pravou nohou
a vodička prý všechno spláchne.
Křížkem požehnat čelo Kolárovec nikdy neopomene.
Obyčejně dráteníci sedají do vlaku ve stanici Bytča-Predmier
a přes Vlárský průsmyk a Olomouc přijíždějí do Prahy. Odtud
se rozcházejí. Málokdy jedou přes Žilinu a Bohumín.
Vlastní a nejobyčejnější prací Kolárovců u nás jest drátování. Toho
se dožadují hlásným voláním po domech Dratuat nebo do dvora
volávají: „Majů rozbité hrnce?“ Anebo všešedše do příbytku žebroní: „Co majů maminko dratuat?“
Začne se drátovat teprve tuplovanou obroučkou. Potom se drátuje
na způsob všelikerý. Obyčajno do kostky neboli do saku, do kříže
či do mřížek, na rjecazku, do hvězdy na dně. S prací jsa hotov dráteník, zaklepe na dno hrnce, a zvoní-li jako zvon, je dobře odráto-
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ván. Používá se drátu co do síly desítky nebo jedenáctky. Podle příležitosti kupují drát ve Slaném, v Kladně, v Praze i jinde. Vzácně
drátují mosazným drátem, že je drahý, tak nějaký porcelán. Jiným
produktem drátenickým bývaly šparáky (žengle) pro kuřáky, jimiž
sa vyšparajů fajky a jež se zavěšují k pajtlíku s duhanem (tabákem). Kromě toho odjakživa hotovili dráteníci prohazovačky, zadrátovali okénka u špýcharů a okolo plotů robívalo hati. K tomu
všemu potřebují jediného nástroje: kliešče, jež nosívají v torbě zavěšené s ramene na bok splývajícím řemenem, který rádi zdobívají
gombíky, křížky, medailkami, Panenkou Marií z mosazu. Kromě
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kleští, prohrabuješ-li se zvědavě v torbě dráteníkově, najdeš i šídlo na správku krbců, nůž, aj penjaze, pismo od žen, fajku, dohan,
ližicu, nožnice (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. Antal.
Ragja, foglalkozása, drotos. Lakhelye Kollarowicz. Kora 1887 kelt
novemb 19. Az igazolasi jegynek minden hamisitása vagy azzal elkövetet vissaélés.
Který dráteník chce zboží prodávati, musí míti i Hausírbuch, kolkovaný kolkem 2 K. a vystavený v řeči maďarské a německé.
K otázce, co vydělává odpověděl O. D., jenž toliko drátuje, že za týden vydělá 60 kr., kdežto za starších dob přišel až na 6 zl.
Naproti tomu Imrich G. se mnou sdělil, že denně vydělá aspoň 30
kr. Drátuje, letuje, prodává zboží.
Přičinlivý M. G., letuje a drátuje, vydělá 2 ½ zl. za týden.
Z toho všeho je patrno, že výdělky dráteníků jsou různé. Dráteníci
obzvláště rádi u nás získávají nějaký groš hlídáním zahrad. 74letý
Židek ukázal mi recepis na 40 korun, jež si vyhlídal a ženě poslal.
Jiný v Lánech sušívá již po 50 let ovoce. Za sušení za den a noc mívá 1 zl. 30 kr.
Bernard M. 3 neděle hlídal višňovku v Libšicích za mzdu 6 zl. týdně
a za stravu. K tomu na vysvědčení na odchodnou dostal poznamenáno: K úplné spokojenosti i zdráv odchází.
Proč raději něčeho jiného se nechopí dráteníci, více by si vydělali?
Zkusili to někteří, např. ve službě u koní a podobně, ale dlouho to
nevydrželi. Naturam si expellas furca, mají to již v krvi dráteničit.
Smutnou kapitolou jsou noclehy Kolárovických dráteníků Nejraději chodívají na jistý, známý nocleh. V Slaném je to placený quartir v bývalém cukrovaru. Je to podzemní světnice s okny do dvora,
bez stolu, bez židlí, tu a tam pohozen nějaký batuožek. Bydlí tu
několik dráteníků již asi po 7 let a domovnice, šlechetná a zbožná
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žena, si je pochvaluje, že jsou pořád hodní. Přinesou nájmu vždy
7 zl. Přechovává jim i peníze, a z vděčnosti přinesli jí z domova pecen sýra.
Druhým stálým quartirem as po 8 let je dráteníkům Slánská plynárna. Bydlívá jich tu 8–10. Jako do cukrovaru přicházívají sem
obyčejně na neděli. V pondělí zas odcházejí. I během týdne přijde
si sem jeden nebo druhý pospat. V plynárně je jim byt dopřán z milosrdí zdarma. Neškodí, že se trochu začerní. Tu si zašívají, perou
někteří, někdy si zahrají i dudáka. Jednou do roka plynmistr dovolí jim se opíti o posvícení Mikulášském. A tu zpívají, tančí spolu
a nakonec i se pasujou, po česku křížkují se.
Lůžko v plynárně snadno si upraví: Dají tašku pod hlavu nebo pytel se slamou, vystelou zemi svlečenými šaty a přikryjí se huňou.
Onehda však starému G. M. zdálo se, že si pro něj jde čert. Zburcoval své spící kamarády a povídá jim: „Vidím 3 čerty.“ A jednoho
popadl za rohy a s ním zápasil. Byl už celý zpocený. Konejší kamaráda nocležníci: „Nechej toho, držíš za rohy kovadlinu.“ (U pece
plynárenské stojící.)
Když ráno vstane dráteník, umyje se, políbí křížek nebo Panenku Marii na řemenu od tašky. Na místo snídaně si zafajčí a vyrazí ze dveří křížkem se přežehnav. Jeden druhého chce obyčejně
předejíti.
Stálý quartir mají Kolárovičtí dráteníci i v Krušovicích v ovčíně. Jsou to: Pavel Miko, syn jeho Pavel, Ignác Miko, Gabriel Miko,
a Franz Kaštan. Všichni jsou přátelé, jakož vůbec společné byty
obývají většinou přátelé. Dávají si tu i práti, a od košile a podvlékaček platí 15 kr., od kapesníku 1 kr., utěrky 2 kr.
Hořkosti denního života oslazují dráteníkům dopisy, které z domova dostávají. Výjimkou jest 74letý V. B., jenž k dotazu mému:
„Píšete si se ženou?“ odpověděl: „Nač pak? Ona ví, že jsem tady.“
Pravidlem po 3–4 nedělích dostávají psaní. Hantychová předává
v Slánském cukrovaru dráteníkům psaní z domova s vyzváním:
„Polibte je, je z domova!“ Zajisté že mnohý tak učiní.
Ne každá Kolárovka umí psát. Proto často dávají si psaní napsat
rychtářovi, učiteli, notariusové, školákovi a také jedné židovce
v krčmě. Za napsání bývá jim zaplatit 10 kr.
Již bývá charakteristickou adresa:
An Herrn imrich Gašek.
Pan Josef Brodecki šla-nem (tj. v Slaném) čechi.
Dráteník Mirko Ignác P. p. krupa nadraží v Čechách
pan Jan Škoruba, poslejna počta Libochovice v Čechách (k) dodani Daniš do jeho ruki
Pan Josef Hantich, domovnik cukrovar slane Čechy. prinaleži
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Franc dadlik
V jednom dopisu téměř pravidelně jsou psaní více adresátům, patrně kvůli úspoře.
Stereotypní bývá začátek dopisů, obyčejně takto:
„Pisany listek dna 18 decimbra, Já M. pozdravujem pekne a libezne mojho mileho a drohomilovaneho manžela J. na mnohokrat razy aj z našimi milimi dietkami: duša 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.“
Dále ve psaních se mluví, jak si stojí obilí, dobytek, táží se z domova, co s tím či oním počít, vyzvání k přičinění: „Staraj sa na poživu
– len sa usiluj lebo sa ca strojapredac.“ Prosí se ve psaní o peníze:
„Pošli mi něco lebo mamekmotru na vyleženi, teda budzem potrebuvac par zlatých.“ Nebo: „Len sa postaraj o ty porcije, lebo orliki
pribijajú.“ (exekuce)
V dopisech děkují z domova za zaslané peníze: „Niech ci len Ocec
nebeski dobře zdravie a šasje (štěstí), kelo (kolik) je v tej pacce
(pětce) rajcary.“
V jednom dopisu žena píše muži, že k němu na Vánoce přijede syn,
aby se neopíjel, takže by ani nevěděl, že u něho byl!
Z bohatého svého epistuláře psaní slováckých ukázkou:
„List pisani dna 12 Oktobra
pismo som obdržala aj peniaze, za to ci pekne dekujem – aj som
tak urobela jako si kazal – neostal ani grejcar ot teho pisma –
a pišeš mi, že sa hnevam, kde ci nepišem – ja sa malzeň moj nehnevam, ale penasi nemam ot pisem a sama pisat neviem – tu celi
rok prši zemiaki pohnili, malo sa nakope – včil sú mrazi aj prši
ani zemiakov nevikope – a temu rosochovi (darebákovi) never, že
mi dava 50 zl. – zapluj mu oči – to von posmechi robel – on mi daval 15 zl. – to som ja pitala padesatku – včil kde pridež jako chceš
urob – toj mam staros nat zemiakoma, že hich nevikopem – už
mam ze 30 štvrtek nakopane, ale ešte mam kopat ve dvoje a ja bich
bola raciej, abys bol na ti porcie (daně) poslal, nu ale som to dala
všetko tim židom – musim ca posluchat – kapustu mame tež peknu, len kde tu zima moc priliha – hadam, prepadne aj zemaki aj
kapustu – bude škoda. Na zimu tam ostac nemusíš – ke svatkom
pridi – zbožia (obilí) som ešte nemlacela mimo tatarku (menší
než proso: obilnina) – ešte ca raz pozdravujem srdečně na stokrac
malžen moj drahi a piš mi spatki či si pismo dostal lebo nié.“
Dopis dráteníka od nás do Kolárovic:
„Moja drahá malženka! Ja ca pozdravujem na stokrac aj svoja diecča pozdravujem. malženka moja, to pismo, čo si mi poslala, som
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obdržal, za kere ci pekne ďakujem a s tim pismom som sa velmi
zarmucel, keď som počul, že mi ten chlapec umrel. No ale z teho
si nerob niš, šak mal sa trapic ve svece tak jako ja tak je lepšej, že
si ho Pan Boh vzal. Malženka moja, tu s´mrazy ale bez sňahu. Poslal bych ci par zlatek, ale len nemožem niš zarobic. Sotva sa tu
vychovam. Odpiš mi, jaké sú tam časy u nás, či je tam sňah lebo
len bez sňahu. Při tem pozdravujem aj mamku, aj švagrovů a švagrovej aj švagra a jeho dietki. Ešče ca raz malženka moja pozdravujem a ostávám Tvoj verný manžel do našeho videnia. Sbohem sa
maj dobře.“
Někdy, ač celkem málokdy, pijí Kolárovci u nás pálené.
„Už nesmim pijac, som z tela preč,“ povzdechl si mi jistý dráteník.
Větší část proto nepije pálené, že odprisahli, že nebudou více píti. Dva Kolárovci na Kladně u sochy Panny Marie na rynku, opivše
se den před tím, na druhý den odpřísáhli, že nebudou více již píti.
Slibují, že do jisté doby zdrží se páleného, ale sotva vynde termin,
hned se opijí. Zavazují se slibem mnozí na 2, 3, 5 let a podobně,
a stanoví si, jakou míru nejvýše budou píti za den. P. D. odpřísáhl
prý, že 3 sklenice piva bude píti nejvýše za den.
Domů chodívají dráteníci jednou, dvakrát i třikráte za rok na hlavní svátky. Největší část dráteníků po celé léto bývá doma a jen
na zimu k nám přicházejí. Naopak jiní na zimu pospíchají domů,
zvlášť staří, neradi zakoušejíce psotu v Čechách. Někdy k žalu ženy celá léta muž nepřijde domů. Jistý Kolárovec za celých 16 let
dvakrát přišel domů. Konečně, když zase dlouho nepřicházel, žena
se vydala za ním do Čech, zastihla jej v nemocnici u Milosrdných
v Praze, a pochovala jej a osiřelá se vrátila domů.
Druhdy chodívali dráteníci domů pěšky. Cesta prý jim trvala osm
dní. Nyní jezdívají z Prahy přes Olomouc a Vlárský průsmyk do Velké Bytče. Odtud to mají do Kolárovic asi hodinu.
„Co nosíváte domů?“ ptal jsem se.
„Penjaze. Cukroví dětem a bochník chleba nebo dva.“
Když domů přijdou, ani o tom doma kolikrát nebyli dříve zpraveni.
„Poboskáme se,“ pravil I. D.
Žena volá: „Vítaj, muž moj.“
Karel Procházka: Kolárovičtí dráteníci
Praha: V. Kotrba, 1905
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